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Her Anı Eylem Olan 80 Saatlik

Dişe Diş Direniş!
Her Anı Eylem Olan 80 Saatlik

Dişe Diş Direniş!

Emperyalizmin ve Oligarşinin 
Teslimiyet Dayatmasına

Halkın Savaşını Büyüterek 
Cevap Vereceğiz!

DİSK Önünde Oya Baydak
33 Gündür Direniyor

Sarıyer Belediye İşçileri Direnişin 87.
Açlık Grevinin 24. Gününde 

İşçiler... Sendikalar, İşçilerindir! 
İşyerlerinde İşçi Komitelerini, İşçi Meclislerini Kuralım!

Patron Sendikacılığını 
Tarihe Gömelim... 
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Emperyalizmin ve oligarşinin saldırıları karşısında
çoğu zaman tek kaldık. Ama doğruları savunurken
yalnız olmaktan korkmadık, tek başımıza kalsak da

direndik, doğrularımızı savunduk. 
Karşı devrim rüzgarlarının en yoğun estiği yıllarda

sosyalizmden asla vazgeçmeyeceğimizi,
emperyalizmle asla uzlaşmayacağımızı haykırdık.

Ne bayraklarımızdan orak ve çekici çıkarmayı
düşündük, ne de silahlarımızı bırakmayı.

Sosyalizmin sorunlarının çözümü sosyalizmdedir dedik.
Dersler çıkarmaya evet, sosyalizmi inkara hayır dedik.

Silahlı-silahsız bütün alanlarda mücadelemizde
orak-çekiçli bayrağımızı dalgalandırmaya devam ettik.
Solun legalizme övgüler düzdüğü zamanlar dağlarda,

sokaklarda, hapishanelerde, üslerde son mermimize ka-
dar çatıştık. Hiçbir zaman yolumuzu şaşırmadık;

sonuç almadan vazgeçenlerden; bedel ödememek için,
savaştan kaçmak için emperyalizmin tanımını,

devrimciliğin gereklerini değiştirenlerden;
akıllı solculardan, makul devrimcilerden olmadık. 

Her değişen koşulda yeni politikalar ürettik.
Yeni yollar bulduk. Süreç ve saldırılar ne kadar yoğun,

kayıplarımız ne kadar çok olursa olsun
mücadeleyi kesintiye uğratmadık.

İktidar hedefimizden en ufak bir taviz vermeden,
devrim yürüyüşümüzü sürdürdük.

24 Temmuz 2015 günü Halkın Hukuk Bürosu avukatları24 Temmuz 2015 günü Halkın Hukuk Bürosu avukatları

Bağcılar’da Günay Özarslan’ın Katledildiği Evin Önünde...Bağcılar’da Günay Özarslan’ın Katledildiği Evin Önünde...

Halkın avukatları diyor ki;
Kuşaktan kuşağa devredilen bir miras olmayacak adaletsizlik.
Adalet için birleşeceğiz, direneceğiz, savaşacağız.
Adalet Halkın, Haklının Yanında Olursa Adalettir.
ADALETSİZLİĞE KARŞI ADALET İSTEMENİN
"SUÇ" SAYILDIĞI ÜLKEMİZDE 
HERKESİ BU "SUÇ"U İŞLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ! 
Faşizmin zulmü varsa halkın da avukatları vardır.
Onurlu Bir Yaşam İçin, 
Özgür Bir Vatan ve Sömürüsüz Bir Dünya İçin, Hak İçin Adalet İstiyoruz
Bağımsızlık, Demokrasi, Ekmek ve Adalet İstiyoruz.

ADALET HALKINDIR

Adaletimiz Geleceğimizin Güvencesidir!  

Adaleti Sağlamak İçin
Adaletsizliğe Karşı  Savaşmak Gerekir!



38 Devrimci İşçi Hareketi:

Zafer direnenlerin olacak!

40 KESK, TTB, TMMOB’a cevap;

Önce demokrat olmayı öğrenin!

43 “Çağdaş sendikacılık”tan

“MGK sendikacılığı”na...

45 “Davan davamızdır Oya Abla”

48 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:

Teslimiyete kilitlenen milliyetçiliğin
hiçbir tutarlılığı yoktur!

51 Hayatın Öğrettikleri:

Biz halkız her yerdeyiz!

52 Adalet İstiyoruz Alacağız!

53 Duydun mu, Steve açlığının

37. gününde

54 Halka Karşı Savaşa,

Halkın Savaşını Büyüterek
Cevap Verelim!

55 Avrupa’da Yürüyüş: Steve için

adalet istiyoruz talebimizi
duymayan kalmayacak!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Sanatçılar ve halk birlikte festival

örgütlüyor!

59 Öğretmenimiz

İİ ç i n d e k i l e r
80 saatlik direniş...

21 Günay Özarslan Ölümsüzdür!

22 Anadolu Cephesi: Faşizme

karşı savaşmak, daha
inisiyatifli ve halkın içinde
olmakla mümkündür

23 Asıl terörist; emperyalizm ve

işbirlikçi AKP’dir

25 TAYAD’lı Aileler:
Günay Özarslan Ölümsüzdür!

27 Sol’un Köşe Taşları:
Dil beynin aynasıdır

29 Düzen Çürütür
Devrim Temizler: Yozlaşmaya
karşı mücadele, devrim ve
karşı devrim mücadelesidir           

30 10 Soruda: Halk milisi olmak

33 Halkların Katili Amerika:
Yeni sömürge bir ülkede
iktidarlar emperyalistlerin
çıkarlarının temsilcisidir

34 Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK toplu sözleşmelere
bildik oyalamalarla başladı!

36 Röportaj: DİSK’teki mafya

sendikacılarına karşı direnen
Oya Baydak

6 Kocamustafapaşa halkı,

devrimcilerle el ele taş, sopa,
benzin, molotof saatlerce
çatıştı...            

8 Uzlaşmazlığımızın kaynağı

iktidar iddiamızdır

11 DHKC: Günay Özarslan

yoldaşımızın hesabını

sorduk soracağız!

12 Öğrettikleri ile savaşı

büyütüyoruz

14 Halkın esnaflarını örgütleyelim!

16 Adalet Yoksa
Adalet Savaşçıları Vardır:
Meşruluğumuzun temeli
tarihsel ve siyasal
haklılığımızdadır

17 AKP’nin cenazemizi

engellemesine tavır almazlar!

18 Her anı eylem olan

Biz Kazanacağız!

Aylardır mahallelerde yaptığımız
toplantılarla devam eden kooperatif

çalışmamız sürüyor... Halkın esnafları
olarak Afrodit Düğün Salonu’nda yapa-
cağımız yemekli gecede Halkın Esnafları
Tüketim ve Pazarlama Kooperatifi olarak
kuruluşumuzu ilan edeceğiz. Tüm esnaf-
larımızı bu birlik ve dayanışma mücade-
lesinde yanımızda olmaya çağırıyoruz!

21 Ağustos 2015 / 20.00
Yer: Afrodit Düğün Salonu/Çağlayan

twitter: @Halknesnaflar facebook: HalkınEsnafları
Mail: karagunkoperatifi@yandex.com

4 İstiyoruz Yapacağız:
Yeni direniş ve barikatlarla,
yeni değer ve geleneklerle
savaşı büyütüp,
halklaştıracağız!

Steve İçin
İngiltere Konsolosluğu 
Önünde
Oturma Eylemindeyiz!

12 Ağustos Çarşamba
09.00/12.00 arası
İngiltere Konsolosluğu
(Meşrutiyet Caddesi, No:34 
Tepebaşı-Beyoğlu/İSTANBUL)



Anadolu isyanlarından, Kızıl-
dere’den bu yana direniş bizim
geleneğimizdir. Tarihimiz boyunca,
mücadelenin kitleselleşmesi ve kit-
lelerin yığınlar halinde faşizmin
karşısına dikilmesine özel önem
verdik. Ülkemizin dört bir yanında,
emekçi ve yoksul halkımızın ya-
şadığı şehir ve kasabalarda, ma-
hallelerde polis ve jandarma sal-
dırılarına, katliamlarına, baskı ve
zulmüne karşı yüzlerce kez kitlesel
barikat direnişleri örgütledik. 

Faşizmin katlettiği, kaybettiği
yoldaşlarımızın cenazelerini almak
ve geleneklerimizle tören yapabil-
mek için, toplu mezarlara göm-
düklerinin kemiklerini bulmak için,
işkencede katlettiklerinin, kaybet-
tiklerinin hesabını sormak için
halkla birlikte yüzlerce kez diren-
dik, direniyoruz. 

Savaşı Savaşarak
Öğreniyoruz

Siyasi arenaya çıkışımızdan iti-
baren, 75’teki Kocamustafapaşa di-
renişinden, Topkapı korsanına, 89’un
1 Mayıs çatışmalarına, Gazi Ayak-
lanması’na, Yenibosna’da 17’sinde di-
renişçi, 18’inde komutan Sibel Yal-
çın’ın cenazesini almak için yapılan
direnişten, “Faşizme teslim olmayın!
Direnin!” çağrısı yapan son şehidimiz
Günay Özarslan’ın cenazesini almaya
kadar geniş katılımlı, kitlesel eylemlerin
yaratıcısı, cüretli uygulayıcısı olduk. 

‘75’ten 2015’e uzanan bu kitlesel
direniş tarihimizin özü, siyasi ka-
rarlılık ve tutarlılıktır.  İdeolojik-
politik netliktir, cürettir, devrimci
iradedir.

Faşizmin zor ve şiddetini göğüs-
leyebilmenin koşulu, örgütsel, teknik
düzenlemelerden daha çok siyasi ka-
rarlılığa, devrimci cüret ve iradeye,

militan bir ruha sahip olmaktır. Halkı
kendi savaşı içine katmak, kitlesel
direnişler örgütlemektir. 

Çünkü savaş, Clausewitz’in for-
müle ettiği gibi; “Düşman taraflardan
her biri diğerine iradesini kabul et-
tirmek ister, bundan da karşılıklı bir
eylem doğar ki, kavram olarak ve
mantıken sonuna kadar gitmeyi ge-
rektirir.” Sonuna kadar gitme karar-
lılığını gösteremeyenler teslim olmuş,
savaşı daha başından kaybetmiş de-
mektir. Kazanmak için sonuna kadar,
sonuncumuza kadar direneceğiz. 

Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi,
kendisine direnenleri bastırmak, di-
reniş düşüncelerini yok etmek için
her yolu kullanma hakkı olduğunu

dayatmak ve kabul ettirmek istiyor.
Kabul etmeyeceğiz! Emperyaliz-
min uşağı AKP faşizmi, devrim-
cileri katlediyor ve cenazelerimizi
bile geleneklerimize uygun göm-
dürmüyor. Şehitlerimizi düşmanın
elinden almak için gerektiğinde
öleceğiz. 

Çünkü, özgür ve bağımsız bir
vatan için hayatlarını veren şe-
hitlerimiz, bizim hem geçmişimiz
hem geleceğimizdir.

Bir Savaşın,
Bir Direnişin Sonucunu 
Belirleyen Siyasi
Kararlılıktır!
İcazetle Şehitlere
Sahip Çıkma 
Geleneği
Sürdürülemez! 

Bugüne kadar demokratik mev-
zilerimize yapılan bütün saldırı-
larda düşmanı, nasıl gelenekleri-
mize uygun olarak, her zaman
barikatlarda karşıladıysak, nasıl
militanca direndiysek, en meşru

hakkımız olan şehidimizi gelenek-
lerimize göre gömme hakkımıza sal-
dıran düşmanı da barikatlarla karşı-
ladık. Militanca çatıştık. 

Şehidimizin cenazesini almak ve
geleneklerimize, değerlerimize uygun
tören yapabilmek için seksen saat her
anı eylem olan bir irade savaş yaşadık
ve siyasi kararlılığımızla biz kazandık.
Direniş kazandı. Bu direnişimizle de
tarihimize yeni gelenekler ekledik.  

Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan
halkımız tek yürek olup, tarihimizden,
meşruluğumuzdan aldığımız güçle,
faşizmin zulmüne 80 saat direndik.
Türkiye ve dünya halklarına büyük
bir direnme umudu ve özgüven
kazandırıyoruz. Şimdi moral üs-

Gazi’de Her Anı Eylem Olan 80 Saatlik Bir Direniş Yaşadık Ve Kazandık 

YENİ DİRENİŞ VE BARİKATLARLA, 
YENİ DEĞER VE GELENEKLERLE

SAVAŞI BÜYÜTÜP, HALKLAŞTIRACAĞIZ!
İS

Tİ
YORUZ

YAPACAĞ
IZ

Halkı savaştıracağız, 
Savaşı halklaştıracağız! 
Halka karşı açılan savaşa 
halk savaşı ile cevap vereceğiz! 
Taş, sopa, benzin, roket, ip, 
elimizde ne varsa
onunla savaşacağız. 
Tarihin ve bilimin yasaları 
bizden yana, biz kazanacağız!

Yürüyüş

9 Ağustos
2015
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tünlük direnen ve kazanan dev-
rimcilerin ve halkın elindedir. 

Siyasi Kararlılık,
Devrim İddiasını ve 
Savaşı Büyütmektir

80 saat dişe diş bir direnişi sür-
dürebilmek, sağlam bir devrimci ira-
deyi, büyük bir siyasi kararlılığı ge-
rektirir. Bu irade ve kararlılığı, sa-
hiplenme örneğini Cephe ortaya koy-
du.

Siyasi kararlılık, ülkemizde dev-
rim iddiasını yok etmek isteyen
emperyalizme ve oligarşiye karşı
savaşı yükseltmek, devrim iddiasını
büyütmektir. Bir devrimci örgüt,
ancak iktidar hedefinden sapmadan,
sınıf düşmanlarıyla uzlaşmadan, yeni
devrimci gelenekler ve değerler, yeni
bir ahlak yarattığı, yeni yollar açtığı
oranda devrim hedefine ilerleyebilir,
ancak böyle halkın bağrında kökle-
şebilir. 

Haklılık ve meşruluk üzerinden
yükselen Gazi Direnişi’mizin siyasi
kararlılığı, uzlaşmazlığı tüm dünya
soluna örnektir. Solla bütünleşmiş
gelenekleri yeniden ete kemiğe bü-
ründürmüştür direnişimiz. 

Direnişimiz, tüm sola unutturul-
mak istenen, sol değerleri ve gele-
nekleri, hatırlatan ve cesaret veren
bir direniştir. Devrimciliğin olmazsa
olmazı teslim olmama, devrim id-
diasından vazgeçmeme, emperyaliz-
min ve oligarşinin dayattığı kalıpların
içine girmeyi reddetme çağrısıdır. 

Direnişimizle tarihimize, inanç-
la, özveriyle ve cüretle yoğrulmuş
yeni bir gelenek daha kattık. Yeni
şehitler  verme pahasına şehitlerine
sahip çıkan Cepheliler’in tarihi
yeni bir onur sayfası daha kazandı.

Şehitlerimize sahip çıkarken şehit
olmayı göze alan feda ruhuna tanıklık
etti direnişimiz. Ve tarihimizde önemli
bir köşe taşı oldu... Bunu yaratan
Cepheliler’in uzlaşmazlığı, halkına
ve vatanına duyduğu sevgi, halk düş-
manlarından hesap sorma isteğidir. 

Tarihimizden öğrenmeye devam
ediyoruz.  

Kocamustafapaşa’dan Topkapı’ya
direnişlerimizden öğrendiklerimiz
Gazi Direnişi ile sürüyor.

Kuşatmaları, Direnişimizin 
Açtığı Yoldan İlerleyerek
Parçalayacağız!

Faşizmin ve emperyalizmin sal-
dırılarına karşı her direniş, kitlelerin
savaşmasının ve savaştırılmasının
okuludur. Her direniş, her eylem,
içinde yer alan genç-yaşlı, kadın-
erkek herkes üzerinde büyük etkiler
bırakan bir öğretmendir. Herkese öğ-
retir.  

Direnişten öğrenmek, yeni diren-
işlerin yaratıcısı olmak demektir. 45
yıllık mücadele tarihimiz Türkiye ve
dünya devrim tarihine yüzlerce
“İLK”ler armağan etmiş ve her “ilk”
daha sonra geleneğe dönüşmüştür.  

Tarihe yeni gelenekler bırakmak
için savaşacağız. Ezilen tüm halkları
birleştirip, baskıya ve zulme direnme
geleneğinin halklara ait olduğunu,
ezen, sömüren var oldukça buna karşı
savaşan halkların olması gerektiğini
göstereceğiz. 

Bulunduğumuz her yerde, sal-
dırıları geri püskürtmek için, hak-
larımızı almak için direneceğiz. 

Her saldırı, her baskın oligarşiye
pahalıya mal olacak. Kuşatmaları di-
renişimizin açtığı yoldan ilerleyerek
parçalayacağız. 

Yeni direnişler, yeni savaşlar için-
de yeni değerler ve gelenekler yara-

tarak savaşı halklaştıracağız. 

Halka Karşı Açılan
Savaşa Halk Savaşıyla
Cevap Vereceğiz! 
Taş, Sopa, Benzin, Roket,
İp Elimizde Ne Varsa 
Onunla Savaşacağız!

Savaşı büyütmek, bugün oportü-
nist birçok örgütün yaptığı gibi; soyut
bir söylem, boş bir ajitasyon, düzene
entegre olurken kullanılan bir ka-
muflaj değildir. 

Savaşı büyütmenin askeri ve
siyasi anlamdaki karşılığı; halkı
örgütlemek ve savaştırmaktır, ik-
tidarı istemek, iktidar için mücadele
etmektir. Kadrolaşmamızı hızla
geliştirmek, politikalarımızı daha
geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bu,
ısrar, kararlılık, cüret meselesidir.
Ve biz bunlara sahibiz. 

Halka direnme hakkının meşru-
luğunu anlatma ve halkı saflarımıza
kazanma konusunda ufkumuzu ge-
nişletmeli, yöntemlerimizi zengin-
leştirmeliyiz. Bugün yüzlerce, bin-
lerce, on binlerce insanı biraraya ge-
tiriyoruz. Yarın yüz binlerce, mil-
yonlarca, on milyonlarca halkımıza
öncülük yapacağız. 

Gün gelecek bugünkünden çok
daha fazla Halk Kurtuluş Savaşçısı
şehit düşecek. Çok daha fazla sayıdaki
devrimci hapishanelere konulacak.
Dayı’mızın dediği gibi; “biz halkın
çocuklarıyız, halkın örgütüyüz, halkın
iktidarını için savaşıyoruz.”

Savaşı hayatımızın ayrılmaz bir
parçası haline getirmezsek, tüm
değer ve geleneklerimizi, düşün-
celerimizi, davranışlarımızı ve ya-
şam biçimimizi halka yeniden ta-
şımazsak bunu başaramayız. 

Başarmak için; 
Halkı savaştıracağız, 
savaşı halklaştıracağız! 
Halka karşı açılan savaşa 
halk savaşı ile cevap vereceğiz! 
Taş, sopa, benzin, roket, ip,  eli-
mizde ne varsa
onunla savaşacağız. 
Tarihin ve bilimin yasaları  biz-
den yana, biz kazanacağız!

Şehitlerimize sahip çı-
karken şehit olmayı

göze alan feda ruhuna
tanıklık etti direnişi-
miz. Ve tarihimizde
önemli bir köşe taşı
oldu... Bunu yaratan
Cepheliler’in uzlaş-

mazlığı, halkına ve va-
tanına duyduğu sevgi,
halk düşmanlarından

hesap sorma isteğidir. 

9 Ağustos
2015

Yürüyüş

Sayı: 481
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1 Aralık 1975 tarihinde, İDMMA’da okuyan Cezmi
Yılmaz ve Halit Pelitözü adlı iki devrimci faşistler tara-
fından katledildi. Devrimci gençlik saldırıya ilk tepkisini
aynı gün Galatasaray Mühendisliğini işgal ederek gösterdi.
Asıl öfke, ertesi gün, 2 Aralık’ta cenaze töreninde patla-
yacaktı. Hemen tüm okullardan binlerce insan ertesi
gün Kocamustafapaşa’daydı. Böylesi kalabalık 12 Mart’tan
sonra görülmüş değildi. 

Devrimciler cenazeyi alıp kitlesel olarak Topkapı‘ya
kadar yürümek ve cenaze törenini anti-faşist bir gösteriye
dönüştürmek düşüncesindedir. Ancak polisin cenazeyi
kaçırma ve töreni engelleme niyetini seziyorlardı. Ancak
devrimciler cenazeyi polisin elinden almak ve gerektiğinde
polisle çatışmakta kararlıydılar.

Bir süre sonra, polisin cenazeyi vermek istemediği,
ailesine baskı yaptığı. ‘Olay çıkacak’ diyerek ailesini
korkutmaya çalıştığı haberi geldi. Hızla cenaze namazının
kılındığı Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii’nin
etrafı cadde ve çevre sokaklar, polisin durumu vb. ince-
lenmeye başlandı. Polis, cami avlusuna girmesine engel
olamadığı kitleyi çepeçevre sarmış ve ana caddede
kitlenin geldiği yönde arka tarafları panzerlerle ve diğer
araçlarıyla herhangi bir olay çıkması durumunda geriye
dönüş yapılamayacak şekilde  barikatla kapatmıştı.

Devrimciler cenazeyi Topkapı‘ya kadar anti-faşist
bir gösteri ile taşımanın çaresi üzerine düşünülürken
cami tarafından 2-3 el silah sesi geliyor ve kitlede anında
bir dalgalanma oluyor. Bu panik havası, bir kitle kıyımına
yol açabilecek boyutta ciddi bir tehlikeyi de içinde
taşıyor. Bu nedenle önce hemen paniği engellemek ve
kitlenin soğukkanlı davranmasını sağlamak gerekiyordu.

Hızla karar almak zorundaydılar. “Arkadaşlar şu arabalarla
caddeye barikat kuralım... arkadaşlar yardım edin yolu
keselim hemen. Çabuk olun. Tamam şuraya. Şu otomobili
de devirelim... Yol tamamen kapansın. Panzer geçemesin!“
çağrılarıyla önce polisle kitle arasında bir barikat oluş-
turuldu. Kitlenin polis barikatları yönüne gitmesi engel-
lenmeye ve kortej oluşturulmaya çalışıldı.   

Güçlü bir ses “Kahrolsun Faşizm!“ sloganını atıyor.
Bu slogan kitleyi toparlayıcı etki yapıyor. Panik yavaş
yavaş duruluyor. Kitleye önderlik edenlerin verdikleri
talimatlar doğrultusunda polisin saldırabileceği noktalarda
barikatlar güçlendiriliyor. Panik önlendikten sonra,
kitlenin elbirliğiyle çalışması ve polisle çatışmaya ha-
zırlanma konusundaki isteği gerçekten görülmeye değerdi.
Sanki biraz önceki kitle bu kitle değil. Devrimci inisiyatif
ve önderlik her şeyi bir anda değiştirdi. Hemen bir
güvenlik kolu oluşturuldu. Yürüyüşe inisiyatif koyacak
arkadaşlar da görevlerinin başına geçtiler.

Ara sokaklarda barikat oluşturma faaliyeti sürerken,
henüz barikat kurulmamış sokaklardan birinde bir panzer
görüldü. Panzerde bir kararsızlık da var. Aynı kararsızlık
kitlede de var. Panzere karşı ne yapılabileceği konusundaki
tecrübesizlik ve hazırlıksızlık, bir an kitleyi çaresiz bıra-
kıyor. Atılan taşlar panzeri durdurmaya yetmiyor. Polis,
panzerin arkasından kitlenin üzerine ateş etmeye başlıyor.
Bunun üzerine, polisin ateşine karşılık bizim güvenlik
de silahla cevap veriyor. Panzerin arkasından kitleye
ateş eden polisler neye uğradıklarını şaşırıyorlar ve sini-
yorlar. Ama panzerler ilerlemeye devam ediyor. Eğer
panzer ara sokağı aşıp kitlenin içine dalarsa yeni bir
panik kaçınılmaz gibi. Ne yapıp edip bu panzeri durdur-

Devrimci hareketin gelişiminde kilometre taşlarından biri olan Kocamustafapaşa Direnişi;
kadroların, sokak çatışmalarında pişmeye başladığı, kitleyle bütünleştiği,

savaşmayı ve savaştırmayı öğrenip, öğrettikleri bir okuldur

Kocamustafapaşa Halkı, Devrimcilerle El Ele 
Taş, Sopa, Benzin, Molotof ile Saatlerce Çatıştı... 

Yürüyüş

9 Ağustos
2015

Sayı: 481
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malı. 

İşte tam bu anda bir ses “Al bunu, ne yapacağımı bi-
lemiyorum!” diyor.

Barikatın tamamlanmadığı bir anda hazır bir dinamit
lokumu bulmanın sevinciyle, yoldaşımız yanan bir sigara,
bir ateş istiyor yanındakilerden. “Aman dikkat et!“ diyor
diğer arkadaşlar. 

O elinde dinamit, hedefine nasıl vuracağını hesaplıyor.
“Herkes yere yatsın!” diyor güçlü bir ses. 

Bağıran yoldaşımız, İbrahim Erdoğan... 12 Temmuz’da
şehitler kervanına katılacak olan önder yoldaşımızın elinde.
Herkes yere yatsın diye bağırıp vücudunu bir yay gibi
gerip ateşlediği dinamiti panzerin tam altına gelecek
şekilde fırlatıyor. “Yere yatın” uyarısıyla kendine bir siper
bulan insanların kulağı seste... İşte patlama! Gümbürtü ile
herkes kafasını kaldırıp patlamanın sonucuna bakıyor.
Altında dinamit patlayan panzer tekerlekleri üzerine ha-
valanıp tekrar eski yerine oturuyor. Tam isabet!

Dinamitin panzeri durdurması karşısında molotof
yapma düşüncesiyle hemen bakkallara koşuluyor. Bir
bakkal bir kasa dolusu şişeyle bir miktar gazyağını hiç
para almadan veriyor. Panzere karşı kazanılan zaferin
coşturduğu kitle, anında molotof üretmek üzere harekete
geçiyor. 

Kocamustafapaşa halkı bu çatışmalar sürerken arka-
daşlarımıza yardımcı oluyor. Polise karşı kullanılması
için evinin balkonundaki odunları, dükkanındaki boş
şişeleri veren halktan insanlar, kitleyi gerçekten de
fazlasıyla etkiliyor. Ve giderek Kocamustafapaşa hal-
kının da yürüyüşe katılması, hatta bunlardan birinin
sanki uzun süredir onlarla birlikteymiş gibi inisiyatif
koymaya çalışması coşkuyla karşılanıyor.

Ana caddede ve arabalarla kurulan barikatların arka-
sında güvenlik alan ve polisle çatışan arkadaşlarımız
ancak kitle alanı boşalttıktan sonra görev yerlerini ter-
kediyorlar. Kocamustafapaşa halkı bu anda da görevinin
başında. “Çabuk olun, kaçın!  Arkanızdan polis yetişecek!
Yakalanacaksınız, şu taraftan, acele edin!” Halktan in-
sanların geri çekilen arkadaşlarımızı koruma yönündeki
bu uyarılarına “sağolun”, “merak etmeyin” diye karşılık
veriliyor. Polisin saldıracağını
gören halk, geride güvenlik için
kalan arkadaşlarımızı alıp ev-
lerine saklamaya başlıyor. Polis
ise ev ev dolaşıp arama yapıyor
ve “şüpheli”leri gözaltına alıyor.
Hamile bir kadın evinde sakla-
dığı arkadaşımıza kocasının pi-
jamalarını verip kendi yatağına
yatırıyor. 

Yaklaşık onbin kişiden oluşan
kitle Yedikule yönüne doğru ak-
maya başladı. Polis barikatları
yıkarak yine kitleyi izlemeye ça-

lışıyor. Polisin yeni bir saldırı planı içinde olması
karşısında her 100 metrede bir barikat kurularak yürünmeye
devam ediliyor. Bu barikatlar polisin aradaki mesafeyi
kapatıp saldırmasını geciktirecek. 

Sokak çatışmasının geniş bir alana yayılarak sürme-
sinden endişeye kapılan yetkililer çareyi asker getirmekte
bulmuşlardı. Silivrikapı’ya gelindiğinde ise kitlenin kar-
şısına İl Jandarma Alay Komutanlığı askerleri çıktı.

10 bini bulan kitle, cenazeleri, faşizmi lanetleyen ko-
nuşmalarla Topkapı’dan memleketlerine yolcu ettikten
sonra Aksaray’a yöneldi. Burada yeniden kortejler oluş-
turuldu ve Laleli’ye kadar yüründü. Ve Laleli’de içilen
devrim andıyla eylem bitirildi. 80’e yakın devrimci göz-
altına alındı.

Kocamustafapaşa Direnişinin
Öğrettikleri:

* Kocamustafapaşa Direnişi, kitlelerin savaşmasının
ve savaştırılmasının öğretmeni olan eylemdir. 

* Kocamustafapaşa direnişi, devrimci hareketin
gelişiminde kilometre taşlarından biridir. Bir süre
sonra Devrimci Sol’u oluşturacak önder ve kadroların
sokak çatışmalarında pişmeye başladığı, kitleyle bü-
tünleştikleri, öğrenip, öğrettikleri bir sürecin de ifa-
desidir.

* Bu direniş, katılan binlerce genç militanda büyük
etkiler bırakmıştır. ‘72 sonrası mücadelenin ağırlıklı
yükünü taşıyan gençliğin emekçi halkla bu ölçüde
yanyana gelip kaynaştığı ilk kitlesel eylemlerden biridir. 

* 12 Mart cuntasından sonra, on bine yakın insanın
katıldığı en kitlesel direniştir. Bu on binler çatışmaya
rağmen dağılmamıştır. Tam tersine barikatlar kurup,
molotoflarla çatışarak savaşmıştır. 

* Kocamustafapaşa Direnişi, solun tarih karşısındaki
sorumsuz ve inkarcı mantığının da bir aynası olmuştur.
Sol bu büyük direnişi yok saymıştır. Çünkü sol bu büyük
direnişte açıkça “kaçan” durumundadır. 

* Emekçi halk, desteğiyle hem yardımcı konu-
mundadır hem de öğretmen. Barikatların nasıl ku-
rulacağından, kaçış güzergahlarına kadar pek çok

konuda yol gösterici oldular. 

* Direnişi yönlendiren dev-
rimcilerin pek çoğu daha önce
onbine yakın bir kitle eylemini
yönetmemiştir hiç, pek çoğu
daha önce dinamitle tanışma-
mıştır bile, molotofu ellerine
almamışlardır; ama orada sa-
dece kullanan değil, direnişin
komutanları olarak kullandı-
ran, yönlendirenlerdir. Orada
öğrendiler ve orada öğretti-
ler.

9 Ağustos
2015

Yürüyüş

Sayı: 481
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Feda ruhuyla bir direniş sergilendi.
Katletmenin serbest olduğu ancak ce-
nazemize sahip çıkmanın, gelenekle-
rimize uygun olarak kaldırmanın yasak
olduğu bir ülkede, faşizm koşullarında
nasıl direnilmesi gerektiği bir kez
daha gösterildi. 

Hiç kuşkusuz halkımız bu dire-
nişten de öğrenecektir. Sonraki ayak-
lanma ve direnişlerin dinamiği ola-
caktır bu direniş. 

Bu direniş bir savaş çağrısıdır. 

Bu direniş düşmanın “katletme
özgürlüğüne” karşı kendi meşrulu-
ğumuzu, direnme hakkımızı savun-
maktır. 

Günay, kuşatıldığı üsde teslim ol-
madı, çatışarak şehit düştü. Düşmanın
yüzüne bir kez daha TESLİM OL-
MAYACAĞIM diye haykırdı. 

Cepheliler, halkımız Günay’a onun
kararlılığıyla sahip çıktı. Cenazemizi
geleneklerimize uygun kaldıracağız,
sizinle UZLAŞMAYACAĞIZ dediler
ve günlerce çatıştılar bunun için. 

Düşman tam da bunun için katle-
diyor: Tam da bunun için saldırıyor.
Tam da bunun için terör estiriyor: 

Düzenime baş kaldırmayın. Dİ-
RENMEYİN diyor. 

80 saatlik direniş düzenle devrimin,
Türkiye halklarıyla emperyalizm ve
oligarşinin savaşının küçük bir kesitidir.
Direndik, savaştık, bedel ödedik, ka-

zandık... Terör yaygaralarının ortasında
kazandık bu savaşı.  Amerika’nın tam
desteğini arkasına almış AKP’nin tüm
güç gösterilerinin ortasında kazandık.
Biz barış istiyoruz diyerek değil. Biz
kan dökülsün istemiyoruz diyerek de-
ğil. Biz çözümü parlamentoda görü-
yoruz diyerek değil... 

Biz sizin düzeninizi yerle bir ede-
ceğiz diyerek. Biz halklarız, emper-
yalizmin düşmanıyız diyerek kazandık
bu zaferi. 

Çatışma, savaş, zafer... Daha büyük
bedelleri göze almasını bilenler, daha
kararlı olanlar, uzlaşmayanlar kaza-
nabilirler. 

Bedelleri göze alanlar, cüretli olan-
lar daha o anda siyasal olarak kazan-
mışlardır. 

Bu cüreti gösteremeyenler, düzene
cepheden tavır alamayanlar, onunla
uzlaşma arayanlar bedel ödemiş ola-
bilirler ancak kazanamazlar. Çünkü
ödenen bedeller düşmanla uzlaşmak
içindir. Savaşın kaçınılmaz sonucudur.
Düzen onlara başka kapı bırakmadığı
içindir. 

Düşmana cepheden tavır almayan-
lar, düzen içine yerleşme arayışı içinde
olanlar en keskin, en savaşçı, en ça-
tışmacı göründükleri anda en güçsüz
haldedirler. Er geç düzenle uzlaşırlar.
Çünkü “çatışmanın” ve “savaşın” özü
uzlaşı arayışı, düzeniçilik taşımaktadır. 

BURASI FAŞİZMİN TÜRKİYESİ!
KATLETTİĞİ DEVRİMCİLERİN
CENAZESİNİ DEĞERLERİNE,

GELENEKLERİNE GÖRE
KALDIRMAK İÇİN ÖLÜMÜNE

DİRENMEK GEREKİYOR!
YENİ ŞEHİTLERİ GÖZE ALARAK

DİRENDİK VE ŞEHİDİMİZİN 
CENAZESİNİ KALDIRDIK!

HHHeerr   aann ıı   eeyy lleemm  oo llaann   8800  ssaaaatt ll ii kk   dd iişşee  dd iişş   ddii rreenn iişş .. .. ..

“Teslim Olmuyorum”dan Cenazemize Sahip Çıkmaya “Teslim Olmuyorum”dan Cenazemize Sahip Çıkmaya 

UZLAŞMAZLIĞIMIZIN KAYNAĞI UZLAŞMAZLIĞIMIZIN KAYNAĞI 
İKTİDAR İDDİAMIZDIR!İKTİDAR İDDİAMIZDIR!

Emperyalizmin ve Oligarşinin Teslimiyet DayatmasınaEmperyalizmin ve Oligarşinin Teslimiyet Dayatmasına
Halkın Savaşını Büyüterek Cevap Vereceğiz!Halkın Savaşını Büyüterek Cevap Vereceğiz!

BİZ KAZANACAĞIZ!BİZ KAZANACAĞIZ!
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“Bu düzene yerleşeceksen diz çö-
keceksin” diyor AKP. “Silahı bıra-
kana kadar nefes aldırmayacağım”
diyor. “Teslim olmazsanız çözüm
sürecini falan unutun” diyor. Diyor
ve terör estiriyor. Binleri geçen göz-
altı. Her gösteriye azgınca saldırıyor,
her gösteride bir Kürt gencini katle-
diyor. Dağları bombalıyor. Cenazeleri
vermiyor. 

Biz ise sizin düzeninizi meşru
görmüyoruz, haklı olan biziz, sömürü
ve zulüm iktidarınızı yerle bir edip
halkın iktidarını kuracağız diyoruz. 

Cenazelerimize de bu bilinçle sa-
hip çıkıyoruz.   

Cenazemiz için 80 saat, ölümüne
bir direniş gösteriyoruz. 80 saat bo-
yunca çatışma durmaksızın sürüyor.
Onlarca TOMA, akrep, binlere varan
polis, helikopter, sayısız gaz bombası,
plastik ve gerçek mermiler altında
süren bir direniş... 

Bu tablo iki gerçeği gösteriyor
bize: Bir, nasıl bir ülkede yaşıyoruz
ki bir cenazemizi kaldırabilmek için
saatlerce ölümüne bir direniş gös-
termek durumunda kalıyoruz? De-
mokrasi şovları, hukuk devleti ya-
lanları, çözüm mecliste yalanları, se-
çim aldatmacaları... Gerçek bunlardır.
Gerçek faşizmle yönetildiğimizdir.
Gerçek bu ülkede iktidarların, hü-
kümetlerin emperyalizmin hizmetinde
olduğudur. Amerika'nın çıkarları için
ülkenin kaderinin ortaya serilmesidir.
Ülkemizi AKP'si, CHP'si, MHP'si
ile düzen partilerinin değil emper-
yalizmin yönettiğidir. Gerçek em-
peryalizmin yeni-sömürgesi bir ülke
durumunda olduğumuzdur. 

İki, oligarşi ve emperyalizmin
tüm gövde gösterisine, tüm gücüne,
terör demagojilerine, ve saldırıla-
rına, baskı ve iç güvenlik yasala-
rına, maske takanı, bayrak-flama
kullananı vurun talimatlarına rağ-
men bunları yerle bir eden uzlaş-
maz, militan mücadele anlayışıdır.
Bu Cephe'nin anlayışıdır. 

Birincisi ülkemiz gerçeğine işa-
ret ediyor. İkincisi bu gerçeklikte
nasıl mücadele edilmesi gerektiği,
kazanmanın nereden geçtiğini gös-
teriyor. 

Demokratikte, yeraltında, hapis-
hanelerde, şehirlerde, dağlarda... Cep-
heliler aynı anlayışla direndiler, aynı
anlayışla savaştılar. 

Gerçek her yerde aynıdır, hapis-
hanelerde başka şehirlerde başka de-
ğildir. Demokratikte başka, yeraltı
koşullarında başka değildir. Öyleyse
mücadele anlayışı da her yerde öz
itibarıyla aynı olmalıdır. Ve bu öz
temel mücadele anlayışına göre şe-
killenir. 

Cephe’nin bir derneğini düşmana
karşı barikat barikat savunmasıyla,
cenazesine sahip çıkması, değer ve
geleneklerinden ödün vermemesi...
Hapishaneleri direniş mevzileri olarak
görmesiyle legal yayınını yasalarla
sınırlamayan bakış açısı hepsi aynı
anlayıştan beslenir. Bunu anlama-
yanlar silahlı mücadele gerçeğini
kavramayanlardır. İktidar iddiası ta-
şımayanlardır. 

Demokratik mücadele geleneği,
demokratik mücadele anlayışımız

silahlı mücadele anlayışının de-
mokratikteki yansımasıdır aslında...
Solun böyle bir anlayışı yoktur. 

Neden? 

Çünkü iktidar bakış açısı yoktur.
Çünkü ülke gerçeğine uyan ona cevap
veren temel mücadele anlayışından
(silahlı mücadeleden) uzaktır. 

Bunun yerine ne vardır? Sivil
toplumcu anlayış vardır. İcazet vardır.
Uzlaşı vardır. Sonuç alıcılıktan uzak
protestocu anlayış vardır. 

Sorun çok büyük kitleselliğe sahip
olmak değildir. Sorun nicelik sorunu
değildir. Sorun çok büyük olanaklara
sahip olmak da değildir. Ve sorun
koşulların zorluğu vb değildir. 

Sorun mevcut koşullarda bu ko-
şulları aşacak bir anlayışa, cürete
sahip olmaktır. Sorun düzenin bize
vermeye çalıştığında değil bizim ne
isteyip istemediğimizdedir. 

Bakın Kürt hareketi, büyük bir
halk desteği vardır arkasında. Büyük
olanaklara sahiptir. Ancak demokratik

Halka Yönelik Topyekün Saldırı: 
“Özel Güvenlik Bölgeleri”, “Askeri Güvenlik Bölgeleri”... 
SALDIRIYA HALK SAVAŞIYLA KARŞILIK VERECEĞİZ 

- “Kilis Valiliği, Suriye sınırındaki 4 bölgenin 7 gün süreyle geçerli olmak
üzere özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.”
(Cumhuriyet, 28 Temmuz 2015)  

- Tunceli'de tam 14 yerde özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Özellikle tarım
ve hayvancılıkla uğraşan yaylalardaki binlerce kişi mağdur" (Cumhuriyet, 4
Ağustos 2015)

“Hakkari Valiliği şehir merkezi ve tüm ilçelerinde 19 Ağustos tarihine
kadar Özel Güvenlikli Bölge ilan etti.” (Taraf, 5 Ağustos 2015)

Özel güvenlik bölgeleri halka tamamen kapatılacak ve ordunun, polisin ope-
rasyon alanı olacak... Ordu Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen bölgelerdeki
halka ait tüm mallara el koyabilecek.

Yeni saldırı yasaları oligarşinin yönetemediğinin, halkların direnişini bastı-
ramadığının da itirafıdır. 

Halk savaşını hiçbir askeri güç, hiçbir özel güvenlik önlemi durduramaz.  

Bir uygulamanın yasal olması, o uygulamanın, haklı meşru olduğu anlamına
gelmez. Özel Güvenlik Bölgesi uygulamalarının hiçbir meşruluğu yoktur... Bu
halka zulümdür... Halkın zorla köyünden, evinden, yurdundan atılmasıdır...
Tarladaki ürününe, dağdaki sürüsüne el koymaktır... Gasp etmektir... 

Güvenlik Bölgesi ilan edilen her şey devlet iradesinde yapmak zorundasınız. 

Halkımız! Özel Güvenlik Bölgeleri ile AKP, faşizmini şehirlerden kırlara
dağ-taş her yere taşımaktadır... AKP’nin faşist uygulamalarını tanımayın...
Faşizmin yasaları meşru  değildir. Özel Güvenlik Bölgelerini terk etmeyin... 
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alanda yarattığı tek bir gelenek, di-
renilerek kazanılmış tek bir hak
yoktur ortada. Büyük söylemlerle
başlamış ancak sonuç alınamadan
bırakılmış yüzlerce olumsuz örnek
vardır. 

Neden? 

Çünkü daha en başından düzenle
uzlaşı arayışı hakimdir. İktidarı değil
düzeniçinde olmayı hedefler. 

Bu anlayış militanlığın düşmanıdır.
Devrimciliğin düşmanıdır. 

Düşman Karşısında
Biten Reformizm,
Oportünizm
Devrimciler Karşısında
Düzene Hizmet Eder
Durumdadır  

Suruç’ta 32 insan katledildi. İlk
gün katliama gösterilen tepkiyi say-
mazsak esas olarak oportünizmin
sesi çıkmadı. Katliamı lanetleyen,
AKP’yi köşeye sıkıştıracak, katliamı
yaptığına pişman edecek bir pratik
gösteremediler. Ki baskı ve saldırılar
katliamla da sınırlı kalmadı. Binlere
ulaşan gözaltılar, ev ve kurum bas-
kıları... Eğitim-Sen baskını... Tutuk-
lamalar... Halen devam etmektedir.  

Tüm bunlara gerekli cevap veril-
mediği için katliamın sorumlusu
AKP, baskın çıkarak psikolojik üs-
tünlük sağlamaya çalıştı. Aslında ye-
terli cevap verilmediği için deyim
yerindeyse gemi azıya aldı ve saldı-
rılarını boyutlandırdı. 

AKP, kendi sorumlu olduğu Suruç
Katliamı’nı kullanarak halkı baskı
altına almayı, terörize etmeyi, dev-
rimcilere saldırıyı meşrulaştırdı. 

Tüm bunlar karşısında oportü-
nizm, reformizm adeta şaşkına döndü.
Öyle ya çok değil daha birkaç gün
önce seçim sarhoşluğu yaşıyordu.
Meclise 80 milletvekili sokmayı “de-
mokratik devrim” olarak nitele-
mişlerdi. Bu “başarı ve zaferle”
halk güçlerine “nefes aldırmışlardı”. 

Oysa bir anda hava tam tersine
esmeye başladı. 

Seçimler öncesi devrimci eylemi
“AKP'ye yarıyor” diye mahkum et-

meye çalışanlar, Suruç Katliamı’nı
kendi iktidarını güçlendirmek için
kullanan AKP'ye karşı tek bir ses
veremediler. 

Devrimcilere karşı elde kalaslarla
saldırı talimatı verenler Suruç Kat-
liamı’nda onlarca insanımızı katleden
AKP faşizmine karşı tek bir direniş
çağrısı yapmadılar. 

80 saat boyunca ölümüne süren
cenaze direnişimizi de birkaç istisna
dışında seyretmekle yetindiler. 

Düşman karşısında tümüyle biten,
ölen oportünizm, reformizm devrim-
ciler karşısında ise düzene hizmet
eder durumdadır. 

80 Saatlik Direniş;
Halklarımızın Tek ve
Gerçek Öncüsünü
Gösteriyor 

Halkın öncüsü olmak, halkın tem-
silcisi olmak son tahlilde halkları
kurtuluşa götüren program, politika
ve pratikte yatar. 

Halkın özlem ve taleplerine cevap
verilemezse halkın desteği ilelebet
kalıcı olamaz. Bugün halkın desteğine
sahip olanlar yarın bu destekten mah-
rum kalırlar. Halklar çoğu durumda
karşılarında başka bir alternatif ol-
madığından, aldatıcı politikalardan,
kısa vadeli günlük çıkarların peşinden
gitmekten kaynaklı vb. bir siyasal
güce, bir iktidara destek verebilir
ancak bu destek talep ve özlemlerini
yansıtan gerçek alternatiflerini bul-
duğunda tersine döner. 

Cephe, halkın iktidarını hedefle-
mesiyle, bu iktidar için sahip olduğu
uzlaşmaz, militan mücadele çizgisiyle
halklarımızın tek ve gerçek öncüsü-
dür. 

Ancak bu öncülük ete-kemiğe
bürünmüş değildir. Bir alternatife
dönüşmüş değildir. Tam da bu nok-
tada eksiklerimiz vardır. 

Hayatımızı ortaya koyarak çatı-
şıyoruz, günlerce direniyoruz. Yara-
lanıyoruz, ölümü göze alıyoruz...
Hayranlık uyandıracak, görenleri ve
duyanları sarsacak direnişler gelişti-
riyoruz. Yeraltında, demokratikte,
hapishanelerde, her alanda her mev-

zide feda ruhuyla savaşıyoruz. 

Ancak halklarımızı daha büyük
oranda bu çatışmalara, direnişlere
katamıyoruz. Düşmanla çatışmada
ortaya koyduğumuz feda ruhunu
halklarımızı örgütlemede, savaşa kat-
mada gösteremiyoruz. 

Düşmanla uzlaşmaz çatışma ge-
leneği iktidar iddiamızın ifadesidir.
Halkı örgütlemek de aynı iktidar id-
diasının bir sonucudur. 

80 saatlik direniş Gazi ile ve
halkın küçük bir kısmının aktif katı-
lımıyla sınırlı olmasına rağmen uz-
laşmaz, militan ve feda ruhuyla düş-
mana geri adım attırdı. Bu anlayış
halkın daha geniş kesimlerine yayıl-
dığındaki AKP'yi asıl korkutan da
budur, daha büyük çatışma ve dire-
nişler yaratmak, daha büyük kaza-
nımlar sağlamak kaçınılmazdır. 

Halkı örgütlemediğimizde, halkı
savaştıramadığımızda düşman halkın
öncüsüne saldırarak, kadroları tutsak
edip savaş dışı bırakarak etkimizi
olabildiğince sınırlamış olacaktır. 

Cepheliler ne olursa olsun halkı
örgütleme becerisini gösterecektir.
Düşmanla yüzyüze çatışmada gös-
terilen feda, militanlık ve yaratı-
cılığı halkı örgütlemede ve savaşa
katmada da başaracaktır. Bundan
kimsenin kuşkusu olmasın. 

Sonuç olarak; 
Bir, direniş geleneğimiz iktidar

iddiamızdır. Halkın iktidarını iste-
yenler her alanda her mevzide düş-
manla dişe diş çatışmak zorundadır. 

İki, düşmanla yüzyüze direnişte
ustalaşan Cepheliler halkı örgütle-
mede, halkı savaştırmada da ustala-
şacaktır. 

Üç,  düşmanın saldırıları karşı-
sında direnmeyen, direnişi düşmanla
uzlaşmak için hayata geçirenler ne
olursa olsun düzene hizmet eden du-
rumdadırlar. 

Dört, halklarımızın tek ve gerçek
öncüsü, temsilcisi Cephe’dir. Çünkü
Cephe halkın iktidarını hedefliyor.
Bu hedefi gerçekleştirmek için her
türlü bedeli ödeme cüretine sahiptir. 

Yürüyüş
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Halkımız; 
AKP faşizmi tüm halka savaş aç-

mıştır. Sırtını dünya halklarının katili
Amerika’ya yaslayıp faşist terörle
tüm halkı sindirmek istiyor…

Bu ülkede halkı ve vatanı için
canını feda eden Cepheliler var ol-
duğu sürece bunu asla başaramaya-
caklardır. 

Bunun için Amerika ve işbirlikçi
AKP,  Cephelileri  imha ederek halkı
sindirmek için önlerindeki engeli
kaldırmak istiyorlar… 

24 Temmuz sabahı Günay Özars-
lan yoldaşımızı katletmeleri faşizmin
halkı sindirme, teslim alma politi-
kalarının parçasıdır. 

Halkı sindirmek için önce dev-
rimcileri teslim almak istiyorlar… 

Tüm dünyaya ilan ediyoruz! Em-
peryalizmle, faşizmle asla uzlaşma-
yacağız. Herkes silah bırakıp teslim
olsa da, tek bir Cepheli kalana kadar
teslim olmayacağız!

Amerika ve işbirlikçi AKP’den
hesap soracağız. 

Günay Özarslan yoldaşımızı kat-
letmelerinin acısını onlara yaşataca-
ğız… 

Bize teslimiyeti dayatarak, yol-
daşlarımızı katlederek halkımızı sin-
dirmenize izin vermeyeceğiz. 

Katlettiğiniz her yoldaşımızın he-
sabını misliyle ödeteceğiz…

Halkımız; AKP faşizmi 24 Tem-
muz sabaha karşı 5 bini aşkın polis
ile 34 ilde yüzlerce evi basarak terör
estirdi… Operasyonlarda 1100’ü aş-
kın kişi gözaltına alındı… 

“Canlı bomba” diyerek Günay
Özarslan’ı katlettiler… 

Mahkeme yok, adalet yok... Ken-
din suçlu ilan et, kendin yargıla,
infaz et… 

Hayır, bunları bize kabul ettire-
mezsiniz.  Biz halkın savaşçılarıyız!
Adalet savaşçısıyız!

GECİKMİŞ ADALET, ADALET
DEĞİLDİR!

Türkiye’nin her tarafında ör-
gütümüze yönelik “imha” temelli
saldırılar sürerken Günay yolda-
şımızın katledildiği 24 Temmuz’dan
hemen bir gün sonra 25 Temmuz
tarihinde Okmeydanı’nda bir oku-
lun önünü karargah olarak kulla-
nan AKP’nin faşist polislerine sa-
vaşçılarımız tarafında hiçbir tali-
mat beklemeden yoldaşlarının ka-
tillerinden hesap sorma bilinciyle
silahlı baskın düzenlenmiştir. 

Baskında birisi ağır üç polis
yaralanmıştır. 

Düşmanın Cepheliler’e yönelik
katletme amaçlı tüm saldırılarına
savaşçılarımız hızla ve hiçbir tali-
mat beklemeden cevap vermiştir.
Bu savaşçı refleksini ve hızını ya-
ratan ise, yoldaş sevgisi, yoldaş sa-

hiplenmesidir. Geleneklerimizdir.
Savaşçı öfkesidir. Bu öfkeyi büyü-
teceğiz. 

İçin rahat olsun Günay yoldaş.
And olsun ki yoldaşlarımıza uzanan
elleri anında kırdık, kıracağız. Hak-
kımızda “imha” kararları alan Ame-
rika ve işbirlikçisi AKP’den bunların
hesabını sorduk, sormaya devam ede-
ceğiz. Yoldaşımızı katletmenin he-
sabını vereceksiniz.

Halkımızın Sindirilmesine
İzin Vermeyeceğiz!

AKP’nin halka açtığı savaşa hal-
kın savaşını büyüterek cevap vere-
lim… 

Faşizme karşı savaşmak için hal-
kın elindeki her şey bir silahtır. Savaşı
büyütmek için halkımızı silahlanmaya
çağırıyoruz…

GÜNAY ÖZARSLAN
ÖLÜMSÜZDÜR!

GÜNAY’IN HESABINI
SORDUK SORACAĞIZ!

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK

KURTULUŞ PARTİSİ
CEPHESİ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Günay Özarslan’ın katledildiği 24 Temmuz’dan hemen bir gün sonra 25 Temmuz’da
Okmeydanı’nda bir okulun önünü karargah olarak kullanan AKP’nin katil faşist

polislerine savaşçılarımız tarafından silahlı baskın düzenlenmiştir.
Baskında birisi ağır, üç polis yaralanmıştır. 

Tarih: 2 Ağustos 2015                                                                 Açıklama: 455
AKP Faşizmi Halka Karşı Savaş Açmıştır!

Halka Karşı Savaşa Halkın Savaşını Büyüterek Cevap Verelim!

GÜNAY  ÖZARSLAN YOLDAŞIMIZIN 
HESABINI SORDUK SORACAĞIZ!

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu
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2015
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O’NUNLA büyüdük, sağlamlaştık,
O’NUNLA yürüdük devrime,
O’NUN önderliğinde kıskanılacak, imrenilecek, yıkılmayan bir örgüt olduk.
O’NUN önderliği altında, ideolojik netliğimizi koruduk, sağlamlaştırdık.
Ahlakta, kültürde, ideolojide, düşüncede, pratikte, halka, devrime,
kendine güvende devrimle karşı-devrim arasında kalın çizgiler çektik.
En büyük güç, en büyük silah buydu.
Bugün fiziken aramızda olmasa da yarattığı değer ve geleneklerle, 
bize bıraktıklarıyla hep yanımızda, içimizde ve önümüzde olacak. 
O’NSUZ AMA O’NUNLA sürdüreceğiz devrim yürüyüşümüzü.
AND OLSUN Kİ, orak-çekiçli bayrağımızla 
O’NUN gösterdiği yoldan zafere ulaşacağız.



Önderimiz, Öğretmenimiz, Da-
yı’mız... 

Sensiz ama seninle, öğrettiklerinle
yürüyoruz devrim yolunda... 

Bize asla yolumuzdan sapmaya-
cağımız devrimin pusulasını bıraktın.
Çizdiğin yoldan bir milim bile sap-
madan değerlerimize yeni değerler,
geleneklerimize yeni gelenekler ka-
tarak ilerliyoruz... 

Bize öylesine değerli miraslar
bıraktın ki, hava ne kadar sisli, yollar
ne kadar tuzak dolu olursa olsun bi-
zim için her şey berrak... 

- “Düşman ne diyorsa tersini
yapın” diyerek bize düşmanla asla
uzlaşmamayı öğrettin.

- Emperyalizm ve işbirlikçi oli-
garşi yine “ya silahları bırakırsınız
ya da sonucuna katlanırsınız” di-
yerek teslimiyeti dayatıyor. Sen bize
emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi
karşısında asla geri adım atmamayı
öğrettin. 

- Zulüm varsa direniş meşrudur.
Sen bize zafere kadar direnmeyi öğ-
rettin... 

- Kesintisizliğimiz, ideolojik
gücümüzdür!

- Dayı,  halka ve kadrolara güvendir. 
Sonsuz bir vatan ve halk sevgisidir.
Dayı, “Güçlü bir yurtseverlik ve

halk sevgisini kendi kişiliğimizde
yaratmadan devrimcilik yapılamaz”
diyerek bize halk için, vatan için,
devrim için, feda ruhuyla savaşmayı
öğretmiştir. 

“Önderimiz, devrime inanç ve
bağlılığını, yaşamında, teorisinde,
politikalarında somutlamasıyla,
Marksizm-Leninizm’i savunmaktaki
bilimsel ısrarı ve kararlılığıyla,
düşman karşısında başeğmezliğiyle,
kendine, ideolojisine, halkına duyduğu
sarsılmaz güveniyle, 24 saatini keli-
menin gerçek anlamıyla devrime
adamasıyla, her tarihsel dönüm nok-
tasında ortaya koyduğu güçlü ira-

desiyle, tüm devrimciler için, tüm
dünya devrimcileri için örnek alın-
ması gereken bir yaşamın sahibi-
dir.”

Dayı; düşmanın ideolojik, fiziki
saldırıları karşısında sağlam durmak-
tır. 

‘70’lerden günümüze ülkemiz so-
lunda hemen her zaman onlarca örgüt
olmuştur. Solun önemli bir kısmı
özellikle ‘80 sonlarına kadar, kendi
özgücüne güvenmekten çok, çeşitli
sosyalist ülkelere bel bağlayan bir
konumdaydılar. Sırtlarını yasladıkları
güçlerde yaşanan her olumsuzluk da
doğal olarak bunları da etkilemek-
teydi. Sosyalist sistem yıkılırken, bu
etki de en uç noktalara vardı, birçok
siyasi hareket, alabildiğine sağa,

düzene savruldu.
90’ların başında sosyalist ülke-

lerde yaşanan karşı-devrimlerle adeta
kabesiz kalan bu güçler, emperya-
lizmin ideolojik, askeri kuşatması
karşısında genellikle direnemediler.

Devrimci hareket ise bu süreçte
tüm dünya devrimci hareketlerine
örnek tavırlar sergilemiştir. Tek başına
kaldığı koşullarda bile, emperyalizme
karşı sosyalizmin bayrağını dalga-
landırmaya devam etmiştir.

Tasfiyenin, silah bırakmanın ulu-
sal ve sosyal kurtuluş hareketleri
arasında revaçta olduğu bu dönemde,
Dayı’nın önderliğinde devrimci ha-
reket Atılım’ı hayata geçirdi.

“Bugünün dünyasında yalnız
başına kalmayı göze almadan sa-
vaşmak mümkün değildir” diyen
Dayı’nın öğrencileriyiz...

Bugün gerek ülkemiz, gerekse
dünya solunun emperyalizm karşı-
sındaki tavrı çok daha vahimdir. 

Devrimci hareket dışında ML
ideolojiye sahip silahlı devrim sa-
vaşını savunan kalmamıştır. 50 yıllık
gerilla savaşı veren örgütler de em-
peryalizm ve işbirlikçi iktidarlarla
uzlaşma pazarlıkları yapıyor. 

Kürt milliyetçi hareket, reformizm,
düne kadar emperyalist demokrasiyi
keşfetmişlerdi... Bugün oportünizmi
de kuyruğuna takarak Amerika’nın
Suriye’deki kara gücü  olmuştur.

Devrim maskesi altında emper-
yalizmle  işbirliği savunulmaktadır. 

Emperyalizm, faşizm kavramları
solda adeta unutuldu.

Biz, emperyalizmi ülkemizden
kovana, işbirlikçi oligarşinin iktidarına
son verene kadar, bağımsız, demo-
kratik Türkiye için halkı savaşa,
savaşı büyütmeye çağırıyoruz. 

Önderimize, şehitlerimize devrim
andımızdır... 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

Öğrettikleri ile
Savaşı Büyütüyoruz!

Yoldaşlar

“Bü yük za fer le rin kur may la rı
ve ko mu tan la rı ol ma lı yız. Bu gö -
rev, bu so rum lu luk he pi ni zin dir.
Ba şar ma mak için hiç bir hak lı
ne de ni niz yok tur… Ar tık her şey
siz le rin ira de si ne, da ha çok ça -
ba sı na ve inan cı na kal mış tır...

Tüm ül ke miz... Sa vaş ala nı mız -
dır. Tüm halk la rı mız bu sa va şın
ne fer le ri dir. Bu an la yış la Par ti nin
gü cü ne ve za fe re olan bü yük
inanç la, sa va şın ba şı na geç me li si -
niz. Bu sa va şın ger çek kur may la rı
ol ma lı sı nız. Yap tık la rı nız, ya pa -
cak la rı nı zın ga ran ti si dir.

Ya pıl ma sı ge re ken ler, gö rev ler
çok tur. Yap ma nız ge re ken ve as la
göz den ka çır ma ya ca ğı nız te mel
gö rev, bu kur may lık sa na tı nı us -
ta lık la uy gu la ya bil me niz dir...
Ba şa ra ca ğı nı za ina nı yo rum.” 

(Par ti Kuruluş Kon gre si’nde
yap tı ğı ko nuş ma dan)

9 Ağustos
2015

Yürüyüş

Sayı: 481

13



Halkımızın önemli bir ke-
simini oluşturan esnaflarımız
da diğer emekçi halk kesimleri
gibi düzenin ekonomik baskısı
altında bir çok sorun yaşamak-
tadır... Esnafların da diğer
emekçi kesimler gibi örgütlen-
meye, dayanışmaya ihtiyaçları
vardır...

Kimdir Esnaf? 
Esnaflar, basit üretim araç-

larına sahip olması ve çok sınırlı sa-
yıda işçi çalıştırması yanıyla işveren,
üretim faaliyetleri esas olarak aile
emeğine dayalı olduğu için emekçi
konumundadırlar. Esnaf ve sanatkarlar
dediğimiz bu kesimler, 1 ila 9 işçi
çalıştıran işletmelerdir.

Resmi verilere göre ülkemizde
istihdamın % 62'si, 10 ve altı işçi
çalıştıran mikro işletmelerde gerçek-
leşmektedir. TESK'in (Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu) si-
ciline kayıtlı yaklaşık 2 milyon üyesi
bulunmaktadır. Ve bunlar 491 meslek
kolunda faaliyet göstermektedirler.Ve
bu kesim, işyerlerini kapatmak zo-
runda kalan, kredi borçlarının faizleri
altında sürekli bunalan bir kesimdir.
Büyük işletmelerin baskısı altında
kimi zaman üretim faaliyetinde bu-
lunamamakta, kimi zaman ise büyük
işletmelerin esas yükünü çekmesine
rağmen onlar tarafından sömürülmek-
tedir. Bu yanlarıyla düzenin baskısını
üzerinde sürekli hisseden ve işçi ve
diğer emekçiler gibi çıkarları mevcut
düzenle çatışma halinde olan, düzen
tarafından ezilen, sömürülen bir ke-
simdir.

Ve öte yandan mahallelerimizde
yıllardır devrimcilerin yanında yer
alan ve düşmanın her türlü saldırısına
rağmen devrimcilere evlerini, dükkan-
larını, işyerlerini açan, olanaklarını
sunan bir kesimdir... Bu nedenle ev-
leri, işyerleri basılmış, gözaltına alın-
mışlar, tutuklanıp hapislerde yatanları

olmuştur. Ve ödedikleri bedellere
rağmen pişman olmadılar ve yine
açtılar kapılarını, olanaklarını. Esnaf
ve sanatkarlar, devrimin yedek-destek
güçlerinden değil, temel güçlerin-
dendir. İstihdam ettiği kesimle birlikte
büyük bir gücü oluşturan esnaf
örgütlenmesi, devrim için olmazsa
olmazdır.

Esnaf Örgütlenmeleri 
Mevcut esnaf örgütlenmelerine

baktığımızda, oldukça geniş bir
örgütlenme var gibi görünür. Ülke
genelinde 32 esnaf ve sanatkar
örgütü bulunmaktadır.

İl ve ilçeler düzeyinde 3164 esnaf
ve sanatkarlar odası bulunmaktadır.
Yine il merkezlerinde 82 esnaf ve
sanatkarlar odaları birliği vardır.
Ankara'da kurulu bulunan 13 mesleki
federasyon ile birlikte geniş bir
örgütlenme ağına sahiptir. Ancak
bunların esnafın çıkarlarını koruma
adına yaptıkları bir şey yoktur. Bu
örgütlenmelerin hepsinin yaptığı
ortak görev, tekellerin doğrudan
denetlediği üst örgütlenmeler eliyle
esnaf ve sanatkarları düzen içinde
tutmaktır. 

Yanında çalışan işçisiyle, kendi
emeğiyle ve bakmakta olduğu aile-
siyle birlikte çok geniş bir kesimi
etkileyen esnaf ve sanatkarlar, bu
şekilde düzenin etkilediği ve denet-
lediği bir kesim haline gelmektedir.

Saydığımız bu örgütler, çok
büyük sorunlarla karşı karşıya
olan esnaflarımızı düzen içinde
tutmaya yarıyor. Bu haliyle
esnaflar ne kendi sorunlarını
çözebilmekte, ne de düzenden
koparak devrim mücadelesi
içinde yer alabilmektedirler.

Esnaflar!
Halkın Esnafları
Kooperatifi'nde 

Örgütlenelim!
Oligarşi, esnaflarımızın da işçi,

memur, köylü gibi emeğini en ağır
şekilde sömürmektedir. Her yıl bu
sömürüye dayanamayıp yüzbinlerce
esnaf, bankalardan aldığı kredi borç-
larını ödeyemediği için iflas edip
kepenk kapatmaktadır.

Örneğin AKP’nin son on yılında
1.328.000 (bir milyon üçyüz yirmi
sekiz bin) esnaf iflas etmiştir. Yani
kayıtlı olan iki milyon esnafın yarıdan
fazlası iflas etmiştir.

Banka kredileri, elektrik, su, vergi
borçları, kiralar vb, esnafların en
temel sorunlarındandır. Esnaflar, ya-
şanan bu sorunlar karşısında çaresizce
iflası beklemek zorunda değildir.
Düzen, acımasız ve tam bir kurtlar
sofrasıdır. Düzene karşı örgütlen-
menin yolu kooperatiflerdir.

Nedir Kooperatif 
Örgütlenmesi?

Bugünkü anlamda ilk kooperatif
örgütlenmeleri, 1830’lu yıllarda esnaf
ve sanatkarlar tarafından, büyüyen
şirketlere karşı kendilerini korumak
için kurulmuşlardır. Özünde küçük
esnaf ve sanatkarların büyük şir-
ketlere karşı dayanışmasının
örgütlendiği yapılardır. 

Halkın her kesimi, kendi sorun-
larını ancak örgütlenerek, dayanış-
mayı büyüterek çözebilir. Koopera-

HALKIN ESNAFLARINI 

ÖRGÜTLEYELİM!
2001 Esnaf Eylemleri
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tifler, bu dayanışmanın somutlandığı
yerlerdir...

Buralarda aynı sorunları yaşayan
halk kesimlerini bir araya getirmek
ve ortak sorunları birlikte çözmek
mümkündür. Geçmişten bugüne, ülke-
mizde ya da sosyalist ülkelerde koo-
peratifler bu amaçla örgütlenmiştir.
Halkın örgütlülüğünü, dayanışmasını
büyütmek, geliştirmek, sosyalist bir
kültürün, bakış açısının yaratılmasının
da ilk adımlarından olacaktır. 

Halkın Esnafları 
Kooperatifi Ne Yapacak?

Bu örgütlenmeler ile hem büyük
şirketlerin küçük esnafları yutmasının
önüne geçilebilir ve hem de halkın
,büyük şirketlerin fahiş fiyatlarla sattığı
mallarına mahkum olmasının önüne
geçilebilir.

Esnafların, banka kredileri nedeniyle
iflas etmesinin önüne geçerek kepenk
kapatmasını engelleyecektir. Oluştu-
rulacak dayanışma sandığı bu ihtiyacı
karşılayacaktır.

Esnafların kendi aralarındaki da-
yanışmayı büyütecektir. Aynı sorunu
yaşayanlar birlikte olduklarında güç
olurlar.

Halkın, esnaflarla iç içe birlikte
örgütlendiği geniş bir örgütlenme ve
dayanışma zeminidir.

Kooperatif çatısı altında hem esnafın
kredi sorununu çözmek ve hem de
halkın daha ucuza ihtiyaçlarını karşı-
laması sağlanabilecektir.

Esnafları, düzenin pençesinden kur-
tarmak, örgütlemek ve düzenin karşısında
bir güç haline getirmenin aracıdır.

Bu amaçla; 
Halkın Esnafları Kooperatifi'nde

birleşelim, örgütlenelim ve tekellerin
insafına mahkum olmadan kendi ayak-
larımız üzerinde duralım diyoruz!

Halkın örgütlü gücü karşısında hiç-
bir güç duramaz. Bunun böyle oldu-
ğunu, esnafın yaşadığı sorunlar üze-
rinden de gösterebiliriz.

Halkın ve esnafın birlikte sorunlarını
çözdüğü ve dayanışmalarını, örgütlen-
melerini büyüttükleri kooperatiflerde
birleşelim.

Gücümüz Birliğimizdir!
Halkın Örgütlü Gücüyle
Bütünleşelim!
Halkın Esnafları Kooperatifi'nde
Birleşelim!

HALKIN ESNAFLARI
KOOPERATİFİ

GİRİŞİMİ

Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Hatay'da 3 Ağustos'ta gece 03.00 sularında AKP'nin

katil polisleri koçbaşlarıyla ve uzun namlulu silahlarıyla
evleri basarak Nizam Arslan, Gökhan Demir, Sevcan
Şah, Murat Aldıcıoglu ve Seval Aracı gözaltına alındı.
Açıklama yapan Hatay Halk Cephesi: "Dün Bağcılar'da
sözde “terör operasyonları” adı altında devrimci
Günay Özarslan'ı katledip cenazesine saldırdılar. Bu-
radan tüm halk düşmanlarına sesleniyoruz bizler
halkız, ne katliam planlarınız, ne de baskılarınız bizi
yıldıramayacak. Çünkü biz milyonlar, sizler ise bir
avuçsunuz, döktüğünüz kanda boğulacaksınız." denildi. 

Adana Halk Cephesi daha sonra açıklama yaparak,
Hatay'da gözaltına alınan Halk Cepheliler’in serbest
bırakıldığını ifade etti. Açıklamada "AKP'nin polis-
lerinin düzenlemeye çalıştığı komplo çöktü. 1 arka-
daşımız sabahın ilk saatlerinde serbest bırakıldı. 4
kişi öğleden sonra bırakıldı. Kalan 2 arkadaşımız ise
karakolda parmak izlerinin olduğu ve bu sebeple
tekrar parmak izi vermeyi reddettikleri için saat 20.00
civarında bırakıldılar. Tüm saldırılarını ve komplolarını
boşa çıkaracağız. Günay'ımızı katleden AKP iktida-
rından hesabını halkımızla birlikte soracağız" denildi. 

Baskılar, Tutuklamalar
Bizleri Yıldıramaz!

Malatya Özgürlükler Derneği’ne 27 Temmuz’da yapılan ope-
rasyon sonucu gözaltına alınan Battal Gürbüz İpek “Silahlı Terör
Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklandı. Bununla ilgili
Malatya Özgürlükler Derneği’nin yaptığı açıklamada: “Malatya
Özgürlükler Derneği, Malatya Valiliği dernekler masasına bağlı
yasal bir dernektir. Nasıl silahlı terör örgütü olarak yansıtıyorsunuz?
Sınırın 50 metre ötesinde IŞİD’e karşı kılını kıpırdatmayan AKP
hükümeti, yasal bir derneğe akrep diye tabir edilen zırhlı araçlarla
operasyon yapıyor. Bunun adı faşizmdir, adaletsizliktir.” denildi. 
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Hukuk, hakim sınıfın “yasa” ha-
line getirilmiş iradesidir. Bu iradeyi
tanıyıp tanımamak, düzenin sömü-
rüsünü kabul edip etmemekle öz-
deştir.

Yasalara karşı verilen mücadele
meşruluğumuzun bilincinde olmakla
özdeştir.

Meşruluk, temelini adaletsizlik
üzerine kurar. Adalet yoksa meşruluk
vardır.

Meşruluğumuzun temeli tarihsel
ve siyasal haklılığımızdadır.

Meşruluk yasallık değildir. 

Yasalar; düzenin işlemesini
sağlayan, oligarşinin çıkarlarının
korunmasını esas alan kuralla-
rıdır.

Düzenin adaleti, halk için
adaletsizlik anlamına gelir.

Son 7 ayda 971 işçi “iş ka-
zalarında” öldürüldü. Ve bunların
34’ü çocuktu. 971 işçi öldü ama he-
sapları sorulmadı. Katiller yeni işçi-
lerin ölümüne sebep olmaya devam
ediyor. 

Öte yandan Ermenek’te geçen
sene 18 işçinin öldüğü maden kat-
liamının davası görülmeye devam
ediliyor. Katliam göz göre göre ya-
şandı. İşçilerin, madenin göçmek
üzere olduğunu anlamasına rağmen,
bu dikkate alınmadı. İşveren, eski
ocaktaki suyun sızmasını bilmesine
rağmen, işe devam kararı verdi. Çün-

kü kâr ediyordu. 

Sömürünün en katmerli olduğu
yer, üretim aşamasıdır. Burjuvazi,
işçinin çalınan emeği üzerinden zen-
ginleşir.

Ermenek’te yaşanan da budur.

Onlar kâr eder, biz ölürüz!

Onlar zenginleşir, biz ölürüz!

Onlar yargılanmaz, biz ölürüz!

İşte bu nedenle halkın bu düzene
başkaldırması çok meşrudur. Çünkü
bizim ölümlerimiz üzerinden yükselen
bu düzende adalet yoktur. 

Meşru olmayan ve tarihsel olarak
yok olmaya mahkum olan bu dü-
zendir.

Düzenin sonunu getirecek olan
ise halkın adaletidir.

971 işçinin hesabını soracak olan
da halkın adalet savaşçılarıdır.

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

Meşruluğumuzun Temeli 

Tarihsel ve Siyasal Haklılığımızdadır

Halk Cepheliler Gizli
Kamera Parçaladılar

Polislerin Mahallelerimizi
Gözlemesine, Dikizlemesine

İzin Vermeyeceğiz!
Halk Cepheliler 1 Ağustos'ta halkın şüphelendiği

Partizan ve ESP’nin kurumlarının olduğu sokağın başında
bulunan elektrik direğine asılı bir kutuyu indirerek baktı.
İçerisinden gizli kamera çıkan kutuyu Halk Cepheliler
halka ajitasyon çekerek teşhir etti. Daha sonra gizli ka-
merayı parçalayarak yakan Halk Cepheliler cihazın
içinden çıkan hafıza kartını ve SİM kartı incelemeye
aldı.

Fırat Doğan Derhal
Serbest Bırakılsın!

Esenler Halk Cephesi 4 Ağustos'ta bir açıklama yaparak,
polis saldırılarını ve tutuklamaları protesto etti. Açıklamada:
“Faşizme karşı kendi Anadolu kültürümüzü yaşatacak
olan devrimcileri sahiplenmeye tahammülü olmayan
acizler, yapmış olduklarının hesabını verecektir. Arkadaşımız
Fırat Doğan derhal serbest bırakılsın" denildi.



9 Ağustos
2015

Yürüyüş

Sayı: 481

117PATRON SENDİKACILIĞINI TARİHE GÖMELİM...

Suruç’ta devlet 32 kişiyi katletti...
Katliam üzerinden “terör” demgojisi
yaparak 34 ilde 5 bin polis ile IŞİD,
PKK ve DHKP-C operasyonu diyerek
tam bir terör estirdi. Büyük çoğunluğu
Kürt milliyetçisi olmak üzere
1.100’ün üzerinde kişi gözaltına alın-
dı.

Operasyonun ilk günü Cepheli
Günay Özarslan “Canlı bomba” de-
nilerek katledildi... 

AKP’nin faşist operasyonları bir
taraftan sürerken diğer taraftan kat-
lettiği Günay Özarslan’ın cenazesini
geleneklerimize, değerlerimize göre
kaldırmamıza dahi engel oluyor.
Cenazenin kaldırılması için İstanbul
Gazi Mahallesi’nde AKP’nin binlerce
polisine onlarca TOMA’sına, akrebine
karşı 4 gün boyunca ölümüne süren
bir direniş var... 

Cenazenin bulunduğu Gazi
Cemevi polisin ablukası altında. 

ÇHD’li avukatlar DİSK, KESK,
TTB gibi kurumları cenazeyi kal-
dırmak için polisin terörüne karşı
direnen Halk Cephesi’ne destek ver-
meye çağırıyor. 

KESK yönetiminin verdiği cevap
emek örgütleri adına utanç verici... 

Sol adına çürümenin geldiği en
son noktadır...

KESK yönetiminin verdiği cevap
şöyle: “Gazi Mahallesi’nde çatış-
malar var orada güvenliğimiz yok
gelemeyiz.”

Aynı uzlaşmacı, teslimiyetçi an-
layışların hakim olduğu TTB ise
“Gazi’ye gitmeye gerek yok, bizim
yapacaklarımızı zaten milletvekilleri
yapmışlar” diyor... 

Siz kimsiniz? Sizin yapacağınız
nedir? Milletvekilleri ne yapmışlar? 

Halktan bu denli kopmuş, halka

yabancılaşmış, çürümüş bir kurumun
kimseye hayrı yoktur... 

KESK’e Gelince...
KESK’e bağlı sendikalar kurul-

duğu ilk günden düzene karşı dişe
diş bir mücadele ile ‘yasal olmayan’
fakat mücadelesi ile kendini kabul
ettiren bir sendika idi... KESK dev-
rimci memurların can, kan pahasına
ödediği bedeller ile meşruluğunu ka-
bul ettirmiştir...

Bu sendikalar Ayşenur Şimşek-
ler’in, Elmas Yalçınlar’ın, Satı
Taşlar’ın, Arif Öngeller’in, Fidan
Kalşen, Hüsniye Aydın, Gülseren
Beyaz, Necla Çavurmirza, Zehra
Öncü, Makbule Sürmeli, Nihat
Şahin gibi onlarca devrimci memurun
kanı-canı pahasına verdikleri müca-
dele ile kurulmuştur... 

KESK, yönetimine çöreklenmiş
Kürt milliyetçi ve ona yedeklenen
reformist, oportünist anlayışların
oyuncağı değildir. Reformist, tesli-
miyetçi politikalarının oyuncağı de-
ğildir. 

Gazi’deki devrimci Günay
Özarslan’ın cenazesine neden katıl-
madınız? 

Gerekçeye bakın “çatışmalardan
dolayı güvenlikleri yokmuş”

Gazi’de bir can pazarı sürüyor.
Onlara siz de gidip barikatların önün-
de çatışın denmiyor. 

Orada faşizmin vahşice süren bir
terörü var. KESK yöneticileri kendi
canlarının derdindeler. Barikatlarda
direnmeyin, faşist teröre karşı çıkın,
bir tavır alın. Sesiniz çıksın. Oradaki
insanların canı yok mu? 

Orada direnen Cepheliler, korkusu
ise sizi sarıyor.

Onlarca devrimcinin kanıyla, ca-

nıyla bedel ödediği KESK’in ne hale
getirildiğini görün. Bu anlayıştaki
bir sendika hangi hakkın mücadelesini
verebilir? Nitekim vermiyorlar. Kamu
emekçilerine saldırı mı yok? Hayır
var. Hem de tarihinin en büyük sal-
dırıları ile karşı karşıyalar. Memurların
tek avantajı olan iş güvenlikleri de
ellerinden alınıp taşeron işçisine çev-
riliyorlar. Grevli, toplu sözleşmeli
sendika hakları gasp edildi. Sendika
değil, sıradan bir dernekten farkı kal-
madı. Kılını kıpırdatmıyor. Ne yapıyor
peki? 

“Çözüm”, “barış” diyerek AKP
politikalarının kuyrukçuluğunu ya-
pıyor. Tayyip’in “akil adam”lığını
yapıyor. 

Kamu emekçilerine yönelik onca
saldırı olmasına rağmen KESK’in
düzen sendikalarından farkının kal-
maması KESK’in direnişleri yarata-
cak dinamiklerinin olmamasından
değil, KESK yönetimindeki siyasi
anlayışların reformist, uzlaşmacı tes-
limiyetçi çizgilerindendir. 

Kamu emekçilerinin mücadelesini
düzen politikalarına yedeklemişlerdir. 

Bu uzlaşmacı, teslimiyetçi anlayış
KESK’i bu hale getirmiştir. 

DİSK’teki patron sendikacılığı
KESK’te düzen sendikacılığına dö-
nüşmüştür. 

Geçici hükümetle toplu sözleşme
masasına oturulmazmış. Hangi hü-
kümetle oturursunuz? Sanki bir toplu
sözleşme yapılıyor da masaya otur-
muyorlar. Bugüne kadar toplu söz-
leşme oyununun figüranı olmanın
ötesinde ne yaptınız? 

Memur sendikalarının kuruluşun-
da biz vardık. KESK, devrimci me-
murların ödediği bedellerle kuruldu.
Düzen sendikası olmasına izin ver-
meyeceğiz!

KESK: “Gazi Mahallesi’nde çatışmalar var orada güvenliğimiz yok gelemeyiz.”

AKP’nin cenazemizi engellemesine tavır almazlar!
Fakat AKP’ye “Akil Adam” olurlar!

Devrimcilerin Kanıyla, Canıyla Kurulan Sendikalarımızı 
Uzlaşmacı, Teslimiyetçi Politikaların Aleti Yapamazsınız!



24 Haziran Cuma
Şehit olan yoldaşımızın Günay

olduğunu öğrenince hemen “Bizim
Anadolumuz”a ve Halkınsesi’ne çağ-
rılar ve Halk Cephesi açıklaması
gönderdik. 

Cenazenin evde mi Adli Tıp’ta
mı olduğunu netleştirdik. Cenaze ne-
redeyse insanlarımızı oraya çağır-
malıyız dedik. Adli Tıp’a geçtiğini
öğrendiğimizden Adli Tıp önüne
çağrı yaptık. Ayrıca geçen sefer tar-
tıştığımız ve halkı çağırmak, bilgi-
lendirmek için yapalım diye karar
aldığımız Gazi Mahallesi’nde taziye
çadırı açma çağrısını da yaptık. Bir
arkadaşı da Gazi’ye gönderdik mer-
kezi bir yere taziye çadırı açsınlar
diye. 

Bu arada Okmeydanı da hemen
sesli çağrı örgütlemişti ve mahalleyi
dolaşarak şehidimizin olduğunu her-
kesi Adli Tıp’a çağırdığımızı anlatı-
yordu. 

Günay’ın bir vasiyeti var mı bil-
miyorduk ancak yine de hazırlıklı
olalım diye Gazi Mezarlığı’nda mezar
yerimizi kazıp çevirelim hazır bek-
lesin dedik. Bu sefer Mezarlıklar
Müdürlüğü’ne hiç başvuru yapma-
yalım fiili olarak gömelim dedik.

T. Adlı Tıp’a insan gönderme ve
TAYAD’la irtibatta olma işiyle ilgi-
lensin dedik. Sonra bir arkadaş ile
Gazi Mahallesi’ne geçtik. 

Gazi Mahallesi’nde  cenaze için

gerekenlerin listesini çıkardık. Gazi
Halk Meclisi ile bu hazırlıkları baş-
lattık. Okmeydanı’nda mahalle giri-
şine müzikli masa açıldı, duvar ya-
zılamaları yapıldı ve mahalleye pan-
kartlar asıldı. 

Bir süre sonra cenazemizi Gazi
Mahallesi’ne göndermeye izin ver-
mediklerini ve engellemeye çalıştık-
larını öğrendik. Biz gömeceğiz demiş
alçaklar. Bunu öğrenince Adli Tıp’a
insan göndermeye hız verdik. Adli
Tıp önünde bir kere saldırdılar ve
dört arkadaşımızı gözaltına aldılar.
Sonra bir daha saldırmadılar. Adli
Tıp yolundaki E-5’i trafiğe keselim
dedik. Okmeydanı’ndan bir grup
ayarlayıp gönderdik ancak bu yapıl-
madı nedenini henüz öğrenemedik.
Sanırım ha aldık, ha alıyoruz derken
insanlar Adli Tıp önünde beklediler. 

Tekrar Gazi Mahallesi’ne geçtim.
Orada da baskı oluşturalım diye ko-
nuştuk. 

Gazi Mahallesi’ndeki taziye ça-
dırına defalarca saldırdılar. Burada
kalabalık bir kitle çatışıyordu. Akşama
yürüyüş çağrısı yapılmıştı ve ger-
çekten halk akın akın geliyordu yü-
rüyüş saati yaklaştıkça. 

Yürüyüş başladıktan kısa bir süre
sonra saldırı başladı ve çok görkemli
bir çatışma oldu. Aslında önümüzdeki
günlerin nasıl geçeceği de belli olu-
yordu. Saldırı çok boyutluydu gaz,
plastik mermi ve ses bombası yağ-
dırdılar ancak insanlarımızda da müt-

hiş bir motivasyon vardı. 

Biz çatışma sürerken dolaşırken
Adli Tıp’ın önüne grup grup insan
gelmeye başladı. Saat gece 01.00
gibi cenazemizi aldık. Sonrasında
yürüyüşle cenaze cemevine taşındı
ve nöbet başladı. 

25 Haziran Cumartesi 
Sabahtan itibaren cemevinde top-

lanılmaya başlandı. Biz saat 16.00’ya
cemevinde saygı nöbeti ve 17.00’de
Gazi Halk Meclisi önünden yürüyüşle
cenazenin mezarlığa getirilerek def-
nedilmesi programı koyduk. Aileyi
arabayla aldırıp cemevine getirmiştik.
Ablası zaten başından beri buradaydı. 

İlan ettiğimiz saat öncesinde şe-
hidimizi hazırlamaya başladık. Saat
14.00’de yıkamaya başladık. Yıkama
bitince tüm kadınlarımız gelip su
döksün dedik. Sanki uyuyordu Günay
Abla. Gözleri hafif aralıklıydı. Du-
dakları gülümser şekildeydi. Güneş
abla sürekli bakın size gülüyor di-
yordu. 

Her tarafında kurşun yarası vardı
içimiz öfke doldu. Herkes su dökünce
kefenle sardık ve üzerine bayrağımızı
koyduk. Kızıl bezle, karanfille ve
başını kızıl yazma ile kapattık. Ön-
cesinde saçlarına ve ellerine kızlarla
kına yaktık. 

Saat 16.00’da omuzlarımıza alıp
zılgıtlarla dışarı çıkardık ve yüzü
açık bir şekilde koyduk. Toplu saygı

80 Saatlik Direnişi Yaşayanlar Anlatıyor:

HER ANI EYLEM OLAN 80HER ANI EYLEM OLAN 80
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duruşunda bulunup saygı nöbetine
başladık. İnsanlar sıra sıra önünden
geçip öptüler. Arkadaşlarımızdan ku-
laklarına eğilip hesap sorma yeminleri
edenler vardı. Bu yemini içimizden
yüzlerce kere ettik sanırım. 

Dışarıda bir hareketlilik başladı.
haber geldi, düşman flamalarımıza
pankartlarımıza izin vermiyormuş.
Şimdiye kadar kaç kere izin aldıysak... 

Hemen Günay Abla’nın tabutuna
sarıldık. Bizi çiğnemeden alamazlar
dedik. Cenazeyi korumak için özel
olarak görevlendirdiğimiz 20 kişi
vardı. Bunları çağırdık ve hemen ce-
naze etrafında el ele tutuşup bekle-
meye başladılar. Dışarıda saldırı baş-
layınca biz Günay’ı alıp içeriye morg
bölümüne yerleştirdik bir zarar gel-
mesin diye. Önceki günden çatışma
hazırlıklarımız vardı zaten. Çatışmayı
başlattık. Epey kitlesel bir çatışmaydı.
Cemevinin içinde ilk başta bir sürü
insan birikti ancak bizimkilerin mo-
lotofla TOMA patlatmaları ve ak-
repleri kaçırmaları herkese güven
kazandırdı. Bir süre sonra herkes so-
kaklardaydı. 

Tabii bunlar olurken hepimiz bir-
den oradaydık. Aramızda birileri çık-
sın diye konuşuyorduk ama kimse
çıkmaya gönüllü olmayınca böyle
devam etti. Ölmek var bir tek adım
bile geri atmak yok dedik. 

Ertesi gün için de tekrar çağrı
yaptık cenazemizi kaldırmak için. 

Cemevine geçtik ve bizimkileri
sağdan soldan toplayıp toplantı yaptık.
Dönüşümü ve gerekli örgütlenmeleri
konuştuk. Geri adım atmayacağımızı
geleneklerimizle gömeceğimizi an-
lattık. Milislerin hangi durumda çı-
kacağını anlattık. Kitlesel çatışmanın
meşruluk sağladığını sadece kontra
bir durumda veya cenazeyi kaçırmaya
yönelik bir girişimde milisler gizli
durumdan açığa çıkmalı dedik. 

Bu gece saat 01.00’e kadar sürdü
çatışmalar yanlış hatırlamıyorsam.
Çatışmadan sonra ise o yorgunlukla
hiç sesini çıkarmadan saatlerce barikat
kurdu insanlarımız. İnşaat demirlerini
büküp direkten direğe bağlayarak ve
bunların arasına odunlar ve dev sak-
sılar koyarak çok sağlam barikatlar
yaptık. Sabaha kadar türküler ve
marşlarla bekledik. 

26 Haziran Pazar 
Bugün için Alevi kurumlarının

ve HDP’nin cemevinde açıklama
yapmak için çağrı yaptıklarını öğ-
rendik. Gittiğimizde açıklama sürü-
yordu ve Günay’ın annesi "Katiller,
faşistler benim kızıma 15 kurşun
sıktı, cenazemizden ne istiyorlar?"
diye ağıt yakıyordu, çok güzel, çok
meşru konuştu gerçekten. 

Cenazeye saldırının, infazın, kat-
liamın üstünü kapatmak bizi terörize
etmek için olduğunu bizim cenaze-
mizi geleneklerimize göre gömmekte
kararlı olduğumuzu anlattık. 

Biz saat 13.00’deki çağrımızda,
abla ve ben aile ile birlikte cenaze
aracına bineceğiz ve kitlenin önüne
geçeceğiz, saldırsalar da aracı çek-
meyeceğiz önümüzden çekilin diye-
ceğiz diye karar almıştık. Kitle de
arkamıza sıralanacaktı. Anne siz gel-
meyin kimse gelmesin ben dikilece-
ğim önlerine beni de öldürsünler sizi
kaç gündür zaten mahvettiler diye
ısrar etti. Biz ne olacaksa hepimize
birden olacak diye ikna ettik. 

12.00’deki ikinci açıklama öncesi
düşman tekrar saldırmaya başlayınca
yine çatışmalar başladı. 

Akşama doğru saldırıları boyut-
landırdılar ve özel harekat polisleri
zırhlılardan inerek cemevine yönel-
diler. Bizde bulunduğumuz yerde ce-
nazeye yönelindiği haberini alır almaz

çıkıp cemevine gittik ancak oraya
varmamız epey zaman aldı çünkü
polisin girip saldırmadığı sokak kal-
mamıştı. Tüm sokaklarda akreplerle
girmiş insan olsun olmasın gaz atı-
yorlardı. Yüreğim yerinden fırlaya-
caktı sanki ne kadar korktuğumu an-
latamam. Ya cenazeyi kaçırırlarsa ne
yaparız diye aklımdan geçirip dur-
dum. Aklıma feda eylemi geldi. An-
cak cemevindeki durumu bilmedi-
ğimden polis çoktan girdi gözaltı
yapıyor ve cenazeye ulaşmak üzere
diye düşündüğümden bunu yapmak
kaçırdıktan sonra gider karakolun
önünde kendimizi yakarız diye geldi.
Cemevine yaklaştığımızda bir süre
durumu izledik. Böyle durumda mü-
dahale edeceğiz dediğimiz halde mi-
lisler emin olamamışlardı. Bir yolunu
bulup cemevinden içeriye daldık.
Gururla gördük ki iki yoldaşımız
feda hazırlığı yapmış bile. 

Ancak düşman milislerden mi
yoksa feda eyleminden mi korktu
bilmiyorum ama cemevinden uzak-
laştı yine caddede ve ara sokaklarda
saldırmaya başladı. 

Bu noktadan sonra karar aldık
cenazeye yönelirlerse feda eylemi
yapacaktık. 

Gece 02.00’ye kadar sürdü çatış-
malar. 

27 Haziran Pazartesi 
Sabah saat 05.30’da tekrar gazla

saldırmaya başladılar cemevine. Biz
operasyon yapacaklar diye düşünüp
hazırlandık ama baktık barikatları te-
mizlemeye çalışıyorlar bu sırada da
cemevini taciz ediyorlar. Saat 06.30
gibi ses bombası ve havailerle bize
saldıran akrep ve TOMA’ya cevap
verdik. Kitlesel çatışmayı başlatmadık
günün programını bekleyelim ve sa-
bahtan kitleyi yormayalım diye. Bu
sabah insanlar akın akın cemevine
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geliyordu. Bu nedenle kapılardaki
barikatları kaldırdık insanlar rahatlıkla
girsin diye. Sokaklardaki barikatlara
dokunmadık. 

Saat 16.00’ya yine cenaze kal-
dırma çağrısı yaptık. Bugün ayrıca
aile de açıklama yaptı. Saat 12.00’da
Çağlayan Adliyesi’nde avukatlar ile
aile suç duyurusunda bulundu. Saat
14.00’de valilik önüne oturma eylemi
başlatacaktık annesi, ablası, 5 TA-
YAD’lı ve avukatlar ancak sabah
CHP milletvekili Veli Ağbaba ara-
yarak düşmanın saat 12.00’da iste-
diğimiz şekilde yürümemizi kabul
ettiklerini söyledi. Biz çağrımızı
16.00’a yaptık o saatte kaldıracağız
dedik. Bunu da muhtemelen kabul
edecekler dedik ve valilik önünü
iptal ettik. Ve öğlen bunu da kabul
ettirdiğimizi öğrenerek tüm kitleye
zaferimizi ilan ettik. 

Saat 16.00’da omuzladık Gü-
nay’ımızı cenaze aracına bindirerek,

güvenliğini alarak Halk Meclisi’nin
önüne indik. Burada da bekleyenler
vardı bizi. Ancak tek tipler kortejler
oluşunca kortejden daha kalabalık
bir kitle de etrafımızdaydı. 

- Halkın katılımı çok güzeldi.
Yaşlı amcalar, teyzeler bırakıp gitmedi
bizi. Gidip sakin sakin Akrebe taş
atıp arkasını dönüp giden amcalar
vardı. Gazların ortasından sakin sakin
yürüyen teyzeler vardı. 

Evlerin kapıları sürekli açıktı.
Herkes evinde ne varsa verdi; ekmek,
poğaça, süt, sirke, bez, peçete... 

İki yaşlı kadın geldi, evlerinden
üç kutu bulaşık deterjanı getirmişler.
Bizi yola götürün bunları dökelim
de kayıp düşsünler dediler.

Bizim kitlemizin tamamı cenazeyi
vermemeye kilitlenmişti. Dönüşüme
itiraz edenler gitmek istemeyenler
oldu. Hedef gözetip gaz atıyorlardı
şehit ve ağır yaralı vermememiz
şanstır çünkü cüretle çatıştı kitlemiz. 

Günay’ın annesi ve genel olarak
ailenin dik duruşu da güç verdi her-
kese. Ablası ağladığında anne kızdı.
“Günay böyle mutlu, siz de mutlu
olacaksınız” dedi. Hepimiz ailelerimiz
bizim de şehitliğimizde böyle olsun
dedik. 

Daha başka anlatılacak bir sürü
güzellikleri olan bir okul gibiydi di-
reniş. Herkese yazdıracağız... Kendi
adıma bundan sonrasını daha net gö-
rüyorum. Şafaklardaki duygusallığımı
direnişin de etkisiyle attım. Demek
ki her şehidimizde halkın savaşını
ve direnişini örgütlemeliyiz ve ken-
dimizdeki o duygusallığı o ataleti
hızla atmalıyız. Direniş gerçekten
diri tutuyor. Ve eğer cenazemizi ka-
çırmaya yönelselerdi yeni şehitliklerle
karşılayacaktık bu saldırıyı. Sürecimiz
artık birer birer değil beşer onar feda
süreci. Faşizm saldırılarını artırıyor
ve buna militan bir şekilde karşı dur-
mak gerekiyor.

Ankara TAYAD Bağcılar’da katledilen Günay Özars-
lan’ın ağabeyi, Hüseyin Özarslan için başsağlığı mesajı
yayınladı.

Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan
Hüseyin Özarslan’a "Ankara TAYAD’lı Aileler olarak
başsağlığı diliyoruz" denildi.

Ankara’da Halk Cepheliler tarafından 30 Temmuz’da
Tuzluçayır Meydanı’na “Gazide Devlet Terörü! Katli-
amlara İzin Vermeyeceğiz!-Halk Cephesi” Misket Ma-
hallesi’nde “Günay Özarsalan Ölümsüzdür, Hesabını
Soracağız-Halk Cephesi” ve General Zeki Doğan Ma-
hallesi’nde ise “Günay Özarslan Ölümsüzdür- Halk Cep-
hesi” imzalı pankartlar asıldı.

Günay'ın ve Gazi'de Yapılan
Saldırıların Hesabını Soracağız!

Hüseyin Özarslan'a
Başsağlığı Mesajı
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AKP, yönetememe krizini zul-
münü arttırarak aşmaya çalışıyor. İk-
tidarını garantilemek için, işbirlik-
çilikte emperyalizme sadakatini ispat
için ülkemizde ve komşu halklara
yönelik operasyonlar yapıyor. Sürekli
baskı ve baskınlar altındayız. Ope-
rasyonlar, şehitlikler, tutuklamalar
aralıksız devam ediyor. Emperyalizm
ve oligarşi, ideolojik ve siyasi olarak
teslim alamadığı  devrimci hareketi
yok etmek istiyor. “Dünyada M-L
bir örgütün yeniden güç olmasına
izin vermeyeceğiz” diyor. 

Operasyonlar ve tutuklamalar bi-
zim açımızdan yeni veya sürpriz de-
ğildir. Sınıf savaşı, olanca doğallığıyla
devam ediyor.  Bizler de halkın ön-
cüleri olarak üzerimize düşeni yap-
malıyız. Büyüyen yoksulluk, işsizlik,
açlık, baskı, zulüm, adaletsizlik, her
gün 4 işçinin çalışırken, 3 kişinin
trafikte katledilmesi, sabahları gö-
zümüzü gazlarla, TOMA'larla açma-
mız, hapishanelerde ağırlaşan tecrit,
çıkan tabutlar, cenazelerimizin dahi
engellenmek istenmesi ve daha bir
çok neden devrimciliği zorunlu hale
getiriyor. Bu zulüm tablosu halkın
düzene olan öfkesini büyütüyor. Bu
öfkeyi doğru yere akıtmak, halkları-
mıza yaşatılan acıların ve şehitleri-
mizin hesabını sormak için şehitler
vererek savaşı büyüteceğiz. Başka
bir yolu yoktur.

Şehitlerimizin ve tutsaklarımızın
yerini almak, boşlukları doldurmak
zorundayız. Belki tecrübesiz, belki
çok genciz ama Ege'den Akdeniz'e,
Karadeniz'den İç Anadolu’ya,  Kür-
distan'a kadar her yerde örgütlülük-
lerimizi yayacağız. 

Daha büyük sorumluluklar üstle-
neceğiz. Günlük sorunlar içinde bo-
ğulup kalmayacak, moralimizi boz-
mayacağız.  Her zaman en kötüsünü

hesap ederek hareket edeceğiz.

Sürecin arkasından sürüklenen
değil, önünde olacak, politikleşeceğiz.
Nedir politik olmak? 

Politik olmak sorunları devri-
min lehine çözebilmektir. Gelişen
mücadele içinde sürecin ihtiyaçla-
rına cevap verebilmek için bugün-
den siyasi eğitimimizi yükselteceğiz. 

Teorik kavrayışımızı, çalışma ye-
teneklerimizi arttırmak, inisiyatif ala-
bilmek, karar verebilmek için bu
şarttır. Bilgi güçtür, okuyacak ve öğ-
reneceğiz. Başta kendi yayınlarımız
olmak üzere, yayınları da takip ede-
ceğiz. 

Tecrübesizliklerimiz olabilir; ama
yanlış yapmaktan korkmadan cesa-
retle inisiyatif koymalıyız. Sadece
söyleneni yapmakla kalmayıp, ge-
reken her yerde gerekli tavrı koy-
malıyız. Karar verirken, tarihimize,
şehitlerimize, deneylerimize, ilke ve
kurallarımıza bakmalıyız. 

Çalışma yaptığımız bölgeyi-alanı
iyi tanıyacağız. Aklımızı kullanacak,
emek verecek, kendimize ve Büyük
Ailemize güveneceğiz. Unutmaya-
cağız ki, yapılan yanlışlarımız dü-
zeltilir, doğrularımız zenginleştirilir.

Haziran Ayaklanması’ndan bu
yana, halkımız daha da politikleşiyor.

Yaşanan bir tecavüz olayında bile,
kimsenin çağrı yapmasını beklemeden
halk AKP binaları önüne gitti. 

80 saat cenazemizi almak için
ölümüne çatıştık. Bu direniş ruhunu
tüm Anadolu'ya yayacağız. Yerelin
özgünlüklerini ve insanlarımızın ger-
çekliğini bilerek çalışma yapacağız.
Gerçeğin ve umudun sesi dergimizi
daha yaygın okutacak, dağıtacak, da-
ğıttıracağız. 

Sendikalardan odalara, barolardan
fabrika önlerine, liselerden kampüs-
lere, mahallelerden esnaflara kadar
her yer çalışma alanımızdır. 

Bir yandan teslimiyet-tasfiye
sürecine karşı ideolojik mücade-
lemizi sürdürecek, bir yandan da
halkın bütün kesimlerini faşizme
karşı birleştireceğiz. Komiteler ku-
racak, yeni insanlara görev verecek,
daha ileri sorumluluklar üstlene-
ceğiz. Açlık ve adaletsizlik düzenine
karşı savaşı halklaştırmak, halkı
savaştırmanın yolu budur. 

Sonuç Olarak;
1- Bulunduğumuz her yerde “ör-

güt benim” diyerek hareket etme-
liyiz.

2- Boşluk bırakmamalıyız. Her
konuda söyleyecek bir sözümüz
olmalı. Bizim bıraktığımız boşluk-
ları düzen doldurur.

3- Kadro her şeydir; devrimi
örgütleyecek, halkı savaşa katacak
olan kadrolardır. Bu görevimizin
bilincinde olmalıyız.

4- İktidar iddiasıyla hareket
edersek, halk için-devrim için-
Cephe için düşüncesiyle hareket
edersek olaylara yerinde ve zama-
nında müdahale edebiliriz.

5- Halkı savaştırmanın, savaşı
büyütmenin yolu halka giderek olur.
Kitle çalışması yapmalı, halka git-
meliyiz.

AANN AADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ

Faşizme Karşı Savaşmak,
Daha İnisiyatifli ve Halkın İçinde 

Olmakla Mümkündür!
CEPHE TARZI

Hayatın her alanını kapsa-
yacak bir kavram olarak Cephe
tarzının ne olup olmadığı, tüm
Cepheliler’in kafasında son de-
rece açık olmalıdır; bu, ne za-
man, nerede, ne yapacağımızı,
nasıl davranacağımızı bilmek
demektir. Cephe tarzının ne
olup olmadığının net olarak
kavranması, örnek olmanın ve
inisiyatifli olabilmenin de ge-
rekli koşuludur.



20 Temmuz’da kontrgerillanın
Suruç'ta gerçekleştirdiği katliamının
ardından Türkiye'de tam bir polis
terörü yaşanmaya başladı. Bu katli-
amla, yeni saldırılar için uygun bir
psikolojik zemin yarattığını düşünen
AKP faşizmi, 23 Temmuz’da Özel
Güvenlik Zirvesi adı altında bir top-
lantı yaparak halka karşı yeni savaş
kararları aldı. Hemen ertesi gün bu
kararlar uygulamaya konularak,
IŞID'e operasyon görüntüsü altında,
DHKP-C ve PKK’ye yönelik azgın
bir devlet terörü başlatıldı. Bu terör
bugün halen sürüyor.

Hedef Devrimciler, 
Sosyalistler, Yurtseverler, 
Kısaca Halktan Yana 
Tüm Güçlerdir

Operasyonların başladığı 24 Tem-
muz gününden beri ülkede adeta ilan
edilmemiş bir sıkıyönetim hali, adı
konulmamış bir olaganüstü hal
(OHAL) uygulaması yaşandı ve ya-
şanıyor… Bu çerçevede, Türkiye ge-
nelinde sosyalist, devrimci, yurtsever
güçlerden 1300'ün üzerinde kişi göz-
altına alınırken Suruç Katliamı’nda
da kullanılan IŞİD çetesi üyesi olduğu
iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı
30'u geçmedi. Onlarca devrimci, de-
mokrat, yurtsever tutuklanırken IŞİD
çetesi üyesi olduğu iddiasıyla göz-
altına alınanlardan sadece birkaçı
göstermelik olarak tutuklandı. 

Bu durum hiç şaşırtıcı değildi.
Çünkü asıl hedef zaten devrimciler,
sosyalistler, yurtseverler, kısaca halk-
tan yana tüm güçlerdi. Saldırılar
özünde tüm halkı hedef alıyordu.
Saldırıların amacı halkı terörle sin-
dirmek, devrimcilere uyguladığı te-

rörle halka gözdağı vermekti. Em-

peryalizmin gayrimeşru çocuğu, AKP

beslemesi IŞİD çetesi de bunun için

kullanılmış, Suruç Katliamı bunun

için gerçekleştirilmişti. 

Günay Özarslan'ın 24 Temmuz'da

Bağcılar'da polis tarafından katle-

dilmesi, ardından cenazesine yönelik

4 gün süren polis terörü de bunun

içindi...

Suruç Katliamı’da Günay Özars-
lan’ın katledilmesi de Amerikan ope-
rasyonudur. Dünya halklarının baş
düşmanı, katil Amerika devrimcilerin
başına ödül koymakla kalmamış,
özellikle de “en tehlikeli, uzlaşmaz
örgüt” olarak gördüğü DHKP-C’ye
gözdağı vermek için devrimcilerin
listesini yapmış ve “imha edilmeliler”
fetvasını çıkarmıştır. İmha görevini
de işbirlikçi uşağı AKP faşizmine
vermiştir. Günay  Özarslan’ın kat-
ledilmesi bu planın bir parçasıdır. 

Oligarşinin Yönetememe 
Krizi Derinleştikçe 
Daha Fazla Katliama 
Yönelecektir

Adı konulmamış bu sıkıyönetim
ve OHAL durumunun pratikteki kar-
şılığı olan kitlesel gözaltılar, işkence
ve katliamlar, günlerce süren ope-
rasyonlar; ‘90’lı yılların halka karşı
açık savaş politikasının bundan son-
raki süreçte yeniden ve etkili biçimde
uygulanmaya devam edeceğini gös-
termektedir. Bunun nedeni de oli-
garşinin yönetememe krizinin gittikçe
derinleşmesidir. Bu durum, yönete-
meme krizi derinleşen oligarşinin,
daha fazla katliamlara yöneleceğinin
de bir ifadesidir. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın operasyonların başladığı
24 Temmuz günü yaptığı “Bu bir
başlangıçtır, ilk adımdır, her türlü
tedbiri kararlılıkla uygulayacağız”
şeklindeki açıklaması da bunun işa-
retidir. Dahası, bu polise verilmiş
açık bir talimattır, katliam emridir. 

AKP Faşizmi,
Devrimcileri

Günay Özarslan’ı Katleden AKP Faşizmi, Devrimcileri "Canlı Bomba", 
"Aranan Teröristler" Şeklinde Afişe Ederek Yeni Katliam Hazırlıkları Yapıyor! 

ASIL TERÖRİST; EMPERYALİZM VE
İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR

Asıl terörist dünya
halklarının katili Amerika
ve İşbirlikçi AKP’dir...
Halkımız emperyalizmi ve
işbirlikçilerini ülkemizden
kovmak için silahlanın!
Bu teröristlere karşı
halkımızın kurtuluşu
vatanımızın bağımsızlığı için
savaşalım!
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"Canlı Bomba",
"Aranan Teröristler"
Diye Afişe Ederek
Yeni Katliam Planları
Yapıyor! 

Erdoğan’ın sözünü ettiği ilk adım-
lardan, kararlılıkla uygulanacağını
söylediği "tedbir"lerden biri de Günay
Özarslan’ın katledilmesi ve sonra-
sında yaşanan devlet terörüdür. 

Günay Özarslan'ın katledilmesi
de, 90'lı yıllarda olduğu gibi, “silahla
karşılık verdi”, “çatışma çıktı”, “can-
lı bomba olarak aranıyordu” vb. ya-
lanlarla gizlenmeye çalışıldı.

AKP faşizmi,  yeni katliam ha-
zırlığı içinde olduğunu, devrimcileri
"canlı bomba", "aranan terörist-
ler" vb. diye afişe ederek gösteriyor. 

Günay Özarslan'ın katledilmesin-
den hemen sonra, “Bomba yüklü ve
silahlı şüpheli araç plakaları” baş-
lığıyla bazı araç plakaları ve “aranan
teröristler” başlığıyla da yasal der-
neklerde, demokratik mücadele yü-
rüten devrimcilerin isimlerinin ve
fotoğraflarının yer aldığı yeni bir
liste yayınlandı. Bu liste iki haftadır
İstanbul’un değişik yerlerinde,
AVM’lerde, metro, metrobüs ve oto-
büs duraklarında teşhir ediliyor. 

Bu politika, ABD emperyalizmi-
nin istekleri doğrultusunda hayata
geçirilen açık bir devlet politikasıdır.
Bu listenin yayınlanması yeni katliam
hazırlıklarının işaretidir. Bu  listelerle
afişe ettikleri, hedef gösterdikleri
devrimcileri, tıpkı Günay Özarslan

gibi, katledip “canlı bomba olarak
aranıyordu” vb. yalanlarla üstünü
kapatmayı planlıyorlar.

Bu planların asıl amacı dev-
rimcileri katlederek halka gözdağı
vermektir. Devrimci örgütle, mü-
cadele ile halkın bağını koparmak-
tır. Önce devrimcileri ardından
halkı sindirmek, böylece daha çok
baskı ve terörle iktidarlarının öm-
rünü uzatmaktır. 

En önemlisi de halkı ihbarcılığa
teşvik etmek, böylece kimsenin kim-
seye güvenmediği, herkesin birbi-
rinden şüphelendiği, birbirine gü-
vensiz bir halk yaratmak ve devrim-
cileri halktan tecrit etmektir.

Devrimcilerin 
Afişe Edilerek 
Hedef Gösterilmesi 
Amerikan Projesidir

Devrimcilerin
fotoğraflarının
teşhir edilmesi,
yeni ve AKP'ye
özgü bir politika
da değildir. Bu
politika faşizmin
geçmişten beri ih-
tiyaç duyduğu ve
hemen her dönem
uyguladığı bir po-
litikadır. Asıl ola-
rak da emperya-
lizmin politikası-
dır. “Wanted”
yani “aranıyor”

denilerek devrimcilerin afişe edilmesi,
hedef gösterilmesi hatta başlarına
ödül konularak “katliam emri” ve-
rilmesi emperyalizmin politikasıdır. 

Amerikan yetiştirmesi oligarşinin
polisi de onlardan öğrendiklerini uy-
gulamaya sokmuştur. Böylece dev-
rimci, sosyalist, yurtsever güçler cep-
hesinde korku ve panik havası ya-
ratmak; sindirmek, gözdağı vermek
istemektedirler. 

Sonuç olarak; 
1- AKP faşizmi, yüzündeki “de-

mokrasi”, “hukuk devleti”, “hukukun
üstünlüğü” maskelerini atıp gerçek
yüzünü daha da pervasızlaşarak gös-
termeye devam ediyor. Binlerce ki-
şinin gözaltına alınması, Günay
Özarslan'ın katledilmesi ve cenazesine
yönelik polis terörü bunun göster-
gesidir. 

2- Devrimcilerin "canlı bomba",
"aranan teröristler" vb. denilerek
teşhir edilmesi asıl olarak emper-
yilzmin politikası olup Türkiye fa-
şizminin de her dönem kullandığı
bir yöntemdir. Suruç ve Günay Özars-
lan’ın katledilmesi, devrimci örgütleri
sindirme, devrimcileri imha kararı
alan Amerikan operasyonunun bir
parçasıdır.

3-Asıl amaç halkı birbirine ve
devrimcilere karşı güvensizleştirerek
devrimcileri halktan tecrit etmek,
halka gözdağı verip sindirmektir. 

4- Asıl terörist Ortadoğu’da ve
tüm dünyada, halkları katleden em-
peryalistler, onların gayrimeşru ço-
cuğu IŞİD vb. çeteler ve onları bes-
leyen AKP faşizmidir. 

Yürüyüş
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Adaletsiz bir düzende yaşıyoruz.
Bu düzen ahlaksız, sinsi. Bu düzen ka-
til. Sorgusuz, sualsiz evladımızı kat-
letti. Bu ilk katliamları değildi. Daha
önceden de yüzlerce evladımızı biz-
den aldı bu katiller sürüsü. Son ola-
rak da Günay’ımızı aldılar bizden. Bu
da yetmedi cenazemizi gelenekleri-
mize, şehidimizin vasiyetine göre
defnetmemize izin vermedi. 

Günay Özarslan bizim evladı-
mızdı. Bir devrimciydi. Devrimci ol-
duğu için defalarca gözaltına alındı,
işkencelerden geçti. Tutsaklıklar ya-
şadı. Ama bunların hiçbiri Gü-
nay’ımızı inandığı değerlerden vaz-
geçiremedi. Ve düşmana son sözü
“TESLİM OLMAYACAĞIM!” oldu.
Ve düşman onu katletti. Günay me-
zarının Gazi’de olmasını vasiyet et-
mişti. Ancak düşman cenazesinin
Gazi’ye defnedilmesini engellemeye
kalktı. 

Günay’ın anaları babaları, bü-
yük ailesi olarak biz, Günay’ın va-
siyetini yerine getirdik. Bunun için
dört gün boyunca direndik. Onur-

luyuz, gururluyuz...
Bizi dört gün boyunca gaz bom-

balarına, tazyikli sulara karşı ayakta
tutan Günay’ımızın “TESLİM OL-
MAYACAĞIM!” sözü oldu. Bizim
cesur kızımız bir orduya tek başına
meydan okuyup “teslim olmuyorum”
diyorsa bizlere, onun yoldaşlarına, ana
babalarına yakışan da onun gibi di-
renmek olmalıydı. Ve onun dediği
gibi de yaptık, teslim olmadık. Ce-
nazemizi düşmana bırakmadık. Biz de
ilk andan itibaren “Cenazemizi ala-
cağız ve geleneklerimize şehidimizin
vasiyetine göre defnedeceğiz” de-
dik. Söylediklerimizin gereğini de
yaptık. Düşmana geri adım attırdık.
Evlatlarımız, analar, babalar tüm
halk birlikte direnerek kazandık.

Hem 15 kurşunla evladımızı kat-
lettiler, hem cenazemizi engellemek
istiyorlar. Ve bunun için insanlarımı-
za günlerce saldırdılar. 

Tam bir savaş yaşadık dört gün
boyunca. Bu saldırılar daha da öf-
kelendirdi bizi. Öfkemiz arttıkça
gücümüz de arttı. 

Biliyoruz ki acılar paylaşıldıkça
azalır. Makbule anamızın acısını pay-
laşmak için yanından ayrılmadık.
Bilmesini istedik onun acısı bizim de
acımızdı. Günay bizim de kızımızdı.
Anamız acılıydı ama daha çok da öf-
keliydi. Biz de onun yanında öfkemize
öfke kattık. Onun öfkesini görüp güç
aldık. Ondan aldığımız güçle bari-
katlara koştuk. Günay’ın genç yol-
daşları, diğer evlatlarımız gibi bari-
katın en önünde olamadık belki ama
bizim de yapacaklarımız var deyip ba-
rikattaki çocuklarımızın yanına gittik.
Ve düşmana mermi olması için, top-
ladığımız taşları verdik. Yaralananların
yarasını sarmaya çalıştık, acıkana
ekmek, su taşıdık. Gaz bulutlarının
arasından geçip elimizde ne varsa
ulaştırdık çocuklarımıza. 

Sonrasında dönüp baktığımızda;

“Biz bu halimizle  o gazlara, tazyik-
li sulara nasıl dayanmışız” diye dü-
şünüyoruz. Ama biliyoruz ki bu da-
yanma gücünü Günay’dan ve onun
annesinden, ablalarından aldık. Bu
gücü, ölümsüzlüğe uğradığımız şe-
hitlerimizden aldık. Şenay’dan,
Gülsüman’dan, Hülya'dan aldık.
“O sıcakta gazın altında taşları kırıp
kırıp çocuklara verdim. Ben bunu ya-
parken Nail’im beni görüyordu. Onun
için de topladım o taşları. Onlar bizi
görüyorlardı” diyen anamız, gücünü
nereden aldığını anlatıyordu aslında. 

Makbule ana “katil devlet, köpek
devlet kızımı öldürdü. 15 kurşunla
yavrumu öldürdü” derken bir yandan
gözlerimiz doldu bir yandan öfkemiz
büyüdü. Biz daha önce bu acıyı de-
falarca yaşamıştık. Acılarımız taze-
lendi, öfkemiz bilendi. 

Bir kere daha Cepheli olmanın
gururunu yaşadık. Bir kere daha
Cephe ile diğer sol arasındaki far-
kı gördük. 

Bundan kısa bir süre önce Ça-
yan’da, Kobane’den solun cenazesi
gelmişti. Polis bu cenazeyi de engel-
ledi. Onlar polisle pazarlık yaptılar,
bayraksız, flamasız, slogansız polis-
le anlaştılar cenazelerini o şekilde kal-
dırdılar. Kitle 600-700 kişiyken bay-
raksız, flamasız olunca 100-150 kişiye
indi. Ama bizim cenazemizde üç gün
boyunca TOMA’nın sularına gaz
bombalarına rağmen direndik. Ve bu
direnişin sonunda onbinler olarak şe-
hidimizi uğurlamamız bizi mutlu etti.
Buradan da anladık kı direnenler ka-
zanır uzlaşanlar kaybeder. 

Birçok aile gördük ama Gü-
nay’ımızın anasının “kızıma el sü-
rerseniz kendimi yakarım , kızım na-
sıl istiyorsa onun istediği gibi olsun”
diyerek üç gün boyunca yanımızda ol-
ması bir TAYAD’lı olarak aileleri
örgütlememizin önemini bir kez daha
gösterdi. 

Düşmanımız Korksun Bizden! 
Evlatlarımızı Onların Ellerine Asla Bırakmayacağız!
Katlettiği Evlatlarımızın Yerini Ana Babaları Alacak!

GÜNAY ÖZARSLAN ÖLÜMSÜZDÜR!
TAYAD’lı Aileler
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TAYAD’lı Aileler olarak derneği-
mizi kurduğumuzdan bugüne dek insan
onuruyla bağdaşmayan her türlü olay-
lara karşı sesimizi yükselttik ve yük-
seltmeye devam edeceğiz. Bugün de
geçmişte olduğu gibi, TAYAD’lı Aile-
ler olarak, evlatlarımızla kol kola,
omuz omuza, yürek yüreğe halay tuta-
rak ölümle kucaklaştık. Savaşçımızın ai-
lesinin “Evladımın cenazesini kaçırmak
istediğinizde evladımla birlikte kendi-
mi yakarım” sözleri hala beyinleri-
mizde. Bunun somutu ise üç gün bo-
yunca analar, kardeşler, evlatlar ve
hatta çocuklarla birlikte düşmana kar-
şı direnişimizdir. 
İnsanların haykırışı, anaların ağıt

yakarak sahiplenmeleri ister istemez
biz TAYAD’lı Aileleri duygulandırdı.
Yaşları ilerlemiş olmasına rağmen
analar, hiç yorulmadan uzun süre ta-
butu omuzlarında taşıdılar. İşte onla-
rı ana yapan da bu duygulara sahip ol-
maları değil mi?

Düşmanımız korksun bizden.
Evlatlarımızı onların ellerine asla bı-
rakmayacağız. Katlettiği evlatları-
mızın yerini ana babaları alacak. Öl-
dürerek bitireceklerini sanıyorlarsa
yanılırlar.

Makbule anamızın “Madem onlar
kızımı öldürdüler, bize bunları yaptı-
lar kızımın bıraktığı yerden ben devam
edeceğim mücadelesine” sözleri Gü-

nay'ların bitirilemeyeceğinin kanıtıdır. 
Onların zulmü karşısında asla pes

etmeyeceğiz. Nasıl günlerce direnip
pes etmeyip Günay’ımızı on binlerce
insanımızla uğurladıysak bundan son-
rada öyle olacak. Bizi yeniden tanısın
düşmanımız ve desin ki; “Onlar ölür-
ler ama yollarından asla dönmezler.” 

Evet, biz yolumuzdan dönmeye-
ceğimizi, devletin zorunun bize kar
etmeyeceğini cenazemiz için direnip
kazanarak bir kez daha gösterdik. 

Dostumuz da düşmanımız da
bilsin bunu. Bizim için ÖLMEK
VAR TESLİM OLMAK YOK. 

Günay Özarslan, 2 Ağustos'ta Gazi Cemevi’nde 7 yemeğinde
anıldı. Saat 18.00’da Cemevi önünde ve bahçesinde toplanan
kalabalık direnişlerle anılan sokağın adını değiştirmek için bir
araya geldi. Cemevinin duvarına “Gururla Bakıyorum Gazi’me”
yazılı pankart asıldı. Yapılan konuşmalarda herkesin bu soka-
ğı, düşmanla 3 gün süren savaşla andığı, aynı zamanda bu so-
kakta Gazi Ayaklanması döneminde de büyük çatışmaların ya-
şandığı belirtilerek sokağın ismi Günay Özarslan Direniş So-
kağı olarak değiştirilmesine karar verildiği anlatıldı. Daha son-
ra tabelanın açılışı yapılmak için merdivenle cemevinin duvarına
çıkıldı ve tabelanın açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Sokağı dolduran yüzlerce kişi hep birlikte “Günay Özarslan
Ölümsüzdür”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarını attı.
Yemek verilmeden önce TAYAD’lı analar ve babalar konuş-
ma yaptılar, şiirler okundu. TAYAD’lılar yaptıkları konuşma-
da katledilen evlatlarını unutmadıklarını vurguladılar. Ve on-
ları yüreklerinin derinliklerine gömdüklerini söylediler. TA-
YAD’lıların konuşmasından sonra cemevi dedesi kısa bir ko-
nuşma yaptıktan sonra yemeğe davet etti. Yaklaşık 500 kişinin
katıldığı yemeğin ardından program bitirildi.  

Bağcılar'da 24 Temmuz'da kaldığı evde katledilen
Günay Özarslan için anma yemeği yapıldı. 31
Temmuz'da yapılan yemek için Karanfiller Kültür
Merkezi'nin bulunduğu Ebru Sokak’ta hazırlıklara
başlandı. "Günay Özarslan Ölümsüzdür/ Halk Cep-
hesi" yazılı pankart sokağa asıldı. Yemek saat
19.30'da başladı. Anma yemeğine 100 kişi katıldı.  

Düşmana Rahat Yüzü Vermeyeceğiz
Bağcılar’da kaldığı evde halk düşmanları tara-

fından katledilen Günay Özarslan'ın mezarını Cep-
heli yoldaşları 2 Ağustos'ta ziyaret etti. Gazi Me-
zarlığı’nda Günay Özarslan'ın annesi Makbule an-
neyi mezar başında bulan Cepheliler annenin elle-
rini öperek başsağlığı dilediler. Mezarı başında top-
lanan yoldaşları Günay Özarslan ve tüm devrim şe-
hitleri için saygı duruşunda bulunarak anmaya
başladı. Anma boyunca kızı Günay'ın fotoğrafına ba-
kıp okşayan anne "Yoldaşların geldi Günay. Ne gü-
zel gülüyorsun." "Bir Günay'ım gitti bin Günay'ım
geldi." diye Günay Özarslan'a seslendi. 

Günay Özarslan’ın Yoldaşları
“Günay Özarslan

Direniş Sokağı”nda

Bağcılar'da Günay
Özarslan İçin Anma
Yemeği Verildi

Yürüyüş
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“BÖYLE ÇORBA OPERASYON GÖRÜLMEDİ:
ORTAYA KARIŞIK!”

Yukarıdaki cümle 23 Temmuz tarihli Birgün gazete-
sinin manşetidir. 

Birgün gazetesinin bu manşeti  Suruç’ta 32 devrimci
demokratın katledilmesini bahane ederek “teröre karşı
mücadele” adı altında AKP’nin 5 bin polis ile 34 ilde
IŞİD, PKK ve DHKP-C’ye yönelik faşist operasyonları
üzerine atılmıştır. 

Bu operasyonların DHKP-C’ye yönelik olanlarından
İstanbul Bağcılar’da bir akrabasının evinde kalan
devrimci Günay Özarslan “canlı bomba” denilerek 15
kurşunla katledildi. 

AKP faşizmi sadece İstanbul’da 5 bin polis ile evleri
basıyor, bir devrimciyi katlediyor,
ülke genelinde tam bir terör estiri-
yor, Birgün’ün attığı manşet “OR-
TAYA KARIŞIK!” oluyor... 

Soruyoruz Birgün’cülere Günay
Özarslan’ın katledilmesi bu “OR-
TAYA KARIŞIK”ların nesi oluyor
acaba? 

Ayıptır, ayıp. Birazcık saygılı
olun. 

15 kurşunla bir kadın devrimci
katlediliyor. “Ortaya karışık”mış.

Nasıl yaşıyorsan öyle düşü-
nürsün, nasıl düşünüyorsan
öyle konuşursun. Dil beynin ve
yaşamın aynasıdır. 

Sözde “sol”da duruyor. Lo-
gosunda “halkın gazetesi” ol-
duğu yazıyor. 

YALAN!
Birgün’cülerin ne halkla, ne

de halkın yaşamıyla ilgileri kal-
mamıştır. 

“Abi”leri yazlık villasından
“gazetecilik” yapmaya kalkınca
gazete çalışanlarının beyni de
en fazla “abi”leri kadar çalışır.
Dilleri “abi”leri gibi konuşur... 

12 Eylül teslimiyetini, kos-
koca bir örgütü tasfiyeyi, mah-
kemelerdeki nedamet getirmeyi
“hakim Laz’dı böyle yazdı”
diye sulandırarak açıklayan bir
kafanın çıkarttığı gazete 5 bin
polisin gecenin köründe binlerce

kişinin evini basıp terör estirmesini, bir devrimci kadının
katledilmesini “ORTAYA KARIŞIK” diye manşet yapar... 

Tuzunuz kuru 15 kurşunla katledilen sizler değilsiniz. 
Soruyoruz size; bir ÖDP’li katledilseydi atacağınız

manşet aynı mı olurdu? 
O zaman nedir bu lümpenlik?*
Birgün’cülerin bu lümpenliği, tuzu kuruluğu halkla

bağlarının söylemde kalmasındandır... Yaşamları, be-
yinleri, dilleri burjuvaziye özentidir. 

Hürriyet gibi manşetler atarsanız, haberler yaparsanız,
Ertuğrul Özkök özentili tatil anıları anlatırsanız daha
mı çok okunacağınızı sanıyorsunuz?

Boşuna özenmeyin; hiçbir şeyin taklidi aslı gibi
rağbet görmez... 

Siz ne kadar devrimcilerle “aynı mahalleden değiliz”
deseniz de burjuvazi sizi kabul etmez... 

Hele “halkın gazetesi”
deyip de burjuvazinin di-

liyle konuşmak halk tara-
fından hiç kabul görmez... 

Birgün’cülerin dillerindeki
lümpenlik devrimcilerle “aynı

mahalleden” olmamalarından-
dır. 

Devrimciler ile “aynı sos-
yal sınıftan” olmamalarından-

dır. 
Yer yer, isimlerimiz “aynı

genel başlık altına konulsa da”
Birgüncüler halkla, devrimci-
lerle “bırakın aynı siyasi he-
defi, aynı sokağı, aynı mahal-
leyi, hatta aynı lokantayı bile
paylaştığımız söylenemez.”

Onlar halkın sofrasında ye-
mek yemezler, burjuva özen-
tisiyle halkın olmadığı, kendi-
lerine göre sofralar bulurlar... 

Onlar Nişantaşı’ndan, Be-
yoğlu’ndan, Kadıköy’den öte-
sine geçemezler... 

Gazi, Armutlu, Çayan, Gül-
süyu gibi mahalleler onlar için
‘VAROŞ’tur... 

‘VAROŞ’ların tozlu, çamur-
lu yolları, polis terörü, biber
gazı onların gece uykularını
kaçırır. 

Onlar ‘varoş’lara değil, vil-
lalara layıktırlar... 

"Artık 'oradakilerle'  (ha-
pishanedekilerle) pek az ortak noktamız kal-
masıyla, siyasi olarak oldukça farklı şeyler dü-
şünmemizle, hatta tümüyle farklı sosyal ve sı-
nıfsal çevrelerden olmamızla bizden giderek
uzaklaşan bir gerçeklik bu."

"Daha önemli ve belirleyici olan oradaki
sosyal-sınıfsal farklılık. Artık cezaevlerinin
sol siyasi nüfusunu oluşturanların ezici bir
çoğunlukla toplumun kıyısındakiler olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Varoşlardan bulanık
bir sel gibi akan, geleceksiz, umutsuz genç in-
sanlar bunlar. Hiçbir zaman bu toplumun
gerçek bir parçası olmayacağının bilinciyle
kararmış insanlar." 

"Bu insanlarla, ismimiz aynı genel başlık
altına konulsa da, bırakın aynı siyasi hedefi,
aynı sokağı, aynı mahalleyi, hatta aynı lokantayı
bile paylaştığımızı söylemek güç."  (Birikim
Dergisi 2001)

DİL BEYNİN AYNASIDIR
Birgün’ün Beyni de 

Dili de Burjuvaziye Aittir!
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Onun için dilleri böyle lümpencedir. Bir kadın
devrimci katledildiğinde dahi saygısızcadır. 

Bizimle aynı mahalleden olmayanlar, hatta aynı lo-
kantada yemek bile yemeyenler, devrimci bir kadının
katledilmesine “ortaya karışık operasyon” der... Faşizmin
katlettiği devrimci kadınlara sahip çıkamaz, sadece
“töre cinayetleri”nde ölüdürülenlere sahip çıkar. 

Direnen kadına sahip çıkmaz, ister hücrede direnen
devrimci olsun, ister işinden atılan işçi... Onlar için
“cinsel özgürlük” isteyenlerin talepleri önemlidir. 

Halkla, devrimciler ile sosyal sınıfsal bağlarını çoktan
koparmışlardır. 

Devrimci olmadıklarını ta 12 Eylül’ün mahkemele-
rinde yemin billah belirtmişlerdir. Ortalığın “süt liman”
olduğu zaman da inkar etmişler “hakim Laz’dı böyle
yazdı” demişlerdir. 

“Halkın Gazetesi”ymiş... Devrimciler kim oluyor? 
“Varoşlar” diye burjuvazinin dilinden küçümsediğiniz

halk kim oluyor? 
Gazete sayfalarını devrimcilere değil, fakat burjuvaziye

sonuna kadar açıyorsunuz. 
Devrimci tutsaklar için verilen gazete ilanını “bizi

eleştiriyorsunuz” diye almıyorsunuz ama Sabancılar’ın
özel üniversitelerinin, Ülkerler’lerin yaz okullarının,
tekellerin bankalarının  reklamlarını boy boy yayınlı-
yorsunuz. 
Ondan sonra “halkın gazetesi”ymiş.

Bakın ÖDP’li Ayşegül Devecioğlu’nun 2000-2007
yılları arasında hapishanelerde Büyük Direniş sürerken,
hergün tabutların çıktığı bir dönemde yazdığı şu satırları
ibreti alem için tekrar yayınlıyoruz... 

Üzerinden 14 yıl geçti... Bizim için asla unutmaya-
cağımız şu sözleri gençlerimiz okusun ve ÖDP’lilerin
kim olduklarını, hangi mahalleden olduklarını, bir dev-
rimci kadın katledilirken burjuva basının bile atmadığı
bu manşetleri nasıl attıklarını öğrensinler... 

Halktan kopan, burjuvaziye özenen bir beyinden
başka türlü laf çıkmaz. Burjuvazinin teslim aldığı
beyinler böyle düşünür, diller böyle konuşur... 

Devrimcilerin tutsaklar için verdiği ilanı almaz, Sa-
bancılar’ın, Ülkerler’in özel okullarının reklamlarını
yaparlar.

Paris sosyetesi ÖDP’li Ayşegül Devecioğlu Büyük
Direniş döneminde şunları yazdı: "Artık 'oradakilerle'
(hapishanedekilerle) pek az ortak noktamız kalmasıyla,
siyasi olarak oldukça farklı şeyler düşünmemizle, hatta
tümüyle farklı sosyal ve sınıfsal çevrelerden olmamızla
bizden giderek uzaklaşan bir gerçeklik bu."

"Daha önemli ve belirleyici olan oradaki sosyal-sı-
nıfsal farklılık. Artık cezaevlerinin sol siyasi nüfusunu
oluşturanların ezici bir çoğunlukla toplumun kıyısın-
dakiler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Varoşlardan
bulanık bir sel gibi akan, geleceksiz, umutsuz genç in-
sanlar bunlar. Hiçbir zaman bu toplumun gerçek bir
parçası olmayacağının bilinciyle kararmış insanlar." 

"Bu insanlarla, ismimiz aynı genel başlık altına ko-
nulsa da, bırakın aynı siyasi hedefi, aynı sokağı, aynı
mahalleyi, hatta aynı lokantayı bile paylaştığımızı söy-
lemek güç." 

*Lümpenlik: Şuur ve davranış olarak özenti içinde
olma hali...

Biz 80 gündür işi, ekmeği, onuru için CHP İl Binası
önünde direnen Sarıyer Belediyesi işçisiyiz! 

Tam 17 gündür CHP İl Binası önünde işimiz, ekme-
ğimiz, onurumuz için açlık grevindeyiz. Neden mi?

İşte pek çok belediyede olan şu talepler için:
- 2015 yılı %15, 2016 yılı %15 zam,
- Yazlık ve kışlık çalışma koşullarına uygun kıyafet,
- Parklarda yağmur, kar ve soğuktan korunmak için

moba,
- Yıllık yakacak yardımı,
- Bayramlarda bayram yardımı.
Biz de tüm işçi arkadaşlarımız gibi evimize ekmek

götürmek, çocuğumuzun cebine harçlık koymak istiyoruz?
Suç mudur?

Bize 80 gün boyunca sokakta yatmayı, ölümü reva
gören, Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç’tir. Tescilli
bir işçi düşmanıdır. Direnişimiz boyunca iki kez zabıtalarını,
iki kez de adamlarını saldırttı üzerimize. Ve taşeronu
kaldırmaktan bahsediyorlar. Kendi işçisini sokağa atan,
dövdürten bir adam taşeronu kaldırabilir mi? Yalandır
inanmayın!

CHP yöneticisi Veli Ağbaba. Bizimle görüşerek

protokol yaparak sorunlarımızın çözüleceği sözü verdi.

Şimdi nerede? Konuşmak kolay, yapmak zor değil mi?

Yalanlarınıza inanmıyoruz!

Direniyoruz, direneceğiz, hakkımızı alana kadar, işe

geri dönene kadar!

DİRENEN SARIYER İŞÇİ MECLİSİ İŞÇİLERİ

İşçi Düşmanı Şükrü Genç’i Duymayan Kalmayacak!

Yürüyüş
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Elli milyondan fazla insanın yok-
sulluk, on milyondan fazla insanın
açlık sınırının altında yaşamak zo-
runda bırakıldığı, milyonlarca insanın
işsiz olduğu, her gün en az üç işçinin
kaza adı altında öldürüldüğü, onlarca
işçinin yaralanıp sakat kaldığı, em-
peryalizmin dayatmalarıyla tarımın
bitirildiği, derelerinin HES’lerle ku-
rutulduğu adaletsiz bir ülkede yaşı-
yoruz. Oligarşi yönetemiyor ve halk
da bu şekilde yönetilmek istemiyor. 

Son seçimde AKP’nin oy kay-
betmesi, tek başına hükümet oluştu-
ramaması sonucu emperyalizmin iş-
birlikçisi oligarşinin hükümet krizi
devam ediyor.  Henüz bir koalisyon
kurulabilmiş değil. Kurulacak yeni
hükümet de oligarşinin yönetememe
krizine son veremez. Çünkü sorun
sadece seçim sonuçlarıyla ve AKP
ile ilgili değildir. Sorununun kaynağı
emperyalizme olan bağımlılıktır. 

Ekonomik, siyasi krizi her geçen
gün daha da derinleşen oligarşi, halka
karşı “YOZLAŞMA” silahını daha
fazla devreye sokuyor Özellikle bon-
zai gibi son derece ucuza satılan
uyuşturucunun yaygın biçimde sa-
tılması da yozlaştırma politikasının
bir sonucudur. 

Uyuşturucunun yanında fuhuşun
kat be kat artması, adli suçlardaki
artış da toplumdaki yozlaşmanın so-
nucudur. Yönetemeyen oligarşi halkın
beynini çürütmek istiyor. İşte ista-
tistikler; 

-2008-2013 arasında uyuşturu-

cudan ölen sa-
yısı 928 oldu.

Ülkeye giren ero-
in miktarı 82 ton
olmasına rağmen
2011’de, sadece
6,5 tonu yakalan-
dı.

- AKP iktida-
rında, 2002-2010
yılları arasında, fu-
huş 4 kat, fuhuş

suçları yüzde 220 oranında arttı. 
- Çocuk istismarı 8 yılda 3 kat

arttı. 
-Seks kölesinin sayısı son on yılda

3 kat artarak 300 bini buldu. 
- HIV enfeksiyonu bulaşan  sa-

yısı 2010’da 699 kişiye ulaştı.
Tüm bu yozlaştırma saldırılarını

nedeni sömürü düzeni sürsün diyedir.
Nedeni; zenginlerin her gün daha

fazla servet edindiği, yoksulların daha
da ezildiği böylesine adaletsiz bir
düzeni başka türlü yönetememeleridir. 

“Yozlaştır, çürüt ve teslim al”
oligarşinin halka karşı politikasının
adı budur. Egemen sınıflar dünyanın
dört bir yanında aynı ahlaksız poli-
tikayı yürütüyorlar. En yakın örnek
Yunanistan’dır. 2008 yılında yaşanan
ekonomik krizin ardından Yunanis-
tan’da uyuşturucu kullanımı yüzde
yüz artmıştır. Şu anda Avrupa ülkeleri
içinde, eroinin en fazla kullanıldığı
ülkedir Yunanistan. Bu tesadüf değil
bilinçli bir politikanın sonucudur. 

Yozlaştırma bir devlet politikasıdır.
Bir avuç asalak zengin sınıfın çıkarları
için halkın zehirlenmesidir. Halkın
sorma, sorgulama yetisi elinden alın-
mak istenmektedir. İstiyorlar ki halk
düşünmesin, sorgulamasın ki bu ada-
let yoksunu düzenin çarkları dönsün.
Ve fakat biz bu düzene çomak soka-
cağız. Sömürünün, zulmün olmadığı
yeni bir dünya kuracağız. 

Ülkemizi emperyalist boyundu-
ruktan kurtaracağız. Yeni bir ülke

yeni bir dünya kuracağız. “Devrim
kitlelerin eseridir” der Lenin. Devrimi
yapacak olan halkımızın düzenin ba-
taklığında çürümesine izin verme-
yeceğiz. Bu nedenle yozlaşmaya
karşı mücadele etmek devrimi iste-
mektir de diyebiliriz. 

Yozlaşmaya Karşı 
Mücadele Etmeyenler 
Devrim İçin de 
Mücadele Edemezler

Birol Karasu, Hasan Ferit Gedik
bu bilinçle mücadele edip şehit düş-
müşlerdir. Yüzlerce insan bu bilinçle
yozlaşmaya karşı mücadele etmiş,
gözaltına alınmış, işkence görmüş
ve yıllarca F Tipi hapishanelerde tut-
saklık yaşamıştır. 

Yozlaşmaya Karşı 
Mücadele Devrim ve 
Karşı Devrimin 
Mücadelesidir

Devlet çeteleri bu nedenle koruyup
kollamaktadır. Devrimcileri sadece de-
mokratik eylemlere katıldıkları için
yıllarca tutsak eden mahkemeler suçları
sabit olduğu halde Hasan Ferit Gedik’in
katilleri çete işlerine devam etsin diye
birer ikişer serbest bırakılmaktadır. 

Bir devrimcinin peşine onlarca
polis takan devlet gözü önünde alenen
uyuşturucu satan çetecilerin önünü
açmaktadır. Bizzat hemen her çetenin
savcı, hâkim, polis, asker veya dev-
letin bir yerlerindeki görevlilerle bağı
olması tesadüf değildir. Devletin ken-
disinin mafya olduğu gerçeğinin bir
sonucudur bu durum. 

Halkımızın yozlaştırılmasına izin
vermeyeceğiz diyoruz. Tek bir insa-
nımızı bile bu ahlaksız yoz düzene
kurban etmeme mücadelemizdir kav-
gamız. İnsanlık onurunu korumak
insanın değerine sahip çıkmak yoz-
laşmaya karşı mücadeleyi büyüt-
mekten geçiyor. 

Yozlaştırma devlet politikasıdır.
Bir avuç zenginin çıkarları için halk

zehirlenmektedir. Halkın sorma,
sorgulama yetisi elinden alınmak
istenmektedir. İstiyorlar ki halk

düşünmesin, sorgulamasın ki bu adalet
yoksunu düzenin çarkları dönsün.

Yozlaşmaya Karşı Mücadele
Devrim ve Karşı Devrimin

Mücadelesidir 
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1-) Mi̇li̇s Ne Demekti̇r?
Milis TDK sözlükte: “savaş

sırasında orduya yardımcı olarak
toplanan halk gücü” olarak adlan-
dırılmaktadır. 

Emperyalizme ve işbirlikçi oli-
garşiye karşı savaşan halkın ordusu-
na destek için yerellere ve bölgelere
özgü oluşturulan silahlı halk güçle-
ridir, milisler. 

Milisler, halkın içinden çıkıp,
halkla birlikte savaşı büyüten, hal-
kın can güvenliğini koruyandır!

2-)Mi̇li̇sler Nasıl ve
Ki̇mlerden Oluşur?

Milisleri halktan ayrı düşüneme-
yiz! Bu yanıyla milis aynı zamanda
halktır da diyebiliriz. Milis örgüt-
lenmesinde yaşın bir önemi yoktur.
Ki gerillada 16 yaşın altında çocuk-
ların savaşa alınmaması kuralı milis
örgütlenmesi için geçerli değildir. 

Bu yanıyla emperyalizme ve oli-
garşiye karşı olan, bu ülkenin
bağımsız, demokratik ve sosyalist
bir ülke olmasını isteyen, anti-faşist
halktan herkes milis olabilir. 

Gecekondu semtlerinde yaratılan
örgütlenmede çocuklar milis görevi
görebilir. Çocuk, genç, yaşlı, kadın,
erkek herkes milis olabilir. 

Milis sadece silah kuşanan kişi-
dir diye bir şey yoktur. Haberleşme,
bilgi edinme (istihbarat), ulaşım,
lojistik vb. yönleriyle de değerlendi-
rilebilir. Yaşı ilerlemiş anneler-
babalar da, dedeler de milis örgüt-
lenmemizde görev alabilirler, alma-
lıdırlar. Çünkü evlerini açacak,
haber taşıyacak vb. birçok anlamda
yardım sağlayabileceklerdir. 

Gerekli özen ve emekle, eğitim-
le: ahlaki değerlerini tüketmiş,

şüpheli, sözünde durma-
yan, uyuşturucu, alkol vb.
yozlaşmada kendini düze-
ne teslim etmiş olanların
dışında HERKES milis
olabilir. 

3-)Mi̇li̇s Görevleri̇
Nelerdi̇r?

Milis her bölgede kendi-
ne özgü yapılanmaya sahiptir.

Bulunduğu bölgede halkın sorunla-
rını çözmek, düzenin yozlaştırma
saldırılarının yayılmasını engelle-
mek ve alternatif örgütlenmeyi, halk
meclislerini, halk komitelerini koru-
mak, geliştirmek, büyütmek milisle-
rin görevleri arasındadır. 

Halkın yaşadığı mahallelerde
düşmanın çeşitli saldırıları sürmek-
tedir. Halkın evlerinin yıkılması,
devlet destekli çetelerin saldırısı,
artan çeteleşme, faşist saldırılar,
polis saldırıları vb.ler bu saldırılar
arasındadır. Yine halkın hak arama
mücadelelerine azgınca saldırılar da
her gün artarak devam etmektedir. 

Tüm bunları geriletecek olan,
mahalleyi uyuşturucu, fuhuş vb sal-
dırılardan koruyacak, pisliklerden
temizleyecek faşizmin saldırılarına
karşı halkın canını-malını koruya-
cak ve misilleme ile cevap verecek
olan esas olarak milis güçleridir.

4-)Mi̇li̇s Güçleri̇
Çalışmalarını Nasıl
Sürdürür?

Dünya örneklerinde de görülece-
ği gibi, çeşitli devrim süreçlerinde
milislerin halkla birlikte hareket
ettiğini görüyoruz. Ve tüm çalışma-
larını halkın içinde, halkla birlikte
yürütür milisler. Halkın olduğu her
yerde her alanda çalışmalarını sür-
dürebilir. 

Halkı örgütlemenin araçlarından
meclisler, komiteler vb. milislerin
çalışma yapacakları, örgütlenecek-
leri alanlardır. 

“Vietnam Halk Savunmasında
milis örgütlenmesi ‘kendini savun-
ma birlikleri’ olarak ortaya çıkar.
Giap’ a göre halk savaşı vermek
için ‘halkın silahlı kuvvetleri, ana

kuvvet birlikleri, bölgesel birlikler,
milis ve kendini koruma birlikleri’
şeklinde uygun örgütlenme biçimle-
rine sahip olmalıdır.” (Yürüyüş,
sayı 443, sf 28)

Özetle, milis halktır diyoruz.
Halkın olduğu halkın mücadelesinin
olduğu her yerde milisler örgütlene-
cek, savaşı büyütecek, düşmandan
hesap soracaktır.

5-)Mi̇li̇s Gücünün Halk
Mecli̇sleri̇yle Bütünleşmesi̇
Nasıl Olacaktır?

Halk meclisleri halkın ortak
karar aldığı ve uyguladığı halka ait
öz örgütlenmelerdir. Halkı kendi
sorunları etrafında birleştirmenin,
örgütlenmenin en önemli mevzisi-
dir. Halk meclisleri sorunların orta-
ya konulması, üzerine konuşulup
çözümler aranması tek başına yeter-
li değildir. Buradan alınan kararı
hayata geçirecek olan yine halk
meclisleri olacaktır. 

Milisler de halk meclisleri içinde
örgütlenip, milislerin buralardan
çıkmasını sağlayacaktır. 

Bu noktada milislerin halk mec-
lisleriyle bütünleşmesi zorunludur.
Ki, halkın sorunlarına çözüm bul-
mak milislerin de görevleri arasın-
dadır. Faşizmle yönetilen bir ülkede
olduğumuz için, meclislerin yapa-
cakları tüm eylemlikler kolluk kuv-
vetlerince saldırılıp bastırılmak iste-
necektir. Milisler bu noktada devre-
ye girip meclis çalışmalarının,
eylemlerinin güvenliğini alacak-
tır…. 

Milislerin, meclisle bütünleşme-
si düşmanın saldırılarına karşı halkı
korumak, düşman saldırılarını boşa
çıkarmak amaçlıdır aynı zamanda.
Bu yanıyla milisler halka umut, ada-
let olacak, güven verecektir. 

Meclisler bazen halka zarar
veren kişiler, kurumlar, çıkarcı, ben-
cil-halkın sırtından asalakça geçin-
meye çalışan unsurlar hakkında
yaptırım kararı alabilir. 

Kimi zararlı unsurlara mahalle-
den uzaklaştırma cezası vb. verebi-
lirler. Bu yaptırımı ve ceza kararla-
rını uygulatacak bir güce gereksi-

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
Halk Milisi Olmak

Yürüyüş
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nim duyulduğunda, işte o zaman
halk meclisleri devreye girecektir. 

Halk meclisleri, halkın yargı-
sının, adaletinin uygulayıcı gücü-
dür aynı zamanda… 

6-)“Halkı
Savaştırmak-Savaşı
Halklaştırmak” Poli̇ti̇kasi
Temeli̇nde Mi̇lis Güçleri̇
Nasıl Ele Alınmalıdır?

Tüm dünya devrimlerinde
görüleceği gibi savaş halklaştırıl-
madan, halkla bütünleşen bir
savaş yaratılmadan, zafer elde
edilemez! Dayı, “Halkı savaştırıp
savaşı halklaştırmalıyız” diyor. 

Yeni sömürge ülkelerde mücade-
le şekli silahlı mücadele olmak
zorundadır. Tüm silahlarıyla saldı-
ran emperyalizm ve oligarşi bloku
karşısında bu hayati bir zorunluluk-
tur. Savaşmayı, bedel ödemeyi göze
alamayan bir halk, sömürülmeye ve
köle olmaya mahkumdur. 

Bu durumda halkı savaştırmak,
halka gerçekleri açıklamak, düşma-
nı göstermek için öncü savaşı veri-
yoruz. Milisler halk için halkın bir
parçası olduğu içindir ki, halkı
savaşa katmada önemli bir rol
oynar. Halk kendine ait kendinden
gördüğü her şeyi sahiplenir. Ve mil-
islerin verdiği mücadeleyle halk
kendi sorunlarının çözümünün
savaştan geçtiğini elde ettiği kaza-
nımlarla pratikte görülecektir.

Halk savaşmanın gücünü, savaş-
tıkça düşmanı gerilettiğini, hesap
sorduğu kendi içinden çıkan, kendi-
leriyle iç içe olan halk milislerinde
ve faaliyetlerinde görecektir. Bu
yanıyla, halkı savaştırıp, savaşı
halklaştırma da milisler önemli bir
mevzidir. 

Diğer yandan milisler, halk
ordusuna savaşçı, kadro, komutan
yetiştirmede de bir okul görevi
görür. 

7-)Mi̇li̇s Güçleri̇ni̇n
Hedefleri̇ Nelerdi̇r?

Halka karşı suç işleyen, emper-
yalizm ve oligarşi ile hareket eden

tüm düşman güçleri milis güçlerinin
hedefidir. 

Mahallelerimizde yozlaşmayı
yaymaya çalışan uyuşturucu, fuhuş
gibi ahlaksızlıkları yaygınlaştırma-
ya çalışan çeteler, işbirlikçi ajanlar,
bireysel çıkarları için halkı aldatan,
ihbar eden ve zarar verenler, milis-
lerin hedefidir.

Evlerimizi yıkıp, mahallelerimi-
zi inşaat tekellerine pazarlamak için
halka baskı kuran, tehdit eden
mafya ve çeteciler… Hak arama
mücadelesinde halka, işçilere, ezi-
lenlere saldıran, elini yoksulların
kanına bulayan polis, asker vd ileri
… Gerici faşist okul idareleri ve bu
okullarda faaliyet gösteren sivil
–resmi faşistler milis güçlerinin
hedefidir. Kısacası halkın mücade-
lesinin karşısında olan her kişi,
her kurum milislerin hedefidir. 

8-)Mi̇li̇s Gücünün
Halkın Adaleti̇ni̇n
Gerçekleşmesi̇ndeki̇ Rolü
Nedi̇r?

AKP, polisi, jandarması, mafya-
sı, çetesi, yasaları, karakolları, mah-
kemeleriyle adaletsizliğin adı
olmuştur. 

Halka yoksulluğu, ağlamayı,
açlığı, zulmü, işsizliği reva görmüş
ve her gün bu durumu büyütmekte-
dir. İnşaatlarda, madenlerde, tersa-
nelerde, tarlalarda hep işçiler katle-
diliyorlar. 

İşçilerin kanları üzerinden pat-
ronlara kar sağlıyor, servet biriktiri-

yorlar. Hakkını arayan, eylem
yapan, grev yapan işçilere
alanları yasaklıyor, grevleri
yasaklıyor kendi yasalarını
dahi uygulamıyor, çıkarları
doğrultusunda bir baskı aracı
olarak uyguluyor. Her anlam-
da hak talebine devletin terörü
ile karşı çıkıyorlar. Kısacası
bu düzende adalet yoktur!

Bu nedenle halk adalete
açtır! Ekmek, adalet, özgürlük
mücadelesi her geçen gün
büyümektedir. 

Halk adalet bulmadığı
yerde kendi adaletini uygular.

Ancak bunu harekete geçirecek ve
doğru hedefe yöneltecek olan M-L
ideolojisiyle şekillendirilen milis-
lerdir. Yani halkın adaletinin adı
yerellerde milislerdir dersek yanlış
söylemiş olmayız. 

Milis güçlerimizin adalet anlayı-
şı halkın adaletidir. Bundan dolayı
da halkın kendisine karşı suç işle-
yenlere uygulayacağı ceza, milisle-
rin halkla birlikte, halk için alınan
kararın uygulanması şeklinde ola-
caktır… 

Devrimci ilke ve kurallarla
uygulanacak olan halkın adaleti,
halkta cepheye güven, düşmanda
ise Cephe’den korkma sonucunu
yaratacaktır. 

9-)Mi̇li̇s Gücünün
Savaşımızdaki̇ Yeri̇ ve
Önemi̇ Nedi̇r?

“Milisler, küçük gerilla ekiple-
rinden gerilla ordusuna, gerilla
ordusundan da halk ordusuna evri-
lecek olan halk savaşımızda ilk
kadro okulları, halkı silahlı müca-
deleye hazırlamada önemli ve temel
bir işleve sahip olacaktır.”
(Yürüyüş sy 440 sf: 34)

Oligarşinin krizleri büyüdükçe,
yönetememe krizleri de baş göste-
rir. Bu sömürü düzenini devam
ettirmek için baskısını yoğunlaştırır.
Bugün AKP’nin yaptığı tam da
budur. 

Bu durumda şiddet karşı şiddeti
doğurur. Ezen ve ezilenler arasında-
ki savaş yükselir. Bu savaşta karşı-

MİLİS: Savaş sırasında orduya
yardımcı olarak toplanan halk gücü

KİMLER MİLİS OLABİLİR:
Ahlaki değerlerini tüketmiş,
şüpheli, sözünde durmayan,
uyuşturucu alkol vb. yozlaşmada
kendini düzene teslim etmiş
olanların  dışında HERKES milis
olabilir. 

MİLİSLERİN HEDEFLERİ:
Halkın mücadelesinin karşısında
olan her kişi, her kurum milisler-
in hedefidir. 
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lıklı varlık ve yokluk iki taraf içinde
önem kazanır. 

Ezilen halklar olarak verdiğimiz
savaşımızı büyütmek zorundayız.
Ve bunu yani savaşı her yere yay-
mak halk için elzemdir. Milis güçle-
ri savaşı yayma, düşmanın müdaha-
le alanlarını daraltma ve kendi
gücümüzü, etki alanımızı büyütmek
açısından önemlidir. 

Milis güçleri büyüdükçe mahal-
lelerde düşmanın hakimiyeti azala-
cak. Ve bu durumda savaşımızın
büyümesiyle sonuçlandığı gibi düş-
mana vuracağımız darbeleri de
çoğaltacaktır. 

Milisleri büyütüp, yaygınlaştır-
mak, aynı zamanda savaşı da büyüt-
mektir. 

10-)Mi̇li̇sleri̇n Devri̇mden
Sonraki̇ Görevi̇ Nedi̇r?

Devrim öncesi milis güçleri
yerel direniş birlikleri olarak görev
alıyordu. Devrimden sonra da kaza-
nılan devrimin korunması için
görevler üstlenir. Çünkü, emperya-
lizm ve işbirlikçileri her ne kadar
ülke dışına atılsalar da kapitalist
üretim tümden yok edilmediğinden
varlıkları bu biçimiyle sürdüğü için

tehlike devam etmektedir. Ki
emperyalizm pazarından kar, kapı-
sından kolayca vazgeçmemeye çalı-
şacaktır. 

Tekrar kuşatma, devrimi yok
etme veya devrim sonrası karşı-
devrimci faaliyetler için komplolara
baş vurabileceği için milisler gö-
revini sürdürürler. 

Devrimden sonra milisler,
düzenli orduya ve kolluk kuvvet-
lerine yardımcı olan, bulundukla-
rı yerlerde halka bilinç taşıyan,
halkın tüm sorunlarına koşturan
bir pozisyonda olacaktır. 

Bağcılar’da infaz edilen Günay Özarslan için katle-
dildiği gün 24 Temmuz akşamı yapılan yürüyüşle devrim
şehidi selamlandı. Saat 18.00 olduğunda Günay’ın yol-
daşları ellerinde megafonla sokakları dolaşmaya çıktılar.
‘Günay Özarslan Ölümsüzdür’ yazan Halk Cephesi im-
zalı pankart açılarak Karanfiller Kültür Merkezi önünden
yürüyüşe geçildi. Ara sokaklarda sloganlarla ve ajitasyonla
yürünürken, giderek kalabalıklaşan kitle kortej halinde Ye-
nimahalle Yürüyüş Yolu’na çıktı.

Biri kortejin önünde, diğeri arkasında duran iki akre-
be rağmen kitle de, coşku da giderek artıyordu. Yürüyüş
yolunda infazın yapıldığı Bülbül Sokak girişine gelindi-
ğinde Günay’a “unutmama ve hesap sorma “ sözü veri-
lerek Halk Cephesi adına açıklama yapıldı. Açıklamada:

‘’Ortadoğu’da ve Anadolu’da halkları istediği gibi şe-
killendiremeyen emperyalistler ve bölgemizdeki uşakla-
rı katliamlarla halkı teslim almaya çalışıyorlar. Daha dün,
20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde ger-
çekleştirilen ve tetikçiliğini IŞİD’in yaptığı saldırıda 32

insanımız bu nedenle katledildi. Devamında katliamdan
bizzat sorumlu olan devlet, kendi sorumluluğunu gizle-
mek için önce “terörle mücadele” adı altında “güvenlik”
toplantıları düzenledi. Sonra da IŞİD maskesi arkasında
devrimcilere saldırıyor.

Bu sabah, bizim de mücadelemizi sürdürdüğümüz Bağ-
cılar’da bu operasyonlar kapsamında bir ev basıldı ve yol-
daşımız Günay Özarslan katledildi. Günay’ı polis katlet-
ti.. Faşizm, karşısında, örgütlü ve direnen hiçbir güce ta-
hammül edemiyor. Günay yıllardır gözaltı, tutsaklık da da-
hil her türlü bedeli göze alarak mücadele eden yiğit bir ka-
dın devrimciydi. Vatanımız bağımsız olsun, halklarımız
özgür yaşasın diye savaşıyordu. Bağcılar’da tıpkı onun gibi
infaz edilen Üç Karanfil de bu nedenle katledilmişti. On-
lardan devraldığı bayrağı onurla taşıyan Günay bugün ar-
tık devrim şehitleri kervanına katıldı. Bayrak şimdi bizim
ellerimizde. Sana ve tüm şehitlerimize sözümüzdür Gü-
nay; o bayrağı zafere taşıyacağız” denildi. 

Günay, Vatanımız Bağımsız, Halklarımız Özgür Yaşasın
Diye Savaşıyordu… Söz Veriyoruz Sana Günay ; 
Şehitlerimizin Bayrağını Zafere Taşıyacağız

Yürüyüş

9 Ağustos
2015

Sayı: 481

İŞYERLERİNDE İŞÇİ KOMİTELERİNİ İŞÇİ MECLİSLERİNİ KURALIM!32



Emperyalizm veba salgınından
sonra, insanlık tarihinde dünya halk-
larının başına gelmiş en büyük beladır. 

Emperyalizm deyince, karnımızın
açlığı, işsizliğimiz, sömürü, zulüm,
işkenceler, katliamlar aklımıza gel-
mektedir. 

Emperyalizm, ülkemizde kendini
ormana saklamış yırtıcı hayvanlar
gibi gizliyor. Bir çalı dibinden, bir
ağacın tepesinden bir anda atlayıp
ortaya çıkacakmış da dört bir yanımızı
parça parça edecekmiş hissi yaratıyor
adeta. Ülkemizdeki yeraltı-yerüstü
zenginliklerimizi gizlenerek, aynı
yırtıcı hayvanlar gibi doğamızı, eme-
ğimizi parça parça yağmalıyor, yerli
işbirlikçileri, çanak yalayıcılarıyla
birlikte sömürüyor.

Mahir Çayan'ın dediği gibi; "Ken-
di vatanımızda köle bir halk haline
getirildik."

Bu yedikçe doymak bilmeyen
emperyalizm canavarı tarafından gö-
rünmeyen onlarca zincirlerle bağ-
lanmışız. 

Emperyalizm, bununla da yetin-
memektedir. Dört bir yanı cennet
vatanımızı, askeri üslerle, füzelerle,
füzesavarlar ve kontrgerilla sürüle-
riyle, Conileriyle, Tonileriyle de dol-
durmuştur.

Amerikan emperyalizminin NATO
üsleri de dahil, Türkiyeli hiçbir yet-
kilinin, Genelkurmay Başkanı da da-
hil, Pentagon'dan izin almadan gire-
meyeceği 35 milyon metrekarelik
üs toprağı vardır.

ABD Savunma Bakanlığı'nın
(Pentagon) 2012 yılı verilerine göre,
Türkiye'de 47'si kara, 20'si deniz
ve NATO üsleriyle birlikte bilinen
112 üssü ve 1504 askeri var.

Buralarda ne yapıyor bu halk düş-
manları? Ülkemizi mi koruyorlar?
Elbette hayır! Emperyalizm dünya
halklarına zarardan başka bir şey

vermez.

Bu üslerle başta Ortadoğu, Bal-
kanlar, Kafkasya olmak üzere, dün-
yanın mazlum, yoksul halklarının
başına bela oluyorlar. Buralarda sal-
dırılar planlıyorlar, uçaklar kaldırı-
yorlar, halkların tepesine bombalar
atıyorlar. Suikastlar düzenliyor, kontr-
gerilla eylemleri planlıyor, anti-em-
peryalist örgüt, kişi, kurumlara, ül-
kelere saldırılar organize ediyorlar.

Irak işgalinde bunu gördük. Irak'ta
katledilen her insanın, çocuğun kanı,
ülkemizdeki İncirlik üssünden ha-
valanan uçaklarla akıtıldı. 122 üsten
biri olan İncirlik Üssü, ülkemizin
bağrına saplanmış kara bir hançer
gibi durmaktadır.

AKP, Suriye’de ABD 
Politikaları Karşısında 
Diz Çözmüştür!

Suriye’de AKP’yi maşa olarak
kullanan emperyalistler Esad iktidarını
işbirlikçi dinci örgütler tarafından
yakamayacaklarını gördükten sonra
politika değişikliğine gitti. IŞİD, El
Nusra gibi besleyip büyüttükleri iş-
birlikçi dinci örgütlerden açık des-
teklerini çektiler. Başından beri kelle
kesen, toplu katliamlar, tecavüzler
yapan bu örgütlerin teröristliğini keş-
federek IŞİD’e karşı mücadele adı
altında bütün Ortadoğuya müdahale
etmek için gerekçe yaptılar.

AKP bugüne kadar Suriye’nin
kuzeyinde bir Kürt bölgesi oluşmasını
engellemek için IŞİD’i desteklemeye
devam etti... Öyle ki, TIR’larla açıktan
silah sevkiyatı yaptı...

Amerikan öncülüğünde IŞİD’e
karşı 50 civarında ülkenin yer aldığı
koalisyon içinde yer almasına rağmen
koalisyonun tüm politikalarına destek
vermedi. 

Suriye’nin Türkiye sınırlarında

bir Kürt Bölgesi oluşmasını engel-
lemek için elinden geleni yaptı... An-
cak işbirlikçi AKP’nin aslında ya-
pabileceği bir şeyi de yoktu... 

Başta ABD olmak üzere tüm em-
peryalistler AKP’den bu politikala-
rından dolayı kurtulmaya çalıştılar.
Ancak 7 Haziran seçimlerinde
AKP’nin alternatifi bir parti ortaya
çıkmayınca AKP’yi dize getirerek
tekrar yola devam ettiler. 

Emperyalistlerin desteği olmadan
iktidarını koruyamayacağını gören
AKP de, Suriye politikalarında 180
derece çark ederek Amerikan politi-
kaları karşısında diz çöktü... 

Butün İncirlik, Malatya, Diyar-
bakır, Batman’daki üsleri Ortadoğu’da
kullanılmak üzere emperyalistlerin
her türlü hizmetine açtı. Suriye poli-
tikaları tamamen emperyalistlerin çı-
karına, AKP’nin aleyhine olsa da
tam uşaklık yoluna girmiştir. Yeni
sömürge bir ülkede başka türlü olma
koşulu da yoktur zaten.. 

Bu Vatan 
Emperyalistlerin ve 
İşbirlikçilerinin Değil 
Bizimdir!

Emperyalizm dünya halklarının
başına gelmiş en büyük felakettir
demiştik başta. Dünyada halkların
yaşadığı açlığın, yoksulluğun, zulmün,
kendi doğal koşulları dışında ölen
küçücük bir serçenin bile sorumlusu
emperyalizmdir.

Emperyalizmi dağımızda, taşı-
mızda, toprağımızda, sokağımızda
istemiyoruz. Bu ülke bu vatan bizim!
35 milyon metrekare onların değil,
bizimdir. Bırakalım 35 milyon met-
rekareyi, değersiz ufacık misket tanesi
kadar bir taşımızı bile onlara ver-
meyiz, yedirmeyiz!

HHALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

Yeni Sömürge Bir Ülkede İktidarlar
Emperyalistlerin Çıkarlarının Temsilcisidir
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H ü k ü m e t l e
memur sendikaları arasında 2.5
milyon kamu emekçisini ya-
kından ilgilendiren toplu söz-
leşme görüşmeleri başladı. Ai-
leleriyle birlikte değerlendirdi-
ğimizde nüfusumuzun önemli
bir dilimini etkileyecek olmasına
rağmen sendikalarda yaprak kı-
pırdamıyor. Yapılan açıklamalar
ve eylem takvimleri önceki yıl-
ların tekrarından öteye geçme-
di.

Yiğidi öldür, hakkını yeme
demişler. Bizde öyle yapalım ve
KESK’in hakkını teslim edelim. Bu
sene bir farklılık yaptı ve “hükümetin
geçici olması nedeniyle toplu söz-
leşme görüşmelerinin sonbahara
bırakılmasını” talep etti. Hükümet
geçiciymiş! Bu seneye kadar kalıcı
hükümetlerle masaya oturdunuzda
ne değişti? Emekçilerin lehine ne
kazandınız o masalarda? 

Gerçek hikaye diye anlatılır...
Amasya’nın Alevi köylerinden birinin
adı Kanlı Ömer’dir. Köylüler, köy-
lerinin isimlerinden rahatsızdır. De-
ğiştirilmesi için imza toplarlar, he-
yetler oluştururlar, iki de bir valinin
kapısını aşındırırlar. Gel git derken
en sonunda vali köylülerin seslerine
kulak verir. Köyün isminin değişti-
rilmesini kabul eder. Fakat Alevi
inancıyla, tarihiyle ilgili tek satır bil-
mediği için köylülerin, köyün ismin-
deki Kanlı kelimesinden rahatsız ol-
duklarına hükmeder ve köyün adını
Şanlı Ömer olarak değiştirir. Durumu
öğrenince bütün köy halkı çoluk ço-
cuk demeden sabahın köründe soluğu
Valilik’te alır. Mesaiye başlamak için
Valiliğe geldiğinde bütün köyü kapıda
görünce şaşırır Vali. “Daha ne isti-
yorsunuz? Köyünüzün adını değiş-
tirdim yaa!” diye sorar. Muhtar daha
fazla dayanamaz “Vali Bey! Ömer,
Ömer olduktan sonra haa Şanlı ol-
muş haa Kanlı olmuş.” der. Hükü-

mette faşist devletin hükümeti ol-
duktan sonra haa geçici olmuş haa
kalıcı...

Sendikaların Talepleri:
2016-2017 yıllarını kapsayacak

görüşmelerde hükümet  yüzde 3+3
zam, refah payı ve enflasyon farkı
öneriyor. Memur-Sen ise 2016 yılı
için yüzde 16 zam, Türkiye Kamu-
Sen  2 bin lira telafi zammı ve bayram
ikramiyesi verilmesini istiyor. KESK
en düşük memur maaşının 2 bin 900
liraya yükseltilmesini talep ediyor.

Tabii bunlar sadece ekonomik ta-
leplerin bir parçası. Toplu sözleşme
masaları; emekçilerin, işçilerin, eko-
nomik, özlük, demokratik hakları ile
çalışma koşullarını ilgilendiren geniş
bir alandaki hak ve talepleriyle ya-
şadıkları sorunları, çözüm yollarını
konuştukları, tartıştıkları zeminlerdir.
Öyle olmaları gerekir. 

Ne var ki olanlar olması gere-
kenlerin çok uzağında. AKP hükü-
metinin karşısında kamu emekçile-
rinin haklarını savunmayı Memur-
Sen’den beklemek balıktan kavağa
çıkmasını istemekle eşdeğer. 

Türk Kamu-Sen  kamu emekçi-
lerinin yükselen mücadelesini par-
çalamak amacıyla kurdurulmuş kont-
ra-sendikadır. Onun adını bile hak,
hukuk, emek kelimeleriyle birlikte
anmak abesle iştigaldir.

Geriye KESK kaldı. KESK’in ise

söylemesi gerekenleri söyleyecek
cesareti, yapması gerekenleri ya-
pabilecek politik iradesi ve ön-
derliği yok. Onun için kendisinin
bile inanmadığı cümleler geve-
lemekten öteye geçemiyor. Amaç
milyonlarca kamu emekçisini
oyalamak, birşeyler yapıyor gö-
rünmek. 

Bugün olduğu noktaya
KESK’i getiren de bu pasifist,
geri politikalardır zaten. Bir za-
manlar en çok üyeye sahip kon-
federasyondu. Şimdi üçüncü sı-

rada. Bütün işkollarında (11 işkolu)
Memur-Sen’e bağlı sendikalar yet-
kili. 

Onbeş kişiden oluşan toplu gö-
rüşme heyetinde; en yüksek üye
sayısına sahip konfederasyon (heyet
başkanı olarak), işkollarında yetkili
olan sendikalar (11 sendika başkanı)
ve en yüksek üyeye sahip ilk 3 kon-
federasyonun başkanı bulunuyor. Bu
sene görüşmelere Memur Sen ve
bağlı sendikalar 13 kişi, Türk
Kamu Sen ve KESK birer kişi olarak
katılacaklar.

KESK’in o masaya kaç kişiyle
oturduğunun bir önemi yok. Aradan
geçen 14 yıl boyunca toplu görüş-
melerden emekçilerin lehine, onların
taleplerini karşılayan birşey çıkmadı.
Ki bu süre içinde KESK’in kalabalık
heyetler halinde o masaya oturduğu
dönemlerde oldu. Velhasıl grev hakkı
içermeyen toplu görüşmelerin ka-
bul edilip, meşrulaşmasının ve
emekçilerde beklenti yaratmasının
daha sonraları beklentilerin kar-
şılanmamasıyla yerini kayıtsızlığa
bırakmasının sorumlusu da
KESK’tir.

Zira grevi yasaklayan, istek ve
temenni dile getirmekten öteye geç-
meyen toplu görüşme hükümleri
4688 sayılı yasayla düzenlendi. 4688
sayılı yasa; kamu emekçilerinin baskı
ve zorla engelleyemedikleri, dizgin-

KESK Toplu Sözleşmelere
Bildik Oyalamalarla Başladı!

Yürüyüş
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leyemedikleri mücadelelerini yasalarla
boğmak adına hazırlanmıştı. O zaman
ve şimdi KESK’e hakim olan anla-
yışlar “yasanın ileri yanları da
var”, “bize rağmen, ne yaparsak
yapalım, çıkaracaklar” gibi daha
baştan teslimiyeti kabul eden, varlığını
yok etmek adına çıkarılan bir yasada
“ileri” yanlar gören bir tutum sergi-
lediler. Yıllar boyunca toplu sözleşme
ve grev hakkı olmayan o masaya
oturarak meşrulaştırdılar. 

Toplu sözleşme ve grev hakkı
olmayan bir sendika, sendika de-
ğildir. Emekçilerin haklarını almak
ve savunmak için kullanacağı en
etkili iki silahtır toplu sözleşme ve
grev... Birbirlerini tamamlarlar. Biri
olmadan diğeri bir işe yaramaz. 

İki sınıfın çıkarlarının en keskin
çatışma alanlarından biridir toplu
sözleşme masaları. İktidara/patrona
karşı emekçilerin taleplerini kabul
ettirebilmek için en önemli yaptırım
gücü üretimden gelen gücü kullan-
maktır. Yani grevdir. Yoksa sen en
haklı talepleri, istediğin kadar dile
getir. Üzerlerinde bir yaptırım gücün
olmadıktan sonra niye dinlesin pat-
ronlar/hükümetler?

Uzlaşma ve İcazetle 
Toplu Sözleşme 
Yapılamaz

Sendikaların burjuvazi ya da hü-
kümetle pazarlık yapabilmesi için
uzlaşma ve icazetten uzak durması
gerekir. Ne kadar militan bir mücadele
yürütülürse egemenler karşısında o
denli güç kazanılır. Toplu sözleşme-
lerde kazanılan hakların kapsamı o
kadar geniş olur. 

Sendika yöneticilerinin bile ka-

tılmadığı basın açıklamaları, işyer-
lerinin önüne kurulan toplu sözleşme
masaları, katılımın temsili düzeyde
tutulduğu Ankara eylemleriyle bah-
settiğimiz gücü KESK’in kazanması
mümkün değil. Hele ki kadın emek-
çilerin hakları işyerlerinin önüne ku-
rulan masaların rengini mor yapmakla
hiç kazanılmaz!..

Emekçilerin ekonomik, demokra-
tik, özlük hakları ancak sınıf ve kitle
sendikacılığı ile alınabilir. Sınıf ve
kitle sendikacılığı ise sınıfın çıkarları
için kitleleri harekete geçirebilmekle
mümkündür. Geniş kitleler nasıl ha-
rekete geçirilir? Gerçek çıkarlarının
nerede olduğunu gösteren eğitimle,
taşınan bilinçle, hak edilen güvenle,
ısrarlı bir emekle; uzlaşmayan ve
bedel ödemekten korkmayan, gücünü
yasalardan değil haklılığından alan
militan bir mücadeleyle...

Sınıf savaşı verilirken emekçiler
ne devlete, ne devletin yasalarına ne
de hükümetlerin iyi niyetine güve-
nemeyeceklerini öğrenirler. Bu mü-
cadelenin içinde yalnızca kendi güç-
lerine ve birlikteliklerine güvenerek
haklarını alabileceklerini görürler.

Hakkıyla işletildiğinde bir okul
görevi de görür toplu sözleşme dö-
nemleri. Emekçilerin sınıf bilincini
geliştirirken, sınıf düşmanlarını ta-
nımasını sağlar. Hakları konusunda
eğitir ve bu hakları nasıl koruması
gerektiğini gösterir. Bütün emekçileri
talepleri etrafında birleştirir, buna
uygun zemin yaratır.

Emekçiler, İlerici, 
Devrimci Sendikacılar!

Toplu sözleşmede aldatılmaya,
oyalanmaya karşı seslerini yükselt-

meli bu ayak oyunlarına ortak ol-
mamalıdır. Uzlaşmacı, reformist sen-
dika yönetimlerinden kurtulmak ta-
bandan yükselecek bir mücadeleye,
emekçilerin sabırla örgütlenmesine
ve sınıf bilinciyle donatılmasına bağ-
lıdır. Bunu yapacak olan bizleriz. 

Grev ve toplu sözleşme hakkı
için ciddi, uzun vadeli bir mücadele
programı çıkarılmalıdır. KESK ye-
niden kamu emekçilerinin güvenini
kazanmalı, sınıf ve kitle sendikacığı
anlayışına dönmelidir. Fiili ve meşru
bir mücadele anlayışıyla, emekçileri
sınıf bilinciyle donatarak, emekçilerin
sendika yönetimlerinde söz sahibi
olmasına olanak sağlayarak, alınan
kararlara onları da katarak mücadele
programları hazırlamalıdır. Bedel
ödemeyi göze almadan, iktidarla ça-
tışmadan hiçbir hakkın kazanılması
mümkün değildir. Göstermelik ve
dostlar alışverişte görsün tarzında
eylemlerle sonuç alınamaz. Sonuç
alıcı bir eylem programı kamu emek-
çilerini karar alma süreçlerine katarak,
sürekli bir örgütlenme çalışması ve
eğitim faaliyeti yürüterek çıkarıla-
bilir.

Gerçek bir toplu sözleşme hakkı
ancak sınıf sendikacılığıyla, uzun
vadeli, bedel ödemeyi göze alan ey-
lem programıyla, militan bir müca-
deleyle kazanılabilir. Kamu emek-
çilerinin bunu başaracak birikim ve
deneyimleri var. Silkinip kendilerine
gelmeleri ve tarihlerine bakmalıdır. 

Bunun için öncelikle uzlaşmacı,
teslimiyetçi sendikal anlayışları sen-
dika yönetimlerinden uzaklaştırmak
gerekir. KESK’i bu hale getiren ica-
zetçi, uzlaşmacı, teslimiyetçi anla-
yışlardır. 

Koşulsuz Atama İstiyoruz!
Avcılar’da 29 Temmuz'da Ataması Yapılmayan Öğretmenler

Meclisi “Koşulsuz Atama İstiyoruz” talebiyle imza masası açtı.
Öğretmenlerin atamasının yapılmamasının nedeni KPSS’nin
hatalı soruları olduğunu anlatıldı. Öğretmenlere imzalarıyla
destek sunanlar "Önce o sınavları kendileri için yapsınlar. Öğ-
retmenlik okumuş insanları, yeniden sınava almak ayıptır"
dediler. 
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DİSK/Genel-İş yönetimi tarafın-
dan işten atılan Oya Baydak’ın mafya
sendikacılarına karşı 33 gündür di-
reniyor. Oya Baydak ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Bir ayı aşkın zamandır
direniyorsunuz, Bu süre içinde
DİSK/Genel-İş tarafından linç sal-
dırısına uğradınız. Genel-İş yöne-
ticileri sizin hile ile işe alındığınızı
söylüyor. Bu iddialara ne diyorsu-
nuz? Neden işten atıldınız? Neler
yaşadınız  anlatır mızınız?
Oya Baydak: Genel-İş  sendikası’nda
hizmetli kadrosunda çay servisi te-
mizlik pas pas görevini yapmaktay-
dım. Tamamen keyfi bir tavırla ge-
rekçe gösterilmeden işten atıldım.  

Hiçbir hile hiçbir gizlilik olmak-
sızın işe alındım. İşten atılana kadar
4 yıl 3 ay çalıştım. İşe alınma duru-
mum bir mağduriyetin giderilmesi
daha doğrusu bir ihmalin giderilmesi
için işe alındım. Eminönü Belediye-
sinde 22 yıl çalıştıktan sonra Fatih
belediyesi ile Eminönü Belediyesi
nin birleştiği dönemde şube başka-
nımızın o dönem bize Fatih’te verilen
görevlerin bazılarını yapıp bazılarını
ise esaslı iş değişikliği olduğu yö-
nündeki  uyarılarını gözeterek tama-
men çalışma şahsıma uygulanan mo-
bing ve esaslı iş değişikliği doğrul-
tusunda dahasında Fatih Belediye-
si’nin emeklilik yaşı dolanların emek-
liye zorlanması nedeniyle şahsıma
yapılan zorlamalar sonucunda sen-
dikamızın avukatlarının yazdığı bir
dilekçe ile bana verilen görevleri ka-
bul etmediğimi avukatımızın yazdığı
yazı ile reddi yoluna gittim. Daha
sonra sürekli şahsıma savunma ve
tutanak gönderildi. Fatih Belediyesi
tarafından yine sendikamızın avukatı
tarafından tekrar noter kağıdı ile bu
görevi kabul etmediğimi belirten di-

lekçemi noter kanalıyla
gönderdim. Sonrasında iş
akdimin feshi yoluna git-
tiler. Benim sendikamdan
beklediğim ve talebim bu-
gün olduğu gibi eylem ka-
rarı alıp Fatih Belediyesi
önünde çadır kurup diren-
mekti. Fakat  olaylar öyle
gelişmedi. Bana bazı ara-
cılarla yada hukuki yönde
hak yoluna gidileceği  söy-
lendi. Çünkü davayı  yüzde 99 ka-
zanacağım söylendi. Ve sürekli şah-
sımdan bu yönde süre ve zaman
talep edildi. Sonra bu süre 13 aya
varan bir süre oldu. Mahkemeyi kay-
beden yine sendikamızın avukatıydı.
Bu mağduriyet ve haksızlığa uğra-
mışlığımın ve her hangi bir eylem
yapılmamasının telafisi nedeniyle
Genel-İş sendikası’nın Avrupa bölge
başkanlığı’nda dilekçeli başvuru ile
işe başladım. İşe başlamadan 3 ay
önce emekliliğe başvurmuş ve emekli
olmuştum. Çünkü mahkemeyi kay-
betmiş ve ekonomik olarak zor du-
rumda kalmıştım. Tekrar edersem
işe başladığımda emekliydim ve o
zaman Kani Beko’nun imzasıyla
işe alındım. Kimse kandırılmış yada
etki altına alınmış değildir. İşe alın-
mamın altında bugünkü yöneticilerin
imzası vardır. 

Yürüyüş: Eminönü Belediye-
si’nde çöpçülük yaptınız, bir işçi
olarak o dönemi bize anlatabilir-
misiniz?
Oya Baydak: Öncelikle işten atıl-
mama hiçbir gerekçe bulamadıkları
için sonrasında tamamen yalan yanlış
karalama kampanyası başlatılmıştır.
Çünkü ahlaki ve insani bir şekilde
işten atmadıklarını en iyi kendileri
bildikleri için şifayen dedikodu şek-
linde bunları uydurmaktadırlar.

Ben Eminönü’nde işe başlarken
işçi olarak başladım. Bugüne kadarda
hep işçi olarak çalıştım ve bundan
hep gurur duydum. Eminönü Bele-
diyesi’nde emekçi bir işçinin çalıştığı
her işte çalıştım. Sokakta çöp süpür-
düm, park ve bahçelerde çalıştım,
yemekhanede bulaşık yıkadım, yemek
servisi yaptım, Genel-İş’de de işe
alınırken hizmetli kadrosunda işe
alındım. Ben kendim çöpçülük, te-
mizlikçilik dahil her işi yapan bir iş-
çiyim, işçileri hor görmemem müm-
kün mü? 

Yürüyüş: Genel-İş’te çalıştığınız
dönemde Genel-İş yöneticileri
tarafından sendikaya gelen
işçilere çay vermediğiniz,
küçümsediğiniz söyleniyor. Ve bu
işten atılma gerekçeniz olarak
gösteriliyor. Bu konudaki
iddialara ne diyeceksiniz?
Oya Baydak: Ben kendi sendikasının
önünü süpüren emekçi bir arkadaşı
zorla üşüyor bir sıcak çay içsin diye
seslenip içeri alıp çay ikram eden
biriyim. Çaycı olmak, temizlikçi ola-
mak... benim için bir iş... Ekmek pa-
ramız, emeğim, alınterim.... Kaldı
ki bu benim görevim. Asla bu iftira
ve karalamaları kabul etmiyorum.
Ve bu yalanları üretenleri şiddetle
kınıyorum. Kaldı ki asla yapmadığım
bu davranış şekli için neden o halde

Röportaj

DİSK’teki Mafya Sendikacılarına Karşı Direnen Oya Baydak:

“DİSK/GENEL-İŞ YÖNETİCİLERİ İŞÇİNİN DEĞİL PATRONLARIN
ÇIKARLARINI KORUMAKTADIRLAR! KOLTUKLARINI 
KAYBETMEMEK İÇİN PATRONLARIN KÖLESİ OLMUŞLAR...”

Yürüyüş
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benim savunmam alınmamış yada
uyarıda bulunulmamıştır? Bunu be-
nim işten atılmamın altına imza ko-
yanlara soruyorum. 

Yürüyüş: İlk işe başladığınız
günden bugüne bir işçi olarak hep
hak arama mücadelesi içerinde
yer  almışsınız.  Grev ve
direnişlerde çakilmiş
fotoğraflarınız var. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Oya Baydak: Dediğim gibi ben emek-
çiyim. Evimi, çoluğumu, çocuğumu,
yaşamımı emeğimle sağlıyorum. Biz
asalak değil, emekçiyiz. Eminönü’nde
işe başladığımda işçi kadrosunda işe
başladım. 1.5 yıl kadar Babıali Cad-
desi’nde süpürgede çalıştım. 2 yıla
yakın park ve bahçeler müdürlüğünde
çevre düzenlemesi ve parkın temizliğini
yaptım. Gene belediyenin yemekha-
nesinde bulaşık ve yemek servisi işlerini
yaptım. Hep işçi olduğumun ve işçi
sınıfımın bilincinde oldum. Eylem ve
etkinliklerde hep en önde yer aldım.
Mücadele etmekten bıkmadım ve kaç-
madım. Grevlerde gece gündüz gö-
nüllülük ilkesinde aralıksız nöbet tuttum.
Sendikamızın 1’No lu şubesinde 2 dö-
nem Denetim Başkanlığı dahi yaptım.
Genel kurulda  2 kez divan görevlisi
olarak yer aldım. Ben o zamandan ta
işten atıldığım 30.06.2015 tarihine
kadar hep işçi oldum. Ve emeğimle,
alınterimle çalışıp yaşamımı sürdür-

düğüm için işçi olmaktan onur duyu-
yorum. Bu zamana kadar emek ve
emek bilinciyle görevimi yaptım. Şu-
anda da aynı bilinç içinde olduğum
için DİSK’in önünde haksız bir biçimde
işten atıldığım için grev çadırımla di-
reniyorum. Grev çadırı işçinin onurudur.
Bende onur mücadelesini sürdürüyo-
rum, sürdüreceğim. Ta ki iş yerine dö-
nene kadar. Beni işten atmaları tamamen
siyasi bir tavırdır. Devrimcileri tasfiye
tavrıdır. Çirkin, kirli ve sınıf düşmanı
bir tavırdır. 

Yürüyüş: Direniş örgütleyen  sen-
dikalar bugün direnen işçiye saldı-
ran sendikalara dönüştü. Bu deği-
şimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu hale gelmesinin nedenleri ne-
lerdir?
Oya Baydak: Sendikalar bugün çü-
rümüştür. Sendikaların bu duruma
gelmelerinin nedeni bence zaman
içinde işverenle kol kola ilişkileri,
ve sadece bulundukları koltukları
kaybetmeme ve tamamen sendi-
kacılığı maddi gelir ve mevki olarak
bakmalarından dolayı bu hale ge-
linmiştir. Konumlarını koruma adına
sendika başkanları işverenin tüm
olumsuzluk ve işçi üzerindeki baskı-
lara göz yummalarından dolayı çü-
rümüşlerdir. Artık işçinin hakkını sa-
vunan koruyup kollayan bir emek
örgütü olmaktan çıkmış patronları ve
belediye başkanlarını işçisinden ko-

ruyanlar durumunu almışlardır. Tü-
kenmiş, çürümüş ve kokuşmuşlardır. 
Yürüyüş: Direnişiniz daha ne
kadar sürecek ve bundan sonra
nasıl devam edecek?
Oya Baydak: Direnişim ilk günkü
coşkumla sonuç alana kadar sürecek.
Bunun için DİSK önündeki çadırımla
direnmeye hakkım olanı istemeye de-
vam edeceğim. 

Yürüyüş: DİSK-Genel-İş
yönetiminin linç için İzmir,
Diyarbakır, Mersin gibi İstanbul
dışından kişileri getirmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Neden
İstanbul’u tercih etmediler sizce?
Oya Baydak: Direnişimize saldıran
saldırganların  diğer illerden getiril-
mesininin sebebi İstanbul’daki şubelerin
kendilerinin çürümüşlüklerini iyi bil-
diğindendir. İstanbul’daki belediyeler-
den linççi bulamamışlardır. İzmir, Di-
yarbakır, Mersin’den siyasal ve menfaat
olarak kendilerine yakın buldukları
yandaş sendikacı ve işçileri getirmiş-
lerdir. Gelenlerin bir kısmını DİSK
önünde basın açıklaması yapılacak
diye bir kısmını da 1.000 TL para da-
ğıtarak kandırmış ikna etmişlerdir. Linç
ve provakosyonu böyle örgütlemişlerdir. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Oya Baydak: Teşekkür ederim, ça-
lışmalarınızda başarılar dilerim. 

Oya Baydak direnişinin 27. gü-
nünde işyeri gezerek patron sendi-
kacılarını teşhir etti. 

DİSK’in kağıt üzerindeki birlikte-
likleri varsa, Oya Baydak’ın da dire-
nişini destekleyen yüzlerce işçi arkadaşı
var. İşte o işçilerden biri patron sendi-
kacılığına karşı Oya Baydak’ın işe
geri dönme mücadelesini “davan da-

vamızdır Oya abla” diyerek
destekliyor. İşte bu yüzden
Oya Baydak kazanacak,
patron sendikacıları def

olup gidecekler. 3 Ağustos pazartesi
günü saat 07.00’da Şişli belediyesi
Fen İşleri’nde çalışan işçiler Oya Bay-
dak tarfından ziyaret edildi. Ziyaret
sırasında işçilerle sohbet edilirken Şişli
işçisinin büyük çoğunluğunun Oya
Baydak’ı tanıdığı ve ona yapılan linç
saldırısını duyduğu gözlendi. İşçilerle
yapılan sohbette patron sendikacılığı

teşhir edilirken bir yandan da işçilere
DİH İşçi Bülteni dağıtıldı. Oya Baydak
Fen İşleri’ndeki iki yemekhanede yap-
tığı konuşma ile yaşadıklarını anlatarak
işçi arkadaşlarından daha fazla sahip-
lenme istedi.

Yapılan sohbetlerde Genel-İş Baş-
temsilcisi de söz alarak Oya Bay-
dak’ın haklı, onurlu direnişinin ya-
nında olduklarını söyledi.1 saat süren
çalışmada yaklaşık 50 işçi bülteni
dağıtıldı ve işçilerle tanışıldı.

Direnen Bir İşçiyi Linç Etmeye Kalkışan Mafya
Artığı Sendikacıları Tüm İşçilere Anlatacağız
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İki yılı aşkın süredir bir direniş sü-
rüyor İstanbul’da. Direnişin sürdürül-
düğü yer Sarıyer Belediyesi. Direnenler
belediyenin park ve bahçeler işçileri. 

Maaşlarının zamanında ve düzenli
yatması talebiyle başladılar mücade-
leye. Sömürü öyle hale gelmiş ki ül-
kemizde maaşını zamanında ala-
bilmek hatta maaş alabilmek için
bile mücadele etmek gerekiyor artık.
Sonrasında yol, yemek ve mesai hak-
larının ödenmesini de kapsadı talepleri. 

Bugüne kadar mücadelenin değişik
yol ve yöntemlerini kullandılar Sarıyer
Belediye işçileri. Oturma eylemleri,
yürüyüşler yaptılar... Temizlemek için
dolaştıkları Sarıyer sokaklarını bir kez
de neden eylem yaptıklarını anlatmak
için gezdiler. CHP’li Sarıyer Beledi-
yesi’nin önünde açtıkları çadırda gün-
lerce gece gündüz kalarak dertlerini
anlatmaya çalıştılar. Demokrat Belediye
Başkanı Şükrü Genç(!) onları dinlemek
yerine zabıtaları göndererek çadırlarını
yıktırdı, eşyalarını çöpe attırdı. Daha
olmadı içlerinden bazılarını işten attı.
Yılmadılar, yorulmadılar, vazgeçme-
diler!.. Açılışlarda, davetlerde, iftar ça-
dırlarında göstermelik hayırsever Şükrü
Genç’in gerçek yüzünü teşhir ettiler. 

Talepleri kabul edildi, işe geri

döndüler. Sosyal haklarını kazandılar,
sözler verildi. Fakat verilen sözler
yerine getirilmedi. Yeniden başladılar
eylemlere.

CHP İstanbul İl binasını işgal et-
tiler. Yine sözler verildi. Ve verilen
sözler yine tutulmadı. Bu kez Anka-
ra’ya gittiler. CHP’nin mitinginde
pankart açtılar. Yaşananlar burjuva
politikacılığının geldiği nokta açısın-
dan çarpıcı, siyasi körlük noktasında
öğreticiydi. Partililer, pankartta ne
yazdığına bakmadan hangi partinin
onları gönderdiğini sorguladılar ve
işçileri dinleme zahmetine katlanma-
dan, provokasyon için geldiklerine
hükmettiler. Ardından da işçilere sal-
dırdılar. Seçimlere endekslenmiş; hak-
lıyla haksızı birbirinden ayırdedeme-
yen, oy avcılığı için işçiyi, emekliyi,
emekçiyi hatırlayanların geldiği yer.
İşçi sınıfı inatçıdır, direngendir. Sa-

rıyer işçileri de öyle... CHP Genel Mer-
kezi’ni işgal ettiler. Seçim meydanlarında
işçiyi, emekçiyi dilinden düşürmeyen
CHP yöneticileri tarafından dövülerek
kapının önüne konuldular. Geri dönüp
gelmediler. İşçi sınıfı adına layık ola-
bilmek için mücadeleyi seçtiler. Genel
merkezin kapısının önünde açlık grevine
başladılar. Peki taşeronu kaldırmayı

vaat eden “sosyal demokrat” CHP
ne yaptı? İşçileri polise şikayet etti.
Coplatarak, yerlerde sürükleterek kapının
önünden attırdı. 

En son 22 Temmuz 2015 tarihinde
Sarıyer Belediyesi önünde direnişte
olan işçilere 6 kişilik faşist bir grup
saldırdı. İki işçi yaralandı. Saldırıyı
örgütleyen belediye yönetimiydi. 

Direnişin gücü karşısında söz ve-
ren, ardından sözlerini tutmayan...
İşçilere, zabıtayı, polisi, mafya çete-
lerini saldırtan; partililerine dövdürten
faşist bir parti değil. Sosyaldemokrat
olduğunu iddia eden CHP. Seçim ön-
cesi “ezilenin, emekçinin hakkını
savunmaktan, taşeron sistemini kal-
dırmaktan” bahseden CHP. 

Çelişki gibi görünüyor. Oysa değil.
Ustalarımızın dediği “Gerçeğin öl-
çütü pratiktir.” Halkımızın dediği
“Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz.”
Aynada görünen CHP pratiği ise pat-
ronların, faşist partilerinkiyle aynı.
Aralarında hiçbir fark yok. 
İki temel sınıf vardır. İşçiler ve

patronlar. Yani ezenler ve ezilenler.
Kurulduğu tarihten itibaren CHP pat-
ronların safında, patronların çıkarlarını
korumak için yer almıştır. Sarıyer
Belediyesi park bahçeler işçilerinin

İŞÇİLER...
Sendikalar İşçilerindir! 
İşyerlerinde İşçi Komitelerini İşçi Meclislerini Kuralım!

Patron Sendikacılığını Tarihe Gömelim... 

ZAFER DİRENENLERİN OLACAK!

DİSK Önünde Oya Baydak 33 Gündür Direniyor!
Sarıyer Belediye İşçileri Direnişin 87.  Açlık Grevinin 24. Gününde

Yürüyüş
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Sarıyer Belediyesi işçileri, CHP’li
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
ve yönetimi, haklarını gaspettiği için
İstanbul CHP iİl Merkezi önünde çadır
direnişine devam ediyorlar.

Direnişi 80. gününde, açlık grevinin
de 17. gününde CHP İl Binası’nın içi
ve dışı olmak üzere kapının iki tarafına
işçiler kendilerini zincirlediler. O sırada
CHP İstanbul İl Başkanı Murat Kara-
yalçın da binadaydı. 

"Emek dostu" olduğunu iddia eden
ikiyüzlü ve yalancı CHP yönetimi suç-

larına bir yenisini daha ekledi ve direnen
işçileri polise ihbar etti. İşçiler gözaltına
alındılar ve Sanayi Karakolu’na zorla
götürüldüler. Daha sonra da serbest
bırakıldılar. İşçiler gözaltına alınırken
CHP yöneticileri bina pencerelerinden
işçilere "sizi işe almayacağız, kapımızın
önünden gidin" diye bağırıyorlardı. 

Sarıyer Belediyesi işçileri "Hakla-
rımız için direndik; direndiğimiz için
3 kez işten atıldık. CHP’li belediye
başkanı ve yönetimi zorbalıkla işçiyi,
emekçiyi sindirmeye ve gözdağı ver-
meye çalışıyor. Hakkını arayanın, eme-

ğinin karşılığını isteyenin sonu bu olur”

diyor.

Bu yaşadıklarımızın siyasi sorum-

lusu CHP, CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerden so-

rumlu milletvekili Veli Aağababa,

CHP’li milletvekilleri ve parti yöneti-

cileridir. Hiç boşuna halka ve emekçilere

yalan söylemeyin. Bizim yaşadıklarımız

sizin adaletsizliğinizdir. Sarıyer işçileri

CHP İl Binası’nın içinde ve dışında

kendilerini zincirlediler" dediler. 

şu 2 yıl içinde yaşadıkları bu gerçeğin
dar ölçekli ispatıdır. 

Sarıyer Belediyesi işçileri dire-
nişlerini CHP İstanbul İl Binası önünde
sürdürüyorlar... 
İşçiler zafere kadar direnmekte ka-

rarlı. Üç aydır direnen işçiler direniş-
lerini 17 Temmuz’da Açlık Grevi ile
daha da boyutlandırarak sürdürüyor. 

3 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Binası
önünde kendilerini zincirleyen işçileri
CHP il yöneticileri polisi çağırarak
zorla işkenceyle gözaltına aldırdı.
Polis işçilerin direniş çadırını sökerek
işçileri karakola götürdü. 

Koalisyon görüşmelerinin şartla-
rında birisi olarak taşeronluğu kaldı-
racağız diyen CHP yönetimi taşeron-
luğu kaldırmıyor, muhbirlik yapıyor.
Taşerona karşı direnen işçileri polis
zoruyla bina önünden attırıyor. 

Düzen partileri ister AKP olsun,
ister CHP olsun, söylemleri ne olursa
olsun emekçilerin düşmanıdırlar. Ta-
şeronluk sistemi emperyalizmin da-

yattığı bir sistemdir. Emekçilerin diz-
ginsiz sömürüsü demektir. Emekçilerin
köleleştirilmesi demektir. 

CHP’nin taşeronluk sistemini kal-
dıracağız demesi sadece oy avcılığın-
dan ibarettir... 

CHP’nin ve hatta HDP’nin bütün
belediyelerinde de taşeronluk sistemi
vardır. Taşeron işçileri çalıştırmakta-

dırlar... AKP’nin belediyelerinde ta-
şeronlar nasıl işçileri sömürüyorlarsa
CHP’nin, HDP’nin belediyelerinde
de taşeronluk sistemiyle işçiler sö-
mürülmektedir... 

Sarıyer Belediye işçilerinin direnişi
CHP’nin maskesini düşürmüştür...
Direniş, işçileri köleleştiren taşeronluk
sistemine karşı tüm emekçilerin dire-
nişidir. DİH öncülüğünde süren bu
direnişi desteklemek tüm işçilerin
görevidir. 

Direnen, onurlu Sarıyer işçileri... 
Son sözü hep direnenler söylemiştir.

Bu direniş de zaferle sonuçlanacaktır.
Zaferi yakınlaştırmak direnişi çok zengin
eylemlerle geniş kesimlere maal etmekle
mümkün... Başta Sarıyer Belediyesi’nde
çalışan işçi arkadaşlarımızın desteklerini
almalıyız. İşçilerin kendiliğinden destek
vermesini bekleyemeyiz... Onları ikna
edip direnişe katacak bizim çalışmamızla
mümkün olacaktır. 

Direnişin sesini işçilere, halkımıza
taşımalıyız, zafer bizim bizim olacak. 

Biz 80 gündür işi, ekmeği,
onuru için CHP il binası önün-
de direnen sarıyer belediyesi
işçilerinin talepleri

- 2015 yılı % 15, 2016 yılı %
15 zam,

- Yazlık ve kışlık çalışma ko-
şullarına uygun kıyafet,

- Parklarda yağmur, kar ve
soğuktan korunmak için mob,

- Yıllık yakacak yardımı,

- Bayramlarda bayram yar-
dımı.

Sarıyer işçileri CHP İl Binası’nın İçinde ve Dışında Kendilerini Zincirlediler!

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK! 9 Ağustos
2015
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“DİSK’in kapısına kilit vurul-
ması, yöneticilerinin tehdit edilmesi,
hak arama mücadelesi olamaz” baş-
lıklı açıklamanızı okuduk. Açıkla-
manızın bütününe, her satırına tek
tek cevap vereceğiz.

Önce açıklamanızın başlığından
başlayalım; 

-DİSK’in kapısına kilit vurul-
ması iddianız! 

Soruyoruz, bu bilgiyi kimden al-
dınız? Kapıya kilit vurulmasının nasıl
geliştiğini biliyor musunuz? Defalarca
kez açıklamamıza rağmen, sizin açık-
lamalarımızı duymadığınızı varsa-
yarak tekrar açıklıyoruz; 

Genel-İş’in işten attığı Oya Bay-
dak’ın direnişinde, DİSK’in kapısının
kilitlenmesi programı yoktu. Eğer
böyle bir karar olsa idi ilk gün kilit-
lenirdi. DİSK’in kapısının kilitlenmesi
DİSK yöneticilerinin işçi düşmanlı-
ğının, küçük hesapçılığın sonucudur.
Direnişin ilk günü, gece DİSK bina-
sında kalınmış, sabah tekrar DİSK
önündeki çadırda direnişe devam
edilmiştir. Böyle olması doğaldır
Çünkü DİSK binasının hemen ya-
nında gece fuhuş pazarı kurulmakta,
her türlü pis şey yapılmaktadır. Böyle
bir ortamda bir kadının dışarıda kal-
masını kimsenin kabul edemeyeceği
bir gerçekliktir. Ama nedense DİSK
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu er-
tesi gün talimat vererek, Osmanlı
oyunları oynatarak DİSK’in kapısını
kilitletmiştir. Mesai dolmadan DİSK
çalışanları evlerine gönderilmiş, saat
16.00 gibi de DİSK’in kapısı kilit-
lenmiştir. Önce kapı açtırılmaya ça-
lışılmış, akabinde de açılmayan kapı
dışarıdan tarafımızdan kilitlenmiştir.
Kilitlenirken de, “işçiye ve devrim-
cilere karşı kilitlenen kapının açıl-

masına izin veril-
meyeceği” söylen-
miştir. 

Çünkü işçiye
kapatılan sendika-
nın kapısından pat-
ron sendikacıları
da giremez.

İşçiye sendika
kapısı kapatıla-
maz. O binalar, iş-
çilerin mücadelesi
ve alınteriyle ya-
pılmıştır. Sendika-
cı, kendisini oranın
sahibi, patronu,
ağası gibi göre-
mez. 

Görürse işçinin de binanın kapısına
kilit vurma hakkı doğar. DİSK, ağa-
ların şirketi değildir. Orayı varedenler
içeriye giremiyorsa, kapısına da kilit
vurabilirler. Bu hakkı hiçbir sendikacı
kendisinde göremez. Kapıyı, direnen
işçilere kilitleme talimatını veren
Arzu Çerkezoğlu’dur. Arzu Çerke-
zoğlu, işçilere DİSK’i yasaklamaya
kalkmıştır. Bunun üzerine devrimci
işçiler de “bizim giremediğimiz sen-
dikaya, patron sendikacılarını da
sokmayacağız” demişlerdir. Oya Bay-
dak ve DİH, durduk yere binanın
kapısına kilit vurmamışlardır.  Oya
Baydak’a o kapıları kilitleyen, DİSK’i
kendi mülkü gibi gören Arzu Çerke-
zoğlu’dur. DİSK, Arzu Çerkezoğ-
lu’nun mülkü değildir. 

Arzu Çerkezoğlu, direnişin ilk
anından itibaren direnişe, direnen iş-
çilere, devrimcilere düşmanlığını gös-
termiştir. “DİSK önünde eylem ya-
pılmasının doğru olmadığını, muha-
tabın Genel-İş olduğu” gibi apolitik
şeyler söylemiştir. Oysa bir sendikanın

işçisini işten atması, tam da demokrasi
sorunudur. Kural olarak bir demokratik
kitle örgütü, işçisini işten atamaz.
Bize göre işten atma gerekçeleri; ih-
barcılık, hırsızlık ve ahlaksızlıktır.
Bunları yaptığı kanıtlanmadıkça
DKÖ’ler ve sendikalar, işçisini atamaz.
Eğer atarsa suç işler. Hele işten atan
bir sendika ise kendi varlık nedenini
ortadan kaldırır. Genel-İş böyle yap-
mıştır. Merak ediyoruz; Genel-İş Sen-
dikası, üyeleri işten atıldığında bir
direniş örgütleyebilecek midir? Nasıl
örgütleyecektir? Patron “sen de atı-
yorsun, ben de atıyorum” demeyecek
midir?

-DİSK ve Genel-İş yöneticileri-
nin tehdit edilmesi iddiası konu-
sunda; öncelikle bunu somutlamalı
ve kanıtlamalısınız. Kim tehdit edildi?
Kim tehdit etti? Ne dedi? Bunları
belgelemeden söyledikleriniz “çamur
at izi kalsın” mantığından başka bir
şey değildir. Ki bu da böyle söyle-
yenleri vurur, küçültür. Halkın gö-
zünde inandırıcılığını yok eder. Kendi

ARZU ÇERKEZOĞLU:
LİNÇ SALDIRISINDAN HEMEN

ÖNCE LİNÇİLER İLE DİSK İÇİNDE
BİRLİKTE OTURUYOR!

KESK, TTB, TMMOB’A CEVAP:

ÖNCE DEMOKRAT OLMAYI ÖĞRENİN!
TARAF OLMAK BİLE EN AZINDAN İKİ TARAFI DA 

DİNLEMEYİ GEREKTİRİR
Direnen İşçileri, Devrimcileri Dinlemeden Yaptığınız Açıklama Sizin Açı-
nızdan Kara Bir Lekedir. Çünkü Açıklamanızda Söylediğiniz Her Şeyin

Sorumluluğunu Üstlenmiş Oldunuz. 
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tabanında inandırıcılığını yok eder.
Sizin şu an durduğunuz nokta budur.
Kanıtlamak zorundasınız, kim tehdit
etti? Kimi tehdit etti? Evet, DİSK ve
Genel-İş yöneticileri hesap verecek-
ler... Bunu sürekli söyledik. Söyle-
meye de devam edeceğiz. “Tehdit
edildik” sözleri basit birer demago-
jiden ibarettir. “Mağdur” rolünü, en
ucuz haliyle oynamaya kalkmaktır.
Bu nasıl bir “tehdit edilme” hali,
nasıl bir “mağduriyet”se, işçilere ka-
laslarla saldırıyor. İşçilerin kanını
döküyor.  Bir kere daha tekrar edi-
yoruz; 

-Linç saldırılarının hesabını ve-
recekler... Oya Baydak gibi işçileri
işten atmanın hesabını verecekler.
İşçilere DİSK’in kapısını kilitlemenin
hesabını verecekler. Çürümüş, bitmiş
patron sendikacılığının hesabını ve-
recekler.

-Biz, DİSK yönetiminin hesap
vermesi gerektiğini defalarca söy-
ledik, yazdık. Defalarca ilan ettik.

-SİZİN TEHDİT DEDİĞİNİZ,
DİSK YÖNETİCİLERİNİN VER-
MESİ GEREKEN HESAP, BİZİM
PROGRAMIMIZDIR. SİYASAL
ÇALIŞMAMIZDIR. İDEOLOJİK
VE SİYASİ MÜCADELEMİZDİR.
Patron sendikacılığını artık tarihin
çöplüğüne gömmek için yaptığımız
çalışmadır. 

-Yine açıklamanızda, bayram-
dan sonra sorunun çözüleceği sö-
zünün DİSK ve Genel-İş tarafından
verildiğini söylemektesiniz.

Yani Oya Baydak bu söze inanıp
direnişi bitirmeliydi. 

Söylediklerinizden bu anlam çı-
kıyor. Siz belki Kani Beko’yu, Remzi
Çalışkan’ı, Arzu Çerkezoğlu’nu ta-
nımazsınız ama biz iyi tanırız. Söy-
ledikleri yalanları da, yalan söyle-
mekte ne kadar maharetli olduklarını
da biliriz. 

Bize inanmıyorsanız Şişli Bele-
diyesi işçilerine, Beşiktaş Belediyesi
işçilerine, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi işçilerine, Sarıyer Belediyesi iş-
çilerine, Silivri Belediyesi işçilerine
sorun. Onlar size, söylenen yalanları
tek tek anlatacaklardır. Oya Baydak
ve bizler, bu yalancıları iyi tandığımız
için şöyle dedik; “Yüzlerce işçiye

bizi dövdürdükten sonra, aslında Oya
Baydak ve yanında bulunan devrim-
cilere yönelik bir oyun oynanmaktadır,
kaldı ki Genel-İş Sendikası’nın Genel
Merkez Yöneticisi (Kani Beko, Remzi
Çalışkan, Çetin Çalışkan, Hakkı Bu-
lut) linç sırasında buradadır, karar
alma yeter sayısı bulunmaktadır, der-
hal Oya Baydak’ın işe girişi yapıla-
bilirdi. İşe giriş işlemlerini yapmak
5 dakika sürmektedir, bunu da sendika
yöneticileri gayet iyi bilir.”

Sizler kurum yöneticilerisiniz. Bi-
lirsiniz ki yukarıda söylediklerimizin
tamamı doğrudur. Yöneticilerin bütün
çabaları, çeşitli oyunlarla direnişi
kırmak, bitirmek içindir. Elbette di-
renen işçi, kendisi için kesin güven-
liğini sağlayacak çözümleri kabul
edecektir. Ve elbetteki kararı direnen
işçi verecektir. Hangi koşullar yerine
getirildiğinde direnişi bitireceğine,
direnenler karar verecektir. Yöneti-
cilere duyulan güvensizlikle ilgili
olarak Kani Beko ve arkadaşları ken-
dilerini sorgulamalıdır. 

Hatırlatmak İsteriz ki
Bugün 3 Ağustos’tur ve
Bayram Geçmiştir!
Oya Baydak
İşe Başlatılmamıştır

Ne linç saldırısı öncesi ne de linç
saldırısı sonrası böyle bir adım atıl-
mamıştır. Kaldı ki yaşananların ta-
mamı da bu patron sendikacılarına
güvenilmemesi gerektiğini göster-
miştir. En başta bir işçiyi işten atma-
ları, direnen işçilere ve devrimcilere
linç saldırıları düzenlemeleri, güven-

memek için yeterlidir. 
Bugüne kadar siyasi iktidarın, fa-

şistlerin linç saldırılarına çok uğradık.
DİSK’in önünde linç saldırısına uğ-
rayıp yaralanan bir avukat arkadaşımız
Trabzon’da 2004 senesinde faşistlerin
linç saldırısına uğradığını, faşistlerin
daha kontrollü ve ölçülü davrandığını
söylemiştir. Ki bu utanç da DİSK
yöneticilerine aittir. Kimse de bizden
böyle bir linç saldırısını örgütleyenlere
güvenmemizi beklemesin. 

Bu vesile ile açıklamak isteriz ki
biz demokrasi mücadelesine karşı
duyduğumuz sorumlulukla hareket
ettik. Linç saldırısının örgütlendiğini
2 gün önce öğrenmemize rağmen
çatışmaya yol açabilecek şeyler yap-
madık. Linç saldırısı sürerken de
aynı sorumlulukla hareket ettik. 

Bizim 20 insanımız yaralandı. 
Bir arkadaşımızın elmacık kemi-

ğine 9 platin takıldı. 
ÇHD üyesi 5 avukat yaralandı. 
Peki neden saldıranlardan hiç ya-

ralanan yoktur? Onlar çok iyi kavga
etmeyi biliyor da biz kavga etmekten
zerre kadar anlamıyoruz bu yüzden
mi hep biz yaralandık? Hayır. Biz
sorumlulukla davrandık, bize atılan
yumruklara, üzerimizde kırılan ka-
laslara şiddetle karşılık vermedik. O
yüzden de hep biz yaralandık. Ama
görüyoruz ki sizin saldırıya uğrama
kriterleriniz farklı. Eğer açıklamayı
yazmadan önce DİSK önüne gelip
Oya Baydak’la, devrimcilerle ko-
nuşsaydınız gerçeği öğrenirdiniz.
Açıklamanızı okuyan bizim DİSK
yöneticilerine ve işçilere saldırıp döv-
düğümüzü düşünür. Oysa gerçek tam

İzmir Devrimci İşçi
Hareketi Bildiri Dağıttı

DİH’liler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü’nde ve Eşref-
paşa Hastanesi’nde çalışan İzmir Belediyesi
işçilerine 4 Ağustos’ta bildiri ve Devrimci İşçi Hareketi’nin çıkarmış olduğu
derginin özel sayısı dağıttılar.

DİH, DİSK/Genel-İş Sendikası’nın işten çıkardığı Oya Baydak’ın eylemi
ve DİSK önünde uğradıkları linç saldırısını anlatan özel sayı, bildiri ve
Oya Baydak’ın kendi yaşadıklarını anlattığı yazısı işçilere ulaştırıldı. 

İki kişinin kadıldığı bildiri dağıtımında, patron sendikacılığı teşhir
edildi. 



tersidir. 
SALDIRI ESNASINDA SAL-

DIRANLARIN KENDİ ARALA-
RINDA “1.000 TL ALDIK, HAK-
KINI VERMELİYİZ” şeklinde ko-
nuştuklarına tanık olan arkadaşlarımız
vardır. Linç güruhu Diyarbakır’dan,
Mersin’den, İzmir’den otobüslerle
taşınmıştır. Sendika yöneticilerinin
“süpürün bunları” talimatlarıyla ha-
reket eden işçiler  devrimcilere sal-
dırmıştır. Linç saldırısı sabah 09.30
gibi başlamış, akşam 16.30’a kadar
sürmüştür. 4 kez saldırılmıştır. 

Saldırıların başından sonuna kadar
işçileri kışkırtan, saldırı emri veren,
saldırıyı yöneten sendika yöneticile-
ridir. Tüm görüntüler elimizdedir.
Kani Beko, Remzi Çalışkan, Arzu
Çerkezoğlu, Çetin Çalışkan, Hakkı
Karabulut, Nebile Irmak Çetin
bizzat linç saldırısını örgütleyip
yönetmişlerdir. Bu görüntüleri Tür-
kiye izlemiştir.

Siz Linç Saldırısını
Örgütleyenleri Aklamaya
Çalışıyorsunuz

-Hakaret ve tehdit içerikli ya-
yınlar iddianız üzerine; 

Aynı şeyi tekrar söylüyoruz, so-
mutlayın. Nerede, nasıl hakaret ettik
ve tehdit ettik? Patron sendikacısı
demek hakaret midir? Belirtelim ki
patron sendikacısı bir tanımdır ve
bir anda kazanılan bir tanım, sıfat
değildir. Bahsettiğimiz patron sen-
dikacılarının yıllara yayılan pratikleri
PATRON SENDİKACISI olarak
tanımlanmıştır. Bu pratikte neler yok-
tur ki? Devrimcileri mahkemelere
ihbar etmekten, işçileri toplu sözleşme
masalarında satmaya kadar her şey
vardır. İşçi sınıfının mücadelesini,
demokratik mücadeleyi gerileten, iş-
çileri çürüten her şey patron sendi-
kacılığının içindedir. Bunu söylemeye
devam da edeceğiz. 

Doğal olarak patron sendikacılı-
ğının içinde linç de vardır. Ve patron
sendikacıları linç saldırıları örgütle-
yerek patron sendikacılığının altına
imzalarını atmışlardır. Ayrıca Genel-
İş yöneticileri hakkında, DİSK yö-
neticileri hakkında açıklamalar ya-
pılamaz mı? Neden açıklama yapıl-

dığıyla ilgileniyorsunuz da açıkla-
manın içeriğiyle ilgilenmiyorsunuz?
Neden?

Biz açıklamalarımızda neler di-
yoruz buna bakmıyorsunuz? DİSK
ve Genel-İş yöneticileri işçi sınıfının
mücadelesini büyütecek bir pratik
yapıyorlar da biz mi görmüyoruz?
Biz göremiyorsak siz gösterin. Ne
yapıyorlar? 

Biz söylediğimizin arkasındayız.
Söylediklerimizin tamamını kanıtlarız.
Dolayısıyla da söylemeye devam
edeceğiz.

-DİSK’e yaptığınız övgüleri de
okuduk. Gerçekten aynı DİSK’ten
mi bahsediyorsunuz? Sizden tek
bir şey istiyoruz; DİSK’in bugünkü
yöneticilerinin önderlik edip sonuna
kadar götürdüğü tek bir direnişi bize
anlatın. Tek bir direniş istiyoruz. 1
Mayıs’ta “işçilerin önünü açın, işçiler
evlerine gidecekler” demeden, “por-
takal gazı kanser yapıyor, işçilerimiz
kanser olmasın diye işçileri evlerine
gönderdik” demedikleri tek bir dire-
nişi gösterin bize. Asıl olarak bu
pratik DİSK’i bitirir. 

Unutmayın DİRENMEYEN ÇÜ-
RÜR. DİSK yöneticileri çürümekte
ve çürütmektedir. İşçi sınıfına ne ka-
zandırdılar somut örnekle istiyoruz.
Merak ediyoruz ne kazandırdılar da
biz görmedik?

-Diyalogla sorunun çözülmesi
önerinize gelince; linç saldırısı ör-
gütleyenlerle diyalog kurmayız. On-
larla konuşulacak bir şey yoktur.
Linç saldırısı örgütleyenlerin yeri ta-
rihin çöplüğüdür. Onlar bitmiştir. Bu
nedenle taleplerimiz de değişmiştir.
Önce linç saldırısı örgütleyenler Oya
Baydak’tan, halktan, devrimcilerden
özür dileyecekler, özeleştiri verecekler.
Ondan sonra direnişin taleplerini ko-
nuşuruz. 

BU VESİLE İLE LİNÇ SAL-
DIRISI ÖRGÜTLEYEN MAFYA
BOZUNTULARINA SESLEN-
MEK İSTİYORUZ;

ÖRNEK ALDIKLARI MAF-
YACILARA, PATRONLARA
BAKSINLAR. DİRENMEYE KA-
RARLI OLANLARI KİM SUS-
TURABİLMİŞTİR? KİM BASKI
VE TERÖRLE HAKLI OLAN-

LARIN SESİNİ KISABİLMİŞ-
TİR? EN FAZLA ÖLDÜRÜRLER.
SIFATLARINA BİR DE KATİL-
LİĞİ DE EKLERLER, Kİ BÖYLE
BİR ŞEY YAPACAKLARINA DA
EMİNİZ.

Çünkü linç saldırısında insanlar
öldürücü darbeler de alabilirdi. Orada
daha ciddi sağlık sorunları yaşan-
maması lince uğrayanları başta avu-
katlarımızın; halkın, esnafların ve
Şişli Belediye işçilerinin  sahiplen-
meleri ve insanlar tekmelenirken bu
tekmelerin altından kurtarılmalarıdır.
Keza Nihat Özbey adındaki devrimci
işçi linç saldırısında ağır yaralanmış
yüz kemiklerinde çoklu kırık oluş-
muştur. 21 Temmuz günü de kendisi
Şişli Etfal Hastanesi’nde ameliyata
alınarak yüz kemiklerine dokuz platin
vida takılmıştır. Arkadaşımızın sağlık
sorunları hala devam etmektedir.

LİNÇ SALDIRISINI VE İN-
SANLARIN ÖLDÜRESİYE SAL-
DIRIYA UĞRATILMASINI MAH-
KUM ETMEYENLERİN DE-
MOKRASİ MÜCADELESİNDE-
Kİ YERİ SORGULANIR DU-
RUMDADIR .

-“KESK, TMMOB ve TTB olarak
DİSK’e yönelik saldırıları ve teh-
ditleri kabul etmediğimizi,” demiş-
siniz. Biz de soralım, neden linçlerle
ilgili tek bir şey söylemediniz? Ne-
den? Devrimcilere linç saldırıları ya-
pılmasını onaylıyor musunuz? Yoksa
linç saldırısından bilginiz yok mu?
Peki neden sormadınız? Neden sor-
madan açıklama yaptınız? Sormak
sizin adetiniz değil mi? Statüleriniz
devrimcilere sormanıza engel mi?
Bilmediğiniz bir konuda neden görüş
açıklıyorsunuz? Bilmelisiniz ki bil-
ginizin olmamasını kabul etmiyoruz.
Bilmiyorsanız sorarak öğrenebilirsi-
niz. Siz sormadınız. Bu nedenle yap-
tığınız açıklamanın tüm sonuçlarını
da üstlenmiş oldunuz. En azından
linç saldırısını destekliyor durumuna
düştünüz. Bilin ki bu çürüme sizi de
çürütür. Direnenler yürümeye devam
eder. Tarih bunu defalarca kanıtla-
mıştır. 

03.08.2015
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
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443PATRON SENDİKACILIĞINI TARİHE GÖMELİM...

12 Eylül sonrası pek de fazla za-
man geçmeden işçi sınıfı yeniden
mücadele alanlarına çıktı.
1986'da başlayan kıpırdan-
malar, 1987-88-89’larda
ivme kazandı. Bunlarda genel
olarak öncülük TÜRK-İŞ’tey-
di. DİSK yöneticilerinin bu ey-
lemlerde hiç bir etkisi de katılımı
da yoktu. Hepsi birer tezgah açıp
iş-güç sahibi rahat yaşamlarını
sürdürme telaşındadır. TÜRK-İŞ
ise DİSK'in kapatılmasıyla bünye-
sinde toplanan, devrimci-demokrat
işçilerin baskısı altındaydı. Müca-
deleyi yükseltmek için canla başla,
sabırla çalışan yine devrimci işçilerdi.
Bunun TÜRK-İŞ’te yarattığı baskı
eylemlerin geliştirilmesinde önemli
rol oynuyordu. Devrimcilerin tabanda
yaptığı çalışmalar ve tuttuğu bir
takım mevziler oldukça etkili olu-
yordu. Devrimcilerin işçi hareketine
de kısmi müdahalelerde bulunabildiği
bu süreç, bir yanda devrimci hareketin
toparlanması ile, bir yanda ekonomik
talepli işçi hareketlerinin gelişmesi
ile 90'lara kadar geldi. 

‘90 sonlarında devrimcilerin baş-
lattığı genel grev kampanyası işçi
sınıfı içinde devrimci hareketin en
yoğun ve en etkin propaganda çalış-
masına sahne oldu. Bu talebin giderek
işçi kitleleri arasında yaygınlaşmasına
yol açtı. ‘91’in 3 Ocak'ına gelindi-
ğinde artık gelişmeyi istese de en-
gelleyemeyecek olan TÜRK-İŞ 12
Eylül sonrası ilk genel grevini ör-
gütlemek zorunda kaldı.

Geneldeki mücadelenin yüksel-
mesine bağlı olarak işçi sınıfı müca-
delesi de gelişip güçleniyor, mili-
tanlaşıyordu. Artık bu mücadeleyi
TÜRK-İŞ'in kontrol etmesi giderek
imkansız hale geliyordu. 

İşte tam bu dönem DİSK davası

beraatla sonuçlandırıldı ve DİSK
yeniden çalışmalarına başladı. Bunun
pek de mücadelenin bir kazanımı
olmadığı, tam aksine giderek yük-
selen ve ciddi bir şekilde devrim-
cileşme potansiyeli taşıyan işçi sınıfı
hareketine oligarşinin ve emper-
yalizmin bir müdahalesi olduğu
sonradan daha iyi anlaşılacaktı. Keza
DİSK'in açılması talebi işçi hare-
ketinin gündeminde bile yoktu. Sa-
dece sınırlı sayıda eski DİSK yöne-
ticileri ve bir grup çevrenin bir iki
salon toplantısı dışında ortaya konulan
bir çalışması da yoktu. 

Sonradan DİSK Başkanı Rıdvan
Budak'ın açıklamasına göre bu ko-
nuda özellikle dış emperyalist mer-
kezlerden gelen baskılar etkili ol-
muştu. Avrupa Sendikalar Konfede-
rasyonu ETUC'un da DİSK’in yeni-
den şekillenmesinde, ideolojik, politik,
örgütsel hattının belirlenmesinde özel
çabası olmuştu. Yani ETUC, DİSK'in
kısa süre sonra ilan edeceği "çağdaş
sendikacılık" anlayışının benimsen-
mesinde ve sivil toplumcu, işbirlikçi,
AB'ci bir çizginin benimsenmesinde
başrolü oynayacak, DİSK’in kadro-
larını bu yönde yeniden eğitmek için
yoğun çaba içinde olacak, fonlardan

para aktaracaktır...

DİSK, 12 Eylül ve son-
raki yıllarda iyice tör-

pülenmiş, artık düzenin
uslu çocukları olmuş, ki-

mileri sosyal demokratlaş-
mış yöneticileri eliyle bu yeni

çizgiyi ilan etmekte pek ge-
cikmedi. Daha ‘92 başında 12

Eylül sonrası ilk kongresini ya-
parak faaliyete başladığı toplantıya

Türkiye İşverenler Sendikası Başkanı
(TİSK) Refik Baydur’u davet ederek
bunu ilan etmişti. 20-26 Haziran
1992’de Ören’de yapılan toplantıda
ise yeni çizgi “Çağdaş Sendikacılık”
adı altında resmen ilan edildi. DİSK
yöneticileri burada açıkça şöyle di-
yeceklerdi:

“12 yılda çok şey değişti. Bizim
kongremize TİSK başkanı Refik
Baydur geldi. Biz de önümüzdeki
günlerde TİSK’i ve genel başkanını
ziyarete gideceğiz. Artık sorunları
kavga ile değil, daha çok masada
çözeceğiz.” (20-26 Haziran ‘92 Ören
Toplantısı)

DİSK bu çizgide ilerledi. ‘97’lere
gelindiğinde ise artık her şeyiyle dü-
zene uyum sağlamış, faşizmin her
türlü politikasını desteklemekte bile
TÜRK-İŞ’le yarışan bir DİSK vardır
karşımızda. 

Bu gelişmenin verdiği güvenle
1997’de DİSK’in 30. kuruluş kutla-
malarına adeta şeref konuğu olarak
çağrılan Türkiye İşverenler Sendi-
kası (TİSK) Başkanı Refik Baydur
yaptığı konuşmanın sonunu aynen
şöyle bağlıyordu:

“Eskiye doğru gittiğimiz müd-
detçe karşı karşıya iki levha görür-
sünüz. Levhanın birinde işçi hakkı
mücadelesi, birinde işveren hakkı
mücadelesi yazar. Ben diyorum ki
bu iki levhayı yazılı taraflarıyla bir-

1980 Sonrası DİSK Yeniden Açılıyor..

“ÇAĞDAŞ SENDİKACILIK”TAN
“MGK SENDİKACILIĞI”NA...



birine yapıştıralım. Arka
yüzleri hep beyaz kalsın.
Bu iki yüze de uzlaşma ve
akıllıca yaşam diyelim. He-
pinize iyi yaşamlar dile-
rim.”

Refik Baydur’un bu te-
mennisi DİSK’te çoktan ger-
çekleşmiş bulunuyordu.
DİSK yönetimi, tarihi ta-
mamen unutmuştu. Levhaları birbirine
yapıştırmış ve kendi tarafına “uz-
laşma ve akıllıca yaşam”ı yazmıştı.
Bu aslında levhanın iki tarafına da
burjuva haklar yazılmasından başka
anlam taşımıyordu. DİSK’in TÜRK-
İŞ’leştiğinin ilanıydı. Aynı toplantıda
DİSK tarihinden kesitler verilmesi,
utanmadan DİSK’in şanlı eylemle-
rinin anılması, Refik Baydur ve di-
ğerleri şahsında burjuvaziye nereden
nereye geldik hesabının verilmesi
gibiydi. Keza bu toplantıya sadece
Refik Baydur değil, Mesut Yıl-
maz’dan, Yalım Erez’e, Necmettin
Cevheri’ye, Yekta Güngör Özden’e
ve hatta Demirel’e kadar oligarşinin,
ekonomi, siyaset ve hukuk alanında
ne kadar  temsilcisi varsa onlar da
davet edilmişlerdi.

Yani giderek militanlaşan ve dev-
rimci harekete yönelme potansiyelini
güçlü bir şekilde taşıyan işçi sınıfına
başka bir alternatif gösterilmeliydi.
Bu alternatif hem devrimci bilinmeli,
hem de TÜRK-İŞ’ten pek farklı ol-
mamalıydı. DİSK bu anlamda gün-
deme geldi. Ve muhtemeldir ki;
DİSK’in önceki çizgisini değiştirme,
işbirlikçi bir çizgiye getirme, bunun
için yukarıda söz ettiğimiz ideolo-
jik-politik-örgütsel çizgiyi benimset-
me konusunda önceden anlaşma ya-
pıldıktan sonra yeniden çalışmasına
izin verilmişti. 

Bu dönem DİSK’in bütün pratiği,
temsili eylemler, birkaç miting ve
sivil toplumcu çalışma tarzından iba-
rettir. İşçilere karşı TÜRK-İŞ’in tüm
kirli yöntemlerini kullanmaktan
geri kalmayan bir yönetim iş ba-
şındadır artık. İşçilere siyasi olarak
gösterilen hedef ise yine CHP, SHP,
DSP gibi oligarşinin has partileridir.
Üstelik bu süreçte gelişen devrimci

mücadele sonucu bu partilerin yüzü
tamamen açığa çıkmış, nasıl bir halk
düşmanı oldukları, kayıplar, katli-
amlar, köy yakmalar, işkenceler dahil
faşizmin bütün zalimliklerini nasıl
hayata geçirdikleri, işçilere yönelik
saldırılarda nasıl rol oynadıkları daha
bir açığa çıkmıştır. Daha da vahimi
ise, Susurluk’tan sonra MGK’nın
suni olarak yarattığı laik-şeriatçı iki-
leminde ve özellikle 28 Şubat son-
rasında, DİSK’in de TÜRK-İŞ gibi
doğrudan MGK politikalarına ye-
deklenmesidir. MGK sendikacılığı
siyasi literatüre bu dönemde geçmiştir.
Sendikal mücadele anlamında ise
DİSK tamamen TÜRK-İŞ’in peşine
takılmıştır. Hatta TÜRK-İŞ ondan
daha militan direnişler örgütler ko-
numdadır. Emek Platformu adı al-
tında, birlik adına işçi sınıfının eko-
nomik demokratik mücadelesi
TÜRK- İŞ’in inisiyatifine sokulmuş,
grev-direniş adeta unutulmuş, her
şey uzlaşma masalarında halledilir
olmuştur. Hükümetlerle, burjuva örgüt
ve sendikalarıyla Ekonomik-Sosyal
Konsey adı altında aynı platformlarda
yer alınmıştır. Bu platformdan doğal
olarak hep burjuvazinin talepleri
karar olarak çıkmış, işçi sınıfının
hak ve çıkarları masa başlarında sa-
tılmıştır. Esip gürlemelerin, şu ol-
mazsa şöyle eylem yaparız vb. açık-
lamaların hiçbir inandırıcılığı, cid-
diyeti kalmamıştır. 

Tabii bu politikalar, bu ideoloji,
bu çalışma tarzı, devrimcilerin bir
takım mevziler tuttuğu koşullarda
sürdürülemezdi. Bu nedenle özellikle
1997’de Susurluk sonrası,
MGK’nın ve emperyalizmin, ka-
pitalizmi yeniden restore etme ve
devrimci hareketi tasfiye progra-
mına tabii olunarak devrimciler
sendikalardan tasfiye edilmiştir.

Düzenin temellerinin sar-
sıldığı Susurluk sonrası süreçte
MGK’nın imdadına yetişenler
DİSK; Türk-İş ve Hak-İş’in
MGK sendikacıları oldu. 

1 Mayıs 1996 egemenlerin
korkulu rüyası olmuş;  "bir
gün gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler" kor-
kusunu yaşamalarına neden

olmuştu. 

1996 1 Mayıs’ından oligarşinin
çıkardığı dersler ışığında  devrimci
içeriğini boşaltmak görevini 1 Mayıs
1997’de MGK sendikacıları üstlen-
diler. 1997’de onbinlerce kitle ile
devrimciler alana girmeden 1 Mayıs
programını oldu bittiye getirerek bi-
tirdiler. Abide-i Hürriyet alanında
devletin istediği 1 Mayıs görüntüsünü
yaratmaya çalıştılar.

1 Mayıs 1998’de ise 1 Mayıs’ın
yapılacağı alanın belirlenmesinden
kortej sıralamasına kadar programın
ne zaman başlayıp biteceğine kadar
her şeyi MGK’nın istekleri doğrul-
tusunda planladılar. Yani başlarında
alana  girmek isteyen onbinlerce iş-
çiye polis vahşice saldırırken apar
topar programı bitirip bu saldırıya
ortak oldular.

DİSK, MGK sendikacısı olarak
ihanete ortaktır.

MGK sendikacılığı işten atılmalar,
zamlar, halka saldırılar karşısında
sessiz kalarak; burjuvazinin temsil-
cileriyle ortak karar alarak Ekonomik
Sosyal Konsey’de yer alarak, 1 Ma-
yıs’ta devrimcilerin alana sokulma-
ması için oyun oynayarak, işçileri
örgütsüz bırakarak, tasfiyecilik ya-
parak ifadesini bulmuştur. 

DİSK’ten devrimciler tasfiye edi-
lerek, DİSK’in çizgisi tam anlamıyla
uzlaşmacı, icazetçi bir çizgiye geti-
rildi. 

Devrimcilerin tasfiyesi bugün
DİSK’in içinin boşaltılması, sadece
tepede sendikal bürokrasinin yönetime
çöreklendiği,  altındaki kitle gücünün
kaybolduğu; üyelerinin sendikaya
güvenlerinin yitirildiği bir sürecin
başlangıcı olmuştur. 

Sürecek

Yürüyüş
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Oya Baydak direnişinin 27. gü-
nünde... 27 gün boyunca kendini bu
direnişte yalnız bırakmayan işçileri
işyerlerinde ziyaret ederek direnişini,
patron sendikacılarını ve çözüm yo-
lunu anlatıyor. Direniş kazanıncaya,
patron sendikacıları işçilere hesap
verinceye kadar kapı kapı, işyeri
işyeri gezip linççi Amerikancı-patron
sendikacısı DİSK-GENEL İŞ yöne-
timini teşhir etmeye devam edeceğiz.
DİSK’in kağıt üzerindeki birlikte-
likleri varsa, Oya Baydak’ın da di-
renişini destekleyen yüzlerce işçi ar-
kadaşı var. İşte o işçilerden biri patron
sendikacılığına karşı Oya Baydak’ın
işe geri dönme mücadelesini “ davan
davamızdır Oya abla” diyerek des-
tekliyor. İşte bu yüzden Oya Baydak
kazanacak, patron sendikacıları de-
folup gidecekler.

3 Ağustos günü saat 07.00’da
Şişli Belediyesi Fen İşleri’nde çalışan
işçiler Oya Baydak tarfından ziyaret
edildi. Ziyaret sırasında işçilerle soh-
bet edilirken Şişli işçisinin büyük
çoğunluğunun Oya Baydak’ı tanıdığı
ve ona yapılan linç saldırısını duyduğu
gözlendi. İşçilerle yapılan sohbette
patron sendikacılığı teşhir edilirken
bir yandan da işçilere DİH İşçi Bülteni
dağıtıldı. Oya Baydak Fen İşleri’ndeki
iki yemekhanede yaptığı konuşma
ile yaşadıklarını anlatarak işçi arka-
daşlarından daha fazla sahiplenme
istedi, Cuma günü yapılacak film

gösterimine davet edildi tüm
işçiler. Oya Baydak konuşma-
sını “İşçiyiz Haklıyız Kazana-
cağız” diyerek bitirirken işçiler
tarafından alkışlandı. Yakında
düğünü olacak genç bir işçi
Oya Baydak ve DİH’lileri dü-
ğününe davet etti.

1 saat süren çalışmada yak-
laşık 50 işçi bülteni dağıtıldı.

OYA BAYDAK BELEDİYELERE GİDİYOR
DİRENİŞİNİ İŞÇİLERE ANLATIYOR!
“DAVAN DAVAMIZDIR OYA ABLA”

DİH DEV-SAĞLIK İŞ’E CEVAP VERDİ
OYA BAYDAK’A VE DEVRİMCİLERE PATRON SENDİKACILARI

TARAFINDAN ÖRGÜTLÜ BİR LİNÇ SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
YOK SAYILAMAZ.

MAHKUM ETMEMEK ONAYLAMAKTIR.

Dev-Sağlık İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu 30 Temmuz günü
yaptığı açıklamayla DİH’e ve Oya Baydak’a cevap verdi.

DİH, 2 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla Dev-Sağlık İş’i tarihi
ters-yüz etmemeye çağırdı.

DİSK önünde düzenlenen linç saldırısının Suruç Katliamı’ndan önce
yapıldığı hatırlatıldı.

DİSK’in kapısının Oya Baydak ve devrimci işçiler tarafından patron
sendikacılarına neden kapatıldığı; öncelikle Oya Baydak’a kapıyı kapatanın
DİSK yönetimi ve Arzu Çerkezoğlu olduğu söylendi.

Açıklamada; 

“Direnen işçilere linç saldırısı düzenlenmesi konusundaki düşüncenizi
öğrenmek istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz?

Devrimcilere linç saldırısı yapılması konusundaki düşüncenizi öğrenmek
istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz?

Devrimcilere linç saldırısı yapılır mı? Yapılmaz mı?  Ne düşünüyorsunuz?
açıklayın..." denildi.

Oya Baydak'ı ve Direnen Tüm
İşçileri Yalnız Bırakmayacağız!

Okmeydanı Halk Meclisi 1 Ağustos'ta
Oya Baydak'la dayanışmak için DİSK
önündeydiler. Okmeydanı Halk Meclisi
üyeleri direnen Oya Baydak’ın ve tüm di-
renen işçilerin yanında olacaklarını, da-
yanışma ziyaretlerini sürdüreceklerini be-
lirttiler. 

9 Ağustos
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DİSK Önünde Direnen Genel-İş
İşçisi Oya Baydak’ın Direnişinin
22. Günü / 29 Temmuz 2015

Eşi Ali Baydak ile birlikte Oya
Baydak, süren direnişini anlatmaya
devam ediyor.

“Üç haftadır süren haklı direnişi-
miz devam ediyor. Bu süre boyunca
dostlarımız ve halkımız tarafından
sürekli ziyaret edildik ve hiç yalnız
kalmadık. Avrupa’dan hatta Avustu-
ralya’dan gelen ziyaretçilerimiz oldu.
Bu duyarlı insanların samimi des-
tekleri bizi de fazlasıyla mutlu etti.
Tabi ki sürekli yanımızda olan Dev-
rimci İşçi Hareketi, Şişli Belediye-
si’nden işçi kardeşlerimiz, Kuştepeli
dostlarımız, Liseli Dev-Genç’liler,
TAYAD’lı Aileler, Rami Dayanışması,
Diren Kazova Kooperatifi, Koca-
mustafapaşa Dayanışması, Emekli
Meclisi, Grup Yorum, Haklar ve Öz-
gürlükler derneklerimiz, yine bizi
ziyaret eden sinema sanatçısı Salih
Güney, amatör tiyatro oyuncuları,
Şişli esnafı ve mahalle halkı ve daha
pek çok insan…

Ayrıca devrimci duyarlılığı ile
yapmış olduğu karikatürleri ile direniş
alanında sergisiyle halkımızın beğe-
nisine sunan haklı direnişimizde ya-
nımızda olan devrimci sanatçı arka-
daşımız Mehmet Arslan.

Yine sürekli yanımıza gelen so-
kaklardan pet şişe vs. toplayıp satarak
yaşamını sürdüren, sokakta yatıp kal-
kan Hüseyin ve geceleri bizi hiç
yalnız bırakmayan evsizler tüm bu
insanlarımızın bizi desteklemeleri
yanımızda olmaları en büyük gücü-
müz. Gücünü halktan alan her eylem,
direniş ve bizim direnişimiz mutlak
zaferle sonuçlanacak bunu biliyoruz,
eminiz…

Ve bizi yakın zamanda mutlu
eden bir olay daha. 

Hüseyin isminde uyuşturucu ba-
ğımlısı, sokaklarda yatıp kalkan bir
arkadaşımız direnişimizi ziyarete
geldi ve konuştuk, uyuşturucuyu bı-
rakmak istediğini söyledi ve şu an
Gazi Mahallemizde bulunan Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş merkezinde tedavi görüyor.
Çok mutlu. Kendisini ilk kez bu
kadar çok insanın dinlediğini ve il-
gilendiğini söylüyor. Direnişimiz
aynı zamanda tüm ezilenlerin umudu,
çadırımız kimsesizlerin kimsesi olu-
yor.

Bu güzel eylemler ve direniş tüm
bu yaşananlarla beraber güzel ya-
rınlara olan inancımızı ve beklenti-
lerimizi büyütüyor.

Bugün demokratik kitle örgütü
olarak geçinen DİSK-TTB-KESK-
TMOBB ortak bir açıklama ile dire-
nişimiz karşısında birleştiklerini açık-
lamışlar. İşçilere saldıran, saldırtan
mafya artıklarını mahkum etmeyenleri
ve bir de pişkince savunanları DKÖ
olarak görmüyoruz. Bu çürümüşlük-
tür. Direniş, direnenleri ve çürüyenleri
de saflaştırıyor. Sizin masa başında
kurduğunuz birlikteliklerin gece gün-
düz sokaklarda alınteri akıtan emek-
çiler karşısında hiçbir hükmü yoktur. 

"Direne Direne Kazanacağız" di-
yerek sizlere selamlar gönderiyoruz.
Ve sizleri çok seviyoruz. 

Oya Baydak Direniyor
Patron Sendikacılarının
Saltanatı Sarsılıyor
23. Gün 

Güzel ve sıcak bir güne merhaba.
Mıntıka temizliği yaptıktan sonra
kahvaltımızı edip, dergimizden yazılar
okuduk. Sonra karikatür sergimizi
ziyaret eden 3 kişi ile direnişimiz
üzerine sohbet ettik. Öğlen baroya
gidip DİSK önündeki linç saldırısını
anlattık. Olayı ve yaşananları takip
ettiklerini söylediler. Bilgi ve belgeleri
kendilerine bir dosya halinde rapor
edeceğimizi söyledik. Ardından di-
renişlerinin 76. gününde açlık grevi
direnişlerinin 13. gününde olan Sa-
rıyer işçilerini ziyaret ettik. Kucak-
laşıp sohbet ettik. Direnişimizin sağ-
ladığı direnç ve azmi kendilerinde

İşçi Sağlığından Bahseden DİSK’in
Zemininden Baz İstasyonu Çıktı

22 Temmuz’da açıklama yapan Dev-
rimci İşçi Hareketi, DİSK binasının ze-
mininden baz istasyonu çıktığını, işçi sağ-
lığından bahseden DİSK’in bunu açıklamak
zorunda olduğunu ifade etti. Açıklamada:
“DİSK binasında vinçli, teknik aletli bir
çalışma başladı. Başta Oya Baydak olmak
üzere herkes merakla bu çalışmayı izledi. Çalışmanın sonucunda ortaya
çıkan durum, bugün patron sendikacılarının işçilere ve işçi sağlığına nasıl
baktığının somut haliydi. Evet, açıklıyoruz DİSK’in altından TURKCELL
BAZ İSTASYONU çıktı. İşçi sağlığını dilinden düşürmeyen, Kani Beko,
Remzi Çalışkan ve Arzu Çerkezoğlu bu durumu nasıl örtecek bakalım!
İnsan sağlığına zararı tartışmasız olan böyle bir istasyonun DİSK gibi bir
sendikanın zemin katında ne işi var? Açıklayın” denildi. 

Patronlara ve Patron
Sendikacılığına Karşı

Direnişi Büyütelim!
Ankara’da 30 Temmuz'da Dev-

rimci İşçi Hareketi Genel-İş Baş-
kanlar Kurulu toplantısının olduğu
saatte Oya Baydak için eylem dü-
zenlendi.  Ankara’da Ulus- Çankırı
Caddesi’nde bulunan Genel- İş Genel
Merkezi önünde yapılan basın açık-
lamasında çevik kuvvet ve siyasi
şube polisleri yığınak yaparak ortamı
terörize etmeye çalıştı. Yapılan açık-
lamada; "Oya Baydak işi, ekmeği
ve onuru için DİSK Genel Merkezi
önünde direnmeye devam ediyor.
Faşist devletin polisi karşısında hepsi
kedi gibidir, asla polisle karşı karşıya
gelmez. Direnen işçiye gelince aslan
kesiliverirler. Onları linç etmek için
ta Diyarbakır'dan, Mersin'den, İz-
mir'den yalanlarla insan taşırlar. Oya
Baydak'ı işten atan DİSK/Genel İş
yönetimi Kani Beko, Remzi Çalışkan,
Arzu Çerkezoğlu ve Nebile Irmak
hesap vereceksiniz" denildi. 

DİRENİŞLERDE GÜÇLENDİRDİLER BİZİ...

Yürüyüş
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de görmek bizi fazlasıyla mutlu etti.
DİSK önüne döndüğümüzde abimin
beni ziyarete geldiğini gördüm. Ai-
lemin de yanımda olduğunu ve se-
lamlarını gönderdiklerini ilettiler. 

24. Gün 
Temizlik ve kahvaltımızı dostla-

rımızla birlikte yaptık. Bizi göreme-
seler de sabahın erken saatlerinde
bizim için poğaça-börek alıp masa-
mızın önüne bırakan insanlarımız
var. Gün boyu sürekli ziyaretçilerimiz
oldu. Mahalleden karikatür sergisine
ilgi duyan arkadaşlar, Kuştepe’li ar-
kadaşlarımız, her akşam gelen inşaat
şantiyesinde çalışan işçiler, Sarıyer
işçileri bize hem moral veriyor, hem
de bize güçlü olduğumuzu hissetti-
riyorlar. Bir bardak çay içerken pay-
laşılan dostluklar patron sendikacılığı
yapanların işçiyi işçiye kırdırmaya
çalışanların linç organizasyonu dü-
zenleyenlerin tersine aydınlık zafer
dolu yarınlara. Akşam üzeri Sincan
F Tipi Hapishanesi’nden erkek ar-
kadaşların 17 kişilik mektubu geldi,

ilgiyle çizimlere ve yazdıklarına bak-
tık çok mutlu olduk. Yarın biz de
tutsaklarımıza mektup göndereceğiz.
Gece AKP’nin kiralık katil polisi
02.30'da gelip Halk Cephesi’nin “Oya
Baydak'ın Yanındayız” pankartını
çalıp gittiler.

27. Gün
Direnişimiz haftasonu ziyaretçi-

lerimizle güçlü bir şekilde devam
ediyor.

Cumartesi günü eski işyerimden
gelen işçi arkadaşlarımızın samimi
destekleri, sohbetleriyle ve ikamet
ettiğimiz mahalleden dostlarımızın,
komşularımızın ziyaretleri ile coşku
içinde geçti. Bu coşkuyu bir gece
önce eli sopalı yüzü maskeli katillerin
Halk Cephesi’nin “Oya Baydak'ın
Yanındayız” pankartını çalmaları bo-
zamadı. Çünkü Halk Cepheliler bunu
hemen ertesi gün koskoca yazılarla
duvara nakşettiler. Bir gider bin
geliriz der gibiydiler. Evet, Oya Bay-
dak bu direnişte hiç de yalnız değil.
Biliyoruz tüm direnenlerin yüreği

bizimle.
Bu direnişteki birlik ve beraberlik

bundan sonra da işçi sınıfının karşı-
sındakilere en büyük güç olarak  yol
göstericiliği yapmasını sağlayacaktır.
Buna bütün yüreğimizle inanıyoruz.

Pazar günü pazar kahvaltısını ar-
kadaşlarımız ve yoldaşlarımızla evi-
mizin sıcak ortamındaki gibi yaptık.
Burası artık bizim evimiz oldu. Her
şeyimizi direnişe göre ayarlıyoruz.

Sanatçı karikatürist arkadaşımız
Mehmet Arslan ailesini de getirdi.
Bu sefer ailesi ile gelmesi bizleri
daha da mutlu etti. Direniş alanında
sergilenen “ Sendika Ağalığına Karşı
Karikatür Sergisi” ilgi görmeye de-
vam ediyor.

Eli sopalı-maskeli hırsızların pan-
kartlarımıza el atmaları engellendi.
Liseli Dev-Genç'lilerin “Diren Oya
Abla Seninleyiz” pankartı hak ettiği
yere tekrar asıldı.

DİSK önünde yaşanan linç saldı-
rısı patron sendikacılarının neler ya-
pabileceğini göstermiştir.

Hiçbir girişim haklı direnişimizin
önüne geçemez.

Direne Direne Kazanacağız!
Bugün size yazdığım şiiri payla-

şarak veda edeceğim:

LİNÇE DİRENMEK
DİSK önünde linç ettiler bizi
Direnişlerde daha güçlendirdiler
bizi
Direne direne kazanacağız
her gün
Patron sendikacılarının haline
güleceğiz birgün.
İşçiyiz Haklız Kazanacağız
Patron sendikacılarını baştan
atacağız
İşbirlikçilere, hainlere kapıları
kapatacağız
İşçilere, direnenlere yapılanları
unutmayacağız.         

OYA-ALİ BAYDAK

İzmir’de Oyak Baydak’a Yapılan Linç Saldırısı
Genel-İş Üyesi İşçilere Anlatıldı

İzmir’de 4 Ağustos’ta Genel-İş üyesi
işçilerle linç görüntülerinin izlendiği bir
toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda Oya Baydak’ın
Genel-İş sendikasından işten atılmasının
ardından DİSK Genel Merkezi’nin önünde
direnişe başladığı; bu direnişe genel mer-

kez yöneticilerinin linç saldırısında bulunduğu anlatıldı.

Linç saldırısına katılanlar arasında İzmir’li Genel-İş Sendikası’nın şube
yöneticilerinin olması da işçiler tarafından sorgulandı.

Yine toplantıda devrimci işçiler tarafından lincin patron sendikacılığının
ve çürümenin sonucu olduğu; işçilerin tek seçeneklerinin işçi meclisleri
olduğu ifade edildi. 

Toplantıda işçiler, belediye başkanlarının linççi sendika şube başkanlarına
yönelik sözlerini örnek olarak verdiler. "İşçiyi linç eden sendikacı mı
olur?" "Siz ne biçim sendikacısınız?" dediklerini anlattılar.

15 kişinin katıldığı sohbet 2 saat sürdü. 
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Kürt küçük burjuva milliyetçiliği
gelinen noktada kendi mücadelesini
savunamayacak bir noktaya gelmiştir.
Teslimiyetçi ve uzlaşmacı anlayış o
kadar içlerine işlemiştir ki bir dedikleri
bir dediklerini tutmuyor... Emperya-
lizm ve oligarşiye karşı hemen hemen
tüm dirayet noktalarını yitirmiş du-
rumdadırlar... Düzene yerleşmek te-
mel anlayışları haline gelmiştir... 

Hal böyle olunca da yapılan ey-
lemlerini dahi savunamıyorlar. Daha
ötesi yaptıkları için özür dilemeye
hazır tutum sergiliyorlar. Bu arada
Kürt halkının yaşadıkları ise arada
kaynamaktadır. Öyle ya, Kürt halkının
canının bir kıymeti yoktur... 

Eylemlerinin 
Meşruluğunu 
Savunamayan 
Milliyetçilik 

KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Dem-
hat Agit şunları söylüyor: "Bunlar
PKK'den bağımsız birimler. Bize
bağlı olmayan, kendi içlerinde ör-
gütlenmiş olan yerel güçlerdir diye
açıklandı. Bizim yaptığımız bir şeyi
üstlenmekle ilgili çekincemiz yok.
PKK/HPG olarak yapılan bir eylem
varsa bunun izahatı, gerekirse öze-
leştirisi yapılır." (29.07.2015, BBC

Türkçe) 

Eylemi yapan “yerel güçler” sa-
vunmasına bakın!.. Hatta belki yerel
güçler değilse veya en azından yerel
güçler savunması kabul edilmezse
ve yapılan eylemlerin bütünü için
gerekirse “bunun izahatı, gerekirse
özeleştirisi yapılır” denilerek adeta
düşmana biz biat etmeye hazırız, ey-
lemlerimiz için özeleştiri vererek is-
tediğiniz zemine gelmeye hazırız de-
nilmektedir. 

Ki zaten “yerel güçler” savun-
masının boş bir savunma olduğu da
muhabirin ‘siz insanları kontrol ede-
miyor musunuz’ sorusuna verilen
cevapta var: 

"Evet PKK disiplinli bir hareket.
Ama halk nezdinde tümüyle yüzde
yüz hakim olabileceğiniz bir durum
söz konusu değildir” diyor Agit...
Fakat savaşan bir güç açısından
bunun hiçbir anlamı yoktur... Halkın
kendiliğinden bu şekilde eylemler
örgütlemesi ve yapması elbette müm-
kündür. Ancak bu eylemlerin
PKK’nin kitlesi veya milis güçleri
tarafından yapılabilmesi için de PKK
hareketinin eylemlerin yapılabilme-
sinin önünü açması gerekir... Yoksa
yıllarca tek bir silah sıkmadan bek-
leyen gerilla ve halk gerçeği açıkla-
namaz... Daha yakın zamanda Kobane
eylemleri sırasında onlarca insan kat-

ledilmişken buna aynı biçimde mi-
silleme eylemleri yapabilmesinin
zemini fazlasıyla vardı. Ancak PKK
henüz uzlaşma masasındaydı ve ya-

pılan o eylemleri de meşru görmeyip
mahkum eden bir tavır içindeydi. 

Bugün tek fark oligarşinin uzlaşma
sürecini elinin tersiyle iterek saldırıya
geçmesidir... Oligarşi masadan kalk-
tım, kalkıyorum tehditleriyle alçakça
katliamlara başvurmaya başlamıştır. 

Buna karşılık Kürt milliyetçi ha-
reket bir yandan uzlaşma sürecine
tekrar başlanması için tehditkar ey-
lemlilik süreci içine girerken diğer
yandan ise her şeyi uzlaşma için
yaptığını döne döne açıklamakta ve
bu haliyle de yaptıkları eylemleri
bile savunmaktan aciz bir tavır ser-
gilemektedir. 

Neden? 
Çünkü, yıllardır Kürt küçük bur-

juva milliyetçiliğinin gözü düzene
yerleşmenin dışında bir çıkar yol
görmemektedir. Yaptıkları her şey,
attıkları her adım düzene yerleşme
hesaplarına göre şekillenmektedir. 

Durum böyle olunca da kendi
yaptıkları meşru eylemlerini dahi sa-
vunamaz hale geliyorlar. Yapılan bir
eylemi düşmanın ve emperyalizmin
tepkilerine göre değerlendiren bir
bakış açısına sahip oluyorlar. 

Çünkü düzene yerleşme yolunun
taşları emperyalistler ve işbirlikçileri
tarafından döşenmektedir. Bu yola
girenler, bu yoldan yürümek isteyenler
bu taşlara basarak yürümek zorun-
dadırlar. Aksi halde düzen yolları
kendilerine kapanacaktır. 

İşte bu nedenle bugün Kürt mil-
liyetçiliği düzene yerleşmeye çalı-
şırken bastıkları taşların ayaklarının
altından kayacağı telaşıyla kendi ey-
lemlerinin meşruluğunu dahi savu-
namaz hale gelebiliyor. 

Ve Kürt milliyetçilerinin bu bakış
açısını çok iyi bilen burjuva köşe
yazarları ve politikacıları da yüklen-
dikçe yükleniyorlar... PKK silah bı-
raksın sonra görüşülür, çözüm sü-
reci öyle devam eder vb. diyorlar...
Ahmet Hakan gibi ne idüğü belirsizler

"Ben, 'devlet silah bıraksın' falan demiyorum. Devlet,
silah bırakır mı? Silahsız devlet olmaz. Devlet kendini
koruyacak, bir şey demiyoruz. Ama elini tetikten çekmek
başka bir şeydir. Karşılıklı ateşkes durumundan, birbirine
ateş etmeme durumundan söz ediyorum. Bu çağrı, aynı za-
manda ve acil olarak PKK'yadır." HDP Eş Genel Başkanı
Selahaddin Demirtaş

Tesli ̇mi ̇yete Ki̇li̇tlenen
Mi̇lli ̇yetçi̇li ̇ği̇n Hi̇çbi ̇r

Tutarlılığı Yoktur!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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bile akıl vermeye, yol yöntem öğ-
retmeye çalışıyor, silahlı eylemleri
yapmakla neyi kaybettiklerine ilişkin
yazıp çiziyorlar. 

Her yandan sıkıştırılan Kürt mil-
liyetçileri özellikle de HDP kıvran-
dıkça kıvranıyor ve gayrimeşru bir
saldırganlıkla Kürt halkının kanını
döken, Güney Kürdistan’da Zergele
köyünde bombalarla ve Kürdistan’ın
değişik bölgelerinde rastgele Kürt
çocuklarını, gerillalarını katleden
devlete ilişkin HDP Eş Genel Başkanı
Selahaddin Demirtaş şunları söylüyor: 

"Ben, 'devlet silah bıraksın' falan
demiyorum. Devlet, silah bırakır
mı? Silahsız devlet olmaz. Devlet
kendini koruyacak, bir şey demiyo-
ruz. Ama elini tetikten çekmek başka
bir şeydir. Karşılıklı ateşkes duru-
mundan, birbirine ateş etmeme du-
rumundan söz ediyorum. Bu çağrı,
aynı zamanda ve acil olarak PKK'ya-
dır." (02.08.2015, Aktaran Al Jazeera) 

Devleti meşru bir güç olarak gö-
renler PKK için ise acil olarak silah
bırakması çağrısında bulunuyorlar.
Oysa katliamcılığıyla, içine girdiği
derin krizle, kendi yasa ve kurallarını
dahi hiçe sayarak yönetmeye çalışan
anlayışıyla gayrimeşru konumda olan
bir gücün silahlı olmasını ve bunları
kullanmasını meşru görebiliyor. 

Yerleşmek istedikleri düzen bugün
Kürt’üyle Türk’üyle tüm halkların
tepesine bomba yağdıran, katleden,
işkence yapan bir düzendir. Emper-
yalist tekellerin çıkarları için ülke
zenginliklerini ve doğasını pervasızca
katleden bir devlet gerçeği vardır.
Halkın değerlerine dahi saldıran, ce-
nazeleri engelleyen, cenazelere sal-
dıracak kadar gözü dönmüş faşist
bir devlettir. 

Böyle bir devleti meşru olarak
gören Kürt milliyetçileri 4 Ağustos
günü CHP ile yaptıkları görüşme
sonrasında da silahların susması dı-
şında bir açıklama yapmadılar... An-
cak görüşmeye ilişkin CHP’nin yap-
tığı açıklamalara bakıldığında içeriğin
ne olduğu ve Demirtaş ile olan pa-
ralellik çok açık ortaya çıkıyor. CHP
Grup Başkan Vekili Engin Altay gö-
rüşme sonrasında yaptığı açıklamada

şunları söylüyor: “Teröre karşı tüm
siyasi partilerin ortak tavır alması
gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.
PKK şunu bilmelidir ki elde silahla
barış istenmez. PKK'nın tuttuğu silah
barış iradesine yönelmiş bir silahtır.
Bu silahla 7 Haziran'da ortaya çıkan
barışa yönelmiş silahtır. Devletin
üzerine düşen görevler vardır ancak
kafaya silah dayanmışken barış sesini
kimsenin duyması mümkün değildir. 

Barış için PKK'nın silahları bı-
rakması lazım. Elbette devletin üze-
rine düşen görevler vardır... 

HDP'nin PKK'ya yönelik, Demir-
taş'ın son günlerdeki iyi niyetli fer-
yadını, çalışmalarını olumlu bulu-
yoruz...” (04.08.2015, Bianet) 

Yıllarca Kürdistan’da katliamlar
yapan iktidarların en azından ortağı
olan ve her ağzını açtığında devletin
bekasını savunan devletin has partisi
CHP’den bu onurlandırmayı almak
bile düşündürücü olmalı... Ancak

HDP ve Demirtaş düzene yerleşmek
için düzeniçi arayışlarını daha da ar-
tırıyorlar ve aynı paralelde sözler
edebiliyorlar... CHP devletin üzerine
düşenlerin de olduğunu söylerken
bile gerçek sorumlunun PKK oldu-
ğunu ve devletin bir anlamda mec-
buren bu katliamları yaptığını anlat-
maktadır... 

Fakat HDP ve Kürt milliyetçileri
bu kafalardan medet ummaktadırlar.
Bunlar da gelip akıl vermek cüretini
gösterebilmekte, devletin katliamcı-
lığını meşrulaştırabilmektedirler. 

Kürdistan’ın bir çok yerinin “özel
güvenlik bölgesi” ilan edilmesiyle
devam eden saldırı sürecinde saldırıya
uğrayan Kürt halkını ve gerillaları
silahsızlandırmak düzene yerleşmek
için halkın silahsız bırakılarak kat-
ledilmesine ortak olmaktan başka
bir anlama gelmez. 

Emperyalizmden ve 
İşgalcilerden Medet 
Uman Milliyetçilik! 

Gerek Kürt milliyetçilerinde ve
gerekse de düzeniçi yapıların bütü-
nünde hakim olan ve yansıtılan an-
layış; sözüm ona AKP ve Erdoğan’ın
kişisel hırsları nedeniyle başlayan
bir saldırı söz konusudur. Erdoğan
başkan olamadığı için savaş başlattı
ve “çözüm süreci”ni bitirdi!.. 

Durumu bu şekilde tespit ederek
aslında gerçeklerin üstü küllenmeye
çalışılmaktadır. 

Gerçek, düzenin derin bir kriz
içinde bulunmasıdır. Bu krizin ya-
rattığı sonuç ise istikrarlı bir hükü-
metin kurulamamasıdır. AKP ve Er-
doğan’ın kişisel hırsları hiç mi olmaz
ve hiç mi etkilemez. Elbette vardır
ve etkiler. Ancak bunlar belirleyici
değildir... Hele de emperyalizmin
doğrudan yönettiği “çözüm süreci”
gibi PKK’nin Türkiye oligarşisine
karşı silahlı gücünün tasfiyesi söz
konusu olduğunda... 

Gelinen noktada yaşananlara em-
peryalistler destek vermişlerdir... Ve-
rilen destek PKK’nin silahlı bir güç
olarak tümden yok edilmesi değildir...

Bugün tek fark oligarşinin
uzlaşma sürecini elinin
tersiyle iterek saldırıya
geçmesidir... Oligarşi

masadan kalktım,
kalkıyorum tehditleriyle

alçakça katliamlara
başvurmaya başlamıştır. 

Buna karşılık Kürt
milliyetçi hareket bir

yandan uzlaşma sürecine
tekrar başlanması için

tehditkar eylemlilik süreci
içine girerken diğer
yandan ise her şeyi

uzlaşma için yaptığını
döne döne açıklamakta ve

bu haliyle de yaptıkları
eylemleri bile

savunmaktan aciz bir tavır
sergilemektedir. 9 Ağustos

2015
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Sadece daha fazla emperyalizmin
denetime girmesi ve oligarşi karşı-
sında ise daha güçsüz bir konuma
gelmesi, Türkiye içinde ise düzene
tam olarak yerleşmelerinin hızlan-
dırılmasıdır. 

Oligarşi bu amaçla saldırıyor, ya-
kıyor, yıkıyor, katlediyor... Kürt mil-
liyetçilerini ise tehdit ediyor. Bakın
güvendiğiniz Amerika’yı bile ar-
kama aldım diyor... 

Amerika’nın AKP’ye bu yanıyla
açık desteğini ilan etmesi karşısında
ise Amerika’dan beklenti içinde olan
Kürt milliyetçiliğinin çok fazla bir
sözü yok... Emperyalist bir güç sanki
halklar için bir şey düşünürmüş gibi
içi boş açıklamalar yapıyorlar. Şöyle
diyor Demhat Agit: 

"Amerika kendi müdahalelerini
uygularken sosyolojiden uzak sadece
salt siyasi çıkarları esas alan bir
politika izliyor." Agit, ABD'nin ope-
rasyonlara yönelik tavrının ise “hiç
şaşırtıcı olmadığını, Türkiye'nin bir
NATO ülkesi olduğunu da gözden
çıkartmamak gerektiğini” söylüyor. 

Agit, ABD'nin Kürtlere yaklaşımı
konusundaysa şunları söylüyor: "Ame-
rika'nın Ortadoğu'da bir Kürt poli-
tikası yok. Şu ana kadar da hala
ulus devlet statülerini esas alan bir
politika izliyor. Bir bütün olarak
Kürtlere hitap edecek ya da Kürtleri
desteleyecek bir politikası zaten hiç
olmadı."

Değerlendirmeye bakın... ABD
sosyolojiden uzak salt siyasi çıkarları
esas alan bir politika izliyormuş...
Tamamıyla altı boş laf yığını!..
ABD’nin niteliğini ve ne yapmak
istediğini açıktan söylemekten kaçı-
nıyor. Türkiye oligarşisine desteğini
NATO ülkesi olması nedeniyle makul
buluyor... 

Ve KCK bu söylemleriyle esas
olarak da ABD’nin kendilerini gör-
mesini istiyor... Zira ABD karşısında
öyle bir duruma gelmişlerdir ki, ken-
dileriyle ideolojik birlik içinde bu-
lunan PYD-YPG bile son saldırılar
karşısında şöyle bir cümle kullana-
biliyor: 

"YPG Genel Komutanlığı olarak
Türkiye sınırındaki PKK ile savaşın

bir parçası olmamamızı daha önce
de duyurmamıza rağmen, Türk devleti
bulunduğumuz noktaları hedef al-
maktadır.”

ABD’nin sözünün dışına çıkma-
yan YPG, PKK’ye yapılan saldırılar
karşısında tek laf etmeyip yaşanan
saldırıların bir parçası olmamanın
derdine düşebiliyor. 

Tüm bunları yaratan teslimiyetçi,
uzlaşmacı anlayıştır... Teslimiyetin
getirdiği yer burasıdır. 

Sonuç Olarak; 
1- Kürt milliyetçileri emperyaliz-

min ve oligarşinin tüm saldırılarına
rağmen hesap sormaktan uzak tavır-
larını daha da boyutlandırarak sürdü-
rüyorlar... Oligarşiye karşı sözde diş
gösterme eylemlerini bile artık uzun
süre devam ettiremiyorlar... İnisiyatif

tümüyle oligarşiye teslim edilmiştir. 

2- Oligarşi tüm pervasızlığıyla
saldırıyor... Katliamlar yapıyor... Hem
Kandil’e saldırıyor hem de bölge
halkını katlediyor... Köyleri yakıp
yıkıyor, yerle bir ediyor... 

3- Söz birliği etmiş gibi tüm bur-
juva kalemşörleri, CHP gibi partiler
ve HDP içindeki Altan Tan gibi
adamlar dahil hepsi PKK silah bı-
raksın, HDP alttan alsın... İki polis
öldürüldü, PKK eylemlere başladı
süreç bu hale geldi diyerek bastırı-
yorlar. 

AKP tarafı ise büyük efendiyi
kızdırmayın, Erdoğan kızınca böyle
oluyor diye mesajlarla oyuna katılıyor. 

4- PKK ise tüm bunlara karşılık
alttan alan, görüşmeler ve silah bı-
rakmak için hazır olduğunu ama işte
daha önce uzlaştıkları şartlar olduğunu
vb. dile getirmeye çalışıyor. Ancak
bunu yaparken bile acizce, yaptığı
eylemleri bile savunamıyor. Kendi
meşruluğunu savunacak gücü ken-
dinde bulamıyor. 

5- ABD ile de ilişkilerini iyi tut-
maya çalışan PKK onlara da tek laf
etmiyor. Oysa bu son saldırıların
yeşil ışığını yakan bizzat ABD’dir...
Aksi halde AKP bu kadar cüretli
olamazdı... 

6- Kısacası oligarşi Amerika’nın
icazetiyle PKK’yi şartsız silah bı-
rakmaya zorlamaktadır. Bu saldırı
tam teslimiyeti kabul ettirme saldı-
rısıdır. PKK de buna daha fazla yak-
laşan taraf durumundadır. 

7- PKK’nin tüm uzlaşmacı ve
düzeniçine yerleşmek amaçlı çaba-
larına rağmen Kürt halkının, yaşa-
dıklarının hesabını sorma isteği ve
kararlılığı devam etmektedir... Bu
istek ve kararlılık devam ettiği sürece
PKK’nin silah bırakması da emper-
yalistler ve oligarşi için çare olma-
yacaktır. 

8- Kürt halkının da emperyalist-
lerin ve oligarşinin kurbanı değil cel-
ladı olmasını sağlamak için savaşı
büyütmeye devam edeceğiz. Kürt
halkı emperyalistlerin ve işbirlikçi-
lerinin barış oyunlarının bir parçası
olmayacaktır. 

Gelinen noktada
yaşananlara emperyalistler

destek vermişlerdir...
Verilen destek PKK’nin

silahlı bir güç olarak
tümden yok edilmesi

değildir... Sadece daha
fazla emperyalizmin

denetimine girmesi ve
oligarşi karşısında ise

daha güçsüz bir konuma
gelmesi, Türkiye içinde
ise düzene tam olarak

yerleşmelerinin
hızlandırılmasıdır. 

Oligarşi bu amaçla
saldırıyor, yakıyor,

yıkıyor, katlediyor... Kürt
milliyetçilerini ise tehdit

ediyor. Bakın
güvendiğiniz Amerika’yı

bile arkama aldım
diyor... 
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Halkın, umudun sesi Yürüyüş dergisi Anadolu’nun dört
bir yanında okurları tarafından halka uluştırılmaya devam
ediyor… Yürüyüş’ün 480. sayısı İstanbul, Ankara, Ada-
na ve Tekirdağ’ın yoksul mahallelelerinde halka ulaştı-
rıldı… 

İSTANBUL/ Sarıgazi: Mahallede 29 Temmuz’da toplu şe-
kilde esnafa dergi dağıtımı yapıldı.  Yapılan çalışmada 478
ve 479’uncu sayılardan 280 adet dergi esnaflara ulaştırıldı.

Hacı Hüsrev: Liseli Dev-Genç'lilerin 31 Temmuz'da yap-
tıkları kapı çalışmasında 44 kapıya gidildi ve 30 dergi da-
ğıtıldı. 

Günay Özarslan'ı ve Cenaze Direnişimizi
Zaferimizi Halkımıza Anlatmak İçin
Daha Fazla Dergi Dağıtacağız!

Okmeydanı'nda Yürüyüş Dergisi dağıtımcıları 1 Ağus-
tos'ta haftalık toplantıları için bir araya geldiler. 480. sayının
dağıtımının direnişin yeni bir aşaması olduğu, direniş ve
zaferi halka duyurmak için derginin temel aracımız oldu-
ğu anlatıldı. Zaferin halk üzerindeki etkisini büyütmek, hal-
kı siyasi ve moral açıdan güçlendirmek için dergiyi daha
fazla halka ulaştırmanın zorunlu olduğu konuşuldu. 

Bahçelievler: Halk Cephesi 1 Ağustos'ta Yenibosna Za-
fer Mahallesi'nde çat kapı çalışması yaptı. Yapılan kapı
çalışmasında 25 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Sarıgazi’de Yürüyüş Okurları Yemekte
Buluştu

Sarıgazi’de 29 Temmuz'da dergi okuyucuları, Liseli-
Dev-Genç'liler ve Halk Meclisi üyeleri ile toplu yemek
yenildi. Akşam yapılan dergi çalışmasına ve gündüz ya-
pılan toplu dernek temizliği çalışmasına katılan toplam 20
kişi ile kurulan sofrada dergi çalışmasının önemi üzeri-
ne konuşuldu. O sırada dernek önünden geçerek halkı ve
gençleri taciz etmek isteyen akrepler “Katil Polis Ma-
halleden Defol” sloganları ve taşlarla mahalleden kovuldu.

ANKARA: 30 Temmuz'da yapılan dergi dağıtımı çalış-
masında Cengizhan Mahallesi'nde 100, General Zeki Do-
ğan Mahallesi'nde 22 dergi dağıtıldı. 

ADANA: Dağlıoğlu Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş
dergisinin 478. sayısının tanıtım ve dağıtımı yapıldı. 

TEKİRDAĞ: Dev-Genç’liler tarafından 2 Ağustos'ta Çift-
likönü Mahallesi’nde yapılan dergi dağıtımında 20 der-
gi halka ulaştırıldı. 

Günay katledildikten bir kaç gün sonraydı. Gittiğim her
yerde polis vardı. Hepsi zırhlı araçlarla geziyorlar, elle-
rinde otomatik silahlarla dolaşıyorlar, birçok yerde çevirme
yapıyorlardı. Resmen her yerde terör estiriyorlardı. "Kor-
kunun ecele faydası yok" der halkımız. Onların korkula-
rının da bir faydası olmayacağı kesindi. 

Polisin bunca terör estirdiği günlerde arabayla yolda
giderken arkamdan polis arabası anonsu geldi. “Sağa geç”
diyordu. Sağa geçtim. Sol tarafımdan ard arda polis araç-
ları geçmeye başladı. Bir iki üç dört... Peş peşe geçiyor-
lardı. Sonra yanımdan lüks Mercedes’inin içinde Tayyip
geçti. Üstelik de camı açıktı. Gülesim geldi. Her tarafta

onca terör estiriyorlar, halka yapmadıkları zulmü bırak-
mıyorlar. Ama dönüp dolaşıp dibimizden geçiyorlar. Üs-
telik de farkında değiller!...

Biz halkız. Halkın içindeyiz. Halktan biriyiz. Halkın
ta kendisiyiz. Böyle öğrendik ustalarımızdan. İstediğiniz
kadar kameralarla donatın ülkeyi, istediğiniz kadar silahlı
polisler yığın sokaklara, yolllara. Her sokak başında çe-
virme yapın. Yine dönüp dolaşıp dibimizden geçeceksi-
niz, elimize düşeceksiniz. Biz her yerdeyiz. Halkı gör-
düğünüz her yerde DHKP-C'yi göreceksiniz. Keşke ya-
nımda bir dergi olsaydı da suratına fırlatsaydım. O kor-
ku ömrü boyunca yeterdi ona. 

Korkunun Ecele Faydası Yok!
Ne Panzerleriniz, Ne Otomatik Tüfekleriniz,

Ne Kameralarınız, Ne de Korumalarınız 
Sizi Halkın Adaletinden Koruyamaz!

BİZ HALKIZ, HER YERDEYİZ!

Operasyonlara Saldırılara Karşı Umudun Sesiyle Umut Taşıyacak
Halkı Örgütleyecek ve Savaştıracağız

Sarıgazi

Ankara
9 Ağustos
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Mahallelerde adalet arayışı için yapılan faaliyetler
devam ediyor. Yapılan çalışmalarda halkın adalete olan
özlemini bir kere daha gördük. Bu devrimci faaliyetle-
rimizden bazıları; 

Alibeyköy: Her Cuma günü saat 21.00’da yapılan
film gösterimi bu hafta da yapıldı. 31 Temmuz’da film
gösteriminde bu hafta “Kasabanın Sırrı” filmi izlendi. İk-
ramların da olduğu film gösterimine 9 kişi katıldı.

Kuruçeşme: Halk Cephesi’nin “Adalet İstiyoruz”
kampanyası çerçevesinde 31 Temmuz'da Kuruçeşme
Mahallesi'nde film gösterimi yapıldı. Film gösterimine
30 kişi katıldı.

Bahçelievler: 29 Temmuz’da Yenibosna Pazar Paza-
rı’nda adalet kampanyası için masa açıldı. Açılan masada
halka ajitasyon çekilerek “Berkin için, Hasan Ferit için,
Soma’da Katledilen 301 maden işçisi için adalet istiyoruz.
Adaleti vermezlerse biz zorla alacağız’’ denildi. 2 saat

açık kalan masada 400 bildiri halka ulaştırıldı.
Bahçelievler'de 4 Ağustos'ta halkın adalet talebi du-

varlara işlendi. "Halkın Ekmeğidir Adalet", "Yaşasın
Halkın Adaleti", "Adalet İstiyoruz Alacağız" yazılama-
larından 10 adet yapıldı. Bahçelievler Halk Cephesi 4
Ağustos'ta Yenibosna Pazar pazarına adalet kampanyası
için masa açtı. Açılan masada 400 “Halkız Adalet
İstiyoruz Alacağız" bildirisi halka ulaştırıldı.

1 Mayıs: AKP zulmüne karşı baskıya sömürüye ada-
letsizliğe karşı Hasan Ferit Gedik için Berkin Elvan
için Halk Cepheliler “Adalet Yürüyüşü” yaptı. Yürüyüş,
4 Ağustos’ta 1 Mayıs Mahallesi'ne bağlı Merkez Ma-
hallesi'nde saat 21.00’da yapıldı.

ADANA:Akkapı Mahallesi’nde 4 Ağustos’ta Halk
Cephesi’nin “Adalet İstiyoruz” kampanyasının bildirileri
dağıtıldı. 2 Halk Cepheli’nin 1 saat süren çalışmasında
150 bildiri Akkapı halkına ulaştırıldı.

Kartal’da Berkin için, adalet istemek için Liseli Dev-
Genç’liler tarafından 31 Temmuz’da açılan adalet çadırına
AKP’nin katil polisleri saldırdı. Liseli Dev-Genç'liler
için 50’ye yakın sivil polisi seferber eden AKP, Berkin'in
hesabının sorulmasından korkuyor. Liseli Dev-Genç’liler
çalınan pankart ve çadır yerine halkın desteğiyle yeniden
pankart ve temsili çadır kurdular. Saat 00.20 sıralarında
ikinci kez çadırı basan katiller, 2 Liseli Dev-Genç'liyi
darp edip, çadırlarını ve pankartını çaldı. Bunun üzerine
Liseli Dev-Genç'liler etraftan bulduğu tahta parçaları
ve poşetlerle 3. kez çadırını kurdu. Sabaha karşı 05.00
sıralarında ise zabıtaların barikatlarını kamulaştıran Dev-
Genç'liler direniş çadırına dönüştürdü.

Kartal Çadırına, Liseli Dev-Genç'lilere Saldırı
AKP'nin katil polisleri Berkin Elvan Adalet Çadırı’na

2 Ağustos'ta saldırdı. Saldırı sırasında açlık grevinde
olan 1 Liseli Dev-Genç'liyi aramak istediler, liseli
kendini aratmayarak direndi. Liseli Dev-Genç'liler:
"Katil köpekler Dev-Genç'li arkadaşımıza işkence ya-
parak üzerini, çantasını ve çadırı aradı. Bu sırada liseli
arkadaşımız "İşkence Yapmak Şerefsizliktir", "Berkin
Elvan Ölümsüzdür" sloganları attı. 1 kişi için 40 kişi
gelen katil köpekler çadırı ve ozaliti çalarak kaçtılar"
açıklamasında bulundu. 

1 Mayıs

Kuruçeşme

Bahçelievler

Yürüyüş
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Berkin İçin Adalet İstiyoruz Alacağız!

Bütün Yoksul Mahallelerde Biz Varız!
Hacı Hüsrev Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç'liler 4

Ağustos'ta dergi dağıtımı yaptı. Yapılan dergi dağıtımında
7 evde sohbet edildi. 40 kapı çalınan mahallede toplam
19 dergi verildi.

Adalet İstiyoruz Alacağız!
Elif, Şafak, Bahtiyar, Günay Olup

Adaleti Biz Sağlayacağız!
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Halk Cephesi-Uluslararası İlişkiler Komitesi Steve Kaczynski için kitap
ve mektuplarla tecriti yenme çağırısı yaptı.

Uluslararası İlişkiler Komitesi yaptığı duyuruda Steve’in Maltepe
Yabancılar Hapishanesi’nde ağır tecrit koşulları altında insanlık onurunu
korumak için açlık grevi yaptığını ifade etti.

1 Ağustos’ta yapılan açıklamada "Eyüp Baş Sempozyumları’nın
sessiz emekçisi Steve, uluslararası devrimci mücadeleden duyulan
korku sonucu tutuklandı ve hapishanede kitap, mektup, dergi ve gazete

alması üzerindeki engelleri kaldırmak için açlık grevine başladı. Bugün
ise hapishanede açlık grevini bırakması yönünde baskılara maruz kalıyor. 
Tüm bu saldırılara karşı yolladığımız mektup ve kitaplarımızla tecriti

yenelim. Halk güçlerinin zaferlerine bir yenisini daha eklemek için Steve’e destek
verelim! Enternasyonal devrimci Steve’e bir kitap da sen yolla!" denildi.

Pankart Çalmakla Halk Kurtuluş
Savaşçılarını Unutturamazsınız!
Sarıgazi’de 30 Temmuz gece saat 01.00 sularında

AKP’nin katil polisleri Sarıgazi Özgürlükler Derneği’ne
asılmış olan “IŞİD’e Operasyon Değil Devrimcilere
Katliam Yapılıyor! Günay Özarslan Ölümsüzdür Hesabını

Soracağız! -Halk Cephesi” pankartını çaldılar. Sarıgazi Öz-
gürlükler Derneği bununla ilgili yaptığı açıklamada: “AKP’nin uşağı katil polislere
sesleniyoruz. Hırsızların kapı bekçiliğini yapmanız yanında kendiniz de hırsızsınız.
Günay Özarslan için astığımız pankartı çalarak onu katlettiğinizi unutturabileceğinizi
sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Günü geldiğinde Günay’ın hesabını halkımızla birlikte
sizlerden soracağımızı da bilin” denildi.

İstanbul’da Halk Meclisi
Toplantıları Yapıldı!

İşte bu toplantılardan birkaçı;

Bağcılar: 30 Temmuz'da yapılan toplantıda verilen
dilekçelerin sonucu ve yapılacaklar konuşuldu. 

Gazi:Gazi Halk Meclisi 3 Ağustos’ta saat 20:00’da
meclis binasında toplantı yaptı. 

Gülsuyu:3 Ağustos akşamı saat 20:00’da Emek Cad-
desi’nde bulunan Mahir, Hüseyin, Ulaş Parkı’nda mahalle
gençleriyle sohbet edildi. 

Esenyurt: 1 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi’nde Halk
Meclisi toplantısı yapıldı. 

Sarıgazi: 29 Temmuz'da Sarıgazi Halk Meclisi toplantı
yaptı. 

Kuruçeşme: 2 Ağustos’ta Kuruçeşme’de Halk Cep-
heliler piknik düzenlediler. Pikniğe 15 kişi katıldı.

Duydun mu?
Steve Açlığının 37. Gününde!

AKP Halktan Korkuyor
Korkularını Büyüteceğiz!

Ne Operasyonlarınız,
Ne Katliamlarınız

Yürüyüşümüzü Durduramaz!
Alibeyköy Halk Cephesi, Türkiye genelinde yapılan

operasyon ve tutuklamalarla ilgili 29 Temmuz'da bir
açıklama yaptı. Açıklamada “Başbakan Davutoğlu yaptığı
son açıklamalarından birinde “ne gerekiyorsa yapılacak”
diyordu. Evet, halktan korkan bir iktidar için yapılacak
tek bir şey var bütün halkı gözaltına almak. Fiziken
mümkün olmayan bir şeyi ancak böyle, kimliklerini
gizleyerek, sivil giyinerek yapmaya çalışıyorlar. Çünkü
halkın içinde onlara istihbarat taşıyacak, onlara işbirlikçilik
yapacak insan bulamıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar
kendi sonlarına engel olamayacaklar" denildi.

Halkın Mühendis Mimarları: 
Halkın Mühendis Mimarları Türkiye genelinde ve

bunun ayağı olan Ankara'da yapılan operasyon ve göz-
altılarla ilgili 30 Temmuz'da bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada: “Halkın Mimarı Alev Şahin ve dostlarımız Ezgi
Antmen, Egemen Akkuş, Özkan Kayoz, Ali Altunsoy,
Zeynep Cansu Tatar gözaltına alınmışlardır. Halkın Mü-
hendis Mimarları olarak AKP iktidarına sesleniyoruz;
bizleri, yoldaşlarımızı, dostlarımızı baskılarla, gözaltılarla,
hatta katliamlarla korkutamazsınız." denildi.



Liseli
Dev-Genç'liler
Armutlu’da
Buluşuyor!

Liseli Dev-Genç'liler Armutlu Mahalle-
si’nde kahvaltıda buluşuyor. Kahvaltının ar-

dından umudun tuğlalarını örmeye Dev-Genç inşaa-
tına gidiyoruz. Tüm liselileri kahvaltıya katılmaya ve
inşaatımızda yardımcı olmaya çağırıyoruz.

Tarih:15 Ağustos  
Saat 10.00 

Yer: Armutlu Mahallesi-İstanbul

Günay Özarslan Bir Kez de
Halk Okulu ile Selamlandı!

Okmeydanı: Halk Okulu çalışmasında, bu hafta
halk düşmanları karşısında teslim olmayarak direnişi
seçen, 15 kurşunla infaz edilen Günay Özarslan ve ce-
naze direnişi ele alındı. Çalışmanın ikinci bölümünde
cenaze süreci, direnişimiz ve zaferimiz ele alındı. Her-
kesin söz aldığı çalışmaya 20 kişi katıldı. Çalışma 1,5
saat sürdü.
Sarıgazi: 29 Temmuz'da Liseli Dev-Genç'lilerle bir-
likte Halk Okulu çalışması yapıldı. 3 Liseli Dev-Genç'li-
nin katıldığı çalışmada “Devlet” konusu tartışıldı.

Halka Karşı Savaşa, Halkın
Savaşını Büyüterek

Cevap Verelim!
Gazi Mahallesi’nde 4 Ağustos gecesi terör estirmeye

çalışan polise karşı Halk Cepheliler gereken cevabı ver-
di. Açıklama yapan Gazi Halk Cephesi: “Gazi Mahalle-
si Günay Özarslan'ın şehitliği ile başlayan dört gün bo-
yunca tarihi bir direnişe tanıklık etti. Şehitlere bağlılığın,
vefanın, sevginin, feda kültürünün sayısız örneği hayatın
içinde yeniden yeniden hayat buldu. Katliam yaparak hal-
kı sindirmeyi hedefleyen faşizm bir kez daha halkın di-
renişi karşısında yenildi.” denildi. 

Gazi Mahallesi’nde Ev Baskınları
Gazi Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta yapılan ev baskınla-

rında Ayşegül Turan, Mürsel Turan, Sinan Bozkurt göz-
altına alındı. Baskınlar 8 Evler ve Son Durak bölgelerinde
gerçekleşti. Son Durak'ta Salih Keskin'in evi basıldı. Bas-
kınlarda Bektaş Özder ve Fırat Doğan tutuklandı.İkitelli'de Günay Özarslan

İçin Anma Yemeği Verildi
Günay Özarslan Bağcılar Yenimahalle’de kaldığı eve

özel haraket polisleri tarafından 24 Temmuz’da yapılan
operasyonla katledildi. Bu katliamda Günay Özarslan’ın
vücudundan 15 kurşun çıktı. Gazi Mahallesi Cemevi’nde
cenazemiz alıkonmak istedi. Halk 80 saatlik bir direniş
gösterdi. Faşizme geri adım attırdı. Buna karşı Gazi Me-
zarlığı’nda çok sevdiği yoldaşlarının yanına vasiyeti
üzerine sevenleri ve yoldaşları tarafında defnedildi. İki-
telli Özgürlükler Derneği, Günay Özarslan'ı unutmadı unut-
mayacak. 31 Temmuz saat 20.30'da 50 kişinin katılımıyla
saygı duruşu yapıldı, şiir okundu. Mücadeleyi anlatan ko-
nuşma metninin okunmasından sonra yemek yenilerek
anma sona erdi. 

“Baskınlarla Bizi
Durduramazsınız!”

İstanbul Alibeyköy’de, 1 Ağustos sabaha karşı 04.30’da
katil polisler “Eylemlerde kullanılan delilleri arıyoruz” di-
yerek ev bastılar. 2 saat boyunca evi talan eden katil sü-
rüsü hiçbir şey bulamayınca çekip gittiler. Alibeyköy Halk
Cephesi yaptığı açıklamada bu baskınların Günay Özars-
lan’ın cenazesini yoldaşlarının, ona yakışır bir şekilde kal-
dırmasının yarattığı hazımsızlık olduğunu belirttiler.

Yürüyüş
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Av ru pa’da
Katliamlara Dünyanın Hiç Bir Yerinde

Sessiz Kalmayalım!
Günay Özarslan'nın katledilmesi 28 Temmuz'da Köln

Wiener Platz’da “Günay Özarslan Ölümsüzdür” pankartı al-
tında  protesto edildi.

Yaklaşık bir saat süren protesto esnasında “Günay Yolda-
şın Hesabı Mahşere Kalmayacaktır” başlıklı bildiriler dağıtıldı. 

Steve için Adalet İstiyoruz
Talebimizi Duymayan Kalmayacak

2 Nisan’dan beri tutuklu olan ve tecrit koşullarında ol-
duğu için açlık grevi direnişinde olan yoldaşımız Steve
için bulunduğumuz her yerde adalet talebimizi haykırmaya
devam ediyoruz.

İngiltere'de, İskoçya'da, Almanya, Avusturya'da her-
kes Steve’e adalet diye faşist devleti teşhir ediyor.

Steve Özgürlük Komitesi 1 Ağustos günü Londra’nın
merkezinde toplu bildiri dağıtımı yaptı. Grup Yorum şar-
kıları ve marşları eşliğinde Steve’e Özgürlük yazan ti-
şörtlerimizle binlerce kişiye seslendik.

Yaklaşık 2000 bildirinin dağıtıldığı, 12 kişinin katıl-
dığı bildiri dağıtımı boyunca İngilizce sloganlar atıldı, bil-
diri okundu ve kısa konuşmalar yapıldı.

İngiltere-Edingburg’da yayınlanan Edingburg Evening
News gazetesi kampanyamıza iki gün haber yaparak ka-
tıldı. 

İsviçre: İsviçre TAYAD, Zürich’te Dayanışma
İçin Çadır Açtı
İsviçre TAYAD Komitesi’nin açtığı çadır iki gün sür-

dü. Açılan çadırda enternayonalist devrimci Steve’in du-
rumunu anlatan bildiriler dağıtıldı. Steve’in yaptığı açlık
grevi ve nedenleri anlatıldı. Açılan çadırda ayrıca Yürü-
yüş dergisi de halka ulaştırıldı.

Hedefsiz Sohbetler Değil
Hafta Sonları Halk Toplantıları Günü!

Bazen kurumlarda zamanımız hedefsiz konuşulan saatlerle
geçiyor. Halk toplantıları işte bunu yok ediyor. Halkımızı po-
litikleştirmeyi hedefliyor. Bu hafta sonu Londra'da gerçek-
leştirilen toplantı yine kahvaltıyla başladı. Umudun 453 ve 454
sayılı açıklamaları okundu. “Emperyalizme Uşaklığınızı Ya-
lanlarla, Terör Demagojileri İle Pisliklerinizi Üzerimize Ata-
rak Meşrulaştıramazsınız! ‘Teröre Karşı Mücadele’ Demagojisi
İle Amerikan İşbirlikçiliğinin ve Halka Karşı Uygulanan Fa-
şist Terörün Üstünü Örtemezsiniz!” yazısı okundu. 

Söz almak isteyenler yazılarda ne anladıklarını kendi yo-
rumlarıyla anlattılar.

Dergiden okunan yazıların ardından kitle ile birlikte haf-
talık program yapıldı.

Yürüyüş Dergisi Hiç Durmadan!
Londra Edmond'da her hafta olduğu gibi bu haftada Yü-

rüyüş dergisi dağıtımı hiç durmadan devam etti.
14:00 - 16:00 arası açılan stantta 8 Yürüyüş dergisi ve Ste-

ve için İngilizce bildiri halklara ulaştırıldı.
Woodgreen'de 14:00 - 16:00 arası açılan stantta ise Steve

için İngilizce bildiri dağıtıldı. 1 Çizgilerle Anadolu Tarihi ve
9 Yürüyüş dergisi halklara ulaştırıldı.

Gerçekleri Sokak Sokak Anlatıyoruz!
30 Temmuz'da Bremen'de, Anadolu Federasyonu Devrimci

Tutsaklarına Özgürlük şiarıyla afişleme çalışması ve bildiri da-
ğıtımı yapıldı.

100 afişin yapıştırıldığı, 600 bildirinin dağıtıldığı çalışma,
ayrıca 'Elif, Şafak, Bahtiyar ve Umudun Çocuğu Berkin El-
van'ın fotoğraflarının bulunduğu ozalitle halkın matbaası du-
varlara işlendi.

Başka Bir Kıtada F-Tipi Film
Avustralya'nın Sidney şehrinde “F Tipi Film” gösterimle-

rinin ikincisi Türkiyeliler için 1 Ağustos' ta Sosyalist Birlik'in
desteğiyle gerçekleştirildi.

Film gösterimine katılım oldukça yoğundu. Türkiyeliler’in
yanı sıra Avustralya, Suriye, Lübnan, Latin Amerika ve Afri-
ka kıtası ülkelerinden de etkinliğe katılım sağlandı.

“F Tipi Film” gösterimi öncesinde; Sosyalist Birlik üyesi
Pip Hinman kısa bir tanıtım konuşması yaptı. Saygı duruşu ar-
dından da daha sonra film gösterimi yapıldı.

Film gösterimine  40 kişi katıldı.
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İngiltere



Elif Karaman ve Aydın Yıl-
dırım’ı 17 Ağustos 1999'da mey-
dana gelen Marmara depreminde
kaybettik. 

Elif Karaman, 1981'de doğdu.
Aslen Malatyalı olan Elif, İzmit
doğumludur. İzmit Demokratik

Lise İçin Mücadele Komiteleri sorumlusu, aynı zamanda Kur-
tuluş dergisi dağıtımcısıydı. 

Aydın Yıldırım, halkının mücadelesine gönül vermiş bir
devrimci, bir sanatçı adayıydı. Bağcılar'daki Karanfiller Kültür
Merkezi Müzik Topluluğu üyesiydi.

"Gerilla çalıştığı bölgeyi ve halkı çok iyi bilmeli... Eğer bun-
ları bilmezse çok yaşamaz. Kendini ve halkını çok sevmiyor-
dur..." 

Baki Erdoğan 

17 Ağustos - 23 Ağustos

“Hiç aklından çıkarma
Dante, bunları hep hatırla...
bizi bir yığın uydurma ve ya-
lanla muhkum ettiler... bizi
idam ediyorlarsa, bunun se-
bebi... biz yoksullardan ya-
naydık, insanların insanlar
tarafından ezilmesine ve sö-
mürülmesine karşıydık...” B.
Vanzetti

Sacco ve Vanzetti'nin idamı, burjuva hukukunun ve
yargısının nasıl “sınıf çıkarları” doğrultusunda kullanıldığının
tarihi bir örneğidir. İşçi önderleriydiler onlar. ABD'deki
“komünist avı” döneminde bir komplo sonucu tutuklandılar
ve burjuva hukukunun komploya uygun olarak verdiği
kararla 23 Ağustos 1927'de idam edildiler.  

Aydın Yıldırım Elif Karaman

Senem Adalı, OKM, TAYAD
ve Özgür-Der çalışmalarında yer
aldı. İnfazlara, kaybetmelere karşı
sayısız eylemin örgütleyicisiydi.
Muhammed, mahalli alanda faa-
liyet sürdürüyordu. Bulundukları
semtte  Kurtuluş dağıtımcılığını

yapıyorlardı. Senem ve Muhammed 20 Ağustos 1996'da
İstanbul Alibeyköy'de kaldıkları evde silahsız, savunmasız
durumda, polis tarafından infaz edildiler.

Muhammed Kaya Senem Adalı

Mihri Belli, 1916’da Silivri’de doğdu. Dev-
rimci düşüncelerle 1936’da İktisat okumaya
gittiği Amerika’da tanıştı. 1940’ta Türkiye’ye
döndükten sonra TKP ile ilişki kurarak, TKP
içinde çalışmaya başladı. 1942 yılı sonlarında
TKP’nin Merkez Komite üyesi oldu. Bu dö-
nemden başlayarak yürüttüğü siyasal faaliyetler

nedeniyle bir çok kez gözaltına alındı, tutuklandı.1946’da
yurt dışına çıkarak, Yunan iç savaşına katıldı. Faşizme karşı
sürdürülen savaşta, tabur komutanlığı da yaptı. İki kez
yaralandı. 1960’lı yıllar da “Türk Solu” ve “Aydınlık Sosyalist
Dergi” adlı yayın organlarını çıkardı. Türkiye sol hareketi
içinde Türkiye devriminin yoluna ilişkin tartışmalarda MDD’yi
savundu. Mahir Çayanlar ile birlikte bir süre aynı saflarda
mücadele etse de yanlış düşünceleri nedeniyle sürecin dışına
düştü. Siyasal yaşamını sonraki yıllarda da devam ettirerek,
mücadelesini kendi anlayışı doğrultusunda sürdürdü. 

Mihri Belli, 17 Ağustos 2011’de yaşamını yitirdi. Devrimden,
sosyalizmden her ne olursa olun vazgeçmemenin  temsilcile-
rinden, enternasyonalizmin, anti-emperyalizmin sadık izleyi-
cilerinden biri olarak halkların mücadele tarihinde haklıyerini
almıştır. Belli, devrimci yaşamına damgasını vuran enternas-
yonalist, anti emperyalist duruşu ve ömür boyu devrimciliğiyle
halkların mücadelesinde yaşamaya devam edecektir.

Mihri BELLİ

Baki, mücadeleye 1984'te Aydın Turizm
Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken katıldı.
TÖDEF'in kurucularından biri oldu. 1991
sonunda farklı görevler üstlendi. 22 Ağustos
1993'te Aydın polisi tarafından işkencede
katledildi. Şehit düştüğünde devrimci hare-
ketin Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu'ydu.Baki Erdoğan

İzmir- Aliağa Rafinerisi'nde sürdürülen
direnişte 22 Ağustos 1970'te patronun adam-
ları tarafından vurularak katledildi. Parti-
Cephe'nin işçi alanındaki kadrolarındandı.

Necmettin Giritlioğlu

Rizeli’ydi. Ana dili Lazca'dır. Ankara
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
öğrencisiyken bir Dev-Genç'li olarak mü-
cadeleye katıldı. 1997'de Dersim Kır Gerilla
Birlikleri’ne katıldı. Şubat 1999'da tutsak
düştü. Mücadele devam ediyordu. 2001'de
Malatya Hapishanesi'nde 7. Ölüm Orucu
Ekibi direnişçisi olarak tecrite karşı ölüm

orucuna başladı. Direnişinin ilerleyen günlerinde Ankara
Numune Hastanesi'ne sevk edildi ve 22 Ağustos 2002'de
şehit düştü.

Melek Birsen Hoşver

Bartolomeo
VANZETTİ

Nicola
SACCO



Selami Kurnaz,
yoldaşı Birsen’i anlatıyor...

Birsen Hoşver diye yankılandı duvarlar

-Senin ülkende dağlar denizden başlar-

Sağım açlık-solum ölüm

Dört duvar arasındayım

Sıcaklar kerbela-boğucu

Bir avuç gökyüzünde ALICI KUŞLAR var

Hayat can istiyor

Ben mapustayım

Bir yanım derya deniz 

bir yanım içerde

Karadeniz horona durdu tepiniyor

Ve senin adın geldi kondu hücremize. Sesten gökyüzü ağ-
lıyor; bir can, bir can, bir can daha düştü toprağa. Ne güzel
bir gündü içinde acıyı, gururu, hüznü, onuru barındıran.
Durdum, duraladım, sağırlaştı kulağım, göğüs kafesine sığmaz
oldu yüreğim... Birsen Hoşver diye yankılandı duvarlar.
Sustum sen konuşurken;

"...Uzun uzun sana nasıl sesleneyim diye düşünürken...
Neyse benim iki adım var ama Melek'i tercih ediyorum,
haberin ola diye yazıyorum!.."

Ve avaz avaz bağırıyorum: Melek Birsen Hoşver... Ardından
tüm yürekler, yarenler bir olup haykırıyorlar.

Yüzünü betimleyemediğim, yazılarından tanıdığım, yürek
izi sürdüğüm, aylar oldu senden haber alamayalı. Ne yazdığımız
mektuplar sana ulaştı, ne senin yazdıkların bize...

Ardı ardına geldi ve dün gece de penceredeydik. Ayışığında,
“güneşin ülkesini zapt etmeye” türküsünü söyledik, marşları
da, şiirleri de mayalayarak. Sloganlarımızsa yürek diliydi.
Ne de çok sarıp sarmaladı bizi ismin gelip kurulunca
yüreğimize. Alev topuna çevirdin bizi, ne mutlu sana özlemini
dindirdin. Dindiremeyenler utansın....

Yakıtın açlıktı... Pupa yelken yol aldın yıldızına. Denize
benzeyen gökyüzü tüm maviliğiyle başımızı kaldırdığımızda
görülüyor. Ve yıldızlar tepemizde gülümsüyorlar. Ne kadar
çoğaldılar ki... Semra, Fatma... A-ha seni de buldum aralarında
hep kıpır kıpır. Kayıp gittin bir yıldız gibi işte. Umudumuz
sevdanda saklı.

Karadeniz horona durdu tepiniyor.

Ve ölüm hep yanıbaşımızda hasada durmuş gibi. Yitip
giden onca canlar. Ve koca gözbebekleri gelip geçer yürekleri
hesabımız sorulsun diye.

Yürüdün geldin işte... Yüreğini, coşkunu ve inancını
yükledin de heybeye, öyle vakur, öyle dervişcesine. Hemi de
duvarları delerek geldin. Dile geldin söz oldun, akıttın yüreğini
ve bize düşen seni anlatmak...

Sen, unutturulmaya çalışılan Laz halkının kızı olarak dün-
yaya merhaba dedin. Rize-Pazar'da çay bahçeleri arasında
büyüdün. Gün geldi elinle topladın çayı ve varengellerle
taşıdın harman yerine. Alım yerlerinde sıraya girdin çayı sa-
tabilmek için. Bazen elde kaldı. Egemenlere tepki olarak de-
relere, denize döktünüz. Bu yüzden açlığı, yoksullluğu
yakından bilirdin. Ve yaşamınız gurbetçilik oldu. Aş için, iş
için düşüldü yollara, büyük kentlere. Tüm Karadenizliler
gibi, tüm Anadolu'nun yoksul halkları gibi.

Senin memleketinde gün denizden doğar denizden batar. Bu
yüzden size Zuğaşi Berepe - Deniz’in Çocukları dendi. Senin
ülkende dağlar denizden başlar, bu yüzden sevdanı dağlarda bü-
yüttün... Kaçkar Dağları’nın eteklerinde çiçeklerin binbir çeşiti
bulunur. En güzel çiçeklerden biri sen oldun Melek... Tıpkı Ayşe
Gülen, Sadık Mamati, Zehra Kulaksız, Canan Kulaksız gibi
onlar da senin gibi Rizeliydi, Laz'dı... Onlarla aynı sevdaya baş
koydunuz. Mavzer oldu yürekleriniz, bastınız tetiğe...

Damarlarımızda gençlik kanı dolaşıyor,
deli deli akıyor

Daha fazla söze gerek bırakmadınız ki. Ne diyebiliriz ki.
Acılar çektin, yapayalnız kaldın ama moralini bozmadın,
coşkunu yitirmedin... Karadenizli yanınla, "Burası kalabalık
bolca in-cin top oynuyor." Biliyorduk yalnızlığın fiziki idi.
Yoksa hep bizimleydin, seninleydik. Bu coşku ile yol alıyordun.
Gün oldu mektupların yasaklandı, ulaştırmadılar. Bizim mek-
tupları da sana vermediler. Ailen en büyük engeldi önünde,
elinin tersiyle iterek anakuzusu olmadığını gösterdin. Çok
şeyler öğrettin bize Melek, çok şeyler... Bağlılığı, vefayı,
ölesiye sevdalanmayı.

Ve o gün gelip çattığında. 26 Eylül 2001... Sevincinden
çığlıklar atıp horon teptin ve yedinci ekipte tereddütsüzce
yerini aldın...

"... Şimdi benim zaten dünya işleriyle bir işim kalmadı.
Bilsen ne kadar mutluyum. Sonunda ben de bir bant kaptım.
Yedinci katardan koyuldum yola..." dedin ve sözünü tuttun. 

... Hiç baktın mı geceleyin gökyüzüne, yıldızların arasında
kaybolmak için. Ve hiç aradın mı türkü söyleyen sesin
sahibini. Saçı, kaşı, gözü nasıl diye... Bilmem voltada dalıp
gittin mi uzaklara tanıdık yüzler bulmak için. Gökyüzü ol-
masaydı deniz mavi rengini alır mıydı? Toprak dereyi gör-
meseydi sararıp akar mıydı? Acı-onur-hüzün-gurur iç içe
geçmiş beynimizin kıvrımlarında dolanıp duruyor. Yüreğimiz
göğüs kafesine sığmıyor. Kendi ellerimizle gelin eyledik ya-
renlerimizi. Nasıl dile gelip konuşalım, boğazımız düğümleniyor.
Suskunluğumuz bile çok şey anlatıyor.

Ardı ardına gittiler kanat çırparak güneşin ülkesine, sanki
yarışırcasına... Ne denir ki yarenler, ne denir ki. Kör olmuş
gözlere, duymayan kulaklara inat olsun diye değil. Sevdamız
bezensin diyedir yurdumuza... Ölesiye devam edeceğiz yolu-
muza. Ve dünyaya gözünü açan bebelere adlarını vereceğiz.
Umudumuzu büyütsünler diye.

Bu yürekler acıya nasırlaştı. Ama bu acılar güzel günleri
getirecek...

Anıları Mirasımız



Sanatçılar ve Halk
Birlikte Festival Örgütlüyor!

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü’nün doğal gü-
zellikleri para babalarının iştahını kabartıyor. Çeşitli yön-
temlerle ele geçirmeye çalışıyorlar. Bir çevre katliamı teh-
likesi ile karşı karşıya Bademli. Bütün bu güzelliklerine rağ-
men köyün halkı yoksul. Ne zeytincilikten ne de balıkçılıktan
geçimlerini sağlayamıyorlar. Köy halkının kurduğu Bademli
Kültür Sanat ve Gelişim Derneği, köyde bir bilinç yaratmayı,
tehlikelere karşı dikkat çekmeyi ve sorunlarına ilişkin çö-
zümler üretmeyi hedefliyor. 

Bu hedeflerini hayata geçirmek için geçtiğimiz sene bir
festival yaptılar. Bademli tarihinin bu ilk festivali 2014 Ağus-
tos'unda yapılmış; 3 gün süren festival boyunca köy içinde
konserler, resim - fotoğraf sergileri, tiyatro gösterimleri ve
edebiyat söyleşileri gerçekleştirilmişti.

Dernek, festivalin bu sene yapılacak olan ikincisini Sa-
nat Meclisi ile birlikte örgütlemek için Sanat Meclisi'ne baş-
vuruda bulundu. İstanbul'da yapılan Sanat Meclisi Festi-
valleri’ni duymuşlardı. Benzeri bir festivali köye taşımak is-
tediler. Program içeriğinden tüm teknik hazırlıklara kadar her
süreci birlikte örgütlemeyi teklif ettiler. İstanbul'daki bu sa-
nat buluşmalarını İstanbul dışına taşıma hedefi de vardı. Böy-
lece ilk adım atılacaktı. Teklifin kabul edilmesinin ardından
çalışmalar başladı. Dernek ve meclisin ortak toplantıların-
da kimlerin katılacağı, nelerin olacağı, teması, yeri, tarihi, her
şeyi birlikte belirlendi. Festival bu sene 7-8-9 Ağustos'ta yine
köyün içinde yapılacak. 3 gün boyunca gün içindeki tiyat-
ro, dans, söyleşi, sergi, dinleti gibi programların ardından ak-
şamları büyük konserler olacak. Ücretsiz yapılacak festiva-
le çadır kampta kurulacak. 

Yürüyüş

9 Ağustos
2015

Sayı: 481

İŞYERLERİNDE İŞÇİ KOMİTELERİNİ İŞÇİ MECLİSLERİNİ KURALIM!558

Enerji tekelleri yıllardır elektrik faturalarıyla halkımızı
soyup soğana çeviriyor. Bir tarafta biz, şişirilmiş faturalarla
cebelleşirken diğer tarafta kaçak sarayda oturanlar ayda 1.5
milyon liralık elektrik tüketiyor. Halkımızla beraber bu soy-
gun politikasının karşısına kendi alternatifimizi ortaya ko-
yabilmek için Halkın Mühendis Mimarları,  “Kendi Ener-
jimizi Kendimiz Üretiyoruz” sloganıyla Küçükarmutlu
Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik rüzgâr türbinini kurdular.

Halkın mühendisleri yaptıkları açıklamada "Bizler, bu
rüzgâr türbinini uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen,
Küçükarmutlu’nun yiğit evladı şehidimiz Hasan Ferit Ge-
dik’in ismini verdik. Bu türbinden elektrik üretmek, bizim
şehitlerimize olan namus borcumuzdur. 'Kendi enerjimi-
zi kendimiz üretiyoruz' iddiası, halkımıza umut olmuştur.
Halkımızın bu umudunu boşa çıkarmayacağız.

Kendi elektriğini üretme konusunda kafa yoran tekni-
kerlere, mühendislere, öğrencilere, rüzgâr türbini ile il-
gilenen herkese sesleniyoruz. Gelin, Küçükarmutlu’daki
Hasan Ferit Gedik rüzgâr türbinimizden elektrik üretme
konusunda bize destek olun. Biliyoruz ki türbinimizden
elektrik ürettikten sonra Armutlu halkının yüzündeki te-
bessüm, gözlerindeki ışıltı, verdiğimiz emeklere değecektir.
İşte o zaman Hasan Ferit Gedik’i kendi mücadelemizde
yaşatmış olacağız..." denildi.

Halkın Mühendis Mimarları, 
Hasan Ferit Gedik Rüzgâr Türbini 

İçin Desteklerinizi Bekliyor!

Dersim’de Katil Polisler
Saldırmaya Devam Ediyor!

Son günlerde defalarca gözaltına alınan Dersim Halk
Cepheli Neslihan Albayrak’a, polis 30 Temmuz’da bir kez
daha saldırdı. Neslihan Albayrak, otobüs durağında ar-
kadaşıyla birlikte otururken sivil bir araçla polisler ge-
lerek çantasını aramak istediler. Neslihan bu keyfi uy-
gulamalardan vazgeçmelerini söyleyerek çantasını arat-
mayacağını söyledi. Bunun üzerine işkenceyle gözaltı-
na alınarak, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürül-
dü ve işkenceyle, ahlaksızca üzeri arandı.  Polis Nesli-
han’a; “Seni de öldürüp, parçalayıp Elif Sultan’ın yanı-
na gömeceğiz” diyerek katletmekle tehdit etti. Dersim
Halk Cephesi yaptığı açıklamada; “Biz de sizin kom-
plolarla arkadaşlarımızı tutukladığınızı, karakollarınız-
da halkımıza işkence ettiğinizi, sokak ortalarında küçü-
cük çocukları katlettiğinizi, evlerini bastığınız devrim-
ci insanları kurşuna dizdiğinizi çok iyi biliyoruz. İşken-
celerinizin, katliamlarınızın hesabını sizden misliyle
soracağız.  Bir kez daha tekrarlıyoruz; Tunceli İl Emni-
yet Müdürlüğü arkadaşlarımıza ve halkımıza o iğrenç ve
kanlı ellerinizi uzatmaktan vazgeçin. Aksi takdirde uzat-
tığınız o elleri kıracağız. Gözaltılarınız, baskılarınız, iş-
kenceleriniz Bahtiyar Doğruyollar’dan, Şafak Yayla-
lar’dan, Elif Sultan Kalsenler’den, Günay Özaslan-
lar’dan bize miras olarak kalan mücadelemizin önüne asla
geçemeyecektir” dediler. 


