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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: 
“NATO’yu Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik

operasyonlara  karşı belirgin bir konum almaya çağıryorum”
KCK Eş Başkanı Cemil Bayık: “ABD arabulucu olsun;

müzakereye oturulmazsa; ya iç savaş gelişir, ya da darbe”

* Onlar İşbirlikçi Tekellerle El Sıkışıyorlar
* Biz İşbirlikçi Tekellerin Kafasına Sıkıyoruz!* Biz İşbirlikçi Tekellerin Kafasına Sıkıyoruz!
* Onlar Dünya Halklarının Katili Amerika’yı,  NATO’yu,
AB’yi Göreve Çağırıyor;
* Biz Amerika ve İşbirlikçi AKP’den * Biz Amerika ve İşbirlikçi AKP’den 
Hesap Soruyoruz!Hesap Soruyoruz!

KAHROLSUN AMERİKA VEKAHROLSUN AMERİKA VE
İŞBİRLİKÇİ AKP!İŞBİRLİKÇİ AKP!

Suruç’un ve Günay Özarslan’ınSuruç’un ve Günay Özarslan’ın
Hesabını Sorduk, Soracağız!Hesabını Sorduk, Soracağız!

Kani Beko Arzu Çerkezoğlu Remzi Çalışkan

DİSK Genel-İş İşçisi Oya Baydak’ı İşten Atan,
DİSK’in Kapısını İşçilere ve Devrimcilere Kapatan,

İşi ve Onuru İçin Direnen Oya Baydak’a ve 
Devrimci İşçilere Linç Saldırısını Örgütleyen 

ve Uygulatan, Mafya Artığı Patron Sendikacıları...

SENDİKALARDAN DEFOLUN!

Direnen DİH’liler; Mafya Artığı Patron
Sendikacılığından Hesap Soruyor!
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Faşizmin saldırılarına karşı 
daha çok örgütlenmeliyiz. 

Faşizme karşı olan, saldırıların hedefi olan,
düzenle çelişkileri olan tüm sınıf ve tabakala-

rı, tüm halkı örgütlemeyi hedeflemeliyiz. 
Çocuklardan kadınlara, yaşlılara, esnaflara

herkese gitmeliyiz. Kimi nasıl
örgütleyeceğimizi en ince

ayrıntılarına kadar düşünmeliyiz. 
Halkın kendi örgütlülükleri yaratılmadan,

neyin nasıl yapılacağı, nasıl savaşılacağı konu-
sunda halkın katılımı sağlanmadan
halk örgütlenmeleri yaratılamaz,

yaratılsa da işlevli ve kalıcı olamazlar. 
Faşist terör karşısında halkın kendini nasıl

savunacağı bu savunmada hangi araçları nasıl
kullanacağı, ancak halk komitelerinin,

halk meclislerinin örgütlenip
gelişmesiyle netleşirler ve benimsenirler.

ONLAR  DEV-GENÇ’Lİ

15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞLERİ’NDEKİ GİBİ
İŞÇİ SINIFIYLA YANYANA...

ONLAR DEV-GENÇ’Lİ TUTSAK YOLDAŞININ SOLUĞUNDA...

ONLAR DEV-GENÇ’Lİ OMUZ BAŞIMIZDA YOLDAŞ...

"DİREN OYA ABLA
LİSELİ DEV-GENÇ

SENİNLE!"
Liseli Dev-Genç’liler DİSK’te

patron sendikacılığına karşı
direnen Oya Baydak’ı ziyaret
etti.

"HER MEKTUP,
ZULMÜN 

BARİKATINA 
ATILAN BİR TAŞ"

Dev-Genç’liler tutsak Dev-
Genç’lilerle dayanışmak için
belirledikleri 10.000 mektup
hedefinin 3.000’inine ulaştılar.

ARŞİV



48 Ülkemizde Gençlik:

Seher Şahin kavgamızda yol
gösteriyor! Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nde Seher Şahin
çalışması

50 Kamu Emekçileri Cephesi:

AKP faşizmine, sürgüne
gönderme, işten atma cesareti
veren KESK’in icazetçi,
uzlaşmacı sendikacılığıdır

52 Halkın da adaleti var!

Herkes unutsa bile biz
unutmayacağız!

53 ABD ve Küba uzlaşmada bir

adım daha attılar, karşılıklı
elçilik açacaklarını açıkladılar

54 Halka karşı savaşın yeni biçimi,

ilan edilmemiş olağanüstü hal,
özel güvenlik bölgeleri!

56 Avrupa’da Yürüyüş:

Enternasyonal devrimci
Steve’in direnişi
direnişimizdir!

57 Kulağımıza Küpe Olsun

58 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz

İİ ç i n d e k i l e r
31 Halkın Hukuk Bürosu:

Yine susturamazsınız!

32 10 Soruda: Terörizm nedir?

34 Topkapı korsan mitingi

36 Anadolu Cephesi:
Düzene karşı mücadelenin bir
ayağı da demokratik aileyi
oluşturmaktır!

37 Devrimci İşçi Hareketi:
Bu işçi ve devrimci düşmanı,
patron sendikacılarının işçilere,
halka verebilecekleri hiçbir şey
yoktur!

38 Soma, Ermenek yetmedi!

AKP, madenlerde yeni
katliamların onayını verdi!

40 KESK, TTB, ve TMMOB’a;

kendinize “emek örgütü”
diyorsanız neden linççilerden
hesap sormuyorsunuz!

42 Direnişimizi herkese duyuracak,

CHP’li işçi düşmanlarını
teşhir edeceğiz!

44 Sol’un Köşe Taşları:
Kirli olan senin beynindir

46 Röportaj: “Günay’ın teslim

olmama iradesinden korktular”

11 Kürt halkının kaderi halk
düşmanı NATO’da değil
devrimci halk iktidarındadır!

18 “Teslimiyete karşı yüreğini
çıkarıp fırlattı Hatice Abla...”

19 Hatice Aşık’ın katledilmesine

izin vermeyeceğiz!

21 Halkların Katili Amerika:
50 milyon insanı göç ettiren,
23 bin insanı göç yollarında
katleden emperyalizmdir!

23 Uzlaşarak değil; savaşarak,
direnerek kazanabiliriz!

25 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Uzlaşma teslimiyete, teslimiyet
emperyalizmle bütünleşmeye
evrilir!

28 TAYAD’lı Aileler:
Eğitim gücümüzdür

30 Hayatın Öğrettikleri:
Ailelerimizi örgütlemek için

emek harcamalıyız!

Kahrolsun Amerika ve
İşbirlikçi AKP!

Halkın Esnafları Kooperatifi’nin
Açılışına Sayılı Günler Kaldı!

4 DHKC: Emperyalizmin kurbanı
değil, celladı olacağız!

Steve İçin
Açlık Grevindeyiz!

22-23 Ağustos 
11.00
Sibel Yalçın Parkı-
Okmeydanı
(Mahmut Şevket Paşa Mah.  
Şişli/İSTANBUL)

Steve dört duvar arasında yaptığı açlık greviyle
taleplerini kabul ettirdi, zafer kazandı.

Sıra Steve’in özgürlüğünde. Steve için Okmeydanı’nda
24 saatlik açlık grevi başlatıyoruz



DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Anadolu’nun kerpiç evi
Emperyalizmin Beyaz Saray’ı
Kavga bu ikisi arasında
Amansız
Bir yanda halkın ocağı
Bir yanda emperyalizmin sarayı
Kavga bu ikisi arasında
Ölümüne
Ve bu çarpışmada
Yok üçüncü bir noktacık yer bile
Ya kerpiç evin içinde
Ya Beyaz Saray’ın hizmetindesiniz
Bu kadar açıktır bu kavgada her şey
Ve Mahir,
bakıyor o kerpiç evin çatısından

Hayli alçak görünüyor Beyaz Saray
Ki sadece o çatıdan bakıldığında
Olduğu gibi görünür her şey…

7-8 Temmuz’da Dünya halklarının katili Amerika ve
işbirlikçi AKP’nin katliam kararları "PRENSİPTE
ANLAŞTIK" şeklinde yansıdı basına...

Prensipte anlaşmak ne demekti?
32 insanımızın Suruç’ta bombalarla katledilmesi

demekti.
Prensipte anlaşmak, tek başına bir Cepheli kadının

15 kurşun ile delik deşik edilmesi demekti. 
Prensipte anlaşmak halka savaş açmaktı...
Nasıl bir prensiptir bu... Ne demektir prensip? İLK

ADIM... TEMEL... İLK UNSUR demek.  Yani ilk
adımda bu ülkenin devrimcileri yok edilecektir. 

CEPHELİ GÜNAY ÖZARSLAN’IN VE SURUÇTA KATLEDİLEN 
32 İNSANIMIZIN KATİLİ AMERİKA VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR!

AMERİKA’YI VE AKP’Yİ AYAK İZLERİNE KADAR 
SİLECEĞİZ YURDUMUZDAN

EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL

CELLADI OLACAĞIZ
Suruç’ta katledilen 32 kişinin ve yoldaşımız Günay Özarslan’ın intikamını almak için; 

1- 8 Ağustos 2015 tarihinde AKP’nin İstanbul İl binası savaşçılarımız tarafından
silahla taranmış ve bir koruma görevlisi yaralanmıştır. 

2- 10 Ağustos 2015 tarihinde Amerika’nın İstanbul Konsolosluğu taranmıştır. Eylemi
gerçekleştiren savaşçılarımızdan Hatice Aşık son mermisine kadar halk düşmanları ile
çatışmış ve kurşunları bittikten sonra da taşlarla direnerek tutsak düşmüştür…

Tarih: 10 Ağustos 2015                        Açıklama: 456

Yürüyüş

16 Ağustos
2015
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Bombalar, kurşunlar, baskınlar, gözaltılarla, tutukla-
malarla her yol ve yöntemle önce devrimciler "etkisiz
hale getirilecek" imha edilecektir... Sonra halk korkutu-
lacak, sindirilecek ve işbirlikçi AKP ile Amerika’nın
tüm katliam planları işgal planları engelsiz gerçekleşe-
cekti.

Tıpkı 19 Aralık hapishaneler katliamında yaptıkları
gibi...

Devrimci tutsakların neden hedefe yerleştirildikleri-
ni açıklamıştık. Halklar ve devrimci örgütler için en
temel moral değerlerin başında gelmekteydi tutsaklar.
Devrimci tutsaklar teslim alınarak halkları, devrimci
kadroları moral değersiz bırakmak istiyorlardı. Yani,
görünürde tecrit politikası oligarşiye aitmiş gibi ve yine
sadece devrimci tutsakların teslim alınması gibi bir
görüntü oluşsa da bu doğru değildi. Emperyalizm, dev-
rimci tutsakları teslim almaktan başlayarak, Türkiye
Devrimci Hareketi'ni tasfiye etmeyi ve halkımızı teslim
almayı hedeflemekteydi. Dönemin Başbakanı Bülent
Ecevit bunu: "IMF politikalarının uygulanabilmesi
için cezaevleri sorununun çözülmesi şarttır" diyerek,
en özlü şekilde ifade etmişti. İşte saldırı böylesine kap-
samlıydı ve ilk hedef devrimcilerdi. 
İlk adım budur… Buna 15 yıl önce de izin vermedik,

şimdi de izin vermeyeceğiz. 

AMERİKA’YA SORMADAN TUVALETE GİDE-
MEYENLER İÇİN PRENSİPTE ANLAŞMA,
TALİMAT-EMİR DEMEKTİR

Prensipte anlaşmak ne demektir?
Prensipte anlaşmak kan, gözyaşı, işgal, katliam

demek ama oligarşinin işbirlikçi hükümetleri asla bun-
ları tek başlarına yapamazlar...

Dayı'nın deyimi ile "Amerika'ya sormadan tuvalete
gidemezler" demektir. 75 yıldır prensipte anlaşma
budur. 

45 yıldır söylüyoruz yine söylemeye devam edece-
ğiz... 

1- Emperyalizmin Kurbanı Değil Celladı
Olacağız

2- Amerika’yı Ayak İzlerine Kadar Sileceğiz
Ülkemizden 

75 yıldır oligarşik devletin işbirlikçi hükümetleri
HALA Amerika’ya sormadan tuvalete bile gidemiyor-
lar. 

Değil katliam kararları almak nefes bile alamazlar.
Bu nedenle 32 insanımızın ve Cepheli GÜNAY
ÖZARSLAN’IN katili Amerika’dır. 

Vatanımız ABD emperyalizminin işgali altındadır.
Günümüz dünyasında, emperyalizme karşı diren-

mek, büyük bedeller ödemeyi göze almaktır. 
BİZ ALDIK!
AKP, Amerika’ya tam bir teslimiyet halindedir. 7-8

Temmuz görüşmelerinde Amerika ne istemişse AKP
kabul etmiştir. Kelimenin gerçek anlamıyla Amerika
AKP’ye diz çöktürmüştür. Emperyalistler Ortadoğu’da

maşa olarak AKP’yi kullanmakta anlaştılar…
Uzun süredir AKP ile ‘arası açık’ olan Amerika

Tayyip’e bir alternatif yaratamadı… O zaman Tayyip’i
dize getirip yola Tayyip’le devam edelim dediler… 

7-8 Temmuz tarihinde Ankara’da ABD Başkanı
Barac Obama ve Emekli Orgeneral John Allen’in baş-
kanlığını yaptığı ABD heyeti ile Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu arasında yapılan mutaba-
katın özü budur.

Tayyip bugüne kadar TIR’larla silah yardımı yaptığı,
eğitip donattığı, topraklarımızı savaş karargahı olarak
kullandırttığı, kendi tabanının sempati ile yaklaştığı
IŞİD’e karşı Amerikan politikalarına her koşulda boyun
eğdi.

Yine AKP, Suriye’de “Kırmızı çizgim” dediği
PYD’nin varlığına boyun eğecek. AKP’nin bugüne
kadar ki temel çelişkisi Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt
bölgesinin oluşturulmasıydı. Bundan geri dönüşün artık
mümkün olmadığını kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü
politikanın başında ABD var. 

ABD hem PYD’yi, hem de AKP’yi elinin altında
tutacak… Bu konuda anlaştılar… 
İncirlik’ten Diyarbakır’a kadar tüm üsler

Amerika’ya kullandırılacak… 
Kısaca, AKP-ABD mutabakatının özü şudur:
Bir: AKP, ABD’nin Suriye politikalarında Amerikan

çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacak. 
İki: Emperyalistler İncirlik’ten Diyarbakır’a kadar

tüm üsleri sınırsız kullanacak. Gerektiğinde hava saldı-
rılarına TSK da katılabilecek. 

Üç: PYD Suriye’de “koalisyon güçleri”nin kara
gücü olmaya devam edecek…

Dört: Bütün bunların karşılığında ABD de Türkiye
topraklarında PKK’nin ezilmesine ses çıkartmayacak…
AKP’yi destekleyecek…

Beş: DHKP-C’ye karşı ABD’nin “İMHA” kararı
AKP, Amerikan işbirliğiyle hayata geçirilecek. Günay
Özarslan’ın katledilmesi Amerika’nın AKP ile yaptığı
mutabakatın gereğidir. Günay Özarslan’ın “İMHA” tali-
matı Amerika ve AKP tarafından verilmiştir. 

Altı: IŞİD, emperyalistlerin ve işbirlikçilerin bölge-
deki her türlü emperyalist, kontra politikalarını meşru-
laştırmak için kullanılan araç olmaya devam edecek. Bu
amaçla bir yerde emperyalist politikaları meşrulaştır-
mak için tepesine bombalar yağdırılırken başka bir
yerde kullanılmak üzere beslenecek. 

İŞTE PRENSİP BUDUR
ÇOK PRENSİP BELİRLERSİNİZ DAHA...
SİZİ O PRENSİPLERİNİZİN
İÇİNE GÖMECEĞİZ... 

Emperyalistler ve işbirlikçileri bizi imha kararı mı
alıyorlar; BİZİM KARARIMIZ DA KARARDIR, bu
ülke bağımsız olacak. Bağımsız, demokratik bir
Türkiye’yi kuracağız. 

Madem emperyalizm, topraklarımız üzerinde istedi-
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55SURUÇ’UN VE GÜNAY’IN HESABINI SORDUK, SORACAĞIZ!



ği gibi at koşturmak istiyor; o halde
attan tepe taklak düşmeyi de göze
alacak... Onu tepetaklak edeceğiz.

Silah, bomba, sopa, molotof, zin-
cir, bıçak TAŞ ne varsa elimizde ama
esas olarak beynimizle, yüreğimizle
savaşacağız. Topraklarımızdaki son
Amerikalı katili kovana kadar sava-
şacağız. 

AMERİKA’NIN VE
İŞBİRLİKÇİLERİNİN HİÇBİR
SUÇUNU KARŞILIKSIZ
BIRAKMAYACAĞIZ
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ İLE
KUYRUĞUNA TAKILAN VE
SOL OLMAKTAN ÇIKAN SOLA
TEKRAR SESLENİYORUZ,
ÇÖZÜM KATİL AMERİKA İLE
UZLAŞMAK VE ONUN KARA
GÜCÜ OLMAKTA DEĞİL,
ÇÖZÜM NATO'YU GÖREVE
ÇAĞIRMAKTA DEĞİL,
ÇÖZÜM DEMOKRATİK HALK
İKTİDARINDADIR. 

1950'lerden beri, silahını, tankını,
eğitimini, askerinin donunu bile
ABD'den alan; kurulan üslerle, vatan
toprağının 35 milyon metrekarelik
alanının NATO ve ABD’nin deneti-
mine girdiği, bakanların, milletvekil-
lerinin, TSK üst rütbeli komutanları-
nın Amerikan Komutanlarından izin
almaksızın buralara giremediği bir
ülkenin bağımsızlığından ve ordusu-
nun “milli”liğinden söz edilebilir mi?
Edilemez... Başına çuval geçirilen
askerler olayında olduğu gibi, ABD
karşısında yapabilecekleri tek ama
tek şey uşaklıktır. 

Hal böyleyken ülkemizi emper-
yalizme satanlar, yıllarca bu ülkede
bağımsızlığı savunan devrimcileri
"dış mihraklı", "taşeron" olmakla
suçlayarak tutukluyorlar, katlediyor-
lar.

BİZ DE İLAN EDİYORUZ;
BU 35 MİLYON METREKARE-
Yİ SANTİM SANTİM GERİ
ALACAĞIZ. HER SANTİMİNE
ŞEHİT OLUP GÖMÜLMEK
PAHASINA GERİ ALACAĞIZ.
AMERİKA’YI VE İŞBİRLİKÇİ
AKP’Yİ TARİHE GÖMECEĞİZ. 

20 Haziran 1954 tarihinde Türk-
Amerikan hükümetleri arasında

imzalanan askeri kolaylıklar anlaş-
masıyla ülkemizde emperyalist askeri
üslerin kurulmasına izin verilmiştir.
O tarihten sonra onlarca kez halklara
karşı saldırıda kullanılacak bu üslerin
sayısı 1966’ya gelindiğinde 35 mil-
yon metrekarelik bir alana yayılmış
olarak 112’ye çıkacaktır. Bu demek
oluyor ki, Anadolu'muzun bağrında,
üzerinde Amerikan emperyalizminin
bayrağı dalgalanan 35 milyon metre-
karelik 112 kanlı hançer saplı. Bu
“kanlı hançer”lerin emperyalistler
için ne kadar önemli olduğunu
Amerikalı Hv. Org. George S. Brown
şöyle ifade ediyor. “Türkiye’deki
üsler, Birleşik Devletler için son
derece önemlidir. Gerçekte
Ortadoğu’da (...) Amerika’nın doğ-
rudan müdahalesini gerektiren bir
olayda Türkiye’nin desteğini almak-
sızın ve bu üsleri kullanmaksızın
bunu önlemek mümkün değildir.”
(Aktaran Emekli Amiral Sezai
Orkunt, Türkiye-ABD Askeri
İlişkileri S.268) İşte bu nedenle ülke-
mizin bağrına saplıdır bu hançerler.
Hepsini tek tek sökeceğiz ve emper-
yalizmin bağrına saplayacağız o han-
çerleri. 

ANADOLU’NUN BAĞRINA
SAPLADIĞINIZ HANÇERİ
SÖKÜP ATACAĞIZ!

Mahir'le başladı ve devam ediyor
bu savaş... Körfez savaşında en net
tavrı alan Cephe’ye... İstinye’deki
ABD Konsolosluğu'na kadar... Adları
Alişan, Hatice, Ahmet, Mehmet,
Mahir, Hüseyin Ulaş, Sabo, Niyazi,
Sinan...Tüm halk çocukları ile söke-
ceğiz bu hançerleri. 

75 yıldır Amerikan emperyalizmi-
nin yeni sömürgesiyiz. Vatan toprak-
larımız 75 yıldır emperyalizmin işga-
li altındadır. 75 yıldır emperyalizm
ülkemizde içsel bir olgudur. Bu ne
anlama gelir? Bu, ülkemizin her şeyi-
ni artık Amerika'nın belirlediği,
Amerika'nın kendi askerini kullan-
madan ülkemizi işgal ettiği anlamına
gelir. 

75 yıldır ülkemizin bütün ipleri
Amerikalılar'ın elindedir. Bu 75 yılda
gelmiş geçmiş bütün hükümetler,
Amerikalılar adına yönettiler ülkemi-

zi. ABD emperyalizminin istekleri ve
talimatları dışında, kendi başlarına,
bağımsız uyguladıkları tek bir politi-
ka yoktur. Bağımsız "içişleri", "iç
politikası", "iç gündemi" diye bir şey
yoktur. 75 yıldır halklarımıza ihanet
ettiler. Amerika’nın çıkarları için top-
raklarımızı yağmaladılar. Vatanımızı
sattılar. Halkımızı yoksullaştırdılar,
yozlaştırdılar... Ulusal onurumuzu
ayaklar altına aldılar. Emperyalist
tekellerin sermayelerinin güvenliği
için halka savaş açtılar. Halkın öncü-
lerini, devrimcileri katlettiler...

EMPERYALİZMİN İÇSEL BİR
OLGU HALİNE GELMESİ,
YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİN
EMPERYALİZMİN SUÇ
ORTAĞI OLMASI DEMEKTİR

Amerikan işgali altındaki
Vietnamlılar'ın, düşmanı görmeleri
için sadece başlarını kaldırmaları
yeterdi. Amerikan savaş uçaklarını
görünce, düşmanlarını hemen tanıya-
biliyorlardı. Bizim için, bu daha zor.
Yeni-sömürgecilik bizimle aynı dili
konuşuyor. Bizim deri rengimize ve
milliyetimize sahip...

Düşmanı tanımak o kadar kolay
değil. Türkiye'de en geniş manevra
alanıyla çalışıyorlar. Eğer iç güçler
olanaklı kılmasaydı yeni-sömürgeci-
lik var olamazdı. 

Ülkemizde, bu faktör, oligarşidir.
Meclis, iç güvenlik yasaları, ordu

ve polis bu politikayı koordine ediyor
ve ona yasallık kazandırıyor.

Oligarşi içindeki tüm kesimlerin
çıkarı tek bir yerde toplanıyor:
Soygun düzeninin devamı...
İç düşman, vatanımızın kapılarını

emperyalist güçlere  açık tutuyor.
Emperyalistlerin postallarını

giyen, silahını kuşanan ordu, emper-
yalizmin çıkarlarının bekçiliğini
yapıyor.

Yüzlerce “sivil toplum” örgütü ile
halkın içine sızıyor.

Gericilik, diyanetin örgütlenme-
siyle, vatanımızın en ücra köşesinde
cirit atıyor.

Burslar ve krediler, üniversitelere,
sendikalara, enstitülere ve entellektü-
ellere yapılan destekler özendiriliyor.
Bu burs ve kredilerle düşünceler ve
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yaşam şekilleri satın alınıyor.
Bu sızmaları ortak bir amaç birleş-

tiriyor: Ulusal bilincin yok edilerek,
ülkenin yönetilmesini kolaylaştır-
mak.

Yeni sömürgeciliğin en bilindik
yöntemi; tıpkı bugün AKP iktidarında
şekillendiği gibi, kukla hükümetler-
dir. İşbirlikçilikte geçmiş bütün ikti-
darları geride bırakan AKP iktidarı
boyunca emperyalizm ülkemizde her
zamankinden daha çok içsel bir olgu
haline gelmiştir. 

Emperyalizmin içsel bir olgu
olması, oligarşi ile emperyalizmin iç
içe geçmesidir. Bu da anti-emperya-
list mücadele ile anti-oligarşik müca-
delenin iç içe geçmesi anlamına gelir.
Bu nedenledir ki; savaşımız anti-
emperyalist, anti-oligarşik bir halk
savaşıdır. 

Sözde “milli” kurumlara sahiptir
ve hatta yüzlerce milletvekili olan
kendi parlamentosu da vardır. Ancak
ülkenin ekonomisi ve siyasal yöneti-
mi emperyalistlerin elindedir. Yeraltı
yer üstü bütün zenginliklerinin yöne-
timi, iç ve dış politikası emperyaliz-
min elindedir. İşbirlikçileştirilen
sözde ”milli” ordu, emperyalistlerin
çıkarlarını koruyan gizli işgal ordusu
haline gelmiştir. Kendi halkına karşı
savaşan bir iç savaş ordusuna dönüş-
türülmüştür. 
İşte Kürt milliyetçileri ve kuyruk-

çuları halkın tüm umudunu bu parla-
mentoya gömüyorlar. Bu kukla parla-
mento Amerika’nın çıkarları için kat-
lediyor Türk, Kürt, Laz, Çerkes halkı-
mızı.

Bu ülkede siyasal gelişmeleri
doğru yorumlamanın, doğru devrimci
politikalar tespit edebilmenin önko-
şulu, emperyalizm ve faşizm gerçeği-
ni ve buna bağlı olarak da savaşın
biçimlenişini doğru kavramaktır.
Emperyalizmin içsel bir olgu olduğu-
nu, faşizmin şu veya bu parti meselesi
değil, bir sistem sorunu olduğunu
görmeyen, kabul etmeyen hiçbir siya-
si tahlil, ülke gerçeğimizi açıklaya-
maz. Hiçbir gücün halkın çıkarlarını
koruması, kollaması mümkün değil-
dir. 

Başını ABD’nin çektiği emperya-
lizm, ülkemizde, ekonomiden politi-

kaya, eğitimden sağlığa bütün politi-
kalara, çıkacak yasalara, mahkemele-
re, kısacası akla gelebilecek her şeye
müdahale etmektedir. 

Ortadoğu, Balkanlar ve
Kafkaslar'daki ABD çıkarları için
Türkiye oligarşisi taşeron gibi kulla-
nılmaktadır.

DÜNYA HALKLARININ KATİLİ
AMERİKA’NIN TARİHİ KANLI-
DIR! AMERİKA’NIN TARİHİ
İŞGALLER VE KATLİAMLAR
TARİHİDİR 

Amerika’nın o çok övündüğü
medeniyetinin altında beş kıta halkla-
rının kanı, canı ve acıları vardır.
Asya’dan Afrika’ya, Latin
Amerika’ya beş kıtada Amerika’nın
bulaşmadığı haksız savaş, katliam,
sabotaj, komplo, suikast, insan hakla-
rı ihlali yoktur. KITALARI AÇ VE
YOKSUL BIRAKTI. ASYA'DAN
AFRİKA'YA, LATİN AMERİKA'YA
YENİ TERÖR YÖNTEMLERİ VE
KATLİAMLARIYLA FAŞİZMİ
İHRAÇ ETTİ.

EMPERYALİZMİN YENİ SOY-
GUN VE TALAN YÖNTEMLERİ
YENİ SÖMÜRGECİLİK, GİZLİ
İŞGAL, İÇ SAVAŞ VE İŞGAL
ORDUSU…

Sömürücüdür, işkencecidir, katli-
amcıdır, darbecidir... Halkları birbiri-
ne boğazlatmak için dini ve milliyet-
çiliği kışkırttı. İç savaşlar çıkarttı.
Böldü, parçaladı ve sömürgeleştirdi.

ULUSAL SORUNUN KAYNAĞI
EMPERYALİZMDİR 
BU NEDENLE AMERİKA KÜRT
SORUNUNU ÇÖZEMEZ

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KEN-
DİSİNİ YOK ETMESİ GEREKİR.
BU DA MÜMKÜN DEĞİLDİR.
ZORUNLU VE MÜMKÜN OLAN
ŞUDUR:

ORTAK DÜŞMAN AMERİ-
KA'YA KARŞI 

Ortak örgütlenme ortak mücadele,
Birlikte Kurtuluş!

Ortak mücadele ortak örgütlenme,
Birlikte Devrim!

Ortak düşman ABD’ye karşı ortak
mücadeleyi örgütleyelim!

AMERİKA KATİLDİR,

HIRSIZDIR, KATLİAMCIDIR 
DÜNYANIN LANETLİ
EFENDİSİDİR. 
İÇSEL BİR OLGUDUR
EMPERYALİZM 

Aç yattığımız her gecenin, yediği-
miz her copun, gördüğümüz her
işkencenin,  yoksulluğumuzun, yok-
sunluğumuzun sorumlusu emperya-
lizmdir.

Tarih, 6 Temmuz 1969. Türkiye
İşçi Partisi Zonguldak il teşkilatının
faaliyet toplantısı... Mahir Çayan,
anti-emperyalist mücadele konusun-
da reformistlere yönelik eleştirilerini
dile getiriyor. Mahir’in bu eleştirileri-
ne karşı reformistler cevap veriyorlar:
“...İşçi somut olarak Amerikan
emperyalizmini görmüyor, işçi karşı-
sında işvereni görüyor. Örneğin,
“Sözleşmeyi hükümet yaptı.
Amerikan hükümeti Amerikan kıta-
sından kalkıp Türkiye’ye gelip, bu
mukaveleyi mi yaptı?” diye düşünür
işçi. Ve “Amerika nire, Türkiye nire”
der. Mahir daha fazla dayanamaz ve
gereken cevabı verir: “...Korkunç
sözler bunlar. Sizler bilerek veya
bilmeyerek emperyalizme hizmet
etmektesiniz. Emperyalizm bugün
artık bir ülkeye tankları, topları ve
askerleri ile girip klasik anlamda
işgal etmiyor, yeni-sömürgecilik
bugün uzmanları, kredileri, barış
gönüllüleri, üsleri ile yani kendini
gizleyerek bir ülkeyi işgal ediyor.
Ve görünüşte yerli, fakat gerçekte
emperyalizmin iktidarı ile işgalini
sürdürüyor...” (Mahir Çayan.
THKP-C Dava Dosyası Yar
Yayınları)

“Tam Bağımsız Türkiye!” 
İşte gerçek budur. 

TOPRAKLARIMIZ
EMPERYALİSTLERİN SAVAŞ
KARARGAHI OLMAYACAK

Nasıl? Emperyalistler, ülkemizi
ekonomisiyle, askeriyle, tekniği ve
siyaseti ile, her şeyiyle bağımlı kıl-
mıştır. Bu bağımlılık zincirini kırmak
için, kurtuluş savaşı vermeden
emperyalistlerin hiçbir alandaki haki-
miyeti yok edilemez. Bağımsızlık
olmadan ulusal onurumuz, toprakları-
mızdaki servetlerimiz, emeğimiz,
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hiçbir şey gerçekte bizim değildir.
Bizim olan her şeyi emperyalistler ve
işbirlikçi iktidarları gasp etmiştir. 

Bunları geri alabilmek için, TAM
BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK BİR
TÜRKİYE için savaşmaktan, halkın
iktidarını kurmaktan başka hiçbir yol
yoktur. Emperyalistleri değişmiş gös-
terenler, halkların çıkarını savunuyor
gösterenler yalan söylüyor.
Emperyalizm dün de, bugün de daha
çok sömürü için halklara her türlü
zulmü uyguladı. Bugün Irak halkına
yaptıklarıyla, emperyalizm gerçeğini
unutanlara, hafızasını yitirenlere:
“Ben buradayım ve hiç değişmedim”
diyor. 

ABDULLAH ÖCALAN’I
KİM TESLİM ETTİ TÜRKİYE
OLİGARŞİSİNE?
EMPERYALİZM...
NE ÇABUK UNUTTU BUNU
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ?
BU EMPERYALİZMLE BARIŞ
OLUR MU? BU EMPERYALİST-
LERİN ORDULARI NATO
GÖREVE ÇAĞRILIR MI?

Emperyalistlerin Irak halkına sal-
dırısı ABDULLAH ÖCALAN’I
TÜRKİYE’YE TESLİM ETMESİ, F
TİPLERİ, TECRİT, KATLİAM,
İMHA POLİTİKALARI ...

Bütün dünya halkalarına bir ger-
çeği hatırlatıyor ve öğretiyor: “Ya
savaşıp kendi iktidarınızı kuracaksı-
nız, ya da benim düzenime teslim
olacaksınız, bugününüze, geleceği-
nize, her şeyinize ben karar verece-
ğim” diyor.

Halkımız; TÜRK, KÜRT TÜM
MİLLİYETLERDEN HALKLARI-
MIZ, 

1- Kürt sorunu, anti-emperyalist,
anti-oligarşik devrimle çözülecek! 

"Kendi topraklarımızın üzerinde
köle bir halk haline getirildik. Bu
durum hep böyle sürüp gidecek
midir?" HAYIR, BİN KERE
HAYIR!"

(Mahir Çayan)
2- Anti-emperyalist, anti-oligarşik

devrim öncelikle bağımsızlık ve
demokrasiyi hedefler. 

Kesintisiz olarak da sosyalizme
yönelir.

3- Demokrasi devrimle gelir. 
4- Demokratik Türkiye devrimci

halk iktidarının yönettiği bir
Türkiye’dir. Emperyalizm kovulma-
dan, oligarşi yıkılmadan demokrasi
olmaz. Türkiye’nin emperyalizme
bağımlılığı devam ettiği sürece halk
için bir demokrasiden söz etmek
mümkün değildir.

5- Kürt ulusal devrimi, Türkiye
anti-emperyalist, anti-oligarşik devri-
minin bir parçasıdır. 

Emperyalizmin hakim olduğu bir
dünya düzeni kabul edilerek onun
inayetiyle Kürt sorununun çözülebi-
leceği savunulamaz. Aynı şekilde oli-
garşik iktidar yıkılmadan, devletin
yapısı değişmeden "başka yollardan"
Kürt halkının demokratik gelişmesi-
nin sağlanabileceği ileri sürülemez. 

6- Ulusal baskıyı kim uyguluyor?
Emperyalizm ve işbirlikçi hakim
sınıflar. Bu durum, emperyalist
boyunduruktan kurtulmanın, neden
ulusal baskıdan kurtulmanın ön koşu-
lu olduğunu açıklar. 

7- Kürt sorununun çözümü, Kürt
halkının kendi kaderini tayin hakkını
kullanabileceği koşulları yaratmaktır.

Kürt halkı bu hakkını, ancak
emperyalizmin kovulduğu, oligarşi-
nin iktidarının yıkıldığı, demokratik,
özgür bir ülkede kullanabilir.

Anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim, işte bu koşulları yaratacaktır.

HALKIMIZ, KÜRT, TÜRK
HALKIMIZ!
AMERİKA VE İŞBİRLİKÇİSİ
AKP İLE BARIŞ OLMAZ!
14 YAŞINDA KATLEDİLEN
BERKİN’İ HATIRLAYIN,
TALİMATI BEN VERDİM DEDİ.
BU KATİLLERLE  BARIŞ
OLUR MU?

"Kürt sorunu vardır benim soru-
numdur."

"Düşünmezseniz Kürt sorunu yok-
tur."

"Kürt sorunu yok, muhataplık yok,
masa yok"

"Mutabakat yok, taraf yok"
"Çocuk da olsa, kadın da olsa

polisimiz, askerimiz gereğini yapar."
"Roboski’yi yapan Türk Silahlı

Kuvvetlerimizi, en başta da hava kuv-

vetlerini tebrik ediyorum."
Haziran ayaklanmasında katlettik-

leri sakat bıraktıkları için söyledikleri
"Polisimiz destan yazmıştır."

17 bin "faili meçhul" cinayet var
ortada ..

Bunlarla barış olur mu? 

ÇAĞIMIZ EMPERYALİZM VE
PROLETER DEVRİMLER
ÇAĞIDIR

Emperyalizmi ülkemizden kov-
mak için mücadele etmeliyiz. Hiçbir
hükümet, emperyalist politikalara,
bağımlılık anlaşmalarına karşı çıka-
maz. Çünkü çıkarları ortaktır. Bunun
için sadece ezilen halklar emperyaliz-
me karşı savaşabilir. Emperyalizme
karşı savaşmak tek ama tek çözüm-
dür. 

“Yeni yüzyıl, geçmiş yüzyıldan
daha büyük devrimlerin, halkların
mücadelesinin şaha kalktığı bir tari-
hin yazımı olacaktır.
Emperyalistlerin ve oligarşilerin
bugünkü zafer sarhoşlukları yeni
yüzyılda yenilgiye dönüşecektir. Biz
bu tarihin yazıcıları olmalıyız.
Yapıcıları olmalıyız. Yeni yüzyılda
halkımızın, ülkemizin kaderini değiş-
tirelim. Bu görev bizimdir. Bu görev
için düşüncelerimizi sağlamlaştıra-
lım, örgütlenelim, kitlelere gidelim.
Emperyalizm ve oligarşinin kuşatma-
sını yarıp mücadeleyi yükseltelim.
Kuşkusuz böyle bir anti-emperyalist
mücadele tarihine sahip olan bir hare-
ket için dilek olmaktan ötedir
Cephe’nin söyledikleri. Ancak 45 yıl
boyunca anti-emperyalist mücadele
veren bir hareket için bu söylenenle-
rin bir anlamı olabilir. Ancak böyle
bir tarihe sahip olanların o tarih
üstünde gönül rahatlığıyla söz hakları
vardır. Bu söz hakkını tarih veriyor
Cephe’ye,  Çünkü 45 yıl boyunca;
“Emperyalizm var oldukça tek alter-
natif sosyalizmdir” dedik ve demeye
devam ediyoruz.  

Bütün dünya değişse de değişme-
dik, değişmeyeceğiz. Bütün dünya
hainlerle dolsa da “Biz değişmeyiz...
ML bayrağa ihanet etmeyiz...”
dedik, demeye devam ediyoruz.  

Herkes inancını yitirirken “bu
tablo geçici” deyip umutlarımızı,
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inancımızı korumasını bildik. 
Emperyalizmin hiçbir halka ulusal

değerlerini, hürriyetlerini unuttura-
mayacağını asla aklımızdan silmedik.
Emperyalizmin de, oligarşinin de
korkusu aynıdır; “sosyal patlamalar.”
IMF ile yeni stand-by anlaşmaları
yapıldı. IMF’nin denetimini sağlayan
“yakın izleme anlaşması” sürdürüldü,
IMF’ye garanti verildiği için “yapısal
reformlar” kapsamında bir gecede
Tahkim, Sosyal Güvenlik Yasası çıka-
rıldı. Böylelikle ülkemizin tüm zen-
ginliklerinin emperyalizme peşkeş
çekilmesi meşrulaştırılmış oluyordu.
Sosyal Güvenlik Yasası ile mezarda
emeklilik yasallaştırıldı. POAŞ,
TÜPRAŞ ve TELEKOM gibi KİT’ler
haraç mezat satıldı. Tekeller için
“Bankalar Yasası” çıkarıldı. Batık
bankalar kurtarıldı. Patronların vergi
yükünü azaltmak için, halktan daha
çok vergi almak için yeni vergi yasası
çıkarıldı. Memura verilecek zam ora-
nını bile IMF belirledi. Tarıma destek
azaltıldı. “Nereden Buldun Yasası”
kaldırılarak yolsuzluğa izin verildi.

Yıllardır ABD’ye yalvar yakar
olan Kürt milliyetçilerinin istedikleri
sonunda oluyor. Amerika çözüyor.
Çözümün bir yanı PKK’nin tasfiye
edilmesi iken, diğer yanı da bölgenin
emperyalist tekeller tarafından yağma
ve talan edilmesidir.  Bölgeye savaş
nedeniyle yeterince “ilgi göstereme-
yen” ABD’nin temsilcilerinin biri
geliyor birisi gidiyor. Onu askeri yet-
kililer, ABD konsolosları, AB yetkili-
leri izliyor... Topraklarıyla, yeraltı,
yerüstü zenginlikleriyle bakir bir alan
emperyalistlerin yağma ve talanını
bekliyor. 

Mark Parris, “ABD özel sektörü
bölgeye yatırım yapacak” diyor. Bu
yatırımları Türkiye halkı yıllardır
biliyor. Amerikan üsleriyle biliyor,
topraklarının parsel parsel satılmasıy-
la biliyor. Kadınlarına, kızlarına sar-
kıntılık eden Amerikan askerleriyle
biliyor.   Madem emperyalizmin kara-
rı karardı; ülkemizi yağmalayacak,
talan edecek... O halde “Bizim kararı-
mız da karar; bu ülke bağımsız ola-
cak. Şehitlerimize bağımsız, demo-
kratik bir Türkiye armağan edeceğiz.
Taşla, sopayla, roketle, molotofla ne

bulursak onunla...”   

BİR CEPHELİ KADIN,
BİR KLEŞ, BİR TAŞ VE 51 YAŞ...

Ama illaki ideolojik netlik siyasi
kararlılık.

Kızıldere’den bu yana bunlarla
savaşıyoruz. 

22 Temmuz tarihinde Suruç’ta
32 devrimci demokrat ilericiyi, 24
Temmuz tarihinde yoldaşımız
Günay Özarslan’ı katleden
Amerika ve faşist AKP iktidarıdır. 

AKP ile ABD, Ortadoğu’da
Amerika’ya tam uşaklık konusunda
anlaştılar. 

Bu uşaklığın karşılığı olarak ABD,
Suriye’de PYD’yi “kara gücü” olarak
kullanırken Türkiye'de PKK’nin
bombardımanlarla koşulsuz silah
bırakmaya zorlanmasına destek ver-
mektedir.

DHKP-C’yi ise hiçbir koşulda
teslim alamayacakları için imha
kararı almışlardır. Günay
Özarslan bu karar gereği bir evde
sağ yakalanabilecekken 15 kurşun-
la katledildi. 

Suruç’ta katledilen 32 kişinin ve
yoldaşımız Günay Ösarslan’ın inti-
kamını almak için; 

1- 8 Ağustos 2015 tarihinde
AKP’nin İstanbul İl binası savaşçı-
larımız tarafından silahla taranmış
ve bir koruma görevlisi yaralan-
mıştır. 

Halk düşmanı AKP... TOMA’larla,
akreplerle, çevik kuvvetle koruma
altına aldıkları binalarında hiç de
korunaklı olmayacak. Günay
Özarslan’a 15 kurşun sıkmanın hesa-
bını verecekler… Korunaklı binaları-
nızın içinde size cehennemi yaşataca-
ğız. 

Eylemin hemen arkasından açıkla-
ma yapan Başbakan Ahmet
Davutoğlu “'olayın siyasi mühendis-
lik boyutu' var. Bu saldırılarda terör
örgütleri bize bir mesaj vermek ve
Türkiye'nin huzurunu
İstanbul'umuzun asayişini ve partimi-
zin faaliyetlerini engellemeyi planlı-
yorlarsa ki hedefleri budur, hiçbir
şekilde bunu gerçekleştiremeyecek-
ler" diyor. 

Elbette Davutoğlu; eylemimizin

bir mesajı vardı ve sen o mesajı çok
iyi almışsın… Gecenin bir yarısı yap-
tığın açıklamadaki yüz ifaden ve ses
tonun verilen mesajı aldığını gösteri-
yor… 

Devrimci harekete yönelik saldırı-
larınızın hesabını soracağız… 

2- 10 Ağustos 2015 tarihinde
Amerika’nın İstanbul
Konsolosluğu taranmıştır. Eylemi
gerçekleştiren savaşçılarımızdan
Hatice Aşık son kurşununa kadar halk
düşmanları ile çatışmış ve kurşunları
bittikten sonra da taşlarla direnerek
tutsak düşmüştür…

NASIL KURMUŞLAR
BU KONSOLOSLUĞU? 

83 milyar dolar harcamışlar, tüm
malzemelerini Amerika’dan getirmiş-
ler, adına kartal yuvası demişler, dört
bir yanını termal kameralarla döşe-
mişler, dokuz şiddetindeki depreme
dayanıklıymış.

Öyle mi? Bir Cepheli kadın, bir
kleş, bir taş ve 51 yaş...

83 milyar doları tuzla buz etmiş.
Bir Cepheli kadın, bir kleş, bir taş

ve 51 yaş... Tüm termal kameraları
yakmış, kül etmiş… 

Bir Cepheli kadın, bir kleş, bir taş
ve 51 yaş... ile 9 şiddetindeki deprem-
den daha büyük bir etki yaratmış. 

YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE!
BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ
KURACAĞIZ!

Salt bir sesleniş değildir bu. Bu,
uzun bir geçmişe dayalı özlemin dile
getirilişidir. Yakıcı bir özlemin ete-
kemiğe bürünmesidir. Bağımsızlık,
geleceğe dair kurulan büyük düştü.
Cepheliler’in  bunun sadece bir düş
olarak kalmasına ise hiç niyetleri
yoktu. Bu, Türkiyeli devrimcilerin
emperyalizme savaş ilanıdır. 

BİR KADIN MERMİSİ BİTİNCE
ELİNDE TAŞI İLE ÇAĞRI
YAPIYOR ANADOLU
HALKLARINA,

Bu, Anadolu halkına geçmişinde,
geleneklerinde başkaldırıya dair ne
varsa hatırla demek ve emperyaliz-
min karşısında tıpkı daha önce oldu-
ğu gibi taşı baltası küreğini kapıp
dövüşmesini istemektir.
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Bu, Anadolu topraklarında yedi
düvele karşı verilen savaşın, yaratılan
kahramanlıkların devamıdır…
Emperyalizmi alt etmenin tek yolu
vardı... Bağımsızlığı kazanmak tek
şarta bağlıydı...

Hatice, Alişan, Mahir büyük suç
işlediler...

Amerika ve diğer tüm emperya-
listler ülkemizin her yanını işgal etti-
ler, her metrekaresini üsleri, tankları,
topları, nükleer bombaları ve füzele-
riyle donattılar.

Onları biz çağırmadık!..   
‘Kemer sıkma’ diye diye, halkı-

mızın boğazına IMF zincirini doladı-
lar. 

IMF ile masaya biz oturmadık! 
İpotek anlaşmalarına biz imza

atmadık!   
Beşikteki bebekten evdeki emek-

liye kadar, halkımızın kanını kene
gibi emenlerin korkulu rüyası olaca-
ğız. 

Coplarıyla, süngüleriyle, zindan-
ları ve yasalarıyla faşizm, halkımızın
üzerinde terör estiriyor.  

Bu faşist devleti biz kurmadık!   
Faşist devleti yıkıp, her türlü

güzelliğin boy vereceği, devrimci
halk iktidarını kurmak için savaşıyo-
ruz; savaşacağız ve kazanacağız.

HALK DÜŞMANLARINA:
Dünya halklarının ortak düşmanı

Amerika katildir!
Amerika’nın ve suç ortağı

AKP’nin kapısında bekleyen bekçi
köpeklerini uyarıyoruz.

Halkımıza yönelik işlenen suçlara
siz de ortak olmayın. Bekçi köpekliği
yapmaktan vazgeçin, onurunuzla

simit satın.
Dünyanın her yerinde kanlı pos-

tallarıyla iz bırakan Amerika’yı ve
ülkemizdeki Amerikan haydutlarını
uyarıyoruz: VATANIMIZDAN
DEFOLUN!

14 yaşından 51 yaşına, 7’sinden
70’ine kadar tüm halkımızla sömürü
saltanatınıza son vereceğiz.

Dünyayı Bir Kez de Türkiye’den
Sarsacağız!
GÜNAY ÖZARSLAN'IN VE
SURUÇ'TA KATLEDİLEN
32 İNSANIMIZIN
KATİLLERİNDEN,
AMERİKA'DAN VE İŞBİRLİKÇİ
AKP 'DEN HESAP SORMAYA
DEVAM EDECEĞİZ. 

Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi

10 Ağustos günü İstanbul İstinye’de
bulunan ABD Konsolosluğu’na yönelik
eylemde yaralı olarak gözaltına alınan
Hatice Aşık Şişli Etfal Hastanesi’ne
getirildi. Hatice Aşık hastanede ame-
liyata alındı ve yoğun bakımda bekle-
tildi. Amerikan uşağı işbirlikçi AKP
iktidarı hastanenin acil girişinde 1
akrep, 1 TOMA ve 2 otobüs dolusu
çevik kuvvet polisi bekletmeye başla-
dı.

Ayrıca Halkın Hukuk Bürosu avu-
katları da hastaneye gelerek Hatice
Aşık’ın sağlık durumu hakkında bilgi
almaya çalıştılar.  Fakat ne doktorlarla
ne de başhekimle görüşebildiler.  Avu-
katlar “sabahtan beri sadece güven-
liklerle muhatap oluyoruz” açıklaması
yaptılar

TAYAD’lı Aileler de evlatlarını yal-
nız bırakmadılar. Saat 15.00 civarı acil
kapısının önünde, polisin gövde gös-
terisi yapmak için yerleştirdikleri zırhlı
araçlarının karşısında pankart açarak
oturma eylemi başlattılar.

“Hatice Aşık Onurumuzdur” yazılı
pankartı açarak slogan atmaya başla-

dılar. Amerikan uşağı
polisler ise akrep ara-
cından “dağılın, yap-
tığınız eylem yasadı-
şı” sözleriyle TAYAD
lıları tehdit ettiler.

Bu sözler elbette
ki  boşunaydı, çünkü
TAYAD’lıları işbir-
likçilerin yasaları en-
gelleyemezdi. 

Sadece haklılıklarına; halkı ve vatanı
için savaşan evlatlarına duydukları
sevgilerine güvenen TAYAD lılar geri
adım atmadılar. 

Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri
kalkanlarla etraflarını sardı ve TA-
YAD’lıları tekmelemeye başladılar.
Yüzü kar maskeli polisler teker teker
işkence yaparak TAYAD’lıları gözaltına
almaya başladı. Yüzleri görünmüyor
diye kendilerini güvencede sanan ka-
tiller insanların boğazlarını sıktı, sırt-
larına bindi, yerlerde sürüklediler.
Teker teker otobüslere bindirdikten
sonra polisin sıradaki hedefi basın
oldu. Polis bariyerlerin içinde kalan

muhabirleri ite kaka dışarıya çıkarmaya
çalıştılar. Bu esnada bir foto muhabiri
yere düşürdüler. Başka bir kadın mu-
habiri de saldırı öncesi polisleri ve
araçlarını çektiği için onu da iteklediler.
En ilginç olanı ise polisin gerekçesi
oldu. “Fotoğrafımızı çekiyorsunuz, on-
dan sonra bizi hedef gösteriyorlar, hadi
gidin buradan, çok oldunuz siz” sözleri
polisin halkın adaletinden ne kadar
korktuğunu göstermiş oldu. Gözaltına
alınanlar içinde zırhlı akreplerin de
olduğu bir araç konvoyuyla hastaneden
çıkarıldı. Hatice Aşık hayati tehlikeyi
atlattı. Dergimizin yayına hazırlandığı
saatlerde yoğun bakımdan da çıktı.

Hatice Aşık Yoğun Bakımda Direnmeye Devam Ediyor

HATİCE’Yİ KATLETMEYE ÇALIŞAN AMERİKAN UŞAKLARI
HASTANE ÖNÜNDE ONA SAHİP ÇIKANLARA SALDIRDIYürüyüş
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DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş Suruç Katliamı’ndan
sonra TSK’nın Irak Kürdistanı’ndaki PKK kamplarına
yönelik hava operasyonlarından sonra gittiği Brüksel’de
“NATO’yu Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik
operasyonlara karşı belirgin bir konum almaya” çağı-
ran bir açıklama yaptı… Demirtaş açıklamasının deva-
mında “AB, PKK ile Türkiye arasında müzakereleri
çok açık ve belirgin bir şekilde desteklemelidir” diye-
rek Avrupalı emperyalistleri de göreve çağırdı. 

Yine aynı günlerde KCK Eş Başkanı Cemil Bayık
da “ABD arabulucu olsun; müzakereye oturulmazsa
ya iç savaş gelişir ya da darbe” diyerek Amerika’yı ara-
bulucu olmaya çağırdı… 

Demirtaş ve Bayık’ın açıklamaları burjuva basında
bile “şaşkınlıkla” karşılandı. Çünkü yılların tecrübesi-

ne sahip burjuva basın ve kalemşorları de çok iyi bil-
mektedir ki, “KAHROLSUN AMERİKAN EMPER-
YALİZMİ, NATO’YA HAYIR …” sloganları solun en
temel sloganlarıdır… 

Solun mücadelesinin temelinde emperyalizm vardır.
Özellikle 7 Haziran seçimlerinde “emeğin iktidarını
kuracağız” diyecek kadar sol-sosyalist söylemleri kul-
lanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın  NATO’yu
göreve çağırması burjuva basını şaşırtmıştır. 

Çünkü sol-sosyalist, devrimciler böyle bir saldırının
arkasında emperyalistlerin olduğunu çok iyi bilirler ve
doğrudan emperyalistleri suçlarlar… 

Nitekim ABD dışişleri temsilciliğinden yapılan açık-
lamada JOHN KIRBY; “PKK bazı bölgelerde IŞİD’e
karşı savaşmış olabilir, fakat PKK BİR TERÖR
ÖRGÜTÜDÜR. TÜRKİYE’NİN PKK SALDIRILARI-

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: 
- “NATO’yu Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik operasyonlara karşı belirgin bir

konum almaya çağırıyorum” 
- “AB, PKK ile Türkiye arasında müzakereleri çok açık ve belirgin bir şekilde destek-

lemelidir”
KCK Eş Başkanı Cemil Bayık:  
- “ABD arabulucu olsun; müzakereye oturulmazsa ya iç savaş gelişir ya da darbe”

NATO, DÜNYA HALKLARININ KATİLİ,
HALK DÜŞMANI BİR SAVAŞ KARARGAHIDIR!

NATO’YU GÖREV ALMAYA ÇAĞIRMAK;
KÜRT HALKININ KADERİNİ DÜNYA HALKLARININ

KATİLİ EMPERYALİSTLERE TERKETMEKTİR!

KÜRT HALKININ KADERİ HALK DÜŞMANI
NATO’DA DEĞİL

DEVRİMCİ HALK İKTİDARINDADIR!

Tarih: 12 Ağustos 2015 Açıklama: 457
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NA KARŞI MEŞRU SAVUNMA HAKKINI UZUN
SÜREDİR SAVUNUYORUZ” dedi... Obama da
Tayyip’i telefonla arayarak bizzat desteğini verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet
Davutoğlu ve diğer AKP sözcüleri de yaptıkları açıkla-
malarda Amerika başta olmak üzere tüm emperyalistle-
rin operasyonların arkasında olduklarını açıkladılar. 

Sonuç olarak, emperyalistler kendi üzerlerine düşen
halk düşmanlıklarını yapmışlardı. Burada “şaşırtıcı”
olan HDP’nin onlardan AKP’nin saldırıları karşısında
kendilerine destek vermesini beklemesidir.

Burjuva Köşe Yazarlarını
“Şaşkınlık”a Düşüren 
Açıklama Reformist, Oportünist
Kuyrukçu Solda Hiçbir Etki Yaratmadı

Bu reformist, oportünist, sosyalist solda bir dönüm
noktasıdır! 

Kürt milliyetçi hareket NATO’yu müdahaleye çağı-
rıyor; siz buna ne diyorsunuz? Neden susuyorsunuz? 

Geçmişte, “Bir gecede savaşların ve bir gecede
barışların gerçekleştiği dünyamızda, Kosova’dan
sonra sıra Ortadoğu’dadır. Çünkü ABD Ortadoğu ve
Türkiye’de huzur istemektedir, istikrar istemektedir.
Kıbrıs’tan sonra, sıra Kürdistan sorunundadır.
Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasıyla başla-
yan, bölgede barış planı yavaş yavaş, adım adım bir
yere doğru gitmektedir” (Yaşar Kaya, Sürgünde
Kürdistan Parlamentosu Başkanı, 5 Temmuz 1999,
Özgür Politika) diye NATO’nun müdahalesini savun-
muşlardı.

Ve o günlerde sol susmuştu. Bugün Kürt milliyetçi
hareket açıkça NATO’yu müdahaleye çağırmaktadır. 

“En komünist” solcularımıza soruyoruz; bu çağrıya
ne diyorsunuz? 

NATO kimdir?  Kime karşı ne için kurulmuştur?
Bugüne kadar ne yapmıştır? 

Amerika başta olmak üzere Avrupalı emperyalistler
bugüne kadar dünyanın neresinde halkların en küçük bir
sorununu çözmüştür? 

Kendini solda gören “sosyalistim” diyen o en birinci
“komünistler” bu soruların cevabını vermelidir….

Soruyoruz; düne kadar attığınız “KAHROLSUN
AMERİKAN EMPERYALİZMİ”,  NATO’YA HAYIR
…” sloganları yanlış mıydı? 

Ne diyorsunuz şimdi?  
“Bıji Obama”ya sessiz kaldınız; şimdi de “BIJİ

AMERİKA”, “BIJİ NATO” mu diyorsunuz? 
Yıllardır “emperyalizm, bağımsızlık, faşizm” gibi

kavramları dilinize bile almıyorsunuz. 
Kürt milliyetçi hareketin NATO’yu göreve çağırma-

sına kim ne diyor? Faşizmin terör demagojileri karşısın-
da bu kepazeliği duymazlıktan mı geleceksiniz? 

Siz ağzınıza almasanız da biz yazacağız… 

Rojava’da  Amerikan Öncülüğünde
“Devrim” Yapanlar
Türkiye’de NATO’yu
Göreve Çağırıyorlar!

Bu nasıl komünistlik? Bu nasıl devrim yapmak?…
“Rojava’ya  devrim demiyorlar” diye devrimcile-

re saldırırsınız, devrimci sanatçılara saldırırsınız, konse-
rini yasaklarsınız. Devrimci kurumları basar, molotof-
lar, yakarsınız. “Burası Kürdistan” diye devrimci faa-
liyetleri engellersiniz. Fakat NATO’yu davet edersi-
niz. AB, ABD emperyalistlerine “arabuluculuk” teklif
edersiniz… 

Basından kısa bir haber aktaralım: “Halkların
Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, çeşitli ülkelerin
Ankara Büyükelçileriyle görüştü. Yüksekdağ ve
Demirtaş, … 30 Temmuz Perşembe günü ABD ve
İngiltere Büyükelçileri, bugün ise Avrupa Birliği (AB)
Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde AB’ye üye ülke-
lerin büyükelçileri ve müsteşarlarıyla bir araya geldi.”
(Taraf, 31 Temmuz 2015)

Ne işiniz var ABD, İngiliz ve diğer emperyalist
ülkelerin elçileri ile? Onlarla mı yapıyorsunuz devri-
mi? Kürt sorununu onlara mı havale ettiniz? 

Rojava’da  Amerika ile devrim yaparsanız,
Suriye’de Amerika’nın “kara gücü” olarak kullanılma-
ya “Suriye Demokratik Devrimi” derseniz Kürt soru-
nunu da emperyalistlerle çözersiniz… 

Oligarşinin hava saldırılarına karşı neden dev-
rimcilere çağrı yapmıyorsunuz? Neden Türkiye ve
dünya halklarına çağrı yapmıyorsunuz? NEDEN? 

BU SORULARA VERİLECEK CEVAPLAR
AYNI ZAMANDA NEDEN DEVRİMCİLERE SAL-
DIRDIKLARININ CEVABIDIR!

BU SORULARIN CEVABI KÜRT MİLLİYET-
ÇİLERİ VE KUYRUKÇUSU REFORMİZMİN,
OPORTÜNİZMİN NEDEN DEVRİMCİLERLE
İLİŞKİLERİNİ KESTİKLERİNİN CEVABIDIR!

BU SORULARIN CEVABI “EN KOMÜNİST”
ESP’NİN DEVRİMCİLERİN CENAZELERİNE
BİLE KATILMAMALARI İÇİN KİTLESİNE
TALİMAT VERDİKLERİNİN CEVABIDIR!

ESP  bir de utanmadan kendi kitlesine yalan söylü-
yor, neden cenazelere katılmama çağrısı yaptınız soru-
sunu soranlara “bizim kitlemizle karşı karşıya gelirler-
se olay çıkmasın amacı ile yayınladık bu çağrıyı ...”
diyor. Taklitçi, yalancı  ESP; sen bu çağırıyı yapana
kadar  katılıyordu ESP tabanı protestolara ve cenazeleri
sahiplenmeye. Çünkü bu iki Cepheli’nin direnişi ve
eylemi  her vicdanlı namuslu insan gibi ESP tabanını da
etkilemişti.  Kürt milliyetçilerinden ilk öğrendiğiniz  bu
mu? “Tabanımızı kontrol altında tutamayız diye katıl-
mayın çağrısı yaptık” yalanı... Bu mu ilk öğrendiğiniz?
Biraz daha yaratıcı  olabilirdiniz, tabanınızı kontrol
altında tutamıyorsanız siz bir örgüt değilsinizdir veya
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yalan söylüyorsunuz. Ayrıca milyonları yönetmediğini-
zi  kendiniz de biliyorsunuz. Yalancılar, madem tabanı-
nızı bir talimatla kontrol altına alıyorsunuz o zaman şu
talimatı yayınlasaydınız, bulunduğunuz her yerde iki
Cepheli’nin cenazesine, anmasına katılın. Böyle bir tali-
mat verebilirdiniz  pekala, ama yalandan kim ölmüş?
Çürüyorsunuz. Bu sizi çürütür, yarın bu yalanlarınıza
inanacak kimseyi bulamayacaksınız çevrenizde.
Devrimcilerin cenazelerine katıldığı için gözaltına alı-
nan işkence gören tutuklanan kendi yoldaşlarınız bile
size inanmayacak ve sorgulayacak bu İKİ CEPHE-
Lİ’NİN CENAZESİNE KESİNLİKLE KATILMA-
YIN çağrınızı. Biz yedi sene yalnız kaldırdık cenazele-
rimizi, omuzlarımız çürüdü ama bu talimat sizin ruhu-
nuzu çürütecek. 

7 yıl süren, dosta-düşmana ve bütün dünyaya dev-
rimci iradenin yenilmezliğini kabul ettiren Büyük
Direniş’imize siz “siyasi yenilgi” dediniz... 

YENİLEN BİZ DEĞİL, ÇÜRÜYEN SİZ OLDU-
NUZ...

18 yaşındaki Cepheli de, 51 yaşındaki Cepheli de F
tiplerinden çıkınca emperyalizmden, faşizmden hesap
sormaya koşuyor. Bu Büyük Direniş’in zaferidir. 

TÜSİAD gibi burjuvazinin temsilcileri ile kucakla-
şanlar, gülücükler saçarak pozlar verenler bunu nereden
bilecek? 

Halka umut olarak oligarşinin parlamentosunu gös-
teren, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB temsilcileri ile el
sıkışıp poz verenler emperyalizmin kanatları altında
“Rojava’da devrim yaptık” diye emperyalizmle işbir-
liğini örtmeye çalışır...

Emperyalizmle aynı “koalisyon”da yer alarak
Türkiye sol hareketine bir utancı daha yazdırdınız... Bu
da Kürt milliyetçilerinin ve onların yedeğindeki refor-
mizmin, oportünizmin tarihidir.... 

Rojava Devrimi Demagojisini
Enternasyonalist Dayanışma Adı Altında 
Emperyalizmle İşbirlikçiliğin Üstünü
Örtemezsiniz!

Oportünizm, reformizm bugün esas olarak bitmiştir.
Oportünizm geçmişte rekabetçilikle, keskin söylem-
lerle, Cephe düşmanlığıyla siyasal olarak varlığını
2000’lerin sonuna kadar sürdürmüştür. Ancak 2000’ler-
deki oligarşinin F tipi saldırıları karşısındaki tavırları
oportünizmi örgütsel olarak da bitirmiştir. En keskin, en
birinci komünistlerimiz Amerika’nın hava desteği altın-
da emperyalizmin kara gücü olarak Kobanê’de,
Rojava’da devrim yapmaktan, Suriye’de  “Demokratik
Suriye Devrimi” için savaşmaktan bahsediyor.
Emperyalizmin maşası olarak kullanılmanın adı
“Demokratik Suriye Devrimi” oldu...

Kürt milliyetçi hareket Suriye’de emperyalistlerle
aynı koalisyon güçlerinin parçası olunca, onlardan,
hızla politika yapmayı da öğreniyor! 

Amerika bugüne kadar tüm işgallerini, terör saldırı-
larını, halk düşmanı politikalarını “demokrasi götür-
me”, “insan hakları”, “teröre karşı mücadele” vb.
maskeler altında hayata geçirmiştir... 

Kürt milliyetçi hareket de, Kobane’de, Tel Abyad’ta
Amerika’nın “kara gücü” olmayı kendi topraklarını,
kendi halkını savunmak adına meşrulaştırıyordu. Şimdi
Kürt halkının yaşadığı bölgelerle hiç ilgisi olmayan,
IŞİD’e karşı tamamen Arap halkının yaşadığı Rakka’da
Amerika’nın havadan bombaladığı yerlerde  “kara
gücü” olarak savaşıyor... 

Bu açıkça Amerikan işbirlikçiliğidir... 
Bu işbirlikçiliğin üzerini “kuyrukçu” sol “enternas-

yonalizm” demagojisi ile örtmeye çalışıyor.
Kürt milliyetçi hareket ise “Ortadoğu” ve “Suriye

Demokratik Devrimi” demagojisi ile örtmeye çalışı-
yor. 

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan
ANF ile yaptığı röportajda şöyle diyor: “Çağdaş demo-
kratik bir güç DAİŞ ile başa çıkabileceğini kanıtladı.
DAİŞ’in gücünü kırarak yeni bir ülkeyi kurabileceğini
de göstermiş oldu. Bu direniş DAİŞ’i kırdı. Basit bir iş
değildi. DAİŞ sıradan bir güç değildi. Devletler başa
çıkamıyor. Tüm Suriye muhalefeti bir araya gelmiş ona
karşı duramıyorlar. Onlar da YPG’den yardım istiyor-
lar. YPG onlara da yardım edecektir. Çünkü̈ YPG bir
savaş düzeyi edindi. Artık bir iradedir. Bir güçtür. Bir
içeriği var. Bu bir gerçektir. Bu gerçek kendisiyle ne
getiriyor? Demokratik Suriye devriminin temelini
oluşturuyor.” (ANF 23.06.2015)

Rojava devrimi, Kobane devrimi, Tel Abyad dev-
rimi, Suriye devrimi derken Amerika havadan Kürt
milliyetçileri karadan “Ortadoğu devrimi”ne doğru
gidiyor!..  

Emperyalistlerden çok hızlı öğreniyorlar: Amerika
bugüne kadar yakıp yıktığı, işgal ettiği, yağmaladığı her
yere ya demokrasi götürmek, ya teröristlerden temizle-
mek, ya ekonomik refaha kavuşturmak, ya da özgürleş-
tirmek maskesi altında girmiştir. 

Karayılan da Amerika’nın kara gücü olmalarını
“Suriye Demokratik Devrimi” altında maskelemeye
çalışıyor... 

Oportünizm ise ideolojik, fiziki tükenişlerinin son
noktasındadır. Kendilerine ait hiçbir politikaları yoktur.
Kürt milliyetçi hareket ne diyorsa ona tabi olmaktadır-
lar... 

ML devrim anlayışını çoktan terk ettiler, emperyaliz-
min “devrim” olmayan devrimlerine sarılarak düzenle
uzlaşmalarının, teslimiyetçiliklerinin üstünü örtüyor-
lar... 

Suriye’de Cepheden Cepheye
“Devrim” Yapan Oportünistler
Ülkede Ne Yapıyorlar? 
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1- Düzenden umudunu kesen halka “UMUT”
diye oligarşinin parlamentosunu gösteriyorlar... 

2- Oligarşinin parlamentosunda oligarşinin krizi-
ne çözüm arıyorlar.

3- TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB başkanları ile
kucaklaşanlar Cephe’ye karşı ilişki kesme kararı alı-
yor. Cephelilerin cenazelerine katılmamak için kitle-
sine talimat yayınlıyor.

Ve, 
4- Onlar İşbirlikçi Tekellerle El Sıkışıyorlar
Biz İşbirlikçi Tekellerin Kafasına Sıkıyoruz!
Onlar Dünya Halklarının Katili Amerika’yı,

NATO’yu, AB’yi Göreve Çağırıyor!
Biz Amerika ve İşbirlikçi AKP’den Hesap

Soruyoruz! 
Oligarşinin parlamentosunda emperyalizmin ve

işbirlikçi tekellerin krizine çözüm arayanların Amerika
öncülüğünde devrim yapmaları şaşırtıcı değildir.

Oportünizmin bu noktaya gelmesini anlatmak
için kısaca tarihe bakmak istiyoruz. 

Ülkemizdeki reformist hareketlerin büyük çoğunlu-
ğu geçmişte silahlı mücadeleyi, ML örgüt anlayışını
savunan oportünist örgütlerdir. Hiçbir zaman ayakları
ülke topraklarına basmamış, savunduklarıyla pratikleri
birbirini tutmamıştır. İşçi sınıfını, halkı dillerinden
düşürmemelerine rağmen ne işçi sınıfı içinde ne de hal-
kın içinde olmuşlardır. Onlar hep dergi sayfalarından
akıl vermeye, öncülük yapmaya kalkışmışlardır. En
devrimci, en komünist hep onlar olmuştur. 

Ancak faşizm koşullarında hayatın gerçekleri, halk
gerçeğimiz, ülke gerçeğimiz halkın içinde olmadan
dergi sayfalarında yazılanlara uymuyor. En küçük, en
meşru haklar için bedel ödemeyi göze almadan mücade-
le etmek mümkün değildir. 

‘70’lerden bugüne oportünizmin reformistleşmesi,
düzen içine yerleşmesi faşizmin terörü karşısında bedel
ödemeyi göze alarak direnmemesindendir. 12 Eylül
öncesinin onbinlere hitabeden DY, Halkın Kurtuluşu
gibi hareketleri 12 Eylül faşizmi karşısında direnmedik-
leri için reformistleşenlerdir. Bunlar gibi daha birçoğu
da sessiz sedasız siyaset sahnesinden silinip gitmiştir. 

80’lerde 12 Eylül faşizmi, 90’larda karşı devrim rüz-
garları ve faşizmin terörü oportünizmin düzene dönü-
şünde dönüm noktaları olmuştur. 

2000’lerdeki hapishanelerde F tipi saldırılar karşı-
sında direnmemesi, bedel ödemeyi göze alamaması
oportünizmi ideolojik, fiziki olarak bitiren son nokta
olmuştur. 

Direnmeyenler ideolojik olarak çürümüştür.
İdeolojik olarak çürüyenler fiziken de yok olmaktan
kurtulamamışlardır. Bugün oportünistlerin hiçbirisi
2000’lerdeki F tipi saldırılar öncesinin örgütleri değil-
dir. 

Oportünizmin, reformizmin her durumda Kürt milli-
yetçi harekete tabii olmaları ideolojik, örgütsel olarak

tükenişlerindendir. Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı,
teslimiyetçi politikalarını “barış”, “demokrasi”,
“çözüm” adıyla düzen içine gidişin maskesi yapmak
istemelerindendir.

Türkiye’de “devrim” diye hiçbir iddiaları kalmamış-
tır fakat Rojava’da, Kobane’de Amerikan öncülüğün-
de devrim yapıyorlar... 

Sonuç Olarak; 
DEVRİM EMPERYALİSTLERLE YAPILMAZ!
DEVRİM EMPERYALİZME KARŞI YAPILIR...

DEVRİM EMPERYALİST VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN
DÜZENİNİ YIKMAKTIR...

Lenin’in tanımıyla DEVRİM; mevcut egemen
sınıfların iktidarının aşağıdan yukarıya halk hareke-
tiyle zora dayalı olarak ele geçirilmesi ve ele geçiri-
len bu iktidar vasıtasıyla da yukarıdan aşağıya yeni
bir toplumsal üretim ilişkisinin, yani sosyalist üretim
ilişkilerinin örgütlenmesidir.

Rojava’da hangi sınıfın iktidarı yıkılıp yerine hangi
sınıfın iktidarı kurulmuştur? Böyle bir şey yoktur. Tam
tersine ML bir devrim anlayışının kenarından bile geçil-
memektedir. Amerika’nın bölge politikalarına göre
Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmesine ortak olan Kürt
milliyetçileri ve oportünizm bunu «devrim» demagoji-
siyle örtmeye çalışıyor...

Emperyalizmi Baş Çelişki Olarak
Görmeyenlerin Yapacakları
Tüm Tespitler Eksik ve
Yanlış Olacaktır... 

Kürt milliyetçileri ve reformizm emperyalizm kavra-
mını adeta unutmuşlardır... Hatta emperyalizmin
«demokratikliğini» keşfetmişlerdir...

Emperyalizme “demokratik” payesi biçilince;
Suriye’de birlikte “demokratik devrim” yapmaya kal-
kışılır!.. 

Oportünizme gelince; teoride ne söylerlerse söy-
lesinler, neyi savunurlarsa savunsunlar, pratikleri
Kürt milliyetçi harekete yadeklenmekten öteye
geçemez... 

NATO’yu Göreve Çağırarak mı 
Türkiye Devrimini
Gerçekleştireceksiniz?

NATO NEDİR? 
NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü), 4 Nisan

1949’da, “komünizm tehlikesi”ne karşı kapitalist dün-
yayı savunma gerekçesiyle kuruldu. 

Kurulduğu tarihten bugüne halklardan, halkların
huzur ve güvenliğinden yana yaptığı tek bir şey olmadı.
Tam tersine, nerede emperyalizme karşı bir direniş,
mücadele yaşandıysa, onu ezme görevini üstlendi. Dün
bu görevini “komünist bloka karşı” olma gerekçesiyle
yerine getirirken, bugün aynı işlevi “teröre karşı
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savaş” diyerek devam ettiriyor.
NATO’yu sadece orduların birleşmesinden meydana

gelen askeri bir örgütlenme olarak tanımlamak eksik
kalacaktır. NATO, aynı zamanda halklara karşı politik
bir KARARGAH gibi çalışmaktadır. Ulusal ve sosyal
kurtuluş savaşlarına, halkların isyanlarına karşı, dünya
çapındaki halk düşmanı politikaların çoğu NATO zirve-
lerinde kararlaştırılmıştır. Bu karargâh, 1990’lardan iti-
baren açıktan Amerika’nın liderliğinde ve Amerikan
stratejileri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır. 

Ancak NATO, hiç bir dönem bir savunma örgütü
olmadı; başından itibaren saldırı amaçlı kuruldu.
Amacı, sosyalist ülkelere karşı saldırılar örgütlemek
ve emperyalist ülkeler için yeni pazar alanları yarat-
mak oldu. Yapısı da buna göre şekillendirildi.

Kurucu üyeleri ABD, Belçika, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg,
Norveç ve Portekiz’dir. 1952’de Türkiye ve
Yunanistan,  1954’te de Federal Almanya NATO’yu
oluşturan ülkelere katıldılar. 

NATO; Kontrgerillaların
Merkez Karargahıdır!

NATO, 1999’da Kosova’nın işgaline kadar hiçbir
açık savaşta doğrudan yer almamıştır. Buna karşın ger-
çekte o hep doğrudan veya dolaylı savaşların içindeydi.

En başta, dev askeri gücüyle, emperyalist sistemin
bekçisi, jandarmasıydı. Ama sosyalist sistemden bir sal-
dırı yoktu emperyalist sisteme. Oysa tersi vardı ve
NATO işte emperyalist sistemden sosyalist sisteme
yöneltilen saldırıların merkeziydi. Sosyalist ülkeleri
yıkmak için komplolar ve provokasyonlar organize
etmek NATO’nun temel işlevlerinden biri oldu. 

NATO, emperyalizmin sömürge ve yeni sömürgesi
olan ülkelerde anti-komünist hareketler ve kontrgerilla
teşkilatlarını örgütlemiştir. Bu kapsamda İtalya’da
Gladio, Fransa’da Rüzgar Gülü, Belçika’da Kılıç,
Hollanda’da Namuslu Hollandalılar, Avusturya’da
Gezici Spor ve Dostluk Birliği, Yunanistan’da Koyun
Postu, ülkemizde ise Özel Harp Dairesi adlı kontrge-
rilla örgütleri kurulmuştur. 

Kürdistan başta olmak üzere ülkemizde de NATO
tarafından örgütlenen kontrgerilla binlerce kişiyi katlet-
miştir. Bu örgütler NATO’ya bağlı, merkezi bir koordi-
nasyon içinde çalışmış, legal olarak özel komando ve
illegal olarak da sivil kontrgerilla örgütlenmeleri şeklin-
de organize edilmiştir. Bugün Suruç Katliamı AKP tara-
fından gerçekleştirilmiş bir kontrgerilla katliamıdır...

Kürt Milliyetçi Hareketten; Türkiye
Halklarına Çağrı Yok! Dünya Halklarına
Çağrı Yok! Devrimcilere Çağrı Yok!
Faşist AKP’nin Hava Saldırılarının
Durdurulması İçin NATO’ya,
Emperyalistlere Çağrı Yapılıyor!

Kürt milliyetçi hareket açık bir tercih yapmıştır ve
bugün Suriye’de Amerika’nın piyadeliğini yapmaktadır.
Ancak emperyalizm gerçeği tam da budur... 

Suriye’de IŞİD’e karşı PYD’yi “kara gücü” olarak
kullanırken Türkiye’de, Irak Kürdistan’ında PKK
kamplarına bombalar yağdırmaktadır. 

Amerika ve bütün emperyalistler PKK’ye yönelik bu
saldırıları desteklerken Cemil Bayık ve Selahattin
Demirtaş emperyalistlere “arabulucu olun” çağrısı yapı-
yor.

“Kosova’da Çözdüler”den, 
NATO Müdahale Etsin Çağrısına...
Milliyetçilik Gözleri Kör Etmiştir! 

Kürt milliyetçi hareket ‘90’ların başından beri sos-
yalist ülkelerdeki karşı-devrimlerden sonra sırtını
emperyalistlere dayamış ve oligarşi ile uzlaşma çizgisi-
ne girmiştir. 90’lardan beri sürdürdüğü silahlı sava-
şın hedefi esas olarak oligarşi ile uzlaşmak ve düzen
içine yerleşmek olmuştur... Düzene yerleşmek için de
hep emperyalistlerden medet ummuşlardır.

Öcalan daha İmralı öncesinde emperyalizmden çok
çeşitli beklentilerle Roma’ya gitmiş, bu gidişin adına da
“Roma Yürüyüşü” denilmişti. Artık Kürt sorunu
emperyalizmin başkentlerinde çözülecekti. Bunun
hazırlıkları daha eskiye dayanıyordu. Avrupa
Parlamentosu’na, Clinton’a, Tony Blair’e, BM’ye,
NATO’ya defalarca mektuplar yazılmıştı. NATO’ya
müdahale çağrısı ilk değil, ta Öcalan İmralı’ya teslim
edilmeden önce yapılmıştı. 

Roma’da talepler emperyalizmin kabul edebileceği
bir sınıra çekilerek “sadece otonomi istiyoruz” denildi.
Avrupa ve ABD emperyalizmine “rolünüzü oynayın”
çağrısı yapıldı. Kürt milliyetçilerinin gözünde emperya-
lizmin rolü tüm dünyada insan haklarının, ulusların
kaderlerinin tayin hakkının savunulmasıydı... Bu dev-
rimcilerin bildiği, tanıdığı emperyalizmin rolünden
farklı bir şeydi. Ama Kürt milliyetçiliğinin gözünde
emperyalizm buydu.

Sonuç; emperyalizm rolünü oynadı! Öcalan’ı
Türkiye oligarşisinin eline teslim etti. İmralı’da “oto-
nomi”den de vazgeçerek çok daha geri noktalara sürük-
lendiler.  

Öcalan’ın PKK’yi silahsızlandırma düşüncesi
bugünün değil, İmralı sürecinin başından beri var-
dır... İmralı’da şöyle diyor Öcalan; “Türkiye’de çatışma
ve şiddet ortamı insan hakları ve demokratik gelişmenin
önünde engel teşkil etmektedir. Ağırlıklı olarak Kürt
sorunundan kaynaklanan şiddet bunda temel rol oyna-
maktadır. Şiddeti aşmak ve sorunların çözüm yolu şid-
dete son vermeyi gerektirmektedir. Bu nedenle PKK’nin
1 Eylül 1998’den beri tek taraflı yürütmeye çalıştığı
ateşkes sürecinden, 1 Eylül 1999’dan itibaren silahlı
mücadeleye son vermeye ve güçlerini barış için sınır-
ların dışına çekmeye çağırıyorum. Böylelikle demokra-
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tik çözüm yolunda yeni bir diyalog ve uzlaşma aşaması-
nın gelişeceğine inancımı belirtiyorum. Bununla birlikte
tüm devlet ve toplumun ilgili kurum ve yetkililerini bu
barış ve kardeşlik sürecinin başarısı için, duyarlı ve
destek olmaya, ulusal ve uluslararası hükümet ve kuru-
luşları da olumlu temelde yardımlaşmaya çağırıyo-
rum.” (İmralı, Abdullah Öcalan, 3 Ağustos 1999)

Milliyetçi bir perspektifle ele alındığında, milliyetçi
bir hareketin sorununu ABD ile çözme istekleri yadırga-
namaz. Yani bir Barzani, Talabani örneği de böyledir.
Çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıdır. Ama bir
hareket ben sosyalistim diyorsa, bu anlayış kabul edile-
mez. Bir hareket kendine sosyalistim diyorsa, emperya-
lizm karşısındaki tavrı temelden farklıdır. Geçmişte de,
bugün de solun anlayamadığı budur. Kürt milliyetçi
hareketin emperyalizm konusunda kullandığı literatür
Marksist-Leninistlerin, devrimcilerin literatürü değildir.
Kavramlar kalkmıştır. Kürt hareketi başka bir dilden
konuşmaktadır. Bu dil milliyetçiliğin dilidir.
Barzani’yle nasıl tartışacağımız bellidir mesela. O
bir burjuva milliyetçisidir. Dolayısıyla ona yönelik bir
eleştirimiz olursa ancak bu çerçevede olur. Onu falan
konuda niye devrimci tavrı almadı diye eleştiremezsi-
niz. 

Hatırlanacağı gibi 1999’da emperyalistler BM barış
gücü şemsiyesi altında Bosna’yı, NATO şemsiyesi
altında da Kosova’yı işgal etti. ABD’nin önderliğinde-
ki NATO GÜÇLERİ, 1999’da Yugoslavya’yı 78 gün
boyunca “Kosova’daki Sırp Katliamı’nı durdur-
mak” gerekçesiyle bombaladılar. 

Kosova’da emperyalistler neyi çözmüştür? Halk
iktidarının olduğu Yugoslavya’da bir çok milliyetten,
dinden, mezhepten halklar birlikte kardeşçe yaşarken
emperyalistlerin müdahalesiyle birbirlerini boğazlamış
yüzbinlerce kişi katledilmiştir. Yugoslavya altıya bölü-
nüp her bir parçası emperyalizme yem olmuştur…

Bugün NATO’ya müdahale çağrısı yapan HDP
bunu mu istiyor?  

Amerika’dan, AB emperyalistlerinden “arabulucu”
olmaları isteniyor. Dün Öcalan’ı oligarşiye teslim
eden kimdi? Emperyalistlerin bugüne kadar dünyanın
hiçbir yerinde halkların tek bir sorununu çözdüğü oldu
mu? Öcalan’ı oligarşiye teslim eden Amerika nasıl bir
arabuluculuk yapar? 

Emperyalistlerin yapacağı arabuluculuk tüm
direnme dinamiklerini yitirmiş, teslim olmuş bir
Kürt hareketinin düzenin hizmetine sokulmasıdır.

Ancak oligarşinin zayıflığı ve  sınıflar mücadelesi-
nin gerçekliği bunun da önünde engeldir.  Kürt milliyet-
çi hareket ne kadar düzen içine yerleşmek istese de
çelişkilerin derinliği, krizin büyüklüğü devrimci hareke-
tin silahlı savaşa devam etmesi buna izin vermiyor.
Oligarşi güçsüzlüğünden inkar, imha ve asimilasyon
politikalarına devam ediyor.

Bugün 2013 yılından beri süren “çözüm” sürecinin
bitirilip Kürt milliyetçi hareketin yeniden silahlı eylem-

lere başlaması bu gerçekliğin sonucudur... 
Kürt milliyetçi hareket ya köklü bir özeleştiri

yaparak milliyetçi çizgiyi terk edip devrimci bir çiz-
giyi temel alacak ya da oligarşinin dayattığı koşulsuz
silah bırakma dayatmasına teslim olacaktır. 

Kürt milliyetçi hareketin stratejik hedefi oligarşiyle
uzlaşmak olunca silahlı mücadele kendi meşruluğunu yok
eden bir işlev görmektedir... İmralı’da Öcalan ile AKP ara-
sında iki yıldır süren “çözüm sürecinin” özü uzlaşmanın
önündeki silahlı mücadele engelinin kaldırılmasıdır...

Türk ve Kürt Halkımız!
Bugün Kürt milliyetçi hareket yüzünü Türkiye halk-

larına, devrimcilere değil, emperyalistlere dönüyor.
Emperyalistler dünyanın hiçbir yerinde halkların sorun-
larını çözmemiştir. Tam tersine gittikleri her yerde halk-
lara kan ve gözyaşı götürmüşlerdir. Katliamlar, işkence-
ler, açlık, yoksulluk, ahlaksızlık, yozlaşma dizginsiz
sömürü götürmüşlerdir.

Bugün Ortadoğu’da akan her damla kanın sorumlusu
emperyalistler ve işbirlikçileridir. 

NATO’yu göreve çağırmak, Amerika’dan, Avrupalı
emperyalistlerden “arabulucu” olmayı istemek Kürt
halkının kaderini emperyalizme terk etmektir. Halkların
kaderini emperyalizme terk etmek halkların mücadele-
sine ihanettir... 

Milliyetçilik Çözmez,
Halkları Birbirine Düşman Eder!

Bağımsız bir ülkede, özgür ve kardeş halklar olarak
yaşamak istiyorsak; milliyetçiliğe değil, devrimcilere
kulak vermeliyiz.

Türk ve Kürt halkının açlıktan, yoksulluktan, ulusal
baskıdan, asimilasyondan, bağımlılıktan kurtuluşu,
BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, SOSYALİST TÜR-
KİYE’ dedir.

Emperyalizmi kovmadan, faşizmi alt etmeden,
bağımsızlık ve demokrasi hayaldir. 

Halkların kurtuluşu, ancak ve ancak, Türk, Kürt,
Arap, Laz, Çerkez, Gürcü, Çingene, Boşnak, tüm milli-
yetlerden ve tüm inançlardan halkımızın, emperyalizme
karşı birlikte savaşıyla gerçekleşebilir. Kürt ve Türk hal-
kının ulusal ve sınıfsal kurtuluşunun yolu, iki halkın bir-
likte mücadelesinden, ortak devriminden geçiyor.
Birlikte devrim için uzlaşmaya, teslimiyete değil, diren-
meye, savaşmaya çağırıyoruz.

Kürt halkının kurtuluşu emperyalizmin, işbirlikçile-
rin, küçük burjuva milliyetçiliğin bayrağı altında değil;
sosyalistlerin açtığı anti-emperyalist, anti-oligarşik kur-
tuluş bayrağı altında birleşmekten geçiyor.
İki bayrak, iki farklı yol demektir. Milliyetçilik bay-

rağı halkları düşmanlaştırır, sorunları çözümsüzleştirir.
Sosyalistlerin açtığı bayrakta, halkların birliği ve birlik-
te kurtuluşu vardır.

Kürt milliyetçi hareket yüzünü emperyalistlere değil,
devrimcilere, Türkiye halklarına, dünya halklarına dön-
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melidir. Ortadoğu halklarına karşı kurulan emperyalist
koalisyonlar içinde değil, halkların devrimci ittifakları
içinde olmalıdır. 

Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birlikte örgüt-
lenelim, birlikte savaşalım.

Emperyalizmi kovup faşizmi yıkarak, birlikte,
Devrimci Halk İktidarı’nı kuralım.

Devrimci Halk İktidarı tarafından yönetilen bağım-
sız, demokratik, sosyalist Türkiye, Türk, Kürt ve tüm
diğer milliyetlerden halkların özgürce ve kardeşçe yaşa-
yacağı bir ülkedir.

KAHROLSUN EMPERYALİZM!

KAHROLSUN HALKLARIN KATİLİ NATO!
KAHROLSUN DÜNYA HALKLARININ BAŞ

DÜŞMANI AMERİKA!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

YAŞASIN TÜRK, KÜRT HALKLARININ
BİRLİKTE ÖRGÜTLENMESİ VE

DEMOKRATİK HALK İKTİDARI!
YAŞASIN DEVRİM, YAŞASIN SOSYALİZM!

Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi

Steve Kaczynski, Maltepe
Hapishanesi’nde kaldığı süre

boyunca kendisine daya-
tılan tecrite karşı 25 Ha-
ziran günü açlık grevine
başladı. Tutuklandığı 2
Nisan gününden itiba-
ren kitap, gazete, dergi
ve mektupları verilme-
yen, kardeşiyle dahi
görüştürülmeyerek
dize getirilmeye ça-

lışılan Steve’in bu bas-
kıya cevabı 25 Hazi-
ran’da başladığı açlık

grevi oldu.
25 Haziran’da direnişe

başlayan Steve Kaczynski aç-
lığının 46. Gününde, 10 Ağus-
tos günü taleplerinin karşılan-

ması sonucu eylemini sonlan-
dırdı. 

Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komisyonu
yaptığı açıklamada;

"O hapishanede, yoldaşları dışarıda tecriti yenmek
için direndi. Bu direniş gün geldi beyaz kâğıda
işlenen selam oldu, gün geldi meydanlarda,  hapishane
önünde saldırılara karşı slogan oldu emperyalizmin
kiralık katillerinin kulağında çınladı...

Bir kez daha direniş kazandı... Selam olsun açlı-
ğıyla emperyalizme kafa tutup onurunu çiğnetme-
yenlere... Selam olsun emperyalizmi kalbinden
vurup elinde taşlarla kurşun yağmuruna direnen
halkın onurlu evlatlarına...

Tüm dünya halklarına çağrımızdır, kan emici
emperyalistlere karşı tek yol ölümüne direnmektir.
Direnmek, yüreğini koymaktır mücadeleye... Teslim
olmamak, elinde taşlarla, bedenini açlığa yatırarak,
fedalarla yürümektir.

Bugün açlık grevini bitirdik, ancak direnişimiz
bitmedi. Enternasyonal devrimci Steve Kaczynski
serbest bırakılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!
Emperyalizm yenilene kadar da sürecek bu müca-
delemiz." dedi.

Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!
Talepleri Karşılanan Enternasyonal Devrimci Steve Kaczynski
46. Gününde Açlık Grevini Sonlandırdı!

“Benim için protesto ve direniş gerçekleştiren herkese çok teşekkürler ediyorum.
Mücadeleye devam ediyorum. Sadece temel taleplerim kabul edildiği için
açlık grevine ara veriyorum. Kısa zamanda herkesle fiziken görüşebilmek
dileğiyle Anadolu’da ve dünyada bütün devrimcilere benden selamlar...”

Steve bu satırlarıyla bize zaferini  müjdeledi. ..
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Bir karakol polisi. Onu bir apart-
manın bahçesine sıkıştırmış elinde
silahı yok ama düşmana taş buluyor
taş atıyor. Alçak bir şarjörü yakın
mesafeden boşalttıyor, sonra diğerini
takıyor, onu da boşaltıyor, bu arada
Hatice abla yaralanıyor ve düşüyor.
Düştü ama düşene kadar taş atmaya
devam etti. Çok güzel bir sahneydi
silahı yoksa oturup beklemedi, taşla
sloganıyla direndi teslim olmadı. 

****
İlk olarak dün ABD konsoloslu-

ğuna yapılan eylem gerçekten Le-
nin’in dediği gibi ne bir dakika önce
ne bir dakika sonraydı. Tam zama-
nındaydı. Halkın adaletsizliğe karşı
öfkesinin sokağa taştığı şu süreçte,
eylemimiz bir kez daha baş düşmanı,
akan her damla kanın baş sorumlu-
sunu gösterdi tüm dünyaya. ABD’nin,
Obama’nın katlimize ferman yazdığı
bu süreçte, savaşçı yoldaşlarımızın
fedayı kuşanan cüretiyle bir kez daha
Amerika’nın dengesini bozduk, mey-
dan okuduk. “Varsa cesaretiniz gelin”
dedik. Dünya halkları ve örgütümüz
üzerindeki kuşatmayı da bu süreçte
ancak böyle yarabiliriz: Fedayı ku-
şanan cüretimizle. 80 saatlik Gazi
direnişimiz öğretti ve öğretmeye de-
vam ediyor. Günay’ın devrettiği tes-
lim olmama geleneğimiz, dün Hatice
ablanın elindeki taştı. Teslimiyete
karşı yüreğini çıkarıp fırlattı Hatice

abla, meydan okudu, meydan okuduk.
Bir kez daha dosta düşmana kimin
daha güçlü olduğunu gösterdi. Biz
daha güçlüyüz. Çünkü fedayı kuşanan
cüretimiz ve inancımız var. Biz ka-
zanacağız. 

****
Uçaklar da, askerler de katliam

yapmak üzere ülkemize ayak basmış,
hoşgeldiniz mi diyecektik? Elbette
ki kurşunlarımızla karşıladık ve dün-
ya halklarına da “Başın dik olsun,
mücadelede biz teslim olmadık ol-
mayacağız, siz de teslim olmayın.
Bu kağıttan kaplanı birlikte yene-
biliriz” dedik, diyoruz. 

****
Abla silahlı eylemlerimizden son-

ra hep büyük bir coşkuyla bir elini
diğer eline vurup sallayarak “Vay
bee. Vay anasını” derdi. Biz de şimdi
öyle diyoruz. Büyük bir gurur, sevinç
ve coşku. Elli bir yaşında Hatice
ablalarımız olduğu için. Hareketimiz
kendi insanını kendi yarattığı için,
biz kazanacağız. 

****
Bugün yine tarihimize altın harf-

lerle geçecek bir savaş ve direniş
örneği yaşadık. 

- Düşmanın kalbine vurduk.
ABD'liler koca bir kale halinde kur-
dukları konsolosluklarında sindiler.
“İkinci bir emre kadar” kapılarını
halka kapatmışlar. 

- Onları asıl korkutan da Hati-
ce'nin elindeki taştı. Teslim olmama
geleneğimizi bir üst boyuta taşıdı. 

- Amerika şaşkın. Oligarşi şaşkın.
Onları sarsan bir taştı. Eylem sa-
bahtan itibaren basının gündemine
oturdu. Ama bir süre sonra eylemin
bize ait olduğu netleşmeye başla-
yınca, mümkün olduğunca haber
yapmamaya çalıştılar. Yurt Gazete-
si’nin de Hatice ablanın taşla dire-
nirken kurşunlanmasının yayınlan-
ması, eylemin üstünün örtülemeye-
ceğini de gösterdi. AKP basını, bu
görüntülerin yayınlanmasını eleştirip
durdular. Ama artık o görüntü, hal-
kımızın hafızasına yerleşmiştir. 

- ABD operasyonuna verdiğimiz
en güçlü cevaplarımızdan oldu. 

****
ABD konsolosluğuna yönelik ey-

lemi bugün TV'den ve burjuva ba-
sından takip edebildik. Eylemi ilk
öğrendiğimizde bizim olacağını dü-
şündük. 

- Amerikan uçakları incirlik üs-
süne inerken, eylemimiz ile onlara
“Size Anadolu topraklarında yer
yok” dedik. 

-"İncirlik üssünü, Malatya, Di-
yarbakır ve Batman üslerini kul-
lanarak Ortadoğu halklarını kat-
ledemezsiniz. Buna sessiz kalma-
yacağız" dedik onlara. 

- Kürt milliyetçileri, Amerikan
askeri olurken biz Amerikan em-
peryalizmine karşı savaşmaya devam
ediyoruz. Eylemimiz ile bunu bir
kez daha anlattık halklarımıza. 

- “Amerika’ya rağmen birşey
yapılamaz...” gibi düşünen yılgınlara
bir kez daha cevap verdik. 

- Emperyalizmi hedef almadan,
bağımsızlık kazanılmadan halkların
kurtuluşu mümkün değildir. 

- Küba'nın boyun eğdiği günü-
müzde biz “boyun eğmeyeceğiz”
dedik eylemimiz ile. 

"TESLİMİYETE KARŞI YÜREĞİNİ
ÇIKARIP FIRLATTI HATİCE ABLA..."

Yoldaşları Anlatıyor: 
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"Bir çocuk ağlarsa dağ başında
Gözyaşında Amerika akar.
Vurdularsa birini, kanı şorladıysa
Bilin ki o kurşunlarda Amerika
var!
Kişi kişiye köle tutulduysa,
asıldıysa
Darağaçlarında Amerika var.
Ama biz yine de direneceğiz
Sonuncumuza kadar!.."

Cahit Külebi
10 Ağustos'ta ABD Başkonso-

losluğu’na yönelik eylemden sonra
katil polis tarafından vurulup has-
taneye kaldırılan devrimci Hatice
Aşık'ın katledilmesine izin verme-
yeceklerini ifade eden kurum ve
alanlar aynı gün yaptıkları açıkla-
malarla tepkilerini dile getirdi. Bu
açıklamaların bir kısmını özetleyerek
yayınlıyoruz. 

Dev-Genç:
"Günay Özarslan’ın haykırdığı

teslim olmama geleneğimizi mer-
milerimizin bittiği yerde taşlarımız
ile sürdürüyoruz...

Hatice Aşık 19-22 Aralık'ta elle-
rindeki ranzalarla, yastıklarla ve be-
denleriyle direnen Özgür Tutsak ge-
leneği ile direndi. Ellerinde son model
silahlarla onca katil sürüsü Hatice
Aşık’ın elindeki taşlardan korkmuştur.
Bu siyasi üstünlüktür. Bu siyasi za-
ferdir. Kendini dünyanın efendisi
sayan Amerikan emperyalizmi bir
kez daha halk savaşçıları tarafından
yenilgiye uğratılmıştır. Halkların ka-
tilleri olanlar inlerinden çıkamamıştır.
Emperyalizm ve işbirlikçileri ülke-
mizden defolana kadar, vatanımızın
her karışı Amerikan üslerinden te-
mizlenene kadar mücadelemiz devam
edecek."   

Kartal Liseli Dev-Genç: 
"Her zaman söylüyoruz. Korun-

mak için halk düşmanlığından vaz-
geçin. Feda ve Cüret karşısında sırça
saraylarınız vız gelir. Savaşçının elin-
deki taş bile silahtır. Korkun Halk
Düşmanları! Yine geleceğiz!"

Halkın Hukuk Bürosu: 
"Hatice Aşık, ayakta kaldığı son

nefesine kadar direndiği için katle-
dilmek istendi. Biliyoruz katletmek
istedikleri direnme bilincimizdir.
Katletmek istedikleri adalet duygu-
muzdur. Katletmek istedikleri öz-
gürlük düşüncemizdir. Bu nedenle
Hatice Aşık'a sahip çıkmak adalete,
özgürlüğe ve direnme hakkına sahip
çıkmaktır aynı zamanda. Hatice
AŞIK’ı sadece müvekkilimiz olduğu
için değil, insan onurumuzu temsil
ettiği için de savunuyoruz."

Halkın Mühendis
Mimarları: 

"Hatice Aşık'ın katledilmesine
izin vermeyeceğiz! Tüm halkımızı
devrimci Hatice Aşık'ı sahiplenmeye
çağırıyoruz!"

Devrimci İşçi Hareketi: 
"Amerika’nın beslemeleri, ka-

tilleri, infazcıları varsa; halkında
her zaman Haticeler’i olacak, Gü-
nayları olacak. Teslimiyeti ‘her, yere
çalışlarında’ bitiyorsunuz, tükeni-
yorsunuz.

İşte görün şimdi bu ülke yangın
yeri… Baskı yasalarınız, infazlarınız,
işkenceleriniz kar etmiyor artık.
Şimdi artık sorulacak hesabın ar-
dında yürüyecek milyonlar. Siz artık
siyasi bir ölüsünüz."

Uluslararası İlişkiler
Komitesi: 

"Amerikan Konsolosluğu’nu,
yani emperyalizmi kalbinden vuran
bir devrimci katledilmek istendi!
Son kurşununa kadar çatışan Hatice
Aşık en sonunda Filistin’den alışık
olduğumuz biçimde direndi. Ve em-
peryalizmin tetikçileri tarafından
katledilmek üzere kurşun yağmuruna
tutuldu...

Emperyalizm tüm dünya halk-
larının kanını içerken karşısında hiç
kimsenin duramayacağını sanıyor.
Ancak halkın adaletinden kaçamaz-
lar."

HHatice Aşık'ın Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!
Katliamlarınızın İşkencelerinizin Hesabını Soracağız!
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Halkın Hukuk ve
Yardımlaşma Merkezi: 

"Bizler Halkın Hukuk ve Yar-
dımlaşma Merkezi olarak, Hatice
Aşık'ın bu direnişini selamlıyoruz.

Gerçek adaletin halkın adaleti ol-
duğuna inananlar olarak, halkın ada-
letinin ancak bunun gibi destansı di-
renişleri halklaştırarak kazanılacağına
inanıyoruz.

Bu nedenle böyle bir direnişçiyi
katletmek halkın adaletini katletmektir
diyoruz.

Böyle bir direnişçinin katledil-
mesine göz yummak, halkın adalet
duygusunun katledilmesine göz yum-
maktır.

Yüreği adalet, eşitlik ve özgürlük
için çarpan herkesi, tüm anti-faşist
ve anti-emperyalistleri, Hatice Aşık'ın
direnişine sahip çıkmaya, O'nun kat-
ledilmesinin önüne barikat olmaya
çağırıyoruz." 

TAYAD: 
"Hatice Aşık'ı size öldürtmeye-

ceğiz. Katlettiğiniz, işkence yaptığınız
her evladımızın hesabını soracağız."

Gazi Halk Meclisi:
“Hatice Aşık Amerikan zulmüne

karşı isyan eden bir devrimcidir.
Amerika'dan hesap sormak halkların
en meşru hakkıdır. "Terör-terörist"

demagojileriyle bu gerçek değiştiri-
lemez. Amerikan çıkarları için po-
lisler, vatan topraklarımızın bağım-
sızlığı için mücadele eden Hatice
Aşık'a kurşun yağdırıyor. Halkımız
Hatice Aşık’ın katledilmesine izin
vermeyelim. Katillerin bir devrimciyi
katletmesini sahiplenmemizle engel-
leyelim.”

Halk Cephesi:
"Hatice Aşık’ın katledilme ope-

rasyonuna katılan tüm polisler bugün
teslim olmayan bir devrimci tarafın-
dan siyasi olarak öldürülmüştür. Ey
katiller sürüsü, ey acizler! Günay
Özarslan yoldaşımızın TESLİM OL-
MAMA çağrısını bundan böyle her
yerde duyacaksınız."

Alibeyköy Halk Cephesi: 
"Halk savaşçısı Hatice Aşık'ın

elindeki taştan dahi korkuyorlar. Katil
polisler halkın elindeki taştan kor-
kuyor, çünkü elinde silahı da olsa,
üstünde resmi üniforması da olsa
halkın karşısında meşru değil. Polisler
de iyi biliyor ki ellerindeki silah
halkın güvenliği için değil, bütün
dünya halklarının kanını döken Ame-
rikalıların güvenliği içindir. Türkiye
halklarını değil, emperyalistleri ko-
rumak için giyiniyorlar o polis kıya-
fetini...

Buradan ilan ediyoruz, kor-
kunun ecele faydası yok. Er
geç sizin köhnemiş düzeniniz
yıkılacak. Er geç halk sizin
saltanatınızı ters çevirip yere
çalacak. Vazgeçin halka kurşun
sıkmaktan, gece yarıları halkın
evlerini basmaktan vazgeçin.
Katil olarak anılacağınıza, si-
lahınızı bırakın sıradan bir insan
gibi onurlu yaşamayı seçin."

Bahçelievler
Halk Cephesi: 

"AKP’nin katil polislerini
buradan uyarıyoruz, halk düş-
manlığı yapmaktan vazgeçin.
Hatice Aşık’a yapılan bu sal-
dırını hesabını sizden soraca-
ğız. Elif, Şafak, Bahtiyar olup
beyninizde patlayacağız!"

Gazi Halk Cephesi: 
"Başta tüm Gazi halkını, yarattığı

direnişin nezdinde bu teslim olmama
çağrısını sürdürmeye ve emperya-
lizme meydan okuyan, direnen Hatice
Aşık'a sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Emperyalizmin sadık uşağı AKP ve
onun köpeklerinin Hatice Aşık'ı kat-
letmesine izin vermeyeceğiz!"

Sarıgazi Halk Cephesi: 
"ABD ve AKP Türkiye halkları

üzerinden kanlı ellerini derhal çek-
melidir. 

Tüm halkımızı silahı olmadığı
halde elinde kalan taşlarla AKP’nin
katil köpeklerine direnen Hatice
Aşık’a sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Ankara Halk Cephesi: 
"Tüm halkımızı devrimcileri kat-

letmeye çalışan AKP faşizminden
ve eli kanlı katil polislerinden  hesap
sormaya,  devrimci Hatice Aşık yol-
daşımıza sahip çıkmaya  çağırıyoruz." 

Antalya Halk Cephesi:
"Bizler halkız, Amerikan emper-

yalizmine ve AKP faşizmine karşı
halkın adaletini sağlamaya devam
edeceğiz. Irak’ta, Suriye’de, Afga-
nistan’da halkları katleden katil Ame-
rika karşısında asla geri adım atmadık,
mücadele etmeye devam edeceğiz.
Hatice Aşık yalnız değildir. Hatice
Aşık'ı size öldürtmeyeceğiz. Katlet-
tiğiniz, işkence yaptığınız devrimci-
yurtsever halkların hesabını sizden
soracağız." 

Suriye Halk Cephesi: 
"Amerika’ya rüştünü ispatlamaya

çalışan AKP’yi ve onun köpekliğini
yapan polisi uyarıyoruz! Yoldaşımızın
kılına dokunursanız, sizden ve bek-
çiliğini yaptığınız Amerika’dan mis-
liyle hesap sorarız. Bizler, Kızılde-
re’de Mahirler’den, Sabolar’dan Si-
nanlar’dan devraldık bu geleneği.
Ve yeni şehitler pahasına bu geleneğe
yeni gelenekler ekleyeceğiz. Ameri-
ka’dan döktüğü her damla kanın he-
sabını sormaya devam edeceğiz."

Cepheliler Hatice Aşık’ı
Yazılamalarla Selamladı

İstanbul’da, 10 Ağustos sabahı Amerika
Büyükelçiliği’ne yönelik silahlı eylem son-
rası yaralı olarak yakalanan Hatice Aşık’ı
Cepheliler yazılamalarla selamladı.

Bahçelievler’de duvarlara “Hatice Aşık
Onurumuzdur – CEPHE” yazılamaları ya-
pıldı.

Yürüyüş
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Son zamanlarda, hemen her hafta,
göçmenlerin yaşadıkları zulüm ve
katliamlar dünya gündemine geliyor.
Nisan ayında Akdeniz’deki göçmen
katliamı için timsah gözyaşı döken
emperyalistlerin liderleri, şimdi de
Güneydoğu Asya’da denizde mahsur
bırakılan binlerce insan için duyarlılık
çağrısı yapıyorlar. Gerçekten halkların
acısını mı hissediyorlar? Elbette ha-
yır?

Dünya üzerinde 50 milyon insan
vatanından sürgün edilmiş durumda.
Vatan ki insanın tarihi, bugünü, ya-
rını… Vatan ki insanın değerleri, ge-
leneği, kültürü… Kim ister vatanından
uzakta bilmediği bir dilin, kültürün
içinde yaşamayı? Kim ister bir saat
sonrasında bile yiyecek ekmek bulup
bulamayacağı, başını sokacak bir yer
bulup bulamayacağı belirsizken, ço-
cuklarının okula gidip gidemeyeceği
belirsizken bilmedikleri bir yerde
yaşamayı. 

Halkların Göçü de, 
Göçmen Kaçakçılığı da 
Emperyalizmin Sömürü 
İşgal ve Katliamlarının 
Sonucudur

Her gün haberlerde ülkemizdeki
Suriyelileri görüyoruz. Köprü altla-
rında, parklarda yaşıyorlar, dilenmek
zorunda kalıyorlar. Karınlarına gi-
recek bir lokma bulmak için çöpleri
karıştırıyorlar. “Görüntü kirliliği ya-
pıyor” diye oradan oraya sürülüyorlar.
İş bulanın emeği sömürülüyor, gü-
vencesiz, karın tokluğuna çalışmak
zorunda kalıyorlar. Yalnız ülkemizde
değil; tüm dünyada göçmenlere reva
görülen hayat bu. Kim ister böyle
yaşamayı? Hiç kimse istemez. 50
milyon insan vatanlarını terk etmek
zorunda kalıyorsa sorumlusu emper-
yalizmdir. 

Emperyalizm girdiği her yerde

işgal, ölüm, hastalık, açlık, yoksulluk
ve harabeye dönmüş ülkeler bıraktı.
Din, mezhep, ulus ve milliyet olarak
böldü parçaladı, hem içeride hem
komşu ülkelerde düşmanlıklar yarattı.   

Emperyalizmin işgalleri, katliam-
larıyla öldürdüğü yetmiyor, halkları
başka bir yaşam arayışında da katle-
diyor emperyalizm. Yalnız kara toprak
değil, denizler de toplu mezara döndü. 

“Sınırlar kalkacak”, “halklar öz-
gürleşecek”ti hani... Emperyalistler
böyle buyurmuşlardı ‘90’larda. Sı-
nırlar sömürü ve katliamlar için açı-
lırken kendi sınırları kapılarını kat-
lettikleri halklara sıkı sıkı kapattı
AB emperyalizmi. Bugün “göçmen
kaçakçılığı” diye yeni bir sektör varsa
sorumlusu emperyalizmdir. İnsanları,
vatanlarından kaçmak zorunda bıra-
karak, kendi sınırlarına da duvarlar
örerek denizlerde ölüme mahkum
ediyorlar. 

Avrupa’da, ilk 1996 yılında, yüz-
lerce göçmenin öldüğü haberi gelmişti
ve 20 yıldır durmaksızın artarak de-
vam ediyor bu ölümler. 2010 yılında
10 bin, 2011’de 70 bin, 2012’de 22
bin, 2013’de 60 bin, 2014’de ise 218
bin göçmen deniz yoluyla Avrupa
ülkelerine geçmiş. Göç yollarında
katledilen göçmenlerin net bir sayısı
yok... Farklı farklı rakamlara rastla-
mak mümkün... AB’nin resmi ra-
kamlarına göre 2014 yılında ölenlerin
sayısı  3 bin 419. Burada asıl çarpıcı
olan ise  denizlerde, göç yollarında
yaşanan kazalar, olaylar sonucunda
cesedi bulunamayan 20 bin kişinin
kayıp olarak geçmesidir...

Avrupa Birliği ülkelerine gitmeye
çalışan yaklaşık 23 bin mültecinin
yolda bir şekilde öldüğü açıklandı,
2000-2013 yılları arasında gerçek-
leşen bu yüksek ölüm oranının ür-
kütücü bir boyutta olduğu belirtiliyor.
Bunun adı kaza değil, afet değil,
katliamdır. Ve bu katliamların da tek

sorumlusu emperyalistlerdir... 

Emperyalistler, Halkları
Kurtarmak İçin Değil 
Kendilerini Halklardan
Korumak İçin                          
Para Saçıyorlar

İnsan haklarından dem vuran
AB’nin Akdeniz’deki ölümleri dur-
durmak için önceki yıllarda başlatmış
olduğu bir proje vardı. More Nastrum
“BİZİM DENİZİMİZ” adında, aylık
masrafı 6 milyon avro olduğu için
Ekim 2014’te bu proje durduruldu.
Hem masraflı bulundu, hem de in-
sanları kurtararak “göçmen akınını
hızlandırdığı” iddia edildi. Yerine
ise Tritan projesi konuldu. Ayda 2,9

Göçmenleri Kurtarmak Masraflı Olduğu İçin, 
İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya Savaş Gemileriyle 

Göçmen Taşıyan Gemileri Bombalayacak, İmha Edecek! 

50 Milyon İnsanı Göç Ettiren, 23 Bin İnsanı
Göç Yollarında Katleden Emperyalizmdir!

Halklara çağrımızdır!
Yoksulluktan ya da savaş ortam-

larından kaçarak kurtuluş olmaz.
Yüzbinlerle ölüyorsunuz zaten. Aç-
lığı, yoksulluğu yaratan, vatanları-
mızı işgal eden, baskıyı, zulmü reva
gören emperyalizme ve işbirlikçile-
rine karşı savaşın! Kendi ellerinizle
yaratın geleceğinizi. Açlıktan ya da
işgalden kaçarken ölmek yerine ken-
di geleceğiniz için savaşırken ölümü
göze alın, kaderiniz böyle değişir.
Emperyalizmden kaçarak kurtu-
lunmaz. Kaçmayın, kendi vatanı-
nızda ona karşı savaşın!
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milyon avroluk bir masrafla göç-
menleri kurtarmak yerine AB ülke
sınırlarını göçmenlerden koruma pro-
jesine geçtiler. Duvarlar inşa edildi,
teller konuldu, denizde botlar patlatıldı
vs…

Hem halkları vatansız bırak, hem
de denizlerde can vermelerine zemin
hazırla. İşte kan emici emperyalizm
gerçeği bu.

Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan
göçmenlerin çoğu Ortadoğu’dan ge-
liyor. Suriye, Sudan, Afganistan, Lib-
ya, Eritre vs.. yani emperyalizmin
zengin petrol ve doğalgaz yataklarına

sahip olmak için işgal edip iç karı-
şıklıklarla her gün binlerce insanı
öldürdüğü ülkelerden geliyorlar.  

14 Nisan’da İtalya açıklarında
400, 19 Nisan’da Libya açıklarında
ise 900’e yakın insanı taşıyan tek-
nelerin batması ve ölenlerin denize
gömülmelerinin sonucu başka bir
çare bulma arayışına girdi emperya-
listler. Masraf olacak diye denizden
çıkarılmayan yüzlerce cesedin ba-
lıklara yem olması kararı alınıyor
AB ülkelerinde. Bu alçak aklın so-
runun çözümüne dair bulduğu yeni
çözüm ise şu:  Göçmenleri kurtarmak
masraflı olduğu ve göçmen akışını
özendirdiği için,  ilk olarak 2,9 milyon
avroluk Tritan projesiyle sınırları
güçlendirme operasyonuna başlayan
AB, bugün 11,8 milyon avroluk bir
bütçeyle; İtalya, Fransa, İngiltere,
Almanya savaş gemileriyle göçmen
taşıyan gemileri bombalayacak, imha
edecek! 

Güneydoğu Asya’da da farklı bir
şey yaşanmıyor. Myanmar’da insanlar
etnik ve mezhep çatışmalarıyla bir-
birine kırdırıldığı ve zorbalığa maruz
kaldıkları için, en temel insan hakları
uygulanmadığı için kaçıyorlar.

Emperyalizmin oradaki işbirlik-
çileri Endonezya ve Malezya’da em-
peryalist efendilerinden öğrendikleri
gibi kapılarını kapatma önlemleri
alıyorlar. Askeri gemilerle göçmen
teknelerinin karaya ulaşmasını en-
gelliyorlar. Denizde aç-susuz ölüme
terk ediyorlar. Birkaç hafta önce 8
bin kişi Bangladeş-Malezya arasında
mahsur kaldı. Hala Bengal denizle-

rinde 4 bin kişi var. 

İnsan kaçakçılığı emperyalist sis-
temde kaçınılmaz olarak bir sektör
haline gelmiştir. Halkları, aç ve açıkta
bırakarak, vatansız, kimsesiz, sahipsiz
ve çaresiz bırakarak her türlü gayrı-
meşru işlerde kullanılmasının şart-
larını yaratan emperyalizmdir. Ucuz
işgücü olarak kullanılan göçmenleri,
mafya ve fuhuş çeteleri de kullan-
maktadır. Yardım kampanyalarıyla
sömürü ve zorbalık sistemlerini ka-
mufle etmeye, meşru göstermeye ça-
lışırlar.  

Halkların Acılarının ve 
Ölümlerinin Sorumlusu 
Emperyalizmle 
Savaşalım!

Denizde ya da karada halkları
katleden emperyalizmdir. 

Halklara çağrımızdır!

Yoksulluktan ya da savaş ortam-
larından kaçarak kurtuluş olmaz.
Yüzbinlerle ölüyorsunuz zaten. Açlığı,
yoksulluğu yaratan; vatanlarımızı iş-
gal eden, baskıyı, zulmü reva gören
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşın! Kendi ellerinizle yaratın ge-
leceğinizi. Açlıktan ya da işgalden
kaçarken ölmek yerine kendi gele-
ceğiniz için savaşırken ölümü göze
alın, kaderiniz böyle değişir. Em-
peryalizmden kaçarak kurtulunmaz.
Onun zulmü sömürüsü denizde, ha-
vada, karada her yerdedir.   

Kaçmayın, kendi vatanınızda
ona karşı savaşın!

20 yıldır durmaksızın artarak

devam bu ölümler. 2010 yılında 10

bin, 2011 de 70 bin, 2012 de 22 bin,

2013 de 60 bin, 2014 de ise 218 bin

göçmen deniz yoluyla Avrupa ül-

kelerine geçmiş. Bunlar geçebilen-

ler. Ölenlerin sayısı ise 1988 den

bu yana 20 binden fazla. 

2011-2014 yılları arasında 6 bin

kişi öldü, 2015’in yarısında olma-

mıza rağmen şimdiye kadar,

“ölümden kaçarken”, 2000’e yakın

kişi öldü. Bunun adı kaza değil,

afet değil katliamdır. 

10 Ağustos günü katil Amerika'nın İstanbul-Sarı-
yer’deki konsolosluğuna yönelik gerçekleştirilen silahlı
eylem sonrasında Hatice Aşık yaralı olarak yakalandı.

Bu eylem nedeniyle TAYAD’lı Aileler bir açıklama
yaptılar.

Açıklamada; "Hatice Aşık son mermisine kadar ça-
tışmış, mermisi bittikten sonra elindeki taşları fırlatmıştır
Amerikan uşaklarına. AKP'nin katil polisleri Hatice
Aşık’ı sağ alabilecek olmasına rağmen bunu yapmamış,

kendilerini efendi-
lerine ispat etmek
için Hatice Aşık’ın üzerine kurşun yağdırmışlardır. Dün
Bağcılar’da Günay Özarslan'ı katleden AKP’nin işkenceci
katil polisleri bugün Hatice Aşık'ı katletmeye çalışıyor”
denildi.

Ayrıca TAYAD’lı aileler Hatice Aşık’ı öldürtmeye-
ceklerini, devletin katlettiği, işkence yaptığı evlatlarının
hesabını soracaklarını söylediler.

TAYADʼlı Aileler: Hatice Aşık Onurumuzdur
İşkence Yaptığınız, Katletmeye Çalıştığınız
Her Evladımızın Hesabını Soracağız

Yürüyüş
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Faşizm koşullarında en küçük
haklarımız için direnmek dışında bir
seçeneğimiz yoktur. Bunu bir kez
daha Günay Özarslan'ın cenazesinde
yaşadık. Gazi sokaklarını saran 80
saatlik direniş, AKP faşizminin sal-
dırılarını ve buna karşı direnişin nasıl
olması gerektiğini an an anlatır. 

Günay’ımızı, ona yaraşır bir
biçimde uğurlamak için, teslimiyet
dayatması karşısında düşmana ölü-
müne bir direnişle cevap verdik.
80 saat boyunca Günay'a dayattıkları
teslimiyetin aynısını dayattılar Cep-
helilere. Kabul edemezdik, etmedik
de...

Avukatlar ve Gazi halkını temsilen
bir kişi, ilçe emniyet müdürlüğü gü-
venlik şube müdürü ile görüştüler.
Bu görüşmede, cenazemizin, şehidi-
mizin vasiyetine uygun olarak yapı-
lacağı, Günay'ın düşüncelerini ve ya-
şamını temsil eden kızıl sancakların
taşınacağı, tek tip ekibin olacağı, pan-
kart ve flamalarla yürüyüş yapılacağı
ve cenazenin Gazi Mahallesi’nde gez-
dirileceği söylendi. 

Sancaklarla, flamalarla, pan-
kartlarla, tek tip ekibi ile yürüyüşe
izin vermeyeceklerini, bu talimatın
da Cumhurbaşkanı’ndan geldiğini,
Gazi Mahallesi’nin helikopter ile
izlendiğini, söylediler. 

Bu görüşmeler yapılırken polis
cenazemizi kaçırmak için saldırıyı
başlatmış halk direnişe geçmişti. Hal-
kın saldırılara karşı hızla örgütlen-
mesi, barikatlar oluşturması, devlet
terörüne aynı şiddetle karşılık veril-
mesi üzerine Emniyet Müdürleri
muhtarları çağırıp yeniden görüşme
yapmak istediler. İkinci görüşmede
de aynı kararlılık gösterildi. Cenaze
nasıl programlanmışsa, vasiyeti na-
sılsa öyle gerçekleşeceği söylendi. 

Cepheliler, emniyetle görüşmeler

yapmayacakla-
rını, talepleri ka-
bul edilinceye
kadar direne-
ceklerini söyle-
diler.

Gazi cemevi
yönetimi saldı-
rıların yoğun-
laşması üzerine
milletvekillerini
devreye sokarak
görüşmelere de-
vam ettiler. Ni-
hayet saldırıla-
rın ikinci günü
milletvekilleri cemevine gelip,  Gazi
Karakolu’nda Emniyet Müdürleri ile
görüştüler.   Döndüklerinde umutsuz
ve karamsardılar. Çünkü kafalarında
meşruluk yoktu. Geleneklerimize uygun
olarak cenazenin defnedilmesinin müm-
kün olmayacağını, izin verilmeyeceğini
söylüyorlardı. Daha baştan teslim ol-
muşlardı. "AKP dediğini yapar" di-
yorlardı. 

Haklarımızı İcazetle Değil, 
Direne Direne Kazanacağız!

3. gün AKP faşizmi saldırılarını
daha da arttırdı. Bir gün önce dene-
mediği gazları yoğun bir şekilde at-
maya başladılar.  Öğleden sonra  özel
tim ekipleri cemevinin bahçesine
girip morgun olduğu kapıyı zorladılar. 

Bu esnada HDP-CHP milletve-
killeri Valilikle, Bakanlıklarla, Em-
niyet Müdürleri ile görüşmelere de-
vam ediyor, bir yandan Cephelileri
geri adım atmaları için ikna etmeye
çalışıyorlardı. 

Üçüncü günün akşamı Valilik ile
görüşme yapıldı. Valilik yürüyüş gü-
zergahı konusunda geri adım attı, fakat
Günay'ın siyasi kimliğini yansıtan
sembollere izin vermeyeceğini söy-

lemine devam etti. Biz bunun kabul
edilemeyeceğini söyledik. HDP mil-
letvekilleri ise bunun olumlu bir adım
olduğunu, taktiksel olarak sembollerden
vazgeçirebileceğini söylediler... 

AKP faşizmi, kızıl sancaklarınız-
dan, tek tip ekibinizden vazgeçin
derken, “siyasi kimliğinizden vaz-
geçin, ideallerinizden vazgeçin, Gü-
nay'ınızdan vazgeçin, ısrar etmekten,
direnmekten, haklılığınızı savun-
maktan vazgeçin” diyordu... Millet-
vekillerine bundan vazgeçilmeyeceği,
ne pahasına olursa olsun gelenekle-
rimize uygun olarak cenazenin def-
nedileceği anlatıldı. 

Gecenin sonuna doğru HDP mil-
letvekilleri, sokaklarda milislerin
gezdiğini duyduklarını söylediler.
Onlar adına görüşmeyi yapan kişi,
"Milisler sokaklarda gezmeye baş-
ladıysa bu işin rengi değişecek, gü-
venlik riski oluşacak, biz bu du-
rumda Cemevini terk etmek zorun-
dayız” dediler.

Milislerin sokaklarda gezmiş ol-
masından, devletin cemevini basa-
cağını tahmin ediyor, çatışmaların
büyüyeceğini ve milletvekillerinin
güvenliğinin riske atılacağını düşü-
nüyorlardı. Vekillere, "Milisler so-

Faşist AKP Saldırılarını Arttırıyor
AKP Faşizmini Engelleyecek Tek Güç, Halkın Direnen Örgütlü Gücüdür... 

UZLAŞARAK DEĞİL SAVAŞARAK, 
DİRENEREK KAZANABİLİRİZ!

16 Ağustos
2015

Yürüyüş

Sayı: 482

23SURUÇ’UN VE GÜNAY’IN HESABINI SORDUK, SORACAĞIZ!



kaklara inmeye başladılarsa bu cem-
evinin, ailenin güvenliği içindir, mi-
lisler devlet terörünün caydırıcılığı
içindir. Operasyonun yapılması için
değildir, buna rağmen cemevinden
gitmek isterseniz bu sizin vereceğiniz
siyasi kararınız olur" denildi. 

Buna cevap olarak ise: "Siyasi
karar değil, güvenlik için alınan
bir tedbirdir, olayın bu noktaya gel-
miş olması, milletvekilleri bu durumu
destekler konuma düşecektir, bu
bizi zor duruma sokar, bu riski göze
alamayız" dediler ve polis cemevine
operasyon düzenler endişesi ile gece
saat 23.00 gibi cemevini terkettiler. 

Savaşı Biz Başlatmadık
AKP faşizmi katlediyor, infaz

ediyor, her alanda teslim olmaya zor-
luyor... Burada da bitirmiyor saldı-
rılarını cenazelerimize el koymaya,
cenazelerimizi nasıl defnedeceğimize
karar vermeye çalışıyor. Bu saldırı-
larda dayatılan sadece fiziki imha
değildir, manevi değerlerimize de
saldırıyor, ideolojimizin mayasını
çürütmeye kalkıyor.

Faşizme karşı korunmak istiyorsak
faşizmle savaşmak dışında bir seçenek
yoktur. Faşist AKP polisi, halkın
inancını da hiçe sayarak cemevinin
içine giriyor, morgun kapısına da-
yanıyor, cenazemizi kaçırmaya çalı-
şıyor. Öldüresiye gaz atıyor... Halk
bunun karşısında ne yapsın? Kendini
korumak için silaha sarılması hak
değil midir? Meşru değil midir? El-

bette ki; güvenliği kalmayan bir
halkın güvenliğini sağlamaya çalış-
ması haklı ve meşrudur. 

HDP'ye göre ne yapılmalıydı,
cenazemizin kaçırılmasını mı bek-
lemeliydik? Operasyonlarla yeni
katliamların yapılmasını mı bek-
lemeliydik? İşte Suruç Katliamı,
Zergele Katliamı... Bu katliamların
hesabını kim, nasıl soracak?

Uzlaşmayı Değil, 
Direnişi Büyütelim!

Katliamlar karşısında halk çaresiz
değildir. Faşizm karşısında direnmek
için korkusuz, kahraman olmak ge-
rekmez, haysiyetli olmak yeterlidir.
Haysiyetin kaynağı halk ve vatan
sevgisidir, yoldaş sevgisidir.

HDP milletvekilerine düşen görev,
devletin operasyon yapma, cenazeyi
kaçırma riski karşısında cemevini terk
etmek değil, halkın direnişini büyüt-
mektir, saldırının karşısında durmaktır. 

19 Aralık 2000 tarihinde hapisha-
neler katliamı karşısında devlet dev-
rimcilerin koğuşlarına girerken PKK
koğuşları boşaltmıştı. Operasyonu ya-
pan jandarmaya yol vermiş, sessizce
dışarıya çıkmışlardı. O zaman da tak-
tiksel bir yöntem demişlerdi buna.
Oysa bu stratejik bir çizginin ifade-
sinden başka bir şey değildi. Bugün
de, cemevinde üç gündür bekleyen
cenazeyi, operasyon olabilir düşüncesi
ile terk etmek uzlaşmacı çizginin ifa-
desinden başka bir şey değildir. 

Sonuç Olarak;
Uzlaşmayla Değil, 
Direnerek kazanacağız!

AKP halka karşı savaş açmıştır.
Ülkemizde gün geçmiyor ki devrim-
cilerin yaşadığı mahallelere operas-
yonlar yapılmasın. AKP, kontra fa-
aliyetlerini arttırmış, buna göre ör-
gütlenmeye başlamıştır. Halka karşı
savaş başlatmışken, “Sana savaş
yaptırmayacağız!” söyleminin bir
karşılığı var mıdır? 

Habur sınır kapısında 13 gerillanın
cenazesi on gün boyunca bekletildi.
Rehine tutar gibi cenazelerimizi el-
lerinde tuttular. Halka çağrı yapılmış,
cenazelerin sahiplenmesi istenseydi,
Gazi Mahallesi’ndeki direniş gibi
direnişler örgütlenseydi, on gün  değil
üç gün bile bekletemezler, tutamaz-
lardı cenazeleri. Tutmamalı, buna
izin vermemeliyiz. Buna izin vermek,
cenazelerimizi kaldıramamak demek-
tir. Buna izin vermek, yeni katliam-
ların önünü açmaktır.

Devletin her katliamını onu vuran
silaha dönüştürmeliyiz ki, bir daha
katlederken iki kez hesap yapmak
zorunda kalsın. Cenazelerimiz onları
vuran silaha dönüşsün.

AKP Faşizmini Engelleyecek
Tek Güç, Halkın Direnen Örgütlü
Gücüdür... 

Emperyalizm, Halkın Örgütlü
Gücünü Yenemez! 

Uzlaşmayı Değil, Direnişi Bü-
yütelim...

1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Küçükarmutlu Mahallesi
yarışması için yer keşfi gezileri yapıldı. Yarışma alanını
görmek ya da      mahalleyi ziyaret etmek isteyenler için
iletişim;  http://www.kucukarmutluyarisma.com/iletisim.html
adresinden sağlanabilir.

Aynı hafta Küçükarmutlu Mahallesi’nde gecekondu-
lardaki iyileştirme taleplerini görüşmek üzere 2 konut
ziyaret edildi. Mimar Meclisi ayrıca, 4 Ağustos'ta Sarıgazi
Mahallesi'nde, 6 mimarlık bürosuna giderek Sarıgazi’deki

mimarların sorunlarını dinledi ve çözüm için Mimar
Meclisi'nde örgütlenmek gerektiğini anlattı. 9 adet Halk
İçin Mühendislik Mimarlık dergisi de mimarlara dağı-
tıldı.
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Küçükarmutlu Mahallesi
Yarışması İçin Yer Keşfi

Gezileri Yapıldı



Hemen her sayımızda uzlaşmacı,
teslimiyetçi anlayışın ne olduğunu
ve ne getireceğini anlatıyoruz... Bu
anlayış halklar için kurtuluş değil,
teslimiyetin, köleliğin yolunu aç-
maktadır... Bu nedenle biz de atılan
her adımın anlamını ve önemini yaz-
maya devam edeceğiz... Böyle bir
anlayışın sıktığı kurşunların, yaptığı
eylemlerin halkımızda boş beklentiler
yaratması, daha büyük umutsuzluklara
kapı aralayacağı için bu konuyu ge-
rekirse tekrardan kaçınmamacasına
anlatmaya devam edeceğiz.

Geçen hafta da yazdık, bu hafta
devam ediyoruz... Bugün silahlar sı-
kılıyor, eylemler yapılıyor... Bir yan-
dan savaş sürdürülecek ve boyutlan-
dırılacak gibi bir hava yaratılıyor
ama öte yandan ise sürekli “barış,
uzlaşma” çağrıları yapılıyor. 

Dahası emperyalist güçlerin dev-
reye girmesi ve sorunu çözmesi yö-
nünde beklenti ve istekler dile geti-
rilmeye devam ediyor. NATO'yu,
AB ve ABD'yi sorunun çözümü ve
yapılan saldırıların engellenmesi için
göreve çağıranlar adeta gerçeklere
gözlerini kapatmış durumdadırlar... 

Kürt milliyetçilerinin bu yönlü
yaklaşımları yeni değildir ve artık
neredeyse tüm iradelerini emperyalist
güçlere teslim etmiş durumdadırlar...
Rojava'da emperyalizmin kara gücü
oldukları ve bunu nasıl yaptıkları
artık sır değildir. Dahası bunu açıkça
örnek gösterip IŞİD'e karşı mücadele
eden bir güç olarak emperyalizmin
kendilerine destek olması beklentisini
dile getirmektedirler... 

Bu yanıyla Kürt milliyetçi hareket
açısından bu artık neredeyse sıra-
danlaşmış bir durum haline gelmiştir...
Fakat peşlerine takılan tüm sol güç-
lerin yaklaşımları da pek farklı değil...
Büyük kısmı henüz açıktan emper-

yalizme çağrı yapar pozisyonda ol-
masalar da emperyalizm eliyle ya-
şanan gelişmelere alkış tutmalarıyla,
devrim diye emperyalizm eliyle ka-
zanılan başarıları göklere çıkarma-
larıyla bu yola girdiklerini söylemek
mümkündür. Yine döne döne yap-
tıkları barış-uzlaşma çağrıları ile
PKK'nin silahları bırakması veya
“silahlar sussun” gibi genel ifadelerle
halkı silahsızlardırma çabaları da so-
nuçta aynı kapıya çıkmaktadır.  

Teslimiyet ve Uzlaşma
Dışında Ufku Olmayanlar
Cellattan Medet Umar
Hale Geliyor!

Statükoculuğun, uzlaşmacılığın
yarattığı sonuçlar giderek tam bir
teslimiyete dönüşmüştür. Ve teslim
olanlar öyle bir hale gelmektedirler
ki kendi yaptıklarını dahi savunama-
makta, halkın en doğal, meşru diren-
işlerini dahi sahiplenememektedir-
ler.

Bugün hiçbir meşruluğa sahip ol-
mayan, tarih içinde halklara karşı
işledikleri suçlarıyla anılan emper-
yalist güçler ve kurumlara “yardım
edin!” çağrıları yapılabilmektedir. 

HDP'li Selahattin Demirtaş bir
Alman kanalında: “AB'nin Ankara
ile PKK lideri Abdullah Öcalan ara-
sında görüşmelerin ilerlemesi ve
yeni bir ateşkes için baskı yapması,
NATO'yu da Kuzey Irak'taki PKK
hedeflerine yönelik operasyonlara
karşı belirgin bir konum almaya”
çağırıyor ve “AB, PKK ile Türkiye
arasında müzakereleri çok açık ve
belirgin bir şekilde desteklemeli-
dir”(Aktaran 07.08.2015 Milliyet)
diyor. 

Benzer sözleri KCK’nin Yürütme
Konseyi üyesi Zübeyir Aydar da

Amerika’nın Sesi radyosuna söylüyor:
“Çatışmanın iki taraflı durması gerekir.
Biz çatışma ve savaştan yana değiliz.
Müzakere masasına dönülmesini is-
tiyoruz. Bu çatışmalar IŞİD ile verilen
mücadeleyi sıkıntıya sokuyor. Bu an-
lamda uluslararası güçlerin devreye
girmesi lazım ve gidip taraflarla ko-
nuşması gerekir. Biz, ABD kongre-
sinden ve Beyaz Saray’dan Kürt me-
selesinde çözüm için barışı ön plana
çıkaran bir rol oynamalarını istiyoruz.
'Biz Türkiye’nin dostuyuz, NATO
mütefikimizdir’ demesi yetmiyor. Şu
anda yaşanan çatışmalar Kürtler ile
Türkiye’nin çatışması değildir. Bu ça-
tışmaya ihtiyaç yok, barışa ihtiyaç
vardır. Tayyip Erdoğan erken seçim
için bu çatışmaları çıkarıyor.
Amerika’nın bu gerçeği görmesini is-
tiyoruz. ABD nasıl Türkler ile diyalog
kuruyorsa, Kürtler ile de kurmasını
istiyoruz. Biz ile Türkiye’yi bir masa
etrafında yan yana getirmelidirler.
Bununla birlikte IŞİD ile savaşta
daha büyük rol oynarız. Amerika’nın
bunu sağlama imkanları vardır.” 

“IŞİD ile verilen mücadeleyi sı-
kıntıya sokuyor”, “IŞİD ile savaşta
daha büyük rol oynarız” gibi sözlerle
emperyalizm adına nasıl görevler
üstelendiklerini ve üstleneceklerini

UZLAŞMA TESLİMİYETE, TESLİMİYET 
EMPERYALİZMLE BÜTÜNLEŞMEYE EVRİLİR! 

Hemen her sayımızda uzlaşma-
cı, teslimiyetçi anlayışın

ne olduğunu ve ne getireceğini
anlatıyoruz...

Bu anlayış halklar için kurtuluş
değil, teslimiyetin, köleliğin yolunu
açmaktadır. Bu nedenle biz de atı-
lan her adımın anlamını ve önemi-

ni yazmaya devam edeceğiz...
Böyle bir anlayışın sıktığı kurşun-
ların, yaptığı eylemlerin halkımız-
da boş beklentiler yaratması, daha
büyük umutsuzluklara kapı arala-

yacağı için bu konuyu gerekirse
tekrardan kaçınmamacasına an-

latmaya devam edeceğiz.
Bugün silahlar sıkılıyor, eylem-

ler yapılıyor... Bir yandan savaş
sürdürülecek ve boyutlandırıla-
cak gibi bir hava yaratılıyor ama

öte yandan ise sürekli “barış,
uzlaşma” çağrıları yapılıyor. 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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haykıran Aydar adeta yalvararak bizi
de görün, bizimle de diyalog kurun
çağrıları yapmaktadır... 

Yıllar öncesinde Amerikalı tekel
patronu Rockefeller'in Türkiye için
sarfettiği “oltaya yakalanmış balığın
yeme ihtiyacı yoktur” sözü bugün
Kürt milliyetçileri açısından da pekala
söylenebilir... Zira Kürt milliyetçiliği
de yıllar öncesinde girdiği uzlaşma
bataklığından bir türlü çıkamamak-
tadır... Ve bu konuda oligarşi ve em-
peryalizm ne yaparsa yapsın çıkmaya
da niyetli değillerdir. Tersine her se-
ferinde daha da gerilemekte, oligar-
şinin politikaları karşısında daha geri
bir noktadan uzlaşmacı- teslimiyetçi
yaklaşımlarını sürdürmektedirler. 

Ve gelinen noktada işte Zübeyir
Aydar'ın ortaya koyduğu yaklaşımda
somutlanmaktadırlar. Bu yaklaşım,
emperyalizmden yardım dilenme
yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, kendi ira-
desini tümüyle emperyalizme teslim
etme yaklaşımıdır... Bu yaklaşım tam
teslimiyet yaklaşımıdır. 

Bu çağrıyı yaptıkları güçler, en
başta da ABD, oligarşinin saldırıla-
rının daha ilk anından itibaren
“Türkiye'nin kendini savunma hakkı
vardır” yaklaşımı ile oligarşiyi des-
teklemişlerdir. Hala da aynı sözleri
sarfetmekte ve oligarşi ile birlikte
“PKK derhal silah bırakmalıdır”
sözünü tekrarlamaktadırlar.

Çünkü, gelinen noktada emper-
yalistler de oligarşi de PKK'nin
Türkiye'ye karşı kullandığı silahları
bırakıp sadece emperyalizm adına
silah kullanmasını istemektedirler.
Bunu da Türkiye sınırları dışında
yapsın istiyorlar. 

PKK ise gelinen noktada, en azın-
dan son geldiğimiz noktada duralım
çabası dışında bir yaklaşım göstere-
memektedir. “Dolmabahçe muta-
bakatı” çerçevesinde durmaya ça-
lışmaktadır. Ancak oligarşi önce si-
lahları bırakın diye dayatmaktadır... 

Oligarşinin bu dayatmaları ve
emperyalizmin de oligarşiye açık
desteği karşısında Kürt milliyetçi ha-
reket yaptığı en meşru eylemleri bile
savunabilme konusunda çekinceli,
ikircikli tavırlar sergileyebilmektedir.

Hatta eylemleri üstlenmeme tavrı
içine bile girebilmektedir. 

Bu konuda HDP'lilerin tavrı ise
aralarına kalın bir çizgi çekme üzerine
kurulu bir tavırdır. PKK'nin yaptığı
hiçbir eylemi savunmayıp tersine kı-
nayan bir yaklaşım içine girebili-
yorlar. Silahlı mücadeleye ne kadar
karşı olduklarını ispatlamak için el-
lerinden geleni yapıyorlar. 

Selahattin Demirtaş “Bugün iki
tarafa da çağırımız, PKK derhal
elini tetikten çekmeli, tahkim edilmiş
ateşkese uyacağını açıklamalı.
Hükümet operasyonlarını durdurmalı
ve müzakere için hazır olduğunu
açıklamalı.” diyerek oligarşinin isteği
doğrultusunda açıklamalar yapmak-
tadır. Ve bu yaklaşımı Başbakan
Davutoğlu tarafından da takdir gör-
mektedir. Ancak Davutoğlu, bunun
geç kalınan bir çağrı olduğunu ve
yeterli olmadığını silahların bıraktı-
rılması için uğraşmaları gerektiğini
vaaz etmekten de geri kalmıyor. Ki
AKP'nin ve emperyalistlerin de da-
yatması Kürt milliyetçilerine ve kuy-
rukçularına yön vermekte gecikmiyor.
Onların belirlediği yönde konuşmaya
devam ediyorlar. 

İşte bu konuda HDP'nin “en
komünisti” Figen Yüksekdağ'ın
Alman kanalına söylediği sözler: 

“PKK, bir halk özgürlük hareke-
tidir. Aynı zamanda demokrasi ve
eşitlik mücadelesi veren bir örgüttür.
Bizler PKK’nin bu hedeflere ulaşma
konusunda başvurduğu yöntemleri
onaylamıyoruz. Ancak şunu da kabul

etmeliyiz ki, uyguladığı program
terör değildir.” 

Yaklaşımdaki oportünizme bakın...
Terör değil, ama yöntemlerini onay-
lamıyoruz. Neden onaylamıyorsun?
Devlet tüm şiddetiyle saldırıyorsa
buna karşılık verilmesinin neresi yan-
lıştır? Yüksekdağ'ın halka zarar veren
eylemler vb. diye bir ayrımı olmadığı
açıktır. Zira son dönem eylemlerin
hepsi doğrudan devleti hedef alan
eylemlerdir. Bununla arasına çizgi
çekiyor Yüksekdağ. Emperyalistlere
yaranmanın başka yolu yok çünkü...
Ve beklenti de emperyalistlerden
olunca onların gönlüne konuşuyorlar.  

İcazetçi Sol,
Statüler Bozulmasın Diye
Halkı Silahsızlandırma 
Çağrısına Katılıyor!
Bu Yol Emperyalizme
Yedeklenme Yoludur!.. 

Figen Yüksekdağ'ın bu yaklaşımı
HDP'nin bütününün anlayışıdır ve
Kürt milliyetçileriyle uyumlu bir an-
layıştır. Ve salt şiddet karşılığı üzerine
kurulu da değildir. 

Yüksekdağ da, diğer Kürt milli-
yetçileri gibi emperyalistlerden medet
uman sözler etmekten geri kalmıyor.
Şöyle diyor: “Alman devleti kendi
Kürt yurttaşlarına duyduğu sorum-
luluk gereği Kürt sorununun de-
mokratik çözümü için ön açıcı olmalı
destek sunmalı” (IMC TV,
09.08.2015) 

İşte icazetçi, düzen içine yerleşmiş
solun hali budur... Ve bu konuda ESP
ve Yüksekdağ pervasız bir kuyruk-
çuluk içinde olsalar da yalnız değiller. 

Uzlaşma, teslimiyet sürecine des-
tek veren ve “şiddet karşıtlığı” üze-
rinden halkın silahsızlanması için
çaba sarfeden reformist-oportünist
solun büyük kısmının hali aynıdır.
Büyük çoğunluğu henüz Yüksekdağ
gibi açıktan emperyalizmden beklenti
ifade etmeseler de buna karşı bir ta-
vırları da yoktur. 

Tersine emperyalizmin bugün dün-
yanın dört bir yanına yaydığı soyut
“şiddet karşıtlığı” ve “barış” slo-
ganlarının peşine körlemesine takılarak
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Oligarşinin bu dayatmaları
ve emperyalizmin de oligarşiye
açık desteği karşısında Kürt
milliyetçi hareket yaptığı en
meşru eylemleri bile savunabil-
me konusunda çekinceli, ikircikli
tavırlar sergileyebilmektedir.
Hatta eylemleri üstlenmeme tav-
rı içine bile girebilmektedir... 

Bu konuda HDP'lilerin tavrı
ise aralarına kalın bir çizgi çek-
me üzerine kurulu bir
tavırdır.PKK'nin yaptığı hiçbir
eylemi savunmayıp tersine kı-
nayan bir yaklaşım içine gire-
biliyorlar. 



aynı yola girmiş durumdadırlar.

Son süreçte oligarşinin emperya-
lizmin desteğini de arkasına alarak
yaptığı saldırıların devamında Kürt
milliyetçilerinin ve Kürt halkının
yaptığı eylemlerin ve genel devrimci
eylemlerin yükselmesi karşısında ica-
zetçi sol hemen “savaş karşıtlığı”
sloganıyla, ama esas olarak da Kürt
milliyetçi hareketin silahsızlanmasını
savunan bir çizgiye gelip yerleştiler.
Düne kadar oligarşinin yaptığı kat-
liamlar karşısında bu denli çabası
olmayan sol, devrimci eylemler ve
PKK eylemleri gündeme gelince bir
anda “şiddet karşıtlığı” üzerinde
yaptığı propagandaya hız verdi...  

ÖDP Eş Genel Başkanı Alper
Taş da “AKP’nin savaş stratejisini
geriletebilmenin yolu, savaşa savaşla
karşılık vermekten değil bağlayıcı,
meşru, barışçıl bir halk hareketini
yükseltmekten geçiyor” diyor. 

ÖDP'nin başını çektiği Birleşik
Haziran Hareketi'nin çağrısıyla ha-
zırlanan ve aydınların da imzasına
sunulan bildirgede de benzer bir yak-
laşımla şunlar söyleniyor: “Devlet,
Kürt siyasi hareketine yönelik ope-
rasyonlara ve baskılara son vermeli,
PKK silahlı eylemlerden vazgeçmeli,
sorunun barışçıl, demokratik, kalıcı
çözümü için başta TBMM olmak
üzere tüm toplumsal kesimlerin dâhil
olacağı bir çözüm süreci hayata ge-
çirilmelidir.”

Yine ÖDP'li Birgün gazetesi
“Susturun silahlarınızı!” gibi man-
şetleriyle yürütülen silahlı mücadeleye
karşı çıkıyor. Köşe yazarları PKK'nin
silahsızlanmasını daha açık olarak
dile getirebiliyorlar. Örneğin Birgün
de yazan Fikri Sağlar “PKK silah
bırakmalı” diye başlık atıp oligarşinin
paralelinde sözler sarfedebiliyor. 

Benzer bir yaklaşım da EMEP
çevresinden ve Evrensel'den geliyor.
Onlar da “silahlar sussun!” çağrısı
ile benzer bir yaklaşım içindeler. 

“Bir süre öncesinde silahların
sustuğu bir ortamda, dağdaki geril-
lanın da silahsız siyaset yapabileceği
koşulları tartışıyorduk. O noktaya
bir an önce geri dönmeliyiz.” (Fatih
Polat, Evrensel, 05.08.2015) 

“Hükümet girdiği yolda ilerlerse;
Kürt sorununu Kürt güçlerini tasfiye
ederek çözme ve yarattığı baskıyla
“erken seçimi kazanma” hayallerinde
ısrar ederse bu yol Türkiye’yi sadece
bölgede iç savaşın yaşandığı ülkeler
kategorisine götürür. Bu yüzden
“Çözüm Süreci” çerçevesindeki gi-
rişimlere dönüş ve bunun gereği ola-
rak “çatışmasızlık durumuna geçiş”
iki taraf için de ertelenemez bir adım-
dır. (İhsan Çaralan, Evrensel,
08.08.2015) 

Savaştan bu denli kaçan, halkın
savaşından ürken bir anlayışın gelip
varacağı yer bugün Kürt milliyetçi
hareketin vardığı noktadır. Kürt mil-
liyetçi hareket teslimiyet sürecinde
neredeyse son noktaya gelmiş ve
artık NATO'dan, emperyalist devlet-
lerden medet umar hale gelmiştir.
Yaşanan çatışma ortamında düzen
içinde rahat siyaset yapamayan ve
düzene yerleşmeleri biraz daha za-
mana yayılan sol da şimdi feveran
ediyor ve savaş karşıtlığı üzerinden
emperyalizm ve oligarşinin PKK'nin
silahsızlanması çağrısına doğrudan
veya dolaylı olarak destek veriyor. 

Bugün açıkça emperyalizmin böl-
gedeki varlığını ve halklara karşı yü-
rüttüğü savaşını desteklemeseler de
bu yaklaşımın özü, emperyalizmi
güçlendirmektir. Emperyalizmin po-
litikalarına destektir. Zira düne kadar
oligarşi Kürdistan'da tüm pervasız-
lığıyla katliamlar yaparken bu ke-
simler düzene yerleşmenin hesaplarını
devam ettiriyorlardı. Ancak gelinen
noktada halkın hesap soran eylemleri
de gündeme gelince bu kez aman
savaş dursun, iç savaş olur vb. yay-
garaları koparmaya başladılar. Çünkü
statüleri sarsıldı. Düzen solculuğu
bile bedel ödemeyi gerektirir hale
geldi. 

Sonuç Olarak; 
1- Uzlaşmaya kilitlenmiş olanlar

adım adım teslimiyete giderler.
Kürt millyetçi hareket bugün em-
peryalistlerden medet umar hale
gelmiş ve her şeyini adeta onlara
bağlamıştır. 

2- Kendi özgücüne ve halka gü-

vensizliğin varacağı son nokta halk
düşmanlarına boyun eğmek ve on-
lardan icazet beklemektir. Bu duruma
gelmiş bir hareketi son sınırına kadar
geriletip tam teslim almadan ve en
geri noktada, tam olarak kendi as-
kerleri haline getirmeden bırakmaz
emperyalistler. 

3- Kürt milliyetçi hareket em-
peryalizm adına silah sıkmayı ma-
rifet olarak pazarlama noktasına
gelmiştir. Bu haliyle de artık halkın
değil, emperyalizmin bölge gücü
olmayı açıkça kabul etmektedir. 

4- Kürt millyetçi hareketin poli-
tikalarına yamanan, kuyruğuna takılan
icazetçi solun da durumu bugün çok
farklı görünmüyor... Emperyalizmin
bölge politiklarını desteklemediklerini
açıklasalar da halkın emperyalizme
ve oligarşiye karşı yürüttüğü savaşa
açıkça karşı çıkmalarıyla ve “PKK
silah bıraksın” noktasında bir savaş
karşıtlığını savunmalarıyla emper-
yalizmin politikalarına güç vermek-
tedirler. 

5- Kürt milliyetçi hareketin bu-
gün emperyalistlere yaptığı çağrıya
açıktan karşı çıkmayan, tersine
aynı paralelde halkın silahsızlan-
dırılmasına güç veren yaklaşımla-
rını terketmediği sürece solun va-
racağı yer emperyalizm destekçiliği
olacaktır. Kendi statülerini koruma
adına düzene destek olmaktır yap-
tıkları. 

6- Dünyanın dört bir yanında hak-
ların kanını döken emperyalist güçler
ve onun vurucu gücü NATO'dan
halkların hiçbir beklentisi olamaz.
Bu beklenti içine girenler ve bu bek-
lentilere güç vererek halkın savaşına
engel olmaya çalışanlar statükocu-
luktan, uzlaşmaya ve giderek tesli-
miyete ve boyun eğmeye doğru yü-
rüyenlerdir. 

7- Emperyalistlerin ve işbirlik-
çilerinin halka açtığı savaşa halkın
savaşıyla cevap vermek tarihsel
sorumluluktur... Çıkacağından kor-
kulan iç savaştan kaçmak değil,
bunu devrimci iç savaşa dönüştü-
rerek emperyalizme ve oligarşiye
ülkemizi mezar etmektir görevi-
miz.
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Kendi kültürümüze,
düşünce ve yaşam tarzı-
mıza uygun yeni insanlar
yetiştirmek için eğitim
çalışmaları yapmalıyız.
Düzen  halkı kendi dü-
şüncelerine göre şekill-
lendirerek kendi düzen-
lerinin sürmesini sağlı-
yorlar.  Bu düzenin sür-
mesinin garantisi ise ken-
di kafasına, düşünceleri-
ne uygun insanlar yetiş-
tirmesidir.  Bunun için
her türlü olanaktan ya-
rarlanıyorlar.  Medya, okullar, aileler
düzenin eğitiminde kullandığı araç-
lardır.  Maddi manevi hiçbir şeyden ka-
çınmayan düzen, halkı değerlerinden
uzaklaştırıp yozlaştırarak kendi insa-
nını yaratıyor. 

Düzen bu şekilde insanlarımızın
beynini teslim almaya çalışırken biz
boş duramayız. Bizim için de eğitim
olmazsa olmazdır.  Can damarları-
mızdan biridir.  

Eğitimin Konularını
İhtiyaç ve
Koşullarımız Belirler

Biz eğitimle yeni bir insan yarat-
mak istiyoruz.  Kendimizi, beynimi-
zi, herşeyimizi değiştirmek istiyoruz.
Küba Ulusal Eğitim ve Kültür
Kongresi’nin bildirisinde şöyle de-
niyor: "Eğitimin başta gelen görevi,
öyle bir insan, öyle bir halk yaratmak
olmalıdır ki, bu yeni insan, bu yeni
halk bir yandan geçmişin kalıntıla-
rını üstünden silkip atarken bir yan-
dan da yüksek bireysel ve toplumsal
yaşam koşullarını bilinçli bir şekil-
de yaratma yetisine sahip olsun." 

Eğitimi dar sınırlara hapsetme-
meliyiz. Kimi zaman masa başında
olur kimi zaman dağ başındadır eği-
tim. Bazen yaşanan bir olaydan çı-
kardığımız derstir. Kimi zaman oku-
duğumuz bir yazı, roman üzerinden
çıkardığımız sonuçlardır. Gündeme
dair yaptığımız bir tartışmadır. Kimi
zaman yarattığımız bir olanaktır.

Ama belirleyici olan eğitimin sürekli
ve düzenli olmasıdır. 

Eğitimin konularını ihtiyaç ve
koşullarımız belirler. Ama bizim
unutmayacağımız düzenli ve sürekli
olmasıdır.  İki elimiz kanda da olsa
eğitim çalışmalarımızı aksatmamalı-
yız. Hedefimizi unutmamalıyız.  

Eğitim, Sürekli ve
Düzenli Olmalıdır

Biz tutsak ve şehit aileleri için bi-
rinci adım düzenli eğitim çalışmala-
rı yapmaktır.  Zamanımızı boşa ge-
çirmemeli, eğitimle yaratacağımız
güzelliği hayal edebilmeliyiz.
Eğitimle yeni TAYAD’lılar kazana-
cağımızı unutmamalıyız.  Ancak tek
hedef bununla sınırlı olmamalıdır.
Çünkü mücadelenin pek çok ihtiya-
cı vardır. Bizler bu ihtiyaçları bilme-
li ve eğitimimizi bu ihtiyaçlara göre

şekillendirmeliyiz.  
Genel olarak yapa-

cağımız eğitimde elbette
insanlarımızda bir deği-
şim yaratır ama bizim
hedefimiz insanlarımızı
sadece belli bir aşamaya
getirmek değildir.  Yeni
kadrolar yaratmaktır.
Yoksa bir insanı eğitip
sadece dergi okuru yap-
mak, olanak sağlar duru-
ma getirmek, evini aç-
masını sağlamak, tutsak
ihtiyaçlarına yardımcı

olur duruma getirmek değildir tek
amacımız.  Tabi ki bunlar da olmalı-
dır ve hepsi çok önemlidir. . .  Ama eği-
timimizin hedefini sadece bunlarla
sınırlamamalıyız. Sınırlarsak daha ile-
risini yaratamayız.  Ama tarihimiz bize
gösteriyor ki eğitimle, yaşadıkları-
mızdan öğrendiklermizle eğitimin de-
ğiştirici gücünü daha somut görebili-
yoruz.  

TAYAD’ın ilk kurulduğu gün-
lerde ailelerimizin yaşadıkları ve
sonraki değişimleri eğitimin, prati-
ğin öğreticiliğinin göstergesidir.
Bugün bizlerde o zamanlar yaşa-

nanlardan öğrenerek daha ileriye ta-
şıyabiliriz.  

"Sonunda TAYAD'ı kurduk.  Kurduk
dedimse her şeyiyle faaliyete geçmiş de-
ğildi tabii.  Tüzel kişilik kazandı ancak
dosyalar incelemedeymiş.  Ne olursa
olsun başardık bu işi biz.  Sorun, bir
yerde bir işe karar vermek ve ilk adı-
mı atmaktı ve onu da atmış olduk. Bu
işe soyunurken kendi aramızda çok tar-
tışmış nelerle karşılaşabileceğimizin he-
saplarını yapmıştık. . .  

Uzun zamandır faaliyetlerimizin
bir dernek çatısı altında yürütülme-
sinin gerekliliğini tartışmış ve bu
konuda hemen herkes hemfikir ol-
muştuk.  Ama benim de kurucular
içinde yer almam söylendiğinde yine
de bir hoş olmuştum.  Bendeki bu de-
ğişikliğin nedeni çekincelerim oldu-
ğundan değildi.  O gün akşam olup da
evime gelene kadar kafam hep der-

Eğitimi dar sınırlara hapset-
memeliyiz. Kimi zaman masa
başında olur kimi zaman dağ-
başındadır eğitim. Bazan yaşa-
nan bir olaydan çıkardığımız

derstir. Kimi zaman okuduğu-
muz bir yazı, roman üzerinden

çıkardığımız sonuçlardır.
Gündeme dair yaptığımız bir

tartışmadır. Kimi zaman yarat-
tığımız bir olanaktır.  Ama be-
lirleyici olan eğitimin sürekli ve

düzenli olmasıdır. 

EĞİTİM GÜCÜMÜZDÜR
TAYAD’lı Aileler

Yürüyüş
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nekle meşguldu. Yürürken olsun, de-
ğişik sohbetlerde olsun, sık sık der-
nekte yöneticilik aklıma takılıyor ba-
zen anlık da olsa çevremle ilişkilerim
kopuveriyor, mevcut ortamdan uzak-
laşıveriyordum.  

İlk tanışların arasında biri var ki,
onu hiç unutmam.  Unutmak mümkün
değil, çünkü artık sürekli birlikteyiz
aynı amaç uğruna mücadele ediyoruz.
Bugün ne de kolay söyleyiveriyorum
“aynı amaç için mücadele" veya
"mücadele" kelimelerini.  Oysa o ilk
dönemi hatırladığımda bu sözleri
söyleyebilmem, benim içinde pek o ka-
dar kolay olmamıştı. "(12 Eylül ve
TAYAD kitabından) 

Eğitimle Yeni İnsan,
Yeni TAYAD’lılar
Yaratmak İstiyoruz

Yaşanan bu örnek de bize göste-
riyor ki; pratikte aldığımız görevler,
yaptığımız işlerde bizim için birer öğ-
retmen. Onlardan öğrenmeyi başar-
dığımız sürece yeni insan olabilir, yeni
insanlarımızı yaratabiliriz.  

Evet, eğitimle yeni insan yeni
TAYAD’lılar yaratmak istiyoruz.
Bunu yaratmanın koşulu şunlardır; 

-Öncelikle her tutsak ve şehit ai-
lemizi düzenli eğitim çalışmalarına
katılmalıdır. 

-Her ailemiz mutlaka bir başka ai-
leyi örgütlemeli, öğrendiklerini ona

öğretmelidir. Yani öğrenirken öğ-
retmelidir.  

-İlgilendiğimiz, örgütlü hale ge-
tirmeye çalıştığımız ailelerimize tut-
sak ve şehit aileleri örgütlülüğünün
geçmişte neler yaptığını, neden ve na-
sıl kurulduğunu anlatabiliriz.  Kendi
yaşadıklarımızı, yarattığımız diren-
işleri anlatabiliriz.  Örneğin bir Abdi
İpekçi Parkı Direnişi tüm
TAYAD’lılar için bir öğretmendir.
Sayısız Ankara yürüyüşleri yaptık.  Bu
yürüyüşlerde yaşadıklarımızı öğren-
diklerimizi yeni ailelerimize anlata-
biliriz.  Tutsaklarımızın tecrite karşı
mücadelesini anlatabiliriz. Tüm bun-
lar bizim pratikten çıkardığımız eği-
timlerdir.  Yani eğitim için konu so-
runumuz yoktur.  TAYAD mücade-
lesinin her anı bir eğitim konusudur.  

"Kavradık nereden geldiğini çün-
kü umudumuzun, şafağı savunmak ol-
duğunu kavradık geceye karşı; ne bi-
zimle başladı, ne kesilip kalacak biz-
den sonra kavradık durdurulamaz ya-
pan nedir bu akışı, ve sıradan bir el
olduğumuz halde bu kavgada boyun
eğmiyorsak önünde koskoca bir or-
dunun doğruladığı için bizi yaşamın
her dakikası."(age syf 95) 

Sonuç olarak biz eğitimle ‘yeni in-
san’lar yaratmak istiyoruz. Bunun
için koşulumuz var. Yüzlerce şehit ve
tutsak ailemiz var.  Her TAYAD’lının
görevi bu ailelerimizi eğiterek birer
TAYAD’lı haline getirmektir.  

Bugün her TAYAD'lı kendisine
"ben hangi ailemizi-insanımızı eğitip
onu yeni bir TAYAD'lı yapacağım?"
demelidir.

Eğitimde Sonuç Almak
İçin: Düzenli ve Sürekli
Olmalı, Hedefli Olmalı 

-Eğitimin ihtiyaç temelinde olması
yani mücadelenin ve eğitim yaptığı-
mız ailenin ihtiyaçlarına hizmet etmeli
eğitimimiz.

- Eğitimlerimiz ayaküstü olma-
malı.  

- Eğitimin dönüştürücü gücüne
inanmalıyız. Sabırlı, ısrarlı olmalıyız.  

Kimsenin iki üç çalışmadan son-
ra değişmesini beklememeliyiz.
Değişim emek ve sabır gerektirir.
Biz verdiğimiz emeğe güvenmeli ve
değişim noktasında sabırlı olmalıyız.
İlk çalışmadan sonra, “olmuyor, de-
ğişmiyor” diye düşünmemeliyiz.
Israrla, aylar belkide yıllar boyu o
emeği vermekten çekinmemeliyiz.  

Bunları yaptığımızda mücadele-
mizin büyüdüğünü mücadeleye yeni
insanları katabildiğimizi göreceğiz.
Bunun için pratikte tek yapacağımız
hemen kendimize bir eğitim grubu
kurmak ve bu eğitimi sistematik hala
getirmektir.  

Her TAYAD’lı hem eğitilen,
hem eğiten olmak zorundadır.
Bunu yapmıyorsak görevlerimizi

Tekirdağ’da 19-22 Aralık 2000’de ha-
pishanelere yapılan “Hayata Dönüş” ope-
rasyonu sırasında Bayrampaşa
Hapishanesi’nde kurşunlanarak katledilen
Cengiz Çalıkoparan’ın Tekirdağ’daki me-
zarı Trakya Halk Komitesi tarafından 7
Ağustos'ta yaptırıldı. Yaptırılan bu mezar-
la bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm
için mücadelede şehit düşen devrimcilerin
asla unutulmayacağı, kahraman şehitlerin
mücadele etme sebebi olduğu, onların aç-
mış olduğu bu yolda sonuna kadar yürü-
neceği, onların mirasına her koşulda sahip
çıkılarak mücadelenin büyütüleceği vur-
gulandı.

Tecrite, F tiplerine karşı direnişi kır-
mak için gerçekleştirilen 19-22 Aralık
Katliam saldırısında, Bayrampaşa
Hapishanesi’nde, havalandırmada hala-
ya durduklarında hedef gözeterek sıkılan
jandarma kurşunlarıyla katledildi. 2.
Ölüm orucu ekibinde olan Cengiz'in vü-
cuduna üç mermi isabet etti. Yoldaşları
onu ağır yaralı olarak merdiven boşluğuna
çektiler. Cengiz o haline rağmen, güçlü ve
kararlı bir sesle Ümraniye Katliamı dö-
neminde ağır yaralanıp ölmemesine atıf
yaparak, “telaş etmeyin ben ölmem” di-
yerek çevresine moral veriyordu. Bir
süre sonra şehit düştü.         
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Şehitlerimiz Onurumuzdur, Anılarını
Yaşatmaya Devam Edeceğiz



Düzen bencil,
yoz, çıkara daya-

nan bir hayatı yaşamamızı istiyor. Okul bitecek, sonra iyi bir
meslek ve sonra denginde bir eş, istenilirse de çocuk ve son-
ra da ölüm. Düzen bize böyle bir yaşamın normal olduğunu be-
nimsetir. Bu aşamalar yaşanırken düzen için en tehlikeli aşa-
ma gençlik dönemi olur. Çünkü henüz tam olarak etkileye-
memiştir gençleri. Düzenin etkisi altında yaşayan ve ölen in-
sanlar olduğu gibi düzenin etkisinden kurtulan ve düzenin düş-
manı haline gelen insanlar da var. 

Kim bunlar? Neden düzenin düşmanıdır? derseniz ce-
vaplayalım. Bunlar devrimciler, Cepheliler’dir. 

Yaşanılan bu dünya ve bu dünyanın Türkiyesi’nde onca zu-
lüm, işkence, açlık, adaletsizlik varken düzen bize 'bunlar seni
ilgilendirmiyor, sen hayatını yaşa' der. Devrimciler bunu bi-
lir ve herkese bunun yanlış olduğunu anlatır. 

Benim hikayem de devrimcilerle tanıştıktan sonra başlar.
Devrimcilerle tanıştıktan, düzenin etkisinden kurtulup,  son-
ra düzen hayatını reddetmeye başlayan bir hikaye benimkisi.
Herkes başta düzenin etkisinde kalır. Ben de kalmıştım. Daha
sonra, düzenin elçileri tarafından 'terörist' ilan edilen, ancak hal-
kını sevmekten başka hiçbir suçu olmayan devrimcilerle tanıştım.
Onca şey olurken 'banane, ben mi değiştireceğim tüm bun-
ları' diyemezdim. İnsanlığın özünde vardır; haksızlıklar kar-
şısında tepkisiz, tarafsız kalınamaz.  Ve işte bu düşünceler dev-
rimcilik yapmam için bana somut adımlar attırdı. Örgütlü ya-
şam bizlere çok şey öğretiyor. Bedel ödeneceğini de biliyoruz.
Ödeteceğimizi de. Devrimcilik kararını alan bir insan ar-
tık nettir ve 'örgütüm, al beni, halkımla yeniden yarat' der. 

Koşullar ve sürecin ihtiyaçları doğrultusunda ailemden  ayrı
bir yerde olacaktım. Aileme hep anlatıyordum neden devrim-
cilik yapmamız gerektiğini. Onlar ise düzen etkisiyle 'sen ka-
rışma, boşver, okulunu oku' deyip durdu. Aslında onlar bir şey-
lerin yanlış olduğunun farkındaydı ancak, bencilce  benim dev-
rimcilik yapmamı istemiyorlar, korkuyorlardı. 

Günay ablanın cenazesinden sonra ailemi görmeye ve ora-
da gece kalmaya eve gittim. Ertesi sabah tekrar ayrılacaktım
oradan. Ancak ayrılamadım. Ailem ve akrabalarım beni kan-
dırmış ve kaçırmıştı. Farklı bir şehre götürdüler. Yol boyunca
'beynini yıkamışlar, sen böyle değildin hayallerin vardı, dok-
tor olacaktın' deyip durdular. 

En başta dediğim gibi, devrimcilik yaparken yaşamak
istediğim hayatı yaşıyordum ancak ailemin dediği hayal-
lerim düzenin bana kurdurduğu hayallerdi. Neyse, yol bit-
ti. Arabadan iner inmez ters tarafa doğru gitmeye yeltendim.
Sonra zorla kollarımdan tutup binaya soktular. Binada yere otur-
dum ve kalkmayacağımı söyledim. Saçımdan, kollarımdan ve
bacaklarımdan tutup zorla eve kilitlediler. 

Akrabalarım ailemden daha da kötü bir tavırla bize iftira-
lar atmaya başladılar. 'Sizi devlet yönetiyor farkında değilsi-
niz, kandırıp silah, bomba verecekler elinize' demeye başla-
dılar. Normalde çok sakin birisiyim ancak bu sözler bana si-
nir krizi geçirmeye yetti. Etraftakileri kırıp döktüm, sonra par-

mağım derin bir şekilde kesildi. Cama vurup kırmıştım, elim-
de dikişlik bir yara vardı. Ona rağmen ne doktora götürdüler
ne de bana vurmaktan vazgeçtiler. 

Amcamlar ve annem vardı yanımda. Babam henüz gel-
memişti. Babam hastaydı ve beni bu şekilde görürse fenala-
şacağını düşünmüştüm. Ancak babam eve gelir gelmez saçı-
mı tutup bana vurmaya başladı. Ellerimi, ayaklarımı bağlamayı
düşündüler, direnerek bağlatmadım. Çenemi kırarcasına ağzımı
kapatmaya çalıştı amcam. Böyle şiddet uygulayarak beni vaz-
geçirebileceklerini sandılar.  Ancak yapılanlar benim düzene
kinimi daha da çok arttırıyordu. 

Yemek yiyip çay içtiler, sonra da  meyve sefası sürdüler.
Yemek yerlerken açlık grevine girdiğimi söylememiş olmama
rağmen yemeğe çağırmadılar. Zaten açlık grevine girmiştim an-
cak bundan haberleri yokken bile çağrılmadım. 

En son meyve yerlerken akıllarına gelebildim herhalde ki
“sen de ye” diyebildiler. Tabi ki bu olanlardan sonra açlık gre-
vine girdiğimi söyledim. Akşama doğru kendi evimize götür-
düler beni. Etrafı sakin diye ilk amcamlara götürülmüştüm son-
ra kendi evimize götürdüler. 3 gün boyunca evde kilitli kaldım.
Bir odayı anahtarını alarak işgal ettim. Yani sadece ben gire-
biliyordum. 
İlk gün şarjda unutulan bir telefon buldum ve hemen o oda-

ya götürdüm. Örgütlü bir tanıdığımı aradım, haber verdim.
Arkadaşlarım beni merak ediyorlardır diye düşündüm. Ancak
aradığım kişi farklı bir ildeydi. Geç haberleri olacağını tahmin
ediyordum. Zaten buluşacağımız saatte orada olmadığım için
kaçırıldığımı anlayacaklardı. Anlamışlar da zaten. Hatta beni
almaya geleceklermiş ama bulamamışlar.

Açlık grevim 4 gün sürdü. Küçük yeğenim vardı onu yol-
layıp beni ikna etmesini istiyorlardı. Tıpkı devletin yaptığı gibi
yöntemlerdi bunlar. 3 gün içinde çeşitli planlar yaptım. 

Geceleri uyumuyordum ancak annemler de uyumuyorlar-
dı, teyzemle nöbet tutuyorlardı. Çarşafları bağlayıp alt kata in-
meyi düşündüm ancak 5. kattaydım ya kurtulacaktım ya da öle-
cektim. Bu şekilde ölmek istemediğimden bu plandan vazgeçtim.
Sonra beyaz bir çarşaf vardı ona yazı yazıp camdan asmayı dü-
şündüm. Boya olarak da evde oje buldum. İşgal ettiğim oda-
da çarşafa 'Devrimci olmayayım diye ailem-akrabalarım ta-
rafından kaçırıldım ve dövüldüm. Açlık grevindeyim' yazdım.
Pankartı yazdığım gün ailem beni vazgeçiremeyeceğini anla-
mış ki bana 'yarın sabah istediğin yere git, hata yaptık, böy-
le olmamalıydı' dedi. 

Abimi çağırmışlardı, o da kızmış onlara, ancak ben onu da
bu plana ait sandım ve tepki gösterdim. O da böyle olmadığı-
nı söyledi. 4. günün sabahı abimle beraber İstanbul'a geldim.
Artık zafer bizimdi. Yine arkadaşlarımın yanındaydım. Büyük
ailemin yanındaydım ve çok mutluydum. 

Düzen ailelerimizi örgütlediğinde sonuçları böyle olabili-
yor. Ancak biz direnişi seçersek kazanırız. Ailelerimizi ör-
gütlemek hedefimiz olmalı ve emek harcamalıyız. Ancak ai-
lelerimiz düşmanın yaptığı gibi mücadelemizin önünde en-
gel olursa o engeli kırıp geçmeliyiz.

Hayatın 
Öğrettikleri

Ailelerimizi Örgütlemek
İçin Emek Harcamalıyız 
Ancak düşmanın yaptığı gibi mücadelemizin

önünde engel olurlarsa o engeli aşıp geçmeliyiz
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Hatırlanacağı gibi iki yıllık bir süreç
geçmesine rağmen Berkin Elvan’ın ka-
tilleri yargılanmadı. İçişleri Bakanlığı
şüpheli polislerin isimlerini dahi soruş-
turma dosyasına göndermedi. Demo-
kratik yollarla Berkin Elvan’ın katille-
rinin açıklanması isteyen eylemler ya-
pıldı ancak bunlarla bir sonuç alınama-
dı. Hatta bu eylem ve etkinliklerin sonuç
almaması bir yana adalet isteyenler
hakkında davalar açıldı, tutuklamalar ya-
pıldı. “Berkin’in Katilleri Açıklansın” de-
dikleri için işlerinden ve okullarından
uzaklaştıranlar, disiplin cezası alanlar
oldu. 

Berkin Elvan için, bütün demokra-
tik yollar kullanılarak ifade edilen “ada-
let” talebi cevapsız kaldığında ise ada-
let arayışı silahlı eylemle devam etti. 31
Mart 2015 tarihinde Şafak Yayla ve Bah-
tiyar Doğruyol Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alarak
devletten katil polislerin isimlerinin
açıklanmasını istediler.

Talepleri görüşmek üzere Çağlayan
Adliyesi’ne gelen çeşitli demokratik
kurum temsilcileri, girişimlerini sür-
dürürken, daha ilk andan itibaren, polis
katliam hazırlıklarına  başladı. Uzun
namlulu silahlarla özel harekat timleri
yerlerini aldı ve savcının odası bomba
düzenekleri ile örüldü. Siyasi karar ve-
rilmişti... Talepler karşılanmayacak,
yanlızca hazırlıkların bitmesi için zaman
kazanılacak ve kamuoyuna biz diya-
logtan,  çözmekten yanaydık mesajı ve-
rilecek. 

Rehin alma eylemi dünyaya bir fo-
toğraf ile duyuruldu. Bu fotoğrafı gören
yerli ve yabancı basın kuruluşları anın-
da kullandılar. Gazetecinin doğal refleksi
olarak bu haberi kaçıramazlardı. Öyle ki
AKP’nin sesi olarak değerlendirilebi-
lecek Yeni Şafak, ATV ve A Haber bile
bu fotoğrafı kullanmamazlık edemedi.  

Rehin alma eylemine ilişkin fotoğ-
rafların yayınlanmasıyla ilgili bir so-
ruşturma yürütüldü ve iddianamesi ha-
zırlandı. Aralarında Özgür Gündem,
Cumhuriyet, Millet, Posta, Yurt, Bugün,
Aydınlık ve Birgün gazetelerinin sorumlu
müdür ve yetkililerinin bulunduğu 18 ga-

zeteci hakkında "örgüt propagandası
yaptıkları " iddiasıyla 7,5 yıla kadar ha-
pis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
Görüldüğü gibi haklarında dava açı-
lanların hepsi muhalif gazetelerdendir.
ATV ve Yeni Şafak gibi yandaş, salla-
baş basına dava açılmış değildir. 

Bir parça onur sahibi, meslek ahla-
kı olan bütün gazeteciler, halkın adale-
tini arayanları, madenlerde havasızlık-
tan boğulanları, yerin yedi kat altında ka-
lanları, Tuzla’da sudan çıkarılıp vince ası-
lan bedenleri, 19 Aralık’ta evladının bir
kömür topu halini almış bedenleri, Ak-
deniz’in derin sularına gömülen mülte-
cileri, gaz fişeği ile gözleri çıkarılan in-
sanları, ölülere bile işkence yapanları ve
daha pek çok halka uygulanan vahşeti
haber yapmak, teşhir etmek, karşı çık-
mak zorundadır. Ahlaka ve insanlığa ay-
kırı olan, o görüntüleri yayınlamak de-
ğil o görüntülere sebep olmaktır. 

Pablo Picasso’nun Guernica isimli
tablosunu çoğumuz duymuşuzdur.  1937
İspanya İç Savaşı’nda İspanya'daki Gu-
ernica şehrinin bombalamasını anlatan
bir resimdir. Bir Nazi subayının ressa-
mı sorgulamak için evine gittiği gün “bu
tobloyu da siz mi yaptınız” sorusu üze-
rine “hayır siz yaptınız” cevabını verir.

Gazeteci Roboski’de paramparça
olmuş bedenleri anaların nasıl teslim al-
dığını görmek göstermek zorundadır, sı-
nırda bekletilen ve ailesinin toprağına gö-
mülmeyi bekleyen cenazeleri göstermek
zorundadır. 

Gazeteci, memleketinin, parsel par-
sel, pazar pazar emperyalist tekellere peş-
keş çekilişini, kaynaklarının yağma ve
talan edilişini, dağlarımızı, topraklarımızı
nasıl zehirlediklerini, derelerin halktan
çalınmak istenmesini görmezden gele-
mez.

Bu davaların açılmasının nedeni ga-
zetecilerin AKP’nin istediği gibi bora-
zanlık yapmak yerine sadece ve sadece
mesleklerinin gereğini yapmış olmala-
rıdır. Bu ülkede mesleğini yapmak suç-
tur. Bu ülkede “terörist olmak” çok ko-
laydır. 

Haklarında "örgüt propagandası
yaptıkları " iddiasıyla 7,5 yıla kadar ha-

pis cezası iste-
miyle dava açı-
lan gazeteciler
de bu ülkede “te-
rörist” ilan edil-
menin ya da yar-
dımcılıkla suç-
lanmanın çok
kolay olduğunu,
düzene ya da ik-
tidara muhalif
olan herkesin ba-
şına gelebilece-
ğini de görmüş
olmalılar. En
azından kendi örnekleri, bundan böyle
devrimciler hakkında yazarken daha
özenli yazmalarına hizmet etmeli.

AKP iktidarı, olaydan 4 ay sonra aç-
tırdığı bu dava ile muhalif gazetecile-
ri  hizaya getirmek istiyor. “Benim is-
tediğim gibi gazetecilik yapacaksınız”
dayatması yapıyor.  “Hakimleri tutuk-
ladığım, savcıları kaçırttığım gibi seni
de tıkarım dört duvar arasına, seni yok
ederim” diyor gazetecilere. Siyasi par-
tilerden, gazetecilere, yazarlara, hu-
kukçulara kadar her kesime “benim di-
limi kullanacasınız, bana hizmet ede-
ceksiniz” diyor. Bazı gazetelerde ve ga-
zetecilerde karşılık da buluyor bu teh-
ditler.

Halkın Hukuk Bürosu olarak biz de
kurulduğumuz günden bugüne iktidar-
ların dilini konuşmadığımız için hedef
durumundayız. Çünkü; katliamlara, iş-
kencelere, hukuksuzluklara hep karşı ol-
duk, mücadele ettik. AKP iktidarının hal-
ka ve devrimcilere yönelttiği zulüm
karşısında susmadık,  adaletsizliklerin pe-
şini bırakmadık. Bu yüzden yargılandık,
hapis yattık, katledildik. 

Faşizmin zulmüne karşı mücadele
etmenin onurunu taşıyan Halkın Hukuk
Bürosu avukatları olarak diyoruz ki; Ey
AKP iktidarı, ey Erdoğan, o bakma-
ya dayanamadığın fotoğraf iktidarın
adaletsizliğinin resmidir. Ve sizin ese-
rinizdir. O resmin anlattıklarını, de-
ğil 18 gazeteciye, memleketteki bütün
gazetecilere dava açsan yine sustura-
mazsın!

O Resmin Anlattıklarını, Değil 18 Gazeteciye,
Memleketteki Bütün Gazetecilere Dava Açsanız

YİNE SUSTURAMAZSINIZ!

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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1-) Terör Nedir?
Filistin'de El Aksa Tugayla-

rı’ndan bir feda savaşçısı eyleminden
önce şöyle diyor:

"Şunu biliyorum ki, tek başına bir
tankı durduramam, beni saniyeler
içinde yere serer, o halde kendimi bir
silah olarak kullanmak zorundayım.
Onlar bunu terörizm olarak adlandı-
rıyor. Bence bu kendini savunma
hakkıdır. Kimse özgürlüğü size hedi-
ye etmez, özgürlük için bazı fedakar-
lıklar yapmamız gerekir." (Aktaran;
Yürüyüş Sayı: 36)

“Terör” kavramının tanımı, halk-
lara ve halk düşmanlarına göre değiş-
mektedir. Filistinli direnişçinin “di-
renme hakkı” diye ifade ettiği eyle-
mine emperyalizm ve siyonistler “te-
rörizm” diyor. 

“Terör” kavramı, Latince’de
“korku” anlamına gelen “terreur”
kelimesinden üretilmiştir. Sözlükler-
de, genel olarak “korku salma, yıl-
dırma, tehdit” olarak tanımlanır.

Emperyalizm ve işbirlikçileri ken-
di düzenlerine aykırı buldukları her
şeye ve herkese "terörist" suçlama-
sında bulunurlar. Kimi zaman en
meşru hak istemi, kimi zaman bir hal-
kın kendi kaderini tayin etmek iste-
mesi, ulusal ve sosyal kurtuluş müca-
delesi terörizm olarak yaftalanır.
Oysa terör, emperyalizm ve işbir-
likçilerinin halk düşmanı faaliyet-
lerinden başka bir şey değildir.

2-)Halkların Direniş ve
Mücadelesine “Terör”
Diyenler Kimlerdir?

Emperyalizm ve işbirlikçileridir.
Ki bunlar esas olarak halklara uygu-
ladıkları terörü meşru göstermek için
halkların direniş ve mücadelelerine

"terörizm" suçlaması yö-
neltirler. Bu yanıyla, em-
peryalistlerin dilindeki "te-
rörizm" kavramı, emperya-
lizm ve işbirlikçilerinin sö-
mürü ve zulüm düzenini
meşru göstermek için kul-
landıkları demagoji malze-
mesidir.

3-)Terörizm Nasıl
Olur?

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin
sahip oldukları devasa askeri güçle,
halkların gözünü korkutup yıldırarak
boyun eğmelerini sağlamak için uy-
guladıkları her türden katliam, işgal,
işkence, saldırı ve baskılar terörizm-
dir. 

Irak'taki Ebu Gureyb Hapishane-
si’ndeki işkencelerden Guantanamo
toplama kampına, Amerikan emper-
yalizminin Hiroşima ve Nagazaki'ye
atom bombası atmasından Afganis-
tan, Irak, Libya, Suriye'de sebep ol-
duğu katliamlara, 1 Mayıs 1977 kat-
liamından, 19-22 Aralık'ta devrimci
tutsakları diri diri yakmaya... Halk
çocuklarının beyinlerini sokaklara
akıtmaktan, gözaltında kayıplara...
Gazze'den Roboski'ye halkın üstüne
Amerikan uçaklarıyla bombalar atıl-
masına kadar halklara uygulanan her
türden saldırı terörizm kapsamında-
dır.

4-) Terörizmin Amacı
Nedir?

Halkların, emperyalizm ve işbir-
likçilerinin egemenliğine boyun eğ-
mesini sağlamaktır.

Amerika'dan, Asya'ya, Avru-
pa'dan, Afrika'ya dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan ve tüm değer-
lerin gerçek sahibi olan emekçi halk-
ların ürettiklerine el koymak, yeraltı-
yerüstü zenginliklerini talan etmek,
egemen sınıfların asalak yaşamlarını
dikensiz gül bahçesinde sürdürmele-
rini sağlamaktır. 

Emperyalist sömürüye karşı çıkan
kişileri, örgütleri, ülkeleri karşı dev-
rimci zorla baskı altında tutmak, yıl-
dırmak ve tüm dünyada emperyalist
düzeni hâkim kılmaktır.

5-) Halkların Baş Belası
Olan Terörist Kimdir?

Bu soruya dünya halklarının tek
ve ortak bir cevabı vardır: Halkların
baş belası olan terörist, emperyalist-
lerdir. Onların arasındaki baş terörist
ise Amerikan emperyalizmidir.

Halkların sömürülmesinden, zu-
lüm görmesinden, aşağılanmasından,
açlığa ve yoksulluğa mahkum edil-
mesinden, yozlaştırılmasından, baskı
görmesinden, katledilmesinden so-
rumlu olan emperyalistlerdir. Halktan
yana herkesin gördüğü gerçek budur.
Dünyanın her yerinde "Amerika De-
fol-Yankee Go Home" diyerek Ame-
rikan bayrağı yakılması, Mahir, Hü-
seyin, Ulaş'tan Şanlı Alişanlar'a
Amerikan hedeflerinin vurulması bu
nedenledir.

6-)Bağımsızlık İçin Silaha
Sarılıp Kurtuluş Savaşı
Vermek “Terörizm” midir?

Değildir. Ama emperyalistler ve
işbirlikçileri kendilerine karşı sürdü-
rülen kurtuluş savaşlarına dünden bu-
güne "terörizm" demişlerdir. Oysa
halkların, emperyalizme karşı, silaha
sarılıp kurtuluş savaşı vermesi, en do-
ğal hakkıdır.

Anadolu'yu işgal eden emperyalist
güçler ve onların işbirlikçileri Os-
manlı sarayı, Anadolu'da işgale karşı

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
Terörizm Nedir?

Halkların sömürülmesin-
den, zulüm görmesinden,

aşağılanmasından, açlığa ve
yoksulluğa mahkum edilmes-
inden, yozlaştırılmasından,

baskı görmesinden, katledil-
mesinden sorumlu olan

emperyalistlerdir. Halktan
yana herkesin gördüğü gerçek
budur. Dünyanın her yerinde
"Amerika Defol-Yankee Go
Home" diyerek Amerikan

bayrağı yakılması, Mahir, Hü-
seyin, Ulaş'tan şanlı Alişan-
lar'a Amerikan hedeflerinin

vurulması bu nedenledir.

Yürüyüş

16 Ağustos
2015

Sayı: 482

KAHROLSUN AMERİKA VE İŞBİRLİKÇİ AKP32



direnen halk güçleri için bu-
gün kullanılan "terörist" de-
magojisinin yerini tutan suçla-
malar yapıyorlardı. Aynı şekil-
de anti-emperyalist, anti-oli-
garşik "ihtilalin yolu"nu açan
Mahir Hüseyin Ulaşlar için
"anarşist" diyorlar. 

Halkı ve vatanının özgürlüğü ve
bağımsızlığı için şehit olmak "terö-
rizm" değil, halkların onuru ve umu-
dudur.

7-)Zulme Karşı Direnme
Hakkı Terörizm Midir?

Değildir. İnsanlık tarihi boyunca
halklar, zulme, haksızlığa, adaletsiz-
liğe direnmişlerdir. Zulme karşı di-
renme hakkını Birleşmiş Milletler
sözleşmesine yazdırmak dahil olmak
üzere egemenlere bile kabul ettirmiş-
lerdir.

Sınıflar mücadelesinin kanunudur
bu: Egemenlerin zulmü varsa halkla-
rın da direnişi vardır.

Egemenler "biz istediğimiz kadar
ezip, sömürelim, ayaktakımı sürgit
boyun eğsin" ister. Ancak  bu istek
halkların direnişine çarpar. 

Zulmün, adaletsizliğin olduğu her
yerde halkların direnişi meşru ve zo-
runludur. "Ferman padişahın dağlar
bizimdir" deyişi bir halk ozanının
söylediği bir ezgi değil, toplumsal
gerçekliğin dile getiriştir. Zulüm var-
sa direniş haktır ve halklar bu hakkı
"halkın adaleti" olarak kuşanırlar.

8-) Halkın Adaleti
Terörizm Midir?

Değildir. Zulme karşı direnme
hakkı, aynı zamanda zulmün sahibi
olan zalimden hesap sorulmasını da
içerir. Demirci Kawa'dan Köroğ-
lu'na halkların destanları bunu anla-
tır. Bolu Beyi halka zulmediyorsa
halk kendi içinden Köroğlu çıkarıp
zalim beylerden hesap sorar. Dünya-
nın her yerinde böyle olmuştur. Ve
bugünün dünyasında, halkın adaletini
devrimciler kuşanmıştır.

Halkı ezmek, sömürmek, zulmet-
mek, yozlaştırmak, aç açıkta bırak-
mak, halkın vatanını emperyalistlere
peşkeş çekmek, halklara karşı işlen-

miş temel suçlardır ve bu suçlara kar-
şı halkın hesap sorma hakkı vardır.
Bu hakkını halka kuşandıran da dev-
rimcilerdir.

9-) Emperyalistlerin Terör
Örgütleri Hangileridir?

Emperyalistler ve işbirlikçilerinin
baskı aracı olan devletleri başta ol-
mak üzere, halklara karşı örgütledik-
leri NATO gibi askeri terör örgütleri,
IMF-Dünya Bankası gibi ekonomik
terör örgütleri, değişik isimler altın-
daki emperyalist koalisyon güçleri ve
yeni-sömürge ülkelerdeki faşist dev-
letler bir bütün olarak emperyalizmin
terör örgütlerini oluştururlar. Bunla-
rın amacı halklara boyun eğdirmektir.
Bu amaçla her şeyi yaparlar. Emper-
yalizmin terörist faaliyetleri, kendi
mevcut hukuk kurallarına bile bağlı
değildir. Hiçbir kural, yasa, ahlak ta-
nımadan halklara yönelik saldırılar

düzenlerler. 
Emperyalist terörün

hiyerarşik yapılanması-
nın başında Beyaz Sa-
ray, CIA, Pentagon
vardır. Diğer emperya-
list ve faşist devletler,
halk düşmanı faaliyetle-

ri, işbirliği içinde yürütürler. Kimi za-
man kendi aralarında da geçici çıkar
çelişkisi yaşasalar da halk düşmanlığı
konusunda stratejik müttefiktirler.

10-) Emperyalistlerin
Terör Listesi
Ne Anlama Gelir?

Emperyalistler 1990'lardan bu
yana sömürü düzenlerine boyun eğ-
meyi reddeden kişi, örgüt ve ülkeleri
kapsayan "terör listesi" düzenleme-
ye başlamışlardır. Başını da Ameri-
kan emperyalizmi çekmektedir. Her
gün bu listeyi günceller ve böylece
halklara gözdağı verir. Neyin 'terör',
kimin 'terörist' olduğunu belirleme
otoritesi olarak kendilerini halklara
dayatırlar. Bu dayatmanın özü, Ame-
rikan Başkanı Bush'un "Ya bizdensin
ya düşmanımsın" sözünde vardır.

Bir diğer yandan, bu denli devasa
güçlerine rağmen, emperyalizme
boyun eğmeyi reddedenlerin var
olduğunu da itiraf etmiş oluyorlar.
Ki bugün dünyasında emperya-
lizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm için savaşan
Cephe'nin emperyalistlerin o lis-
telerinde yer alması Anadolu'nun
onuru demektir.

Sonuç olarak; bugünün dün-
yasında terör demek emperyalist-
ler ve işbirlikçilerinin halk düş-
manlığı demektir. Ve en büyük te-
rörist Amerikadır. Bunun için sa-
dece son 15 yılda “teröre karşı sa-
vaşıyorum” derken Afganis-
tan’da, Irak’ta, Libya’da, Suri-
ye’de ve bütün olarak Ortado-
ğu’da 2 milyonun üzerinde insanı
katletmiştir. Bugün Ordado-
ğu’nun kan gölüne çevrilmesinin
baş sorumlusudur. Asıl terör bu-
dur, terörist Amerika başta olmak
üzere emperyalistlerdir. 

Irak'taki Ebu Gureyb Ha-
pishanesi’ndeki işkencelerden
Guantanamo toplama kampı-

na, Amerikan emperyalizminin
Hiroşima ve Nagazaki'ye atom
bombası atmasından, Afgani-

stan, Irak, Libya, Suriye'de se-
bep olduğu katliamlar, 1 Mayıs
1977 Katliamı’ndan, 19-22 Ar-
alık'ta devrimci tutsakları diri

diri yakmaya... Halk çocuk-
larının beyinlerini sokaklara

akıtmaktan gözaltında kayıpla-
ra... Gazze'den Roboski'ye

halkın üstüne Amerikan uçak-
larıyla bombalar atılmasına

kadar halklara uygulanan her
türden saldırı terörizm 

kapsamındadır.

Zulmün, adaletsizliğin olduğu her yerde
halkların direnişi meşru ve zorunludur.

"Ferman padişahın, dağlar bizimdir" deyişi
bir halk ozanının söylediği bir ezgi değil,

toplumsal gerçekliğin dile getiriştir. Zulüm
varsa direniş haktır ve halklar bu hakkı

"halkın adaleti" olarak kuşanırlar.
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Devrimci Sol, 1980 yazında “İşkence ve Faşist Teröre
Karşı Mücadele Kampanyası” yürütür. Bu kampanyanın
finali olarak, sadece İstanbul, Avrupa Yakası Mahalli
Bölgeler örgütlenmesinin Topkapı Garajı’nın önünde ör-
gütleyeceği, geniş katılımlı, silahlı bir kitlesel korsan
miting planlamıştır. Bu eylem aynı zamanda Nihat
Erim’in cezalandırıldığı kampanyanın da doruğu olacaktır.
Ancak eylem bununla sınırlı da değildir, çok yönlüdür.
Gösterinin ana gövdesini oluşturacak olan yaklaşık 1000
kişi, Topkapı’daki dörtyolda sloganlarla, konuşma ve
devrim andı ile gösteri yaparken, bütün yollar tutulup
yakılacak, bu sırada Topkapı Surları’na büyük boyutlarda
pankartlar ve Devrimci Sol bayrağı asılacaktır. Ayrıca
garaj bölgesi içindeki bütün polis noktaları ve jandarma
enterne edilip, polis noktaları yakılacak ve silahlarına el
konulacaktır.

Bunlar yapılırken, aynı zamanda eyleme yönelik dı-
şarıdan (özellikle de Edirnekapı Yurdu’na yerleşmiş bu-
lunan jandarma komandolarından) gelebilecek olan mü-
dahale ve saldırıya karşı yollarda özel güvenlik alınacaktır.
Mahallelerden geniş bir kitle katılımının öngörüldüğü
bu eylemde kitle güvenliğini de mahalli bölgelerin 40
kişilik FTKSME’leri sağlayacaktı. Eylemin başlamasına
15-20 dakika kala, eylemi başlatmakla görevli arkadaş,
eylemin başlaması için işaret vermeden önce eylem
alanını son bir kez daha kontrole çıkar. Çevrede her za-
mankinden çok fazla ekip otosu ve silahlı polis vardır.
Bir olağanüstülük olduğu açıktır. Gösteriye katılacak
kitlenin hemen tamamı oradadır. Kalabalıktan çevredeki
esnaf dahi şüphelenmiş, bir şeyler olacağının beklentisiyle
dikkat kesilmiştir.  

Eylemin başlama işaretini verecek olan arkadaş, bu
gözlemlerini eylemi örgütleyen mahalli bölgeler üst so-
rumlusuna aktarır. Ya eylem hemen başlatılmalı ya da
iptal edilmelidir. Bu düşüncesini açıklarken güvenlik
alacak yoldaşların bir kısmının ve güvenlikten sorumlu
yoldaşın henüz gelmediğini ve bu nedenle de eylemin
iptal edilmesi gerektiğini de belirtir. Üst sorumlu, eylemin
başlamasına on dakika kala eylemin iptal edilmeyeceği
yönündeki kararını iletir. İletilen karar üzerine eylem
başlatılır. İlk slogan sesiyle birlikte polis ateş açar.
Eylemin güvenlik görevlileri polisin ateşine karşı ateşle
cevap verirler. Ancak daha önceden polis kilit yerleri
tutmuş olmasının avantajıyla çatışmaktadır. Elverişsiz

koşullarda çatışmayı kabul etmek zorunda kalan yoldaş-
larımızdan İbrahim Karakuş ve Talip Güldal, ilk çatışmanın
şehidi olurlar. 

Eylemin inisiyatifi kaybedilmiştir. Bu da eylem kit-
lesinin dağınıklığına yolaçmış, geride güvenlikten sorumlu
yoldaşlarımızla polis ve jandarmalar kalmıştır. Bu durum
karşısında geri çekilme kararı alınır ve uygulamaya
geçilir. Geri çekilenlerden iki yoldaş bir arabaya el
koyup, çatışarak uzaklaşmak isterler. Amaçları, bütün
dikkatleri üzerlerine çekip diğer yoldaşlarımızın eylem
alanından çekilmeleri için zaman kazandırmaktır.
Edirnekapı yönüne giden yoldaşlarımıza Edirnekapı yur-
duna yerleşen jandarma taburundan da ateş açılır. Polis
çemberinin dışına çıkmış bulunan bu yoldaşlarımızdan
Yüksel Karan G-3 silahıyla başından vurulur. Aylarca
komada kaldıktan sonra bu yoldaşımız da şehit olur.
Diğer yoldaşımız elinden yaralanmasına karşın Aksaray’a
kadar arabayı kullanır.

TOPKAPI KORSAN MİTİNGİ’NİN 
ÖĞRETTİKLERİ:

* Polis ve jandarmayla eylem bölgesinde girilen diğer
çatışmalarda bu üç şehidin dışında halktan bir insan
ölmüş, beş kişi de yaralanmıştır. Kampanyanın doruk
eylemlerinden birinin olumsuz gelişimi eylem sonrasında
değerlendirilmiş, özellikle eylemin başlatılması kararı
eleştirilmiştir.

* Bu hata, eyleme katılan kitlenin harekete olan
güvenini zedeleyen, yoldaşlarımızın kendilerine olan
güveninde kayıplara neden olabilecek bu büyük ha-
tadır. 

* Eylemde yer alacak tüm ekipler yerlerini almadan,
güvenlik görevlilerinin tamamı silahlarını alıp yerlerine
geçmeden eylemin başlatılmasının doğurduğu sonuçlar
bir bir ortaya serilmiş, daha büyük kayıplara yol açmaması,
yoldaşların soğukkanlılığı ve eylem tecrübesine bağlan-
mıştır.

* Eylemin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni,
değerlendirmede de ortaya konulduğu gibi, planla-
madaki eksiklik ve yanlışlıklardan değil, eylemi ör-
gütlemede ortaya çıkan aksaklıklardır. Kuşkusuz ak-
saklığın nedenleri arasında katılanların bu tür ey-

ZAFERLER KADAR YENİLGİLERİN DE, 
BAŞARILAR KADAR BAŞARISIZLIKLARIN DA  

ÖĞRETMENİMİZ OLDUĞUNU GÖSTEREN

TOPKAPI KORSAN MİTİNGİ 

Yürüyüş
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lemlere ilişkin tecrübe eksikliği, kitlenin eylem sa-
atinden çok önce eylem yerine gelmesi ve polisin
önlem almasına yol açması gibi nedenler de sayılabilir.
Ancak bunlar talidir. 

* Topkapı Korsan Mitingi, polisin kitle gösterilerini
eylem biçimi olmaktan çıkarmayı amaçlayan planını
bozmanın yanında kitleleri silahlı gösterilere, çatışmalara
da hazırlayacaktır.

* Eylemin akşamı, İstanbul’un gecekondularında,
şehit iki Devrimci Solcu’nun öfkesi egemendir. Her
yerde o gece meşaleli gösterilerle şehitler anılır.
Hesaplarının sorulacağına dair ant içilir. Hesabın so-
rulması da gecikmez. Eylemin ertesi günü, Devrimci
Sol savaşçıları, biri bizzat Topkapı Korsan Mitingi’nde
silahla ateş ettiği belirlenen, diğeri de siyasi şubede
görev yapan iki polisi cezalandırırlar ve üzerlerine
“İbrahim Karakuş ve Talip Güldal’ın kanlarının yerde
kalmayacağını” belirten bir bildiri bırakırlar.
Cezalandırmaların duyulmasıyla birlikte bir gece önce
yasa bürünen semtlerde bu kez coşkulu sloganlar yükse-
lir.

* Savaşçılar da, kitleler de sonuçta savaşı bizzat
savaşın içinde öğreneceklerdir. Bunun başka bir yolu
yoktur. Topkapı eylemi bu açıdan gerçekten de önemli
dersler bırakmış bir eylemdir. 

* Her eylemin matematik bir kesinlikle önceden ön-
görülen plana, programa uygun gideceğini düşünmek
sınıflar savaşının doğasına aykırıdır. Bazen dışımızdaki
koşullar, bazen bu örnekte olduğu gibi inisiyatif nokta-
sındaki hatalar, zaaflar öngörülenden farklı bir seyre ve
sonuçlara yol açabilir.  

* Eğer savaşın içindeysek, eylemlere, ister kitlesel,
ister kadrosal, mükemmelliyetçi bir bakış açısıyla
bakamayız. Hatalar da olacaktır, kayıplar da olacaktır.
Öyle zamanlar olur ki, eyleme plansız başlamak-baş-
latmak durumunda da kalabiliriz. Biz de asıl olarak
bu savaş tarzına hazırlanmalıyız. 

* Topkapı eylemi kötü, yanlış bir inisiyatifin örneğidir.

İşte iki uç bakış açısı: Birinde koşulların olumsuzluğu
böylesine açık ortadayken eylemi iptal etmeme tavrıdır.
Bir diğerinde ise karşımıza, eylem yerinden bir ekip
geçti diye eylemin iptalinin gündeme getirilmesidir.
Esasında sorun ikisinde de yalnız bir inisiyatif meselesi
değildir. İkisi de aynı zaaftan beslenen hatalardır. İkisinde
de kişisel kaygılarla alınan kararlar söz konusudur. İki
bakış açısında da kitleye karşı sorumluluk duyma yoktur. 

* İnisiyatif dediğimiz şey bu noktada gerçekte bir
devrimcinin sahip olduğu inancın, kararlılığın, tec-
rübenin toplamının bir ifadesidir. O yüzdendir ki dev-
rimci hareket, yıllardır bir kadronun sahip olması gereken
“askeri formasyonu”, “silahın nasıl kullanılacağını
değil, silahın nerede, nasıl, kime karşı kullanılacağını
bilmek” olarak tanımlamıştır.

* İbrahim, Talip ve Yüksel, çatışmayı, düşmanın
ateşini üzerlerine çekerek kitlenin, diğer yoldaşlarının
eylem alanından çekilebilmesini sağlamak isterken şehit
düşmüşlerdir. Bu gelenek bir Devrimci Sol geleneği
olarak o günden bu yana uzanmaktadır. Burada bir kad-
ronun, bir savaşçının, sahip olması gereken şu ya da
bu teorik bilgiden, şu ya da bu askeri bilgiden öte,
bir ruh halinden, soylu bir davranıştan söz etmek ge-
rekir. Geleneğimiz bu soyluluğun ifadesidir. 

* Topkapı’daki eylem, teknik başarısızlığına karşın,
devrimci hareketin savaşı yayma, savaşı halklaştırma,
kitleleri savaştırma çizgisi açısından da bir önem taşır.
Savaşı büyütmek esasta soyut bir söz olarak bırakılamaz;
bırakılırsa, bu söz boş ajitasyondan öteye geçmez; ki
bugün çoğu siyasetin yaptığı da bundan öte değildir.
Savaşı büyütmenin askeri anlamda iki karşılığı vardır;
halk savaşçılarını ordulaştırmak ve halkı savaştırmak.

* Kayıplar, başarısızlıklar, yalnızca tecrübemizi
artırıp, yalnızca hırsımızı, kinimizi bilemeli, asla
“vazgeçişin” nedeni olmamalıdır. Tek zafer şansımız
budur.

Armutlu'da 7 Ağustos'ta 4 bölge
komitesinin katıldığı bölge komiteleri
toplantısı yapıldı. Her hafta Cuma
günleri yapılan toplantıda bu hafta;
sokak isimleri, kiracılarla ilgili so-
runlar, barınak projesi ve bölge ko-
mitelerinin işleyişindeki sorunlar ko-
nuşuldu. Ayrıca bölge komiteleri top-
lantısında sorunlu ailelerin gelip so-
runlarını anlatması toplantının asıl
amacının dışına çıkmasından kaynaklı
sorun teşkil ettiği konuşularak so-
runların toplantı günü dinlenilmemesi

kararı alındı. Uzun zamandır bekletilen
ailelerin sorunlarına hemen müdahale
edilebilmesi için ise geçici olarak bir
gün belirlendi ve aileler o güne davet
edildi.  Toplantı yaklaşık bir saat sür-
dü.

Toplantıda alınan kararlar ve ko-
nuşulan öneriler;

Kararlar
-Bölge komiteleri toplantısında so-
runlar dinlenmeyecek.

-Sorunları dinlemek ve çözmek için
günler belirlenecek.

-Sokak isimleri çoğunlukla şehitlerin
isimlerinden oluşacak.

-Bölge komitelerinin eksiksiz katıldığı
bir toplantı örgütlenecek ve işleyiş
konuşulacak.

Öneriler
-Sokak isimleri, İpek Yücel, Mustafa
İşeri, Hüsnü İşeri, Sultan Yıldız,
Sevgi Erdoğan...

Armutlu Halk Meclisi’nin Bölge Komiteleri Toplantısı Yapıldı
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Düzene Karşı Mücadelenin Bir Ayağı da

Demokratik Aileyi
Oluşturmaktır!

Devrimcilikte karşılaştığımız ilk
engellerden biridir aile. Çoğunlukla
anne-babalarımız karşımıza dikilir,
mücadele etmemizi istemez. Fiziki
ve psikolojik baskıları arttıkça bazı
arkadaşlarımız ailenin geri tavırlarına
yenik düşüp düzene döner. Bazı ar-
kadaşlarımız açıktan çatışmayı göze
alamadıklarından, yanlış bir şey ya-
pıyormuş gibi gizli-kapaklı hatta ya-
lan söyleyerek aileyi idare etmeye
çalışırlar. Ancak küçük bir kısmımız
ise aileyi kabullendirmiş, devrim saf-
larına çekebilmişizdir. 

Bize sürekli "akıllı ol, önce oku-
lunu bitir, yapma demiyoruz ama
önlerde olma, memleketi sen mi
kurtaracaksın, kendini düşünmü-
yorsan bizi-kardeşlerini düşün, yazık
değil mi bize, bu saatten sonra bizi
karakol-hapishane kapılarında mı
süründüreceksin? Dayak yemene
dayanamayız, sen bizim her şeyi-
mizsin sensiz ne yaparız?" derler.
Benzer cümleleri hangi yaşta olursak
olalım çok sık duyarız. Çünkü aileler,
hangi yaşta olursak olalım bunları
tekrarlamaya, psikolojik baskı kur-
maya, hatta işi dayağa, düşmana
ihbar etmeye, işbirliği yapmaya kadar
vardıranlar vardır. 

Her konuda olduğu gibi, bu ko-
nuda da yaklaşımımız sınıfsal olma-
lıdır. Ailelerimiz kimin safında, hangi
düşünceyle dikilirler karşımıza?
Neden devrimcilik yapmamıza engel
olmak isterler? Bu yaptıkları halkın
mücadelesine hizmet etmediğine göre
kime hizmet etmektedir? Bu sorulara
doğru cevap vermek gerekir. 

Bilinçli veya bilinçsiz, emperya-
lizm ve oligarşiye hizmet ediyorlar,
yani bizi yok etmeyi, halkların kanını
emmeyi, katletmeyi, işgal etmeyi,
kârı uğruna her türlü alçaklığı yapan
düşmanla aynı safta bize karşı sava-
şıyorlar. Ailelerimize, bilinçsiz de

olsa neye hizmet ettiklerini göste-
rebilmeliyiz. Böyle köşeli bakmaz-
sak, ne ailelerimizi kazanabiliriz ne
de düşman cephesini daraltabiliriz. 

Haklı, bilimsel ve meşru olan
biziz. O halde ailelerimizi de ikna
edebilmeliyiz. Ailelerimize, bizden
istediklerinin bencillik, kendi çıka-
rımızı her şeyin önüne koyan, para-
kariyer uğruna her şeyi yapan, ah-
laksızlığı öğütlediklerini gösterme-
liyiz. 'Evet haklısın ama...' dedik-
lerinde, sözde kendi çocuğunun ge-
leceği için başkalarının çocuklarının
ölümünü, tutsaklığını istediklerini
anlatabilmeliyiz. 

“Yavrum, burası küçük yer. El
alem ne der sonra, avuç içi kadar
yerde polis kapımıza dayanır hemen,
zaten Kürt'üz çok ezildik, hep
Aleviler'in çocukları mı yapacak, zaten
yoksuluz sahibimiz yok, kız başına ne
yapacaksın, oğlum biz yaşlıyız yarın
eve kim bakacak, hastayız kardeşlerin
ne olacak...” derler. Dahası eve ka-
patabilir, kimliğimize el koyabilir, ev-
lendirmeye kalkabilir, arkadaşlarımızı
ihbar etmekle tehdit edebilir, dayak
atabilirler. Üstelik bizim iyiliğimiz
için yaptıklarını söylerler. Bunlar kar-
şılaştığımız örneklerdir. 

Unutmayalım ki, ailelerimiz de
halktır ve halkımıza verdiğimiz emeği

ailelerimize de vermekle yükümlüyüz.
Onlar da düzenin baskısından, sö-
mürüsünden, yozlaşmasından pay-
larına düşeni aldıklarından bencil-
leşmiş, apolitikleşmişlerdir. O nedenle
bizi geriye çeken değil, zulme karşı
mücadele etmezsen hakkımı helal
etmem, diyecek seviyeye getirmeli
ve demokratik aileler yaratmalıyız.
Bunu yapamıyorsak da en azından
tarafsızlaştırmalıyız. Bizi aç, yoksul
ve cahil bırakanlara karşı ailelerimize
bilinç kazandırmak en azından vicdani
sorumluluğumuzdur. 

Bu konuda tarihimizde pek çok
örnek vardır. 'Önce evlatlarımızı
sonra düşüncelerini sahiplendik'
diyen TAYAD'lılar kılavuzumuz ol-
malıdır. Kendi ailelerimizi neden de-
mokratik mücadelenin önde gelen
mevzilerinden olan TAYAD'lılara
katmayalım? Tüm halk özellikleriyle
neden mücadelede yerlerini alan ai-
lemiz olmasınlar? Şehit düştüğümüz-
de cenazemize düşmanı dokundurt-
mayan, tutsaklığımızda yüzümüzü
ağartan olmasınlar? 

Bu ellerimizdedir. Annelerimizi
Makbule Anne, babalarımızı Hasan
Baba yapmak, yeni örnekler yaratmak
ellerimizdedir. Yeter ki ailelerimize
karşı yürüteceğimiz mücadelede de
yürekli, köşeli, ısrarlı olalım. 

Okmeydanı Halk Cepheliler 8
Ağustos’ta hasta tutsak Asaf
Eşgünoğlu'nun serbest bırakılması
için yürüyüş düzenlediler. Saat
19.00'da Yolağzı'ndan başlayan yü-
rüyüş boyunca çekilen ajitasyonlarla
Asaf Eşgünoğlu'nun son sağlık du-
rumuna dair bilgiler verildi. "AKP
faşizminin, halk düşmanlığı, hapis-
hanelerde tecrit işkencesiyle, saldı-
rılarla, hasta tutsakların tedavilerini
engellenek devam ediyor" denildi.
Piyalepaşa'dan, Dikilitaş Parkı'na ge-
çilerek , oradan Okmeydanı Sağlık

Ocağı önüne gelindiğinde yürüyüş
bitirilerek basın metni okundu.
Okunan açıklamada Asaf ve tüm
hasta tutsaklara teslimiyet dayatıldığı,
hasta tutsaklar için verilecek müca-
delenin halka karşı süren savaşta ge-
rekli ve onurlu bir tavır olduğu be-
lirtildi. Hapishane idaresinin de uya-
rıldığı açıklama “Asaf Eşgünoğlu
Serbest Bırakılsın!, Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz!” sloganlarıyla
sona erdi. Yürüyüşe 50 kişi katıldı.

Hasta Tutsak Asaf Eşgünoğlu Serbest Bırakılsın!

AANNAADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ

Yürüyüş
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Genel-İş Sendikası’nda çay ve temizlik işlerinde çalışan
Oya Baydak sendika Genel Merkez Yönetimi’nin kararıyla
işten atıldı. Oya Baydak atılmayı kabul etmedi ve direnişi
tercih etti. DİSK önünde direniş çadırı kurarak işe geri
alınması talebiyle çadır direnişine başladı. 

Direnişinin ertesi günü DİSK Genel Sekreteri Arzu
Çerkezoğlu’nun talimatıyla DİSK’in kapısı direnen DİSK
GENEL-İŞ İŞÇİSİ OYA BAYDAK’a kilitlendi. Bunun
üzerine DİSK’in kapısı işçilere kilitlenemez diyen Oya
Baydak ve devrimci işçiler; DİSK’in kapısını dışarıdan
kilitledi. Bundan 3 gün sonra Genel-İş ve DİSK yöneticilerinin
örgütlediği linç saldırısına uğradılar. Direnen işçi Oya Baydak
ve yanında bulunan devrimciler linç saldırısına uğradılar.
Yaralandılar. Bir DİH’li işçi ameliyat edildi. 

Halen Oya Baydak DİSK önünde direnişini sürdürüyor.
Talebi işe geri alınması iken şimdi bir ön talebi oldu. Gelinen
noktada görüldü ki Kani Beko, Remzi Çalışkan ve Arzu
Çerkezoğlu devrimcilere, direnen işçilere düşmanlık yap-
maktadırlar. İşçi sınıfı için mücadeleyi çoktan terk etmişler,
patronları koruma derdine düşmüşlerdir. Suçludurlar.
Adı DEVRİMCİ ile başlayan DİSK ve Genel-İş’te yerleri
yoktur. DERHAL İSTİFA ETMELİLER. Çünkü;

1-DİSK ve bağlı sendikalar işçileri keyfi olarak, gelişi
güzel nedenlerle işten atamazlar. Atarlarsa patrondan hiçbir
farkı kalmaz. Ki Genel-İş yönetimi ve Arzu Çerkezoğlu
yaptıkları açıklamalarla işten atmayı savunmuştur. Bu
nedenle suçlular. Sol kurumlar, sendikalar işçilerini sıradan
bir patron gibi işten atamazlar. 

2-Arzu Çerkezoğlu direnen işçi Oya Baydak’a düşmanlık
yapmış DİSK’in kapısını hile ile kilitlemiştir. Sonra da
YALAN söylemiştir. Oya Baydak’ı gece yarısı fuhuş pazarının
ortasında bırakarak direnişini kırmaya çalışmıştır. Bu açık ki
ancak patronların yapabileceği bir hiledir. Bu nedenle suçludur. 

3-Kani Beko, Remzi Çalışkan ve Arzu Çerkezoğlu
direnen işçilere, devrimcilere karşı linç saldırısı düzenlemiştir.
Diyarbakır, İzmir, Mersin, Ankara ve İstanbul’dan getirdikleri
kişilerle linç saldırısını örgütlemişlerdir. Kişi başına 1.000 TL
(Bin TL) vererek linç güruhunu DİSK’in önüne taşıdıkları
iddiası vardır. Linç saldırısı düzenlemek faşistlerin, halk düş-

manlarının, patronların yöntemidir. Oysa yukarıda bahsettiğimiz
insanların tamamı kendilerini solda gösteren, demokratik mü-
cadelenin içinde olduklarını iddia eden kişilerdir. Açık ki
halkı kandırmaya çalışmaktadırlar. Ama direniş maskelerini
düşürmektedir. Onlar işçi düşmanıdır. Ellerine devrimci kanı
bulaşmıştır. Bu utanç onlara aittir. Devrimciler sorumlu dav-
ranarak şiddet kullanmamışlardır. Bu nedenle sadece devrimciler
yaralanmıştır. Direnen işçi Oya Baydak yerlerde süründü-
rülmüştür. Oya Baydak’ın ve devrimcilerin avukatları tekme-
lenmiş onlarda linç edilmek istenmiştir. Üç avukat çeşitli yer-
lerinden yaralanmıştır. 

Kani Beko, Remzi Çalışkan ve Arzu Çerkezoğlu’nun
pratiklerine bakın. İşçi sınıfının mücadelesini ilerleten tek bir
şey göremezsiniz. Aksine Kani Beko ve Remzi Çalışkan’ın
tarihleri işçileri satma tarihidir. Ama artık işçileri satmakla
kalmamışlar, ellerine devrimci kanı bulaşmıştır. Egemenlerin
elinde bile bir utanç tablosu olan LİNÇ SALDIRISINI örgüt-
lemişlerdir. Suçları büyüktür. Bu suç ve utançla DİSK’in
başında, Genel-İş’in başında olamazlar. Onların yönetimindeki
DİSK ve Genel-İş çürümüştür. Çürüyen bu patron sendikacıları
aynı zamanda çürütmektedir. Sendika üyelerinden ve çevre-
lerinden linç güruhu çıkartmışlardır. 

Bu patron sendikacıları kendi cephelerinde nettirler. Halen
işledikleri suçu savunuyorlar. Sol çevreler, Demokratik kitle
örgütleri linç güruhuna destek olmaktan vazgeçmelidir. 

İŞÇİLER, EMEKÇİLER, HALKIMIZ!
Patron sendikacılarını sırtımızda daha fazla taşımayalım.

Bizim kanımızı emmelerine izin vermeyelim. 
Kani Beko, Remzi Çalışkan ve Arzu Çerkezoğlu İşçi

Sınıfının Sırtından Düşmelidirler. 
İstifa Etmelidirler. Onları Daha Fazla Sırtımızda

Taşımayalım. Bizden Aldıkları Paralarla Bizi Satıyorlar.
Bize İhanet Ediyorlar. Onlara Mecbur Değiliz. 

İŞÇİ MECLİSLERİNDE TÜM SORUNLARIMIZI
KENDİMİZ TARTIŞIP, KENDİMİZ ÇÖZEBİLİRİZ.

KAHROLSUN PATRON SENDİKACILARI!
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ÖZ ÖRGÜTLENMESİ 

İŞÇİ MECLİSLERİ!

Bu İşçi ve Devrimci Düşmanı, Patron Sendikacılarının 
İşçilere, Halka Verebilecekleri Hiçbir Şey Yoktur!

DİSK Genel-İş İşçisi Oya Baydak’ı İşten Atan,
DİSK’in Kapısını İşçilere ve Devrimcilere Kapatan,

İşi ve Onuru İçin Direnen Oya Baydak’a ve Devrimci İşçilere Karşı
Linç Saldırısını Örgütleyen ve Uygulatan, 

Sendikanın Olanaklarını Kötüye Kullanan ve İşçileri Kışkırtan,

DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
DİSK Genel-İş Genel Sekreteri Remzi Çalışkan Derhal İstifa Etmelidir!
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Onar, yüzer, biner ölü-
yoruz. AKP iktidarı için
ölümlerimiz birer rakamdan,
istatistiki veriden ibaret. El-
lerinden gelse o rakamları
bile açıklamayıp, cenazele-
rimizle birlikte gömerler.
Hayatlarımızın ise hiç değeri
yok. Söz konusu patronların
çıkarlarıysa bizim hayatla-
rımızın sözü bile edilmez.  

Bu durumu ispatlayacak
son örnek geçen hafta ya-
şandı. Bakanlar kurulu kararı ile kö-
mür madenlerinde kullanılan patla-
mayı önleyici sistemlerin, uluslar-
arası standartlara uygun hale ge-
tirilme süresi 2020 yılının başına
kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de 4
Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan
karara göre, patlama olasılığı yüksek
ocaklardaki teçhizat ve koruyucu sis-
temler 31 Aralık 2019’a kadar “Muh-
temel Patlayıcı Ortamda Kullanılan
Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile
İlgili Yönetmelik”e uygun hale ge-
tirilecek.  

Sürenin uzatılmasıyla; sistemini ye-
nilemek istemeyen madenler, sorum-
luluğu işverende olmak kaydıyla eski-
miş sistemleri kullanmaya devam ede-
cek.  

Türkiye’de 2006 yılından itibaren
madenlerde uluslararası standartlarda
alev sızdırmaz ekipman kullanmak
zorunlu. Madenlerin nasıl denetlen-
diğini Soma Katliamı’ndan sonra
hep birlikte öğrendik. Müfettişler ya
madene hiç inmeden denetimlerini
patronların yemek masalarında ya-
pıyorlardı, ya da üstünkörü, dostlar
alışverişte görsün türünden bir ince-
lemeden geçiriyorlardı. İhtiyacı kar-
şılamaktan uzak yasal yaptırımlar da
kağıt üzerinde kalıyordu. Hayata iş-

lemiyordu. Soma Katliamından sonra
işler biraz değişti. Katliamla birlikte
maden ocaklarının bütün kirli yüzü;
sömürünün büyüklüğü ve acımasız-
lığı, AKP ile maden şirketlerinin iliş-
kileri açığa çıktı.  

Soma’nın hemen ardından yaşanan
Ermenek Katliamı 18 madencinin
öldürülmesi ve halkın arka arkaya
yaşanan katliamlara tepkisi bazı yap-
tırımların uygulanmasını zorunlu
kıldı.  

Türkiye’de kömür üretimi yapan

176 işyeri var. Soma ve
Ermenek’ten sonra iş mü-
fettişlerinin 2014 ve
2015’de yaptığı denetimler
sonucunda 176 işyerinin
126’sı yönetmeliğe uygun
olmadığı için kapatıldı.
Kapatılan 126 işyerinin
65’inin kapatılma neden-
leri arasında bu karar-
nameye konu olan patla-
yıcı önleme sistemi serti-
fikasına sahip olmaması

yer alıyor. Sertifika zorunluluğunun
2020’ye kadar uzamasıyla kapatılan
65 kömür madeni tekrar açılabi-
lecek.  

Söz konusu, patronların karıysa,
gerisi teferruattır.  

Türkiye’deki madenlerin çoğunda
ucuz olduğu için Çin malı sistemler
kullanılıyor. ATEX adı verilen ulus-
larası standartlara uygun sistemler
maliyeti arttıracağı gerekçesiyle pat-
ronlar tarafından tercih edilmiyor.
İşçinin canı sudan ucuz ne de olsa.
Onca para verip ekipman almaya ne
gerek var...  

Tarih 13 Mayıs 2014. 301
insanımız korkunç bir sömürünün çark-
ları içinde yanarak, boğularak can
verdi. Sırf o maden ocağının sahibi
daha fazla kar etsin, kasasını daha
fazla doldursun diye 301 hayat son
buldu, 301 ocak söndü. Soma Komis-
yonu’nun tespitleri, facianın yaşandığı
madende alev sızdırmaz ekipmanların
olmadığı veya bu konuda sertifikalı
ekipman kullanılmadığı yönünde.  

Şimdi AKP iktidarı daha fazla
Soma, daha fazla Ermenek yaşanacak
olmasına aldırış etmeden 2006 yılında
çıkarılan yönetmeliğe uyma zorun-
luluğunu 2020 yılına erteledi. Soma
Katliamı’ndan sonra aynı acıların

SOMA, ERMENEK YETMEDİ! 
AKP, MADENLERDE YENİ 

KATLİAMLARIN ONAYINI VERDİ
“Korkaklığın bedeli, cesaretin bedelinden daha ağırdır”

Yanayana kazılan mezarlar
ve kömürleşmiş cesetlerle Soma
faciası hepimizin hafızalarında.
Rahmi Sözüer, o katliamdan
arkadaşının yerine madene in-
mesiyle kurtuldu. Ve bir daha
madene inmeye tövbe etti. İz-
mir’in Bayraklı Belediyesi’nde
taşeron işçisi olarak çalışmaya
başladı. İşe girdikten sadece 20
gün sonra elektrik akımına ka-
pılarak hayatını kaybetti. Ma-
dende çalışmayarak ölümden
kaçmıştı. Fakat kaçamadı.
Ölüm, patronların kazanacağı
paranın işçilerin hayatına tercih
edildiği her yerde...  

Yürüyüş
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tekrar yaşanmayacağına dair birçok
söz verdiler. Yasa çıkarıyoruz dediler.
Maden ocaklarında çalışma koşulla-
rını düzeltiyoruz dediler. Hepsi yalan!
Bırakalım düzeltmeyi, 2006 yılından
daha geriye götürdüler. Yeni katli-
amlara onay verdiler! Patronlara,
“Siz yeni sistem kurup masraf yap-
mayın üç-beş işçinin ölmesiyle bir
şey olmaz. ‘Bu işin fıtratında var’
der, işin içinden çıkarız.” dediler.  

Ne kader, ne fıtrat. Her şey işçilerin
canı, kanı pahasına elde edilen milyon
dolarlık servetler uğruna. Kader, fıtrat
açıklamaları tepkileri dindirmek ve
susturmak için inançların sömürül-
mesinden başka bir şey değildir.  

Rahmi Sözüer Soma’da ölümden
kıl payı kurtuldu. Madende çalışmaya
tövbe etti. 

Çözüm mü? Bir ayda iş cinayetle-

rinde ölenlerimizin sayısı en az 166.
Gerçek sayıyı bilen yok. Sigortasız
çalışmanın bu denli yaygın olduğu ül-
kemizde gerçek sayıyı tespit etmenin
yolu da yok. Ölenlerin hepsi madende
çalışmıyordu, değişik işkollarındaydılar. 

Nereye Kaçabiliriz? 
Ne kadar kaçabiliriz? Kaçmak

kurtuluş mu? Kurtuluş olmadığını
Rahmi yaşamıyla söylüyor bize. Ya-
şamak için çalışmak zorundayız. Ça-
lıştığımız her işyerinde, bu koşullar
altında ölüm bizi bulabilir.  

O zaman çözüm, kalıp mücadele
etmekte. Örgütlenmekte. Gücümüzü
birbirimizden, birliğimizden, örgüt-
lülüğümüzden alarak işyerlerimizi
çalışılabilir, işçi güvenliğine uygun
hale getirmekte. 

Çözüm bulunduğumuz her yerde
işçi meclislerini kurmakta. Unutma-
yalım bir Arap atasözü “Korkaklığın
bedeli, cesaretin bedelinden daha
ağırdır” der. Bugün çeşitli kaygılarla
uzak durduğumuz örgütlenmemenin,
mücadele etmemenin bedelini yarın
hayatımızla ödeyebiliriz. 

İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Meclisi verilerile-
rine göre 2015’in Temmuz
ayında en az 166, 

2015 ilk yedi ayında
971 işçi hayatını kaybetti. 

Ölenlerden 30’u maden
işçisi. 

Son on yılda iş cina-
yetlerinde katledilenlerin
sayısı ise 12.941.

Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği üyesi işçiler Sanat
Meclisi’nin 7-8-9 Ağustos tarihleri
arasında İzmir Dikili Bademli Kö-
yünde düzenlediği halk festivalinin
afiş çalışmalarını yaptılar. 3 Ağus-
tos'ta Bergama’da 100 afiş asıldı,
200 el ilanı dağıtıldı. 4 Ağustos'ta
ise Kınık’ta 50 afiş asıldı. Çalışma-
larda birçok kişiyle sohbet edilerek
festivale çağrı yapıldı.

Patron Sendikacılarının
Gerçek Yüzünü Her 
Yerde Teşhir Edeceğiz!

Devrimci İşçi Hareketi, İzmir
Dikili Bademli Köyü’nde bu sene
ikincisi düzenlenen Halk Festivali’ne
katıldı. Festivalin 2. günü, 8 Ağus-
tos'ta “Kapitalizme Karşı Halkçı
Çözüm ve Deneyimler” konulu söy-
leşide, işine geri dönebilmek için
direnen Oya Baydak’a DİSK ve Ge-
nel-İş yöneticileri tarafından ger-
çekleştirilen linç saldırısı ile ilgili
hazırlanan video izlendi. Daha sonra

da linç saldırısı anlatıldı. Patron sen-
dikacılarının geldiği noktanın işçisini
işten atmaya, direnince de Diyarbakır,
İzmir, Mersin ve Ankara’dan yalanlar
söyleyerek topladıkları işçilerle linç
etmeye kadar vardırdıklarına deği-
nildi. Bu sendikacılık anlayışının
işçi sınıfı mücadelesine zarar verdiği
ve artık sürdürülemez olduğuna vur-
gu yapılarak, çözümün işçi meclis-
lerinde tabandan örgütlenmekten
geçtiği anlatıldı. 

Oya Baydak’ın Sesini
Trakya Topraklarına

Taşıyoruz!
9 Ağustos'ta Çerkezköy Devrimci

İşçi Hareketi tarafından DİSK önünde
direnen Oya Baydak için Çerkezköy
Merkez’de DİH Bülteni dağıtımı ya-
pıldı, 90 işçi bülteni 30 dakika içinde
halka ulaştırıldı.

Halkla sohbet edilerek patron sen-
dikacısı Kani Beko, Remzi Çalışkan,
Arzu Çerkezoğlu patron sendikacısı
olarak halka teşhir edildi. DİH’liler
halkla yaptıkları sohbetlerde  “Sendika
ağalığına son vereceğiz, Oya Baydak
yanlız değildir.” dediler.

Bademli Halk 
Festivali’nde Buluştuk!
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KESK, TTB VE TMMOB’A...
GERÇEKLERİ ÇARPITARAK

YOKEDEMEZSİNİZ.
BİR KEZ DAHA TEKRAR EDİ-

YOR VE SORULARIMIZA CEVAP
BEKLİYORUZ...

1- DİSK’in Kapısına
Kilit Vurulmamıştır!

KAPIYA KİLİT VURAN ARZU
ÇERKEZOĞLU VE DİSK YÖNE-
TİMİDİR.

Genel-İş’in işten attığı Oya Baydak’ın
direnişinde DİSK’in kapısının kilitlen-
mesi programı yoktu. DİSK’in kapısının
kilitlenmesi DİSK yöneticilerinin işçi
düşmanlığının, küçük hesaplarının bir
sonucudur. 

Direnişin ikinci günü Arzu Çerke-
zoğlu talimat vererek DİSK’in kapısını
Oya Baydak’a kilitlemiştir. Daha mesai
saati bile dolmadan DİSK çalışanlarını
evlerine göndermiş, saat 16.00’da
DİSK’in kapısı direnişçi işçi Oya Bay-
dak’a kapatılmıştır. DİSK binasının çev-
resi geceleri fuhuş pazarının çok yoğun
olduğu bir bölgedir. Gece kalmanın gü-
venlik riski vardır. Kaldı ki böyle bir
durum olmasa bile DİSK’in kapısı di-
renen bir işçiye kilitlenemez. 

Önce kapı görevlilere açtırılmaya
çalışılmıştır. KAPI AÇILMAYINCA
DA DIŞARIDAN TARAFIMIZDAN
KİLİTLENMİŞTİR. 

Çünkü işçiye kapatılan sendikanın
kapısından patron sendikacıları da gi-
remez.

SENDİKA BİNALARI ARZU
ÇERKEZOĞLU VE DİSK YÖNETİ-
MİNİN MÜLKÜ DEĞİLDİR.

Devrimci işçilerin giremediği bi-
nalara patron sendikacıları da gire-
mez.

Soruyoruz:
Arzu Çerkezoğlu ve DİSK
Yönetimine Sordunuz Mu? 

OYA BAYDAK’A DİSK BİNASI-
NIN KAPISINI NEDEN KİLİTLE-
MİŞLERDİR?

BİZE KAPI KİLİTLENMESİ-
NE İLİŞKİN SORDUĞUNUZ
HER SORU SİZE GERÇEKLERİ
ÖĞRENME VE TAKİP ETME
SORUMLULUĞU DA YÜKLÜ-
YOR.

2- DİSK-Genel-İş
Yönetimi Oya Baydak’ı
İşten Atmıştır!

Kural olarak bir DKÖ işçisini işten
atamaz. Bir sendikanın işçisini işten at-
ması bir demokrasi sorunudur. İhbarcılık,
işbirlikçilik, hırsızlık ve ahlaksızlık gibi
bir gerekçe olmadığı sürece sendika
çalışanını işten atamaz. Eğer atarsa
kendi varlık nedenini ortadan kaldırır.

Soruyoruz:
DİSK Yönetimine
Sordunuz Mu?
Neden Oya Baydak’ı
İşten Atmıştır? 

SİZCE BİR SENDİKANIN ÇALI-
ŞAN İŞÇİYİ İŞTEN ATMASI MEŞRU
MUDUR?

MEŞRU GÖRMÜYORSANIZ BU
SORUYU  DİSK YÖNETİMİNE SOR-
MALISINIZ.

KENDİNİZE "EMEK ÖRGÜTÜ"
TANIMINI YAKIŞTIRIYORSANIZ
BU SORUNUN CEVABINI TAKİP
ETMELİSİNİZ.

3- Arzu Çerkezoğlu ve
DİSK Yönetimi
"Tehdit Edildik" Diyerek
"Mağdur" Edebiyatı
Yapıyorlar!

Kim kimi tehdit etti? Ne dedi?
EVET, DİSK YÖNETİMİ VE

ARZU ÇERKEZOĞLU HESAP VE-
RECEK DİYORUZ... SİZİN TEHDİT
DEDİĞİNİZ BİZİM PROGRAMIMIZ-
DIR.

İDEOLOJİK VE SİYASİ MÜCA-
DELEMİZDİR...

Soruyoruz:

Patron Sendikacılığına
Karşı Sürdürdüğümüz
İdeolojik Mücadeleyi
Yeni Mi Duydunuz?

DUYDUYSANIZ NEDEN DAHA
ÖNCE DİSKİ VE DİĞER SENDİKA-
LARI "TEHDİT ETTİĞİMİZİ" İDDİA
ETMEDİNİZ..

DUYMADIYSANIZ, O HALDE
SİZ "NASIL BİRER EMEK ÖRGÜ-
TÜSÜNÜZ".

DUYMADIK DİYORSANIZ BU
NASIL BİR APOLİTİKLİKTİR.
KENDİNİZ DIŞINDA HİÇKİMSE-
NİN GÜNDEMİYLE İLGİNİZ YOK
DEMEKTİR.

4- Oya Baydak ve Devrimci
İşçiler Patron Sendikacıları
Tarafından Linç Edilmek
İstendiler!

LİNÇ SALDIRISININ ÖRGÜT-
LENDİĞİNİ 2 GÜN ÖNCE ÖĞREN-
MEMİZE RAĞMEN ÇATIŞMAYA
YOL AÇABİLECEK HİÇBİR ŞEY
YAPMADIK.

LİNÇ SALDIRISINDA 20 İNSA-
NIMIZ YARALANDI. BİR ARKA-
DAŞIMIZIN ELMACIK KEMİĞİNE
9 PLATİN TAKILDI. ÇHD ÜYESİ 5
AVUKAT YARALANDI

Mafyacı Amerikan sendikacıları
gibi işçilere kalaslarla saldırdılar. İşçi
kanı döktüler. Otobüslerle Diyaba-
kır’dan, İzmir’den işçilere saldıracak
insanlar getirdiler.

Saldırı sırasında saldıranlar kendi
aralarında "1000 TL ALDIK, HAK-
KINI VERMELİYİZ" şeklinde ko-
nuşuyorlardı.

Soruyoruz:
Neden Linççilerden

KESK, TTB VE TMMOB’A;

KENDİNİZE "EMEK ÖRGÜTÜ" DİYORSANIZ
NEDEN LİNÇÇİLERDEN HESAP SORMUYORSUNUZ?? 

Yürüyüş
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Hesap Sormuyorsunuz?
İŞÇİLERİ VE DEVRİMCİLERİ

LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTIKLARI
İÇİN DİSK YÖNETİMİNDEN HE-
SAP SORMUYORSANIZ SİZ DE
LİNÇİ ONAYLIYORSUNUZ DE-
MEKTİR.

BEKLİYORUZ... LİNÇ KONU-
SUNDA NE YAPACAĞINIZI GÖR-
MEK İÇİN BEKLİYORUZ.

5- İTO (İstanbul Tabip
Odası) Yönetimine
Linçleri Delilleriyle
Birlikte Aktaran
Bir Dosya Teslim Ettik!

Üyeleri Arzu Çerkezoğlu’nun linç-
deki sorumluluğunu ispatlayan delliller
sunduk.

Soruyoruz :
Teslim Ettiğimiz Dosya
Konusunda Ne
Yapacaksınız?
Üyenize Bir Yaptırım
Uygulayacak Mısınız?

LİNÇ SALDIRISINI VE İNSAN-
LARA KALASLARLA ÖLDÜRESİ-
YE SALDIRILMASINI MAHKUM
ETMEYENLERİN DEMOKRASİ
MÜCADELESİNDE YERİ SORGU-
LANIR DURUMDADIR.

6- İstanbul’da 24 Temmuz
Sabahı 31 Yaşında, 50 Kg

Ağırlığında Bir Kadının
Bedenine 15 Kurşun Sıkıldı
15 kurşunla katledildi Günay Özars-
lan...

Soruyoruz:
Ne Yaptınız?

GÜNAY’IN CENAZESİ CEM-
EVİNDE BEKLERKEN KESK, DİSK,
TTB NEDEN GELMEDİ.

ÇHD’nin çağrısına neden cevap ver-
mediniz?

7- Anti-Emperyalist Bir
Eylemde Yaralı Olarak
Tutsak Düşen Hatice Aşık
Halen Hastanede...
Yoldaşları Katledilmesin Diye
Günlerdir Hastane Önünde
Nöbet Tutuyorlar...

Hatice Aşık emperyalizm tespiti
yapmanın, Ortadoğu halklarının kanının
nasıl döküldüğünü anlatmanın ötesine
geçti. Eylemiyle tüm dünya halklarının
katilinden hesap sordu... Son mermisine
kadar çatıştı. Mermisi yetmedi. Taş
attı... Hatice taş atmaya devam ederken
"Suruç’un hesabını sormak için bu-
radayım. Teslim olmuyorum" diyordu. 

Soruyoruz:
Siz Bu Devrimci İçin
Ne Yaptınız?

TABİP ODASI, HATİCE AŞIK
HASTANEDE YARALIYKEN TE-

DAVİSİ VE CAN GÜVENLİĞİ İÇİN
NE YAPTINIZ? Siz ki insan sağlığıyla
ilgili bir meslek örgütüsünüz... 

İstanbul Tabip Odası, “'DİH’in tehdit
açıklaması'nın Suruç Katliamı’nda ha-
yatını kaybeden 31 gencimizin cenaze-
lerinin uğurlandığı, ellerimizin birbirine
kenetlendiği..." günlerde yapıldığını
iddia ediyor...

Madem Suruç’ta katledilen gençler
için bu kadar üzüntü ve ve öfke duyu-
yorsunuz aynı öfkeyi Hatice Aşık’ı kat-
letmeye çalışanlara neden duymuyor-
sunuz?

Üstelik Hatice’nin eylemi aynı za-
manda Suruç’un hesabını sormak için-
dir...

SORULARIMIZIN CEVAPLARI-
NI VERMENİZİ BEKLİYORUZ.

CEVAPLARI VERMENİZ, SADE-
CE HALKA VE SUÇLAMALARDA
BULUNDUĞUNUZ DİH‘E KARŞI
SORUMLULUĞUNUZ GEREĞİ DE-
ĞİLDİR.

AYNI ZAMANDA KENDİNİZ
İÇİN, KENDİ DEVRİMCİLİĞİNİZİ
VE DEMOKRASİ MÜCADELESİN-
DEKİ YERİNİZİ SORGULAMANIZ
İÇİN GEREKLİDİR.

Doğrulara sahip çıkmanın ne oldu-
ğunu, devrimci sorumluluğu, halka karşı
sorumluluğu büyütmenin ne olduğunu
anlamanıza hizmet edecektir.

Devrimci değerlere sahip çıkmaya,
çürümeye yozlaşmaya karşı durmaya,
sonuç olarak sizi büyütmeye hizmet
edecektir....

DİH Arzu Çerkezoğluʼnu
İTO Yönetimine Şikayet Etti

Oya Baydak ve DİH’liler, 4 Ağustos günü Arzu Çerke-
zoğlu’nu bağlı olduğu meslek örgütü İstanbul Tabip Odası’na
(İTO) işçilere linç saldırısı örgütlemesi nedeniyle şikayet
ettiler. Arzu Çerkezoğlu’nun suçlarının yazılı olduğu bir
şikayet dilekçesini İTO yönetim kuruluna verdiler.

Ayrıca DİSK binası önündeki lincin görüntülerinin, linç
edenlerin kimliklerinin de bulunduğu bir dosyayı teslim et-
tiler.

DİH’liler yaptıkları başvuruda; "Hiçbir DKÖ’nün linç
saldırısını meşru göremeyeceğini, linç yönteminin faşizmin
yöntemi olduğunu ve üstelik kendisini devrimci olarak ta-
nımlayan bir sendikanın devrimcilere ve işçilere linç örgüt-
lemesinin kendi varlığını inkar demek olduğunu" anlattılar. 

Yine yapılan görüşmede İTO yönetimine "Objektif

olmaları gerekitiği, DİH’e hiçbir
soru sorulmadan hızla ‘DİSK’in ka-
pısına kilit vurulamaz’ diye açıkla-
malar yaptıklarını, linç kültürünün
yerleşmesinde kendilerinin de pay
sahibi olduğu, Arzu Çerkezoğlu’nun
bir hekim diye gözü kapalı sahiple-
nilemeyeceiği" söylendi. 

DİH’lilerin başvurusunu dinleyen
yönetim kurulundan birisi Arzu Çer-
kezoğlu’nun hekimlik mesleğini icra
ederken yaşanan bir olumsuzluk ol-
madığı için hekimlik tekniği açısından değerlendiremeye-
ceklerini söyledi. DİH’liler de "İşin teknik boyutu dışında
bir hekimin insanların kafasını gözünü kırdırmasının ya da
seyretmesinin cevapsız kalamayacağı" cevabını verdiler.

Tabip Odası dosyayı ve dilekçeyi incelemek üzere teslim
aldılar.
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Direnişimizi Herkese Duyuracak,
CHP'li İşçi Düşmanlarını Teşhir Edeceğiz!

Direnen Sarıyer işçileri taleplerini bir kez daha tekrar-
layarak CHP’li Sarıyer Belediyesi’nden gasp edilen haklarını
istediler.

Yaptıkları açıklamada; aylardır çadır direnişimizi sür-
dürüyoruz. Neden mi? Aslında CHP’nin seçim beyanna-
mesinde söz verdiği Asgari ücret miktarına çok yakın bir
maaş, yine CHP’nin seçimlerde emeklilere söz verdiği
bayramlarda ikramiye ve yine seçimlerde söz verilen sosyal
haklar için.
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 mob,
- Yıllık yakacak yardımı,
- Bayramlarda bayram yardımı.
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın işçilere
tatil.

Halkımız, size soruyoruz;
Haklı taleplerimizin karşılanması için, işimize geri dön-

mek için ölmemiz mi gerekir? Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç ve CHP yönetimi bize ölmeyi dayatıyor."
dediler. 

Herkesi işçi düşmanlığı yapan Şükrü Genç ve Murat
Karayalçı’nı teşhir etme çağırısında bulundular.

Direniş Çay Bahçesi
Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Sarıyer Belediyesi
İşçileri yeni bir adım
atarak direnişi sür-
dürdükleri CHP İl Bi-
nası’nın önünde bir
çay bahçesi açtılar.

Sarıyer işçileri
böylece misafirlerini

ağırlamak, çevrede çalışan işçilerin paydos saat-
lerinde dinlenecekleri bir alan açmak istiyorlar.
Bunun için çevreden topladıkları paletlerle çitler
yaptılar, ellerindeki olanaklarla masalar kurdular.
Halkımıza seslenen işçiler çay bahçesinin ihtiyaçları
için yardım beklediklerini söylediler.

Sarıyer işçilerin ihtiyaç listesi şöyle:
1- Tüplü çay kazanı                      
2- Büyük tüp                                 
3- Tabure
4- Çay bardağı, Masa örtüsü
5- Plaj şemsiyesi
İşçiler “kendilerini işten atanların, haklarını

ellerinden alanların biz de elindekini alıyoruz”
dediler.

Direnen Sarıyer Belediyesi işçileri, ihbarcılık yaparak,
direnen işçilere saldıran CHP'yi teşhir ettiler. 6 Ağustos'ta
yaptıkları açıklamada; “82 gündür direnişte olan Sarıyer Be-
lediyesi Park ve Bahçeler işçileri gasp edilen haklarını
alabilmek için direniyorlar. Gasp edilen hakları için direnen
işçileri CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç işten
çıkarttı.  CHP; İl Binası önünde direnişte olan işçileri gör-

mezlikten geldi. Polisle işbirliği yaparak ekmeği için direnen
ve hakkını arayan işçileri işkenceyle gözaltına aldırıp eşyalarını
gasp ettikleri” belirtildi. "Direne Direne Kazanacağız", "İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız", "İşçi Düşmanı Belediye Başkanı"
sloganları atılarak CHP yönetimi alkışlanarak protesto edildi.
Daha sonra tekrar direniş çadırı kuruldu. İşçiler, talepleri
kabul edilene kadar direnişe devam edeceklerini belirtiler.

Direnişimizi Armutlu Halkına Anlattık
Direnen Sarıyer Belediyesi taşeron işçileri 8-9 Ağustos'ta Kü-

çükarmutlu Mahallesi’nde sokak sokak, kapı kapı, dükkan dükkan
bildiri dağıttı. Kahvelerde ve sokaklarda çekilen ajitasyonlarda
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in nasıl bir işçi düşmanı
olduğu ve zabıtalarına emir vererek işçileri, devrimcileri nasıl darp
ettirdiği, CHP İl yönetiminin işçileri ve devrimcileri ihbar ederek
kendi elleri ile nasıl polise teslim ettiği ve haklarını alana kadar
asla vazgeçmeyeceklerini anlattılar. Sarıyer işçilerine Küçükarmutlu
halkı her zaman yanların da olduklarını bu haklı mücadelelerini
desteklediklerini söylediler.

Ardından Dev-Genç’lilerin çadırını ziyaret eden işçiler yeni ya-
pılacak yerlerinde şimdiden başarılar dileyerek ayrıldılar.

2 gün boyunca yapılan bildiri dağıtımında 450 bildiri Küçükarmutlu
halkına ulaştırıldı.

Direnen Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi ve DİH’liler Sarıyer Fe-
rahevler Mahallesi’nde ve Kaymakamlık önünde 11 Ağustos'ta,
15.00-17.00 saatleri arasında bildiri dağıtımı yaptı.

Direnişlerini açlık grevi ile sürdüren işçiler açlık grevinin 25.
gününde Ferahevler Mahallesi’nde 150 tbildiri dağıttı. Mahalle es-
nafına da bildiri veren direnen işçiler ve DİH’liler, CHP’nin seçim
meydanlarında attıkları nutukların gerçek olmadığını, işçileri sokağa
atıp, açlığa ittiğini söylediler. Ayrıca CHP’li Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ve CHP’nin işçi düşmanı olduğunu işçilere
nasıl saldırdığını, polise ihbar edip gözaltına aldırdığını anlattılar.

Haklarımızın Neden Verilmediğini Sorun!
Bulunduğunuz Her Yerde Bize Saldıranları Teşhir Edin!

Taleplerimiz Kabul Edilene Dek Direnişimiz Sürecek!

Yürüyüş

16 Ağustos
2015

Sayı: 482

KAHROLSUN AMERİKA VE İŞBİRLİKÇİ AKP442



DİSK/ Genel-İş Başkanı Kani Beko’nun başını çektiği
linççi işçi düşmanı patron sendikacıları DİSK Genel-İş Yö-
netim Kurulu üyeleri Remzi Çalışkan, Hakkı Karabulut;
Hüseyin Yaman; Cafer Konca  ve İstanbul Avrupa Yakası 1
No’lu Şube Başkanı linççi Mehmet Pehlivan; 2 No’lu Şube
Başkanı ve aynı zamanda müteahhit ve patron olan linççi
Adil Çiftçi ; Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat
Karataş ve yönetim kurulu üyeleri ile  Oya Baydak ile aynı
yerde sözde uzman olarak göreve aldıkları asıl olarak da bu
patron sendikacılarını korumayı kendine görev edinen, linç
sırasında Oya Baydak’a ve devrimci işçilere saldıran işçi
düşmanı Gökhan Keskin;  Maltepe Belediyesi’nde bulunan
taşeron işçilerle bir kahvaltı yapmak için 8 Ağustos’ta Mal-
tepe’de bulunan Pinhan Kafe ve Restoran’da toplandılar.

Direnen Oya Baydak ve devrimcileri DİSK binası
önünde daha 1 ay önce yerlerde sürükletip küfürlerle linç
ettiren patron artıkları hiçbir şey yaşanmamış gibi utanmadan

belediye işçisinin karşısına çıkıp, işçi önderi olarak konuşma
yapacaktı. Bunu haber alan DİH’li işçiler ve işten atılan
DİSK/Genel-İş işçisi Oya Baydak; sabah saat 09.00’da
yemek salonuna geçtiler. 

DİH’li işçiler “Kahrolsun Patron Sendikacılığı”, “Kani
Beko İstifa”, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarıyla pankartlarını açıp salona girdiler.

Kani Beko korkusundan çıkıp konuşma yapamadı. Utan-
madan, Oya Baydak’ın ve linç ettirdikleri devrimcilerin
gözünün içine baka baka kahvaltılarına devam ettiler ve
DİH’liler sloganlarla bu kokuşmuş sendikacıları teşhir
ettiler.  İşçiler bir bir salondan çıkarken işçilere, 50’ye
yakın bildiri ve 40 kadar işçi gazetesi dağıtıldı. İşçilerle
birebir sohbet edilerek patron sendikacılığı teşhir edildi.
Bir işçi “Ben böyle olduklarını bilmiyordum, bu sendikaya
yeni üye oldum. Size saldıran bu adamlar yarın bir gün
bana saldırırlar. Sizin hakkınızı aramayanlar benim hakkımı
da arayamaz” diyerek direnenleri sahiplendi. Ve bazı işçiler
de “lokmalar boğazımıza diziliyor; yiyemiyoruz diyerek
kahvaltıdan çıktılar. Sizi iyi anlıyoruz ve destekliyoruz,
en kısa zamanda çadırınızı ziyarete geleceğiz” dediler. 

Yaklaşık 1 saat süren kahvaltının çıkışında patron artığı
Kani Beko ve çırağı Hüseyin Yaman, 20 kişinin arasında
kaçarcasına salonu terk ederken Oya Baydak ve DİH’liler
Kani Beko, Hüseyin Yaman ve Çetin Çalışkan’ın yüzüne
tükürdüler; bir DİH’liye yumruk atan Hüseyin Yaman’a
bir DİH’li işçi attığı yumrukla cevap verdi. Ardından
DİH’liler patron sendikacılarının üzerine yüklendiler,
Bunun üzerine yandaşları onları yangın çıkışından kaçırdılar.
DİH’liler ve Oya Baydak kapı çıkışında da patron sendi-
kacılarının karşısına çıkarak Kani Beko ve adamlarını
otoparkta son model lüks ve zırhlı arabalarına binerken
yakaladılar. Burada,  Oya Baydak, Hüseyin Yaman’ın
yüzüne tükürerek “kaçma, korkak” diye bağırdı. Hüseyin
Yaman korkuyla arabaya bindi ve Kani Beko, Çetin
Çalışkan; Hüseyin Yaman tam gaz kaçarak kandırmaya ve
satın almaya çalıştıkları işçilere hiçbir şey söyleyemeden
uzaklaştılar. Dışarıda merakla bekleyen işçilere DİH’lilerin
patron sendikacılarını kovalaması büyük moral oldu. Ve
bir süre daha Oya Baydak ve DİH’li işçiler Maltepe Bele-
diyesi’ndeki işçilere patron sendikacılarını, işçileri nasıl
sattıklarını, 13 Temmuz’da DİSK ve Genel-İş’teki işçi
düşmanı patron sendikacılarının Oya Baydak ve devrimci
işçileri nasıl linç ettirdiklerini onların gerçek yüzünü an-
lattılar.

Oya Baydak'ı
Yalnız Bırakmayalım
Direnișine Destek
Olalım!

Devrimci İşçi Hareketi, 7
Ağustos’ta Beşiktaş Belediyesi
Park ve Bahçeler taşeron iş-
çileri ve tTemizlik işçilerini
ziyaret etti. İşçilerle çalıştıkları
parklarda görüşen devrimci
işçiler, Oya Baydak’ın patron
sendikacılığına karşı direnişi
anlatıldı. Dört ayrı parkta iş-
çilerle görüşen DİH’liler 35
İşçi Hareketi Bülteni ve bildiri
dağıttı. Oya Baydak’ın talep-
lerinin kabul edilmesi için 12
adet imza toplandı.

Oya Baydak
Sarıyer İșçileri’ne
Destek Ziyareti Yaptı

Gasp edilen hakları ve iş-
leri için 82 gündür direnen
Sarıyer Belediyesi işçilerinin
CHP İl Merkezi önündeki ba-
sın açıklamasına katılan Oya
Baydak; kendisi gibi direnen
işçilere 6 Ağustos’ta destek
ziyaretinde bulundu. Ardından
da Sarıyer işçileri ile birlikte
Sarıyer Belediyesi Park Bah-
çeler Müdürlüğü’ne geçen
Oya Baydak; burada işçilere
direnişini anlattı. Sarıyer Be-

lediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’nde çalışan işçilere
İşçi Hareketi’nin linç saldırısı
ve patron sendikacılığını teşhir
eden özel sayısından ve DİH
bildirinden 60 adet işçilere
ulaştırıldı.

Oya Baydak
Direniș Sokağında
Film Gösterimi Yapıldı

Patron Sendikacılarına kar-
şı Oya Baydak direniş çadı-
rında 9 Ağustos'ta Tarık
Akan'ın başrolünü oynadığı
ve deri işçilerinin ağır çalışma
koşullarını, sömürüyü ve işçi
mücadelesini anlatan  "Çark"
filmi izlendi. Film sonrası kısa
bir değerlendirme yapılarak
işçi sınıfının mücadelesi üze-
rine sohbet edildi.

Çerkezköy’de
DİH’in Sesi
İșçilerin Ellerinde

Devrimci İşçi Hareketi, 9
Ağustos’ta DİSK önünde di-
renen Oya Baydak için Çer-
kezköy'de İşçi Hareketi ga-
zetesinin patron sendikacıla-
rının linç saldırısı ile ilgili
özel sayısının dağıtımını yaptı.
90 adet özel sayı 30 dakika
içinde halka ulaştırıldı.

Patron Sendikacıları Sadece Kahvaltılarda Değil
Rüyalarında Bile Devrimci İşçileri Görecek!
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Ülkemizde halka saldırıların yoğunlaştığı
her dönemde aydın geçinen komplocuların
mutlaka devrimci eylemlere saldırmak gibi bir gelenekleri
vardır.

Kadir Cangızbay, 8 Ağustos tarihli Birgün’deki kö-
şesinde bu süreçteki devrimcilere ve devrimci eyleme
küfür etme rolüne sahip çıkmış görünüyor.

Kadir Cangızbay, kendi deyimiyle "ABD Büyükel-
çiliği intiharcısından savcı Kiraz’ın odasını basanlara"
kadar tüm devrimci eylemleri yapanların gerçekte polisin
takibi altında olduklarını söylüyor. Kendini bilmezlik,
komploculuk, cahillik devrimci eylemler karşısında pa-
nikleyen aydın geçinenlerde zaman zaman karşılaştığımız
bir özelliktir.

Ama iş orada kalmıyor. Kadir Cangızbay savcı Ki-
raz’dan hesap sorulması eylemini "kirli" buluyor.

Pragmatist, kışkırtıcı, benmerkezci, komplocu, pervasız
ve sorumsuz Cangızbay hergün beşer onar insanımızın
katledildiği, adaletsizliğin tek ölçü olduğu, faşizmin
halka alabildiğine zulüm uyguladığı bir ülkede devrimci
bir eyleme "kirli" diyebilecek keyfi ve komplocu bir
kafaya sahip.

Komplocu kafa şöyle diyor:
"Diyadin tertibinden 5 Haziran katliam girişimine

kadar, seçim öncesi HDP’ye 170’i aşkın saldırı; hiçbiri
önlenmemiş; son üç bombacısı hariç, değil tutuklama
tek bir gözaltı bile yok. Bombacıları ise hemen buldular;
hepsi zaten takip altındaymış; tıpkı, ABD Büyükelçiliği
intiharcısından savcı Kiraz’ın odasını basanlara kadar
olduğu gibi. Oda basanlar diyorum; zira, Savcı’yı
onların mı, yoksa polisin mi öldürdüğü meşkuk. Ama
olsun, bu kirli işin haberini yapıp fotoğrafını bastı
diye gazetecilere 7,5 yıl hapis istemiyle dava: Basın
üzerinde tam bir yargı terörü"

(8 ağustos 2015 BirGün sayfa 9)

Zaten yazının tamamı da kontrgerilla ya da devrimci
eylem ayrımsız hepsinin devlet gücü, dış güç vb. bağı
olmadan, bunların mutlaka önceden devlet denetiminde
olduğu üzerine pespaye laflarla da dolu.

Kadir Cangızbay’ın adalet ölçüsü yok. Çünkü bir
sınıf bakış açısı yok. Kafası eklektik zırvalarla dolu, fa-
şizme ve emperyalizme karşı mücadele etmek nedir
bilmeyen, sınıf mücadelesini komplocu bir mantıkla
ele alan birisi.

Devrimciler adalet için eylem yapıyorlar. Cangızbay
kirli karanlık diyor devrimcilere. Ona göre devlet aslında
Berkin’in katillerini bulmak için adım atmıştır. Ama

devrimciler yine de eylem yapıyorlar; savcıyı rehin alı-
yorlar.

Neden? Cangızbay’a göre amaçları silahlı eylem
yapıp demokrasi güçlerini ezdirmek. Zaten devrimcileri
de yönlendiren "karanlık güçler". 

Böylece demokrasi güçleri küçülecekler, marjinal-
leşecekler. 

Bu kafa; sınıf mücadelesinden, faşizme karşı dişe
diş bedel ödeyerek mücadele etmekten ne anlar.

Bütün hayatı boyunca oturduğu yerden, üniversite
kürsüsünden ahkam kesmiş. Bedel ödemek, halkın mü-
cadelesini vermek diye bir bilgisi ve ilgisi yok.

Devrimci bir şiddet eylemiyle, devrimci adaletin ya-
ratıcılığıyla karşılaştığında aklına hemen bu eylemin

       

Düzeltme
 

Yürüyüş'ün 482. sayısında, 44. sayfasında, Sol'un 

Köşe Taşları Köşesinde "Kirli Olan Senin Beynindir" 

başlıklı yazıda "Kadir Cangızbay Kimdir" başlıklı 

bölümdeki bilgiler internet kaynaklı eksik bilgiye 

dayanılarak yazlan bir yazı olduğu için dergiye 
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bir bölüm aktarılacaktı… düzeltir, okurlarımızdan 
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devlet denetiminde yapıldığı, başka
güçlerin yardımı olmadan gerçekleş-
tirilemeyeceği geliyor.

Çok bilmiş Cangızbay hayat ve
mücadele karşısında çok çaresiz, bil-
gisiz ve cahil...

Cangızbay’ın tek sorunu kopkoyu cahilliği değil el-
bette.

Adaletsizliğin ve sömürünün sorumlusu olan oligarşiyi
suçlamaktansa, komplo teorileriyle düşünmek çok daha
zararsızdır. Öyle ya da böyle kim bir şekilde adalet
isterse hakkında "soruşturma" bile açılabilir. 

Sonra ne yapar Cangızbay.
İddianame, mahkeme, yargılama... Allah korusun

bir de tutuklama hapishane girerse işin içine. Yandı
gitti üniversite hocalığı, statüsü ve maaşı...

O zaman gelsin devrimcilere kara çalma teorileri,
gelsin komplo teorileri.

Tabi kolay olan devrimcilere küfretmek.
Devrimci eylemler statüleri sarsacak diye onlardan

nefret eden reformizmin soyundan geliyor.
Bu nefret beynini daha çok "hasta" ediyor. Hastalık

konuşturuyor. Diyor ki devrimci  eylemleri yapanlarla
AKP’nin kontrgerillası aynı.

Küçük burjuva hasta beyin böyle işte. En iyiyi ben
bilirim hastalığını yaratıyor. Önüne gelene küfür ediyor.
Herkese küfür edecek kadar kibirli.

Hayır, devrimci değerlere küfür etmek ise öyle kolay
değildir.

Cangızbay’ın "kirli iş" dediği devrimci bir eylem-
dir.

Kirli iş dediği Berkin için adalet isteğimizdir. Adalet
mücadelesine, halkın acılarına yabancı olan bir beyin
bunu anlayamıyor.

Savcı Kiraz cezalandırıldığında; AKP Berkin’in ka-
tillerini 655 gündür ortaya çıkarmamıştı. 

655 gün adalet mücadelesi vermek nedir bilir mi-
sin?

655 gün boyunca onun yoldaşları arasında işkence
görmeyen, kemikleri kırılmayan tek bir insanın dahi
kalmamış olması ne demektir bilir misin?

14 yaşında katledilen, ölmeden hemen önce 16 kiloya
düşen bir çocuk için insanların yüreğinin yanması ne
demektir?

Bir halkın adalete olan açlığını gidermek için halk
ve vatan sevgisi taşımak ne demektir?

Bu soruların cevabını veremez Kadir Cangızbay gi-
bileri.

Sadece AKP iktidarının katlettiği 241 ÇOCUKTAN
BUGÜN HESABI SORULMUŞ tek bir örnek verebilir
mi Cangızbay? Nerededir o katiller? Adalet nerededir?

Onlar çocuklarımızı katledecekler. Biz adalet müca-

delesi vermeyeceğiz. Adalet için hesap
sorduğumuzda ise yaptığımız iş "kirli"
olacak. Öyle mi?

Cangızbay AKP iktidarının tüm
katliamlarına devrimcilere kullandığı
uslübu kullanabiliyor mu?..

Mesela Tayyip Erdoğana şöyle dolu dolu "katil" di-
yebiliyor mu? En önemlisi de bu sözün gerektirdiği
mücadeleye bir ölçüde de olsa destek veriyor mu...

Hayır yapamaz. Çünkü devrimcilere küfretmek kolay
olandır. Ucunda hapislik, soruşturma vb. yoktur.

En fazla "tek adam diktatörlüğü" vb. diyebilir.
"yargı terörü uygulamak" "devlet terörü" vb ile ik-
tidarı suçlayabilir.

Yapabildiği "muhalefet" bile bu kadardır. Faşizm
bile diyemiyor.

Mücadele etmek diye bir kavram zaten yoktur onda.
En fazla anket şirketlerinin Tayyip’i yanıltmasından

medet umar.
"Kısa vadedeki tek umudum -aslında, olmaz ama-

anket şirketlerinin, Kandil’e saldırılar MHP’den ye-
terince oy devşirdi, PKK(?) eylemleri de HDP’yi barajın
altına itti diye sahte raporlar düzenleyip Erdoğan’ı
ülkeyi daha fazla kan gölüne çevirmesine gerek kal-
madığını düşünmeye sevk etmeleri." (agy sayfa 9)

Hem korkak, hem cahil, hem de konuşuyor.
Hem kel, hem fodul....
Yok öyle olmaz...
Bilgiç Cangızbay gibileri komploculuğu bırakıp ger-

çeği görmeli...
Mütevazi ve dürüst olacaksınız... Halkın mücadelesi

hakkında ağzınıza geldiği gibi konuşamazsınız. Bu yön-
temlerle muhasebeden, eleştiriden kaçamazsınız. Hesap
vermektense çamur atmak daha kolay öyle mi..

Ne yaptınız adalet için? Ne yaptınız örneğin Ber-
kin’in katilleri ortaya çıkarılsın diye? Ne yaptınız
AKP’nin katlettiği 241 çocuk için?

Biz halkız. Milyonlarız. Devrim halkın, milyonların
özlemidir. Devrimi yapacak olan da devrimi koruyacak
olan da budur. Cangızbay gibileri bunu anlayamazlar. 

Anlayıp anlamamak kendi bilecekleri iştir sonuçta...
Ama devrimcilere böyle saldıramazlar. Küfredemezler.

Eleştireceğiz. Hesabını isteyeceğiz bu sözlerin elbette.
Eleştirmemek bu tavrı meşrulaştırmaktır. Devrimcilere
çamur atılmasını meşrulaştırmayacağız.

Senin gibi beyni kirlilere sayfalarında yer verenler
de, en az senin kadar, senin söylediklerinden sorumlu-
durlar. Halkımız "söyleyene değil söyletene bak" der..

Elbette beyni kirli birer çuvala dönüşmüş sayısız
insan vardır ortalıkta. Tercihini bu kirli çuvallardan
yana kullananlar, sayfalarını size açanlar da  devrime
ve halka yabancılaşmışlardır.

Tabi kolay olan devrimcilere
küfretmek.

Devrimci eylemler statüleri sar-
sacak diye onlardan nefret eden
reformizmin soyundan geliyor.
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Günay Özarslan’ın katledildiği
eve ilk giren Halkın Hukuk Büro-
su’ndan  Av. Özgür Yılmaz ile katli-
am üzerine yaptığımız röportajı ya-
yınlıyoruz. 

Yürüyüş: Bize katliamın olduğu
günü anlatır mısınız?

Av. Özgür Yılmaz: Sabah erken
saatlerde olayı duyduk. Günay’ın ai-
lesiyle birlikte olay yerine gittik. Gü-
nay’ın öldürülüp öldürülmediğini öğ-
renmek istedik. Bize bilgi vermediler.
Olay yeri incelemesine katılmak ve
delilleri incelemek istediğimizi söy-
ledik. Failin polis olduğu dosyalarda
delilleri polisin toplaması hukuk dışıdır.
Savcı bizzat delil toplamalı ve olay
yerine kadar gelen avukatları mutlaka
incelemeye almalı idi. Ama bizim
önümüzü barikatla kestiler. Biz de
“madem bunu yapıyorsunuz bizi de
gözaltına alın” deyip barikattan geç-
mek istedik. Bizi sürmeye başladılar.
Bedenimizle direndik. Sonunda oturma
eylemi yaptık. Bu arada “adalet isti-
yoruz” sloganları attık. Halka sesle-
nerek yaşanan katliamı ve bizi içeri
almadıklarını anlattık. Halk camlardan
bizi alkışladı. Mahalle halkı bize
destek oldu. Üç saat oturma eylemi
sürdü. Polis de, savcı da panik olmuş.
Katliamlarını televizyonlarda rahatça
anlatmalarına izin vermedik. Yaptı-
ğımız eylemle infaz yaptıklarını halka
anlatmış olduk. Senaryolarını bozmuş
olduk. 

Yürüyüş: Sizi katliamdan sonra
içeri almadılar. Neden almadı-
lar? 

Av. Özgür Yılmaz: Kanunen biz
avukatları olay yerine almaları ge-
rekmekteydi. Fakat savcı ve polis
buna rağmen bizi almadı. Yapılmak
istenen yaptıkları infazı örtmek ve
delilleri karartmaktı. Öldüren polis,
delili toplayan yine aynı polis. Dü-
şünün katil olan birisi kendi hakkında

aleyhe delil toplar mı?
Tabiki toplamaz. Ya-
şanan tüm infazlarda
deliller muhakkak ka-
rartılır. Nasıl olur bu:
Polis bir kurgu kurar.
Tüm delilleri buna
göre toplamaya başlar.
Tanıklara baskı yapar.
İlk anda tanıkların ifa-
desi polisin istediği
gibi alınmaya çalışılır. Kriminal in-
celeme için gerekli materyaller yok
edilir veya yeterli şekilde toplanmaz.
Atış mesafesinin tespiti için gerekli
elbiseler yok edilir veya kısmi şe-
kilde incelenir. Mermi sayısının
belirlenmemesi için kovanlar top-
lanır. Çekim yapılmışsa çekimin
polis için aleyhe olan kısımları silinir.
Tabancalarda oynama yapılır. Kısaca
tüm deliller karartılır. İnfaz kapa-
tılmaya çalışılır. Tabi ki biz avukatların
orada olması bunların önüne geçeceği
için bizleri oraya almıyorlar. 

Yürüyüş: Eve girdiğinizde neler
gördünüz? Bir keşif yapmışsınızdır.
Bize evde olanları anlatır mısınız? 

Av. Özgür Yılmaz: Saatlerce bizi
olay mahalline almayan polis bir
anda çekildi. Aslında olay mahallini
mühürlemeleri gerekirdi. Delillerin
toplandığı eve bir anda onlarca basın
mensubu ve tanımadığımız kişiler
girdi. Bunu da bilerek yaptılar. Çünkü
bizim tekrar savcılıktan keşif yapma
talebimizin önüne geçmek ve yeniden
uzman incelemesinin yapılmaması
için bunu yaptılar. Bir anda herkes
olay yerine girdiğinden uygun delil
toplama imkanımız ortadan kalktı.
Buna rağmen biz imkanımız verdiği
oranda keşif yapmaya çalıştık. 

Yaptığımız keşif sonucunda tes-
pitimizi başta söylersek yaşanan
bir katliam... 

Günay’ın bulunduğu taraftan polise
ateş edildiğine dair bir veri yok ve ta-
nıklar da böyle anlatıyor. Günay odada

kapının karşısındaki camın önünde
imiş. Polisler kapı tarafında. Kapı ta-
rafına doğru hiç mermi izi yoktu. Mer-
mi izleri Günay’ın bulunduğu taraf-
taydı. Yani pencerenin kenarlarında
ve camlarda. Günay’ın vücudunda 15
mermi giriş çıkış izi varmış Günay’ın
bulunduğu taraftaki camda ve duvarda
12 mermi izi var. Polisin ateş ettiği ta-
rafta ise hiçbir mermi izi yok. Ayrıca
polisin ateşi sonucu karşı binanın ca-
mına mermiler isabet etmiş. Karşı bi-
nadaki tanıkların anlatımına göre mer-
miler kafalarından geçmiş. Çocuklarının
bulunduğu odaya isabet etmiş. Şans
eseri polis kurşunundan kurtulmuşlar.
Muhtemelen polis bir yere isabet et-
meyen kovanları toplamıştır. Mermi
sayısından da anlaşılacağı üzere polis
Günay’ı taramış. Yoğun mermi atışı,
infaz amaçla oraya girdiklerini gös-
termektedir. 

Evin içinde bulunan Günay dışında
3 kişi daha kalmaktaymış. Günay ev-
dekilerin öldürülmemesi için yan
odaya geçmiş. Ölürken bile halkı dü-
şünmüş. Evin sahibi “bırakın ben onu
size teslim edeceğim” diye defalarca
söylemiş polise. Tanıklar açıkça po-
lisin öldürmek istediğini söylediler. 

Yürüyüş: Günay’ı sağ ele ge-
çirme olanağı yok muydu? Ne-
den katlettiler? 

Av. Özgür Yılmaz: Tabi ki vardı.
İstese polis herkesi sağ ele geçirebilir.
Ama katliam yaparak halka ve dev-
rimcilere gözdağı vermek istiyorlar.
Katliamla mücadelenin biteceğini

Röportaj

“Günay’ın teslim olmama 
iradesinden korktular” 
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zannediyorlar. Geçmişte yaşanan
katliamlar niçin yapıldıysa yaşanan
bu katliam da aynı mantıkla yapıldı.
Halkın mücadelesinin önünü kes-
mek için yapıldı. Ayrıca katiller
yargı tarafından her zaman korunuyor.
Polisler katil olmak üzere yetiştirili-
yor. Fırsatını bulunca da öldürmekten
çekinmiyorlar. Nasılsa ceza almayız
ve yargı bizi korur diye düşünüyorlar.
Bizim ülkemizde katliamlar bir devlet
politikasıdır. Talimat en tepeden ve-
rilir. Alttaki uygulayıcılar ise bunu
zevkle yapar. En üsttekiler de en alt-
takiler de halka düşmandırlar. Onun
için de katliam yaparlar. 

Yürüyüş: Bir kişinin öldürül-
mesi için kaç kurşun gerekir?
Neden 15 kurşun?

Av. Özgür Yılmaz: 15 kurşunun
sıkılması infazın bir kanıtı. Ayrıca
korkunun da kanıtı… Günay’ın tes-
lim olmama iradesinden korktular.
Günay’ın sloganından korktular. İn-
fazcılar üstteki yöneticilere de iyi bir
terfi alabilmek için mesaj veriyorlar.
“Biz, siz emir verdiğinizde her şeyi
yaparız” diyorlar. Ülkemizde katliam
yapanlar her zaman korunup, terfi
ettirilmiştir. İnfazcı olmak devlet ta-
rafından hep ödüllendirilmiştir. Ada-
letin olmadığı bir ülkede yaşadığımız
için Günay’ı öldürdüler. 

Yürüyüş: Basında ve yapılan
açıklamalarda Günay’ın “canlı
bomba” olduğu için katledildi-
ğini söylediler… Bunu nereden
anladılar? 

Av. Özgür Yılmaz: Olay yerinde
Günay’ın canlı bomba olduğuna dair
hiçbir şey yoktu. Polis infazın üstünü
örtmek ve yapacağı infazlara zemin
hazırlamak için böyle yalanlara de-
vamlı başvurur. “Canlı bomba” ya-
lanını katletmelerini meşrulaştır-
mak için söylüyorlar. Halbuki bu
olayın özgülünde poli sevi Günay’ı
aradığı için basmamış. Bu durum
kendi tutanaklarından da anlaşılıyor.
Başka birini gözaltına almak için ha-
kimlikten 5-6 eve arama kararı alın-
mış. Yani kağıt üzerinde de o eve
girme sebepleri canlı bomba falan

değil. Günay’ın orada olduğunu ön-
ceden bilmiyorlar. Yani canlı bomba
gibi bir tespitleri yok. Yaşanan “infaz
yapılma talimatını yerine getirmek
için polisin karar vermesidir.” O
gün infaz yapmaya kararlılar. İnfazı
yaptıktan sonra bahane uyduruyorlar.
Ayrıca bir insan “canlı bomba” diye
infaz edilemez. Bu arada aradıklarını
söyledikleri kişi başka bir yerde göz-
altına alınıp serbest bırakıldı. 

Yürüyüş: Adli Tıp’ta neler ya-
şadınız? 

Av. Özgür Yılmaz: Adli Tıp’a gi-
den arkadaşlara öncelikle Adli Tıp’ta
Günay’ın olmadığını söylemişler.
Avukat arkadaşların kararlı tutumu
sonucunda Günay’ın orada olduğunu
kabul etmişler. Avukat arkadaşlarımız
içeri girmek için kararlı davranınca
içeri almak zorunda kalmışlar. Geçen
zamanda ise otopsi işlemlerini bitir-
mişler. Fiilen avukatların Adli Tıp’a
katılımını engellediler. Burada da
delil karartılması için çabalarının ol-
duğunu düşünüyoruz. 

Kimlik tespiti işlemleri bitince
Günay yasal olarak ailesine teslim
edildi. Cenaze teslim edildikten sonra
aile cenazeyi Gazi Mahallesi’ne gö-
türmek için hareket etmek isterken
cenaze aracının dışarı çıkışı polis ta-
rafından engellendi. Kanunen bunu
yapamazlar. Fakat fiilen yaptılar. Sav-
cılık ve Adalet Bakanlığı’yla görüş-
meler oldu. Bize verdikleri cevap
“Size yasal olarak cenaze teslim edil-
di. Polis fiilen bunu yapıyor. Olay
bizim yetkimizde değil. Konuyu İçişleri
Bakanlığı’yla çözün” dediler. Neticede
bunu söylemeleri yapılanın hukuk-
suzluk olduğunun tespitidir. Bunu
onlar da biliyor. Fakat önüne geçmek
için hiçbir işlem yapmadılar. Polis
de bundan güç alıyor. Yoksa ortada
hukuksal işlem yapma yetkisini kul-
lanan savcı olsa yapılan yasadışılığa
dur der. Adalet Bakanlığı da yetkisini
kullanır. Ayrıca kanunlarda bir kişinin
“devletin istediği mezarlığa gömül-
mesi” diye bir düzenleme yok. Me-
zarlıklar müdürlüğü cenaze yeri için
yer verdikten sonra buna kimse karı-
şamaz. Ortada kanunlara rağmen ya-
pılan bir eşkiyalık var. Bunun nedeni

ise ölülerimizden bile korkmaları ve
hiçbir değerlerinin olmaması. Sonraki
süreçte ailenin ve yoldaşlarının kararlı
tutumu neticesinde akşam 10’da ce-
nazeyi vermek zorunda kaldılar. 

Yürüyüş: Cenaze kaldırılana ka-
dar devletin tutumunu özetler
misiniz? 

Av. Özgür Yılmaz: Tüm yaşananları
düşündüğümüzde ortada kanunlara,
ahlaka, geleneklere rağmen yapılan
bir eşkiyalık var. Cenaze tesliminden
sonrada bu devam etti. Tam cenaze
cemevinden çıkarılırken polis saldırdı.
Ortada hiçbir şey yokken. Eşkiyalık
devam ediyordu. Eşkiyalığa karşı
ancak direnilir. Polis ilk andan itibaren
cemevini hedef alarak yoğun gaz at-
maya başladı. Yaşlılar, çocuklar da
olmasına rağmen gaz atmaya devam
etti. Gazi o saatten sonra direnmeye
başladı. Cumartesi öğlenden sonra
başlayan saldırı, kesintisiz pazartesi
sabaha kadar devam etti. Direniş de
devam etti. Halkımız cenazesini sa-
hiplenme konusunda kararlıydı. Atılan
gaz çok yoğundu. Birçok kişi yaralandı.
Polis cenazenin bulunduğu morgun
önüne silahlı özel hareket polisleriyle
geldi. Günay’ın yoldaşları “Kendimizi
yakarız, asla cenazemize dokundurt-
mayız” dediler. Sonunda direniş ka-
zandı. Pazartesi öğleden sonra cenaze
için izin verildi. Cenaze kitlesel bir
şekilde sahiplenildi. İlk günden daha
fazla insan cenazeye katıldı. 

Yetkililer bize talimatın Cumhur-
başkanı’ndan geldiğini söylediler. İlk
anda bizlere “Cenazenin az bir kit-
leyle slogansız, yürüyüş yapılmadan,
flamasız yani Günay’ı sahiplenme-
den gömülmesi dışında hiçbir şekilde
izin verilmeyeceğini” söylediler. Gazi
halkının ve Günay’ın yoldaşlarının
cevabı ise netti. “Biz geleneklerimize
göre cenazemizi kaldıracağız. Gere-
kirse hepimiz ölürüz. Aylarca direniriz.
Ama asla cenazemizi sahipsiz bırak-
mayız. Dediğiniz gibi cenaze kaldır-
mayız” dediler. Bu kararlılık ve öde-
nen bedeller sonucu cenaze gelenek-
lere uygun kaldırıldı. Biz de yetkililere
“sonunda sizin dediğiniz olmayacak
halkın istediği olacak” dedik. De-
diğimiz gibi de çıktı. 
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Dev-Genç’li ler,
Dev-Genç gelenekle-
rinden birisini daha ül-
kenin her tarafına yay-
maya başladılar.

Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma masasını Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi'nde hayata geçirdiler.

6 Ağustos günü Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma
bildirilerini dağıttılar.  Bildiri dağıtımı başladıktan sonra
ÖGB Dev-Genç'lilerin etrafını sardılar; izinsiz dağıtma-
yacaklarını söylediler.

Oysa üniversitede katil polis stant açıyor; kendi bil-
dirilerini, kek-bisküvilerini dağıtarak yalanlarını öğren-
ci gençliğe yayma imkanı buluyor.

Üniversite yönetimi, gerçekleri, dayanışmayı ve halk
sevgisini anlatan Dev-Genç’lilerin ise çalışma yapmala-
rını engellemeye çalıştı. Elbette değerlerine sahip çıkan,
halk için bilim, halk için eğitim isteyen gençlik bu düzen
için "tehlikeli"ydi. 

Özel Güvenlik Birimleri (ÖGB) bu nedenle Dev-
Genç’lilere saldırdılar; ellerindeki bildirileri yırttılar.

Bildiri dağıtımı sırasında öğrenciler ve öğrenci aileleri
Dev-Genç’lilere sahip çıktılar. Bu nedenle ÖGB’ler Dev-
Genç’lileri alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Hatta öğrenci
ailelerine bağıracak hale geldiler.

Katil polis bir telefonla Dev-Genç'lileri gözaltına ala-
caklarının tehditlerini savurdu. Tüm  saldırılarına, en-
gelleme çabalarına rağmen Dev-Genç'liler ellerindeki 80
bildiriyi öğrencilere dağıttılar, Seher Şahin'i anlattılar.
ÖGB’nin keyfiyetini teşhir ettiler.

Dev-Genç’liler ısrar ve kararlılığın sonuç aldığını her-
kese bir kez daha gösterdiler. 

"Burası başka okullara benzemez. Burası Van!" diyorlar. 
Tabiki yanılıyorlar.
Çünkü orada çalışma yapanlar Dev-Genç’ liler.
Geleneklerin, vazgeçmemenin, militanlığın öncüleri ola-

rak polis işbirlikçisi özentisi ÖGB’lere ve gerici faşist yö-
netime izin vermeyecekler...

Halk Kurtuluş Savaşçıları
Düşmana Korku,

Bize Umut Oluyor! 
Kartal Liseli Dev-Genç'liler 10 Ağustos'ta "Hatice Aşık Onu-

rumuzdur", "Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga, Selam Ol-
sun Karanlığa Şimşek Çakıp Yakanlara", Dev-Genç ve Lise-
li Dev-Genç imzalı yazılamaları yapan Liseli Dev-Genç'liler
yazılamalar esnasında halka Hatice Aşık’ı anlattılar.

Katil Polisleri
Uyarıyoruz!

Ailelerimizi Tehdit ve
Taciz Etmekten

Vazgeçin!
AKP'nin katil polisleri Liseli Dev-Genç'li-

lerin ailesini arayarak "Kızınız şu anda bu ör-
gütün bir militanı durumunda, bakarsınız ile-
ri ki zamanda o bombacılardan olur. Kızınız bı-
rakmak istese de bu örgüt kızınızı arayıp ça-
ğırır. Facebook paylaşımından belli kızınız
DHKP-C üyesi. Kızınızı alın getirin. Biz ko-
nuşalım, anlatalım" gibi söylemlerde bulunup
Liseli Dev-Genç'lilerin ailelerini tehdit edi-
yorlar...

Kartal Liseli Dev-Genç’liler 10 Ağustos’ta
yaptıkları açıklamada: Liseli Dev-Genç'liler bu
halkın geleceğinin temsilcisidir. İstediğiniz ka-
dar tacizlerde bulunun, bir Dev-Genç'imiz var;
Elifleri, Şafakları, Bahtiyarları yaratan... Kor-
kuyorlar gece rüyalarına giren adalet savaşçı-
larından, Liseli Dev-Genç'lilerden, hiç bir
güç bizi bu onurlu yoldan geri çeviremeyecek”
denildi.

Tunceli Üniversitesi’nde
Seher Şahin Masası Açıldı 

Dev-Genç’in Seher Şahin Rehberlik Dayanışma ve masaları ge-
leneği Tunceli Üniversitesi’ndeydi. Seher Şahin’in dayanışma ru-
hunu Dev-Genç’liler Dersim gençliğine taşıdılar. 

5 Ağustos Çarşamba günü Tunceli Üniversitesi’nde açılan masa
1.5 saat açık kaldı. 
İnternet üzerinden kayıtların yapılması nedeniyle öğrenci sayı-

sının az olması masanın kısa süreli açık kalmasına sebep oldu.
Bunun üzerine 5 Ağustos Çarşamba günü akşam saat 18.30’da

Yeraltı Çarşısı’nda Seher Şahin masası açıldı. Seher Şahin’i ve Dev-
Genç’i anlatan 100 tane broşür halka ulaştırıldı.  Gençlerle,  tutsak
öğrencilerle ilgili edilen sohbetin ardından saat 20.30’da çalışma son-
landırıldı.

Ülkemizde Gençlik

Seher Şahin Kavgamızda

Yol Gösteriyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde

Seher Şahin Çalışması 

Yürüyüş
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Günay benim devrimciliğime şe-
kil veren yoldaşlarımdan birisidir.
İkimizin de yolu Karadeniz’den geç-
tiğinden birbirimize büyük bir bağlı-
lığımız vardı. Ben henüz yolun ba-
şındayken Karadeniz’dekilere 20
günlüğüne yardımcı olmaya gitmiş-
tim. Döndükten sonra uzun zaman
Günay’dan bahsettim. Oralarda, tek
başına ama umutla koşturan Günay,
daha sonra Karadeniz’e tek başıma
gitmemde bana güven vermiştir.

Sincan’daki ilk tutsaklığımda yine
yanıbaşımda Günay vardı. Günay ve
Didem... İkisi örgütün ta kendisiydiler

benim için. Özgür tutsaklığın şa-
nıydılar, öğretmenimdiler, öğren-
cimdiler... F tipinden zaferle çıkar-
ken ikisinin birlikte kaldığı koğuşa
koşmuş mazgaldan uzattıkları o gü-
zel gülen yüzlerini okşamıştım. Sizi
de götürüyorum, birlikte gidiyoruz
demiştim. Ondan sonra Günay ya-
nımda olsa da olmasa da üç kişi-
lik bir devrimciydim.

Günay sabır taşıydı. Günay’ın
devrimciliği o kızıl bayrağın ku-
maşından dikilmişti. Onun için kap-
risler, olmazcılıklar, çekememezlik-
ler, aşılamamazlıklar yoktu. Tepe-
den tırnağa insan sevgisi, tepeden tır-
nağa yoldaştı... 

Annesinin deyimiyle, faşist kö-
pekler karşısına dikildiğinde “Gü-
nay’ın o hesapsızlığından ne kadar
korkmuşlardır” diye düşündüm. 15
kurşun; bu büyük korkunun ifadesi-
dir. Günay’ın teslim olmayan sesin-
de hareketimizi, hesapsızlığında Ana-
dolu halkının zaferini gören düşman
yenilmeye mahkumdur... Değil 15

kurşun topları, insansız hava uçakla-
rı, F-16’ları da korkutamaz bizi. Em-
peryalizmi yenip geçeceğimiz ger-
çeğini değiştiremez bir şey. 

Cenazesi bir destandı. Adli Tıp ve
cenaze boyunca oradaydım. Polis
cemevine girdiğinde morgta olan 3 ar-
kadaştan biriydim. O anı, her slogan
attığımda, katillere  her kurşun sık-
tığımda hatırlayacağım... O anda
morgta olan Günay”ın ablasının "gel-
diler, alacaklar kardeşimi, ne olur
onu vermeyin, lütfen vermeyin"
diye ağlayan sesi, Anadolu halkları-
nın "devrimciler teslim olmayın,
bizi de bu vatanı da kurtarın" diyen
sesine karıştı benim için. 

Günay’a ve tüm şehitlere devrim
sözümüzü tutacağımızın ilanıydı ce-
nazemiz... Ölecek ama ne değerleri-
mizden, ne iddiamızdan, ne düşü-
müzden vazgeçmeyeceğiz. O cena-
zede halktan, en ileri kadrolara kadar
bir halk örgütüydük. Birbirimize gü-
ven ve inanç tazeledik. Biz kazana-
cağız! 

Günay, Devrimciliğime 
Şekil Veren Yoldaşımdı!

Günay sabır taşıydı. Günay’ın
devrimciliği o kızıl bayrağın ku-
maşından dikilmişti. Onun için

kaprisler, olmazcılıklar, çekeme-
mezlikler, aşılamamazlıklar yoktu.
Tepeden tırnağa insan sevgisi, te-

peden tırnağa yoldaştı...

Günay’ın Yoldaşları Anlatıyor: 

Tutsak Dev-Genç'liler Antalya ve Ankara'da açılan imza
masalarıyla yalnız bırakılmadı. Arkadaşları serbest bıra-
kılıncaya dek mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan
Dev-Genç'liler halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Antalya: Kışlahan Meydanı’nda Dev-Genç'liler 8-9
Ağustos'ta Tutsak Dev-Genç'lilerin serbest bırakılması için
imza masası açtılar. Yapılan konuşmada: “AKP faşizmi-
ne karşı mücadele ettikleri, parasız eğitim istedikleri, kat-
liamlara karşı sessiz kalmadıkları "Amerika Defol, Bu Va-
tan Bizim!" dedikleri için işkencelerle katil polis tarafın-
dan gözaltına alınıp mahkemelerce hukuksuz bir şekilde
tutuklanan Dev-Genç'liler sahiplenildi."Bir imza siz atın”
denildi. Halkın sahiplenmesi vardı, "AKP faşizmine kar-
şı, bir dergi de ben alayım, imzamı da atayım" diyenler
oldu, "Sizlerde olmasınız biz ne yaparız helal olsun
size" deyip çevresindeki insanları toparlayıp toplu imza
atanlar oldu. Masa da 35 dergi halka ulaştırılırken ayrı-
ca 200 imza toplandı.

Ankara: Dev-Genç’liler 7 Ağustos'ta Kızılay’da masa
açtı. Masa’yı merak edip gelen halkla sohbet edildi. Hal-
ka Dev-Genç’lilerin verdiği mücadele anlatıldı. Üç saat
açık kalan masada 300 bildiri, 3 Yürüyüş ve 3 Dev-Genç
dergisi halka ulaştırıldı.

Bu Ülkenin Onurlu Evlatları Dev-Genç'liler

Derhal Serbest Bırakılsın!

Tutsak Dev-Genç'lileri

Zulmün Elinden

ÇekipAlacağız!
Dev-Genç'liler 10

Ağustos'ta saat 11.00'da
Okmeydanı’nda “Tut-
sak Dev-Genç'liler Ser-
best Bırakılsın!” kam-
panyasının afişlerini as-
tılar. Yaklaşık 100 tane
afiş ile duvarları süsle-
diler.
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KESK, 1 Şubat -7 Ağustos tarihleri
arasını kapsayan 6 aylık “Sendikal
Hak İhlalleri” raporu yayınladı. İç
Güvenlik Yasası onaylandıktan sonra
kamu emekçileri üzerindeki baskının
ve hak ihlallerinin daha da arttığına
vurgu yapılan raporda; sendika bas-
kınlarından sürgünlere, gözaltılardan
tutuklamalara, soruşturmalardan di-
siplin cezalarına, kıdem durdurmadan
maaş kesmeye, idari para cezalarından
işten çıkarmalara kadar sendikal faa-
liyete yönelik birçok saldırının “90’lı
yılları” hatırlattığı söyleniyor. 

AKP iktidarının, sürgünü temel
baskı yöntemi haline getirdiğinin be-
lirtildiği bu raporda; son bir yılda yak-
laşık 1000 KESK üyesi memurun sen-
dikal gerekçelerle sürgün edildiği ve
sürgün edilenlerin çoğunluğunu da sen-
dika başkanları ve şube yöneticilerinin
oluşturduğu, iktidarın bu yöntemle sen-
dika şubelerini fiilen işlemez hale ge-
tirmek istediği belirtiliyor. 

Yine, Şubat-Ağustos arası altı aylık
süreyi ele alan rapora göre; 607 memura
maaştan kesme ve idari para cezası
verilmiş, 5 memur işten atılmış, 47
memur haklarında açılan disiplin so-
ruşturmalarıyla uyarı ve kınama cezaları
almış. Basın açıklamasına, sendikal
eylem ve etkinliklere katılma nedeniyle

14 KESK üye ve yöneticisi gözaltına
alınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
hakaretten15 KESK üyesi hakkında
davalar açılmış. 

Evet, gerçekten işçi ve emekçiler
cephesinde tablo raporda anlatıldığı
gibidir. Hatta çok daha fazlası da söy-
lenebilir. 

Ancak KESK’in, hazırladığı bu ra-
porda, kendi adlarına bir pay, bir ders
göremiyoruz. Sürgünleri, soruşturmaları,
disiplin cezalarını, işten atmaları AKP
faşizminin baskı politikalarına, iktidarın
gölgesi MEMUR-SEN’e bağlıyor. Fakat
bu baskı politikalarına karşı KESK ne
yapmıştır? Nasıl direnmiştir? KESK ve
bünyesindeki sendikalar neden yetki
kaybetmiştir, bu erimenin ve güç kaybının
nedenleri nelerdir? Bunlar yok bu ra-
porda.

KESK sadece sonuçlardan yola çı-
kıp durum tespiti yapıyor. Durumun
nasıl değişeceğine dair bir mücadele
programı yoktur.  Gelinen noktada
Kamu emekçilerinin durum tespitine
değil, mevcut koşulların değiştiril-
mesine ihtiyacı vardır.

1000 sendika üyesi memur sürgün
edilirken, 607 memur maaş kesme ve
idari ceza alırken, 5 memur işten atı-
lırken, AKP faşizminin bu baskı ve
saldırılarına karşı KESK ne yapmıştır?
Önemli olan bu soruya verilecek ce-
vaptır...

KESK, Bütün Sorunların
Nedenlerini 
Kendi Dışında Arıyor

KESK, AKP iktidarının kamu çalı-
şanlarına bu kadar pervasız saldırma-
sının, haklarını bu kadar pervasız gasp
etmesinin, sürgünlerin, soruşturmaların,
işten atmaların, üye kaybetmesinin ne-
denlerini dışarıda değil, kendi icazetçi,
uzlaşmacı sendikal anlayışında ve po-
litikalarında aramalıdır.

KESK’in işi, mevcut koşullardan,
iktidardan ve de MEMUR-SEN’den
şikayet etmek, durum tespiti yapmak
değil, durumu değiştirmek, kamu emek-
çilerinin sorunlarına çözüm üretmektir.
Onların ekonomik-demokratik, sosyal
ve siyasal haklarını korumak ve geliş-
tirmektir. Faşizmin saldırılarına karşı
militan direnişler örgütlemek, kitleleri
eğitmektir. Ve bu gün KESK bütün
bunlardan çok uzaktır. 

Kamu Emekçilerinin
Sorunları Raporlarla
Çözülmüyor 
Mücadele Programı
Gerekiyor

Elbette sendikalar , konfederas-
yonlar, ülkenin, genel olarak halkın
ve özel olarak da işçilerin, emekçilerin
ekonomik, politik, demokratik, kültürel
sorunları ve talepleri üzerine araştır-
malar yapmalı, raporlar yayınlamalıdır.
Hemen her alanda burjuvazinin parayla
satın aldığı uzmanlarının hazırladığı
raporlara karşı, emekten, emekçiden
yana alternatifleri de olmalıdır. Bu
bir ihtiyaçtır. Eleştirimiz rapor hazır-
lanmasına değildir. Eleştirimiz,
KESK’in durum tespiti yapıp bu du-
rumu değiştirecek bir sendikal anlayışa
ve eylem çizgisine sahip olmamasıdır. 

DİSK de, TÜRK-İŞ de açlık, yok-
sulluk, işsizlik, yozlaşma ve daha sa-
yabileceğimiz pek çok konuda araş-
tırmalar yapar ve yayınlarlar. Ama bu
araştırma sonuçlarını değiştirecek bir
direniş ve mücadele örgütlemezler.
KESK’in de yaptığı budur.

Devrimci Kamu Emekçilerinin tek
bir kişinin atılması karşısında gösterdiği
çadır ve açlık grevi direnişleri küçük
ama devrimci bakış açısını göstermek
açısından önemli ve anlamlı örneklerdir.
Devrimci bir kamu emekçisi olan Hatice
Yüksel’in direnişi bunlardan yalnızca

KESK’e ve içindeki sendikala-
ra hâkim olan reformist, uzlaşma-
cı sendikal anlayışın kırılması, fiili
ve meşru, militan bir mücadele ve
direniş hattının, grevli toplu söz-
leşmeli bir mücadele anlayışının
yerleştirilmesiyle mümkündür. 

Bu hayati önemdeki sorumlu-
luk ve görev devrimci kamu

emekçilerinin önündeki en temel
görevdir. KESK, bu devrimci di-

namiklerini yitirmiştir.

Son 6 Ayda; 1000 KESK Üyesi Memur Sürgün Edildi. 607 Memura
Maaştan Kesme Cezası Verildi, 5 Memur İşten Atıldı! 

AKP Faşizmine; Sürgüne Gönderme,
İşten Atma Cesaretini Veren KESK’in
İcazetci, Uzlaşmacı Sendikacılığıdır

Yürüyüş
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bir tanesidir. EĞİTİM-SEN’li Hatice
Yüksel sendikasına rağmen direndi
ve kazandı. Hatice direnirken Eği-
tim-Sen ve KESK ne yaptı? Seyretti...
Kendi üyelerine bile sahip çıkmadılar.
Çok daha vahimi de var... 2004 yılında
28 ilde, içlerinde KESK Merkez Yö-
netim Kurulu üyelerinin ve KESK’e
bağlı EĞİTİM-SEN, BES, SES, HA-
BER-SEN, TARIM ORKAM-SEN
gibi sendikaların üyelerinin ve yöne-
ticilerinin de olduğu 185 devrimci
kamu emekçisi gözaltına alınıp daha
sonra tutuklandıklarında da KESK,
bir direniş, bir kampanya örgütlemedi.
Üstelik bu devrimciler KESK’in temeli
olan sendikaları kuran devrimcilerdi.
AKP faşizminin devrimci sendikacılığı
yok etmeye, sindirmeye yönelik böyle
büyük bir operasyonu karşısında,
KESK icazetci ve uzlaşmacı bir tutum
izledi. KESK’in bu duruma gelme-
sinde, Kürt milliyetçileri, ÖDP ve
EMEP’in sorumluluğu büyüktür. Ken-
dilerine uygun bir KESK yarattılar.
KESK, kamu emekçilerinin temel so-
run ve taleplerinden koparıldı. Emek
örgütü, hak alma örgütü olmaktan çı-

karıldı. Kürt milliyetçilerinin ve re-
formizmin uzlaşmacı politikalarına
yedeklendi. 

KESK’in İcazetçi,
Uzlaşmacı,
Reformist Politikaları, 
KESK’i Yetkisiz 
Hale Getirmiştir

Emeklilerle birlikte 4.5 milyona
yakın kamu emekçisi için, işbirlikçi
MEMUR-SEN’in başını çektiği gös-
termelik bir “Toplu İş Sözleşmesi”
oyununun oynandığı bugünlerde,
KESK hala basın açıklamaları yap-
makla, MEMUR-SEN’i eleştirmekle
meşgul. Kendine dönüp, kamu emek-
çilerini o masada neden KESK’in değil
de MEMUR-SEN’in temsil ettiğinin
cevabını bulmalıdır. Bu işin sorumlusu
KESK’i ve bağlı sendikaları tercih et-
meyen kamu emekçileri değildir.
KESK’in icazetçi, uzlaşmacı, reformist
politikaları, KESK’i yetkisiz hale ge-
tirmiştir. Örgütlenmesini geliştirmek
yerine, iyice daraltmış, işlevsizleşmiştir.
Devrimcileri tasfiye etme operasyon-
larıyla dinamiklerini eritmiştir. KESK
bu tabloyu hep kendi dışlarında açık-
lamaya çalışmıştır. Küreselleşmeye,
iktidarın saldırılarına bağlamıştır.
KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası
İlişkiler Sekreteri Fatma Çetintaş bahsi
geçen raporda, “Yandaş medya, yandaş
sivil örgütler ve yandaş konfederas-
yonlar”ı duruma gerekçe göstermiştir.

Ebette taşeronlaşma sistemi, söz-
leşmeli personel uygulaması, esnek
çalışma, gibi yöntemler, emperya-
lizmin ve işbirlikçilerinin örgütsüz-

leşme saldırıları sendikaları güçsüz-
leştirmeyi hatta tasfiyeyi amaçla-
maktadır. Ancak bu güç kaybının
nedenleri tek başına bunlar değildir.
Asıl neden, KESK’in kurulduğu gün-
den bu yana faşizmin saldırılarına
karşı, militan, kitlesel bir direniş
hattı örgütlememeleri, uzlaşmacı,
icazetçi bir politika izlemeleri, düzen
sendikacılığı yapmalarıdır. Bu nedenle
de kamu emekçilerinin güvenlerini
kaybetmişlerdir. AKP faşizmi kamu
emekçilerine saldırma, haklarını gasp
etme cesaretini KESK’in düzen sen-
dikacılığı anlayışından almıştır.

Emekçilerin ekonomik, siyasi gün-
demlerinden kopan, hak gaspları ve
saldırılar karşısında sonuç alıcı, militan
direniş örgütlemeyen, yapılan diren-
işleri de desteklemeyen, tutuklanan,
gözaltına alınan üyelerini ve yöneti-
cilerini sahiplenmeyen, tam tersine
devrimcileri tasfiye planları çıkaran
KESK kamu emekçilerinin güvenini
kaybetmiştir. KESK bunu görmelidir.

Bugün kamu emekçileri hareke-
tinin önündeki en büyük engel
KESK’in düzen sendikacılığıdır.
KESK’e ve içindeki sendikalara hâ-
kim olan reformist, uzlaşmacı sen-
dikal anlayışın kırılması, fiili ve meş-
ru, militan bir mücadele ve direniş
hattının, grevli toplu sözleşmeli bir
mücadele anlayışının yerleştirilme-
siyle mümkündür. Bu hayati önem-
deki sorumluluk ve görev devrimci
kamu emekçilerinin önündeki en te-
mel görevdir. KESK bu devrimci di-
namiklerini yitirmiştir.

Devrimcilere Dil Uzatanların
Mahallemizde Yeri Yoktur

İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde oturan Hakan Kaya
ve Metin Kaya isimli şahısların facebook üzerinden dev-
rimcilere ve devrimci kurumlara küfür ve hakaret içerikli
yazılar yazdıkları tespit edildi. 5 Ağustos'ta Hakan Kaya
ve Metin Kaya, Halk Cepheliler ve 1 Mayıs Halkı önünde
3001 cadde üzerinde suçlarını halka itiraf ettiler. Bu
kişiler kahvelere ve diğer esnaflara teşhir edildikten sonra
da mahalle halkı tarafından dövülerek cezalandırıldılar.
Ayrıca bir hafta içinde mahalleyi terketme kararı kendilerine
iletildi. Halkın kararına uymadıkları taktirde halkın kendi
adaletini uygulayacağı söylendi.

Emeklilerle birlikte 4.5
milyona yakın kamu emekçisi

için, işbirlikçi MEMUR-
SEN’in başını çektiği göster-
melik bir “Toplu İş Sözleşme-

si” oyununun oynandığı bu
günlerde, KESK hala basın

açıklamaları yapmakla, ME-
MUR-SEN’i eleştirmekle meş-

gul. Kendine dönüp, kamu
emekçilerini o masada neden
KESK’in değil de MEMUR-
SEN’in temsil ettiğinin ceva-

bını bulmalıdır.

İntiharı Değil, Direnişi Seçtik
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi (AYÖM),

koşulsuz atanma talebiyle imza masası açmaya devam
ediyor. Avcılar’da 10 Ağustos'ta açılan masaya ilgi yoğundu.
17.30-19.00 saatleri arasında açılan masada 100 imza top-
landı. Ataması Yapılmayan Öğretmenler, 11 Ağustos'ta da
aynı saatlerde Avcılar Marmara Caddesi’nde imza topladı.

Baskılara Karşı Asla Sessiz Kalmayacağız!
11 Ağustos'ta faşist AKP'nin devrimcilere ve halka

karşı düzenlemiş olduğu saldırı ve operasyonlarına
cevap olarak Esenler Çiftehavuzlar'da pankart asıldı.
Asılan pankartta; "Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizleri Yıldıramaz - Esenler Halk Cephesi" yazılıydı. 
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Dökülen Her Damla Kanımızın
Hesabını Soracağız!

Halk Cephesi 7 Ağustos’ta bir açık-
lama yayınlayarak Silopi’de 3 kişinin
polis tarafından öldürülmesini ve AKP
faşizmini protesto etti. Açıklamada:
“Obama ile Erdoğan’ın telefon konuş-
masıyla başlayan süreç, AKP faşizminin
Türkiye halklarına karşı düşmanlıkta
sınır tanımadığı katliamlarla devam edi-
yor. Gün geçmiyor ki yeni bir katliamla
karşılaşmayalım. İşte Silopi" denildi. 

Halk Cephesi  "Sokak aralarına ka-
zılan hendekleri kapatma amacıyla kep-
çeler, akrepler ve yüzlerce özel timle
saldırıya geçen polisin kendilerini en-
gellemek isteyen halka uzun namlulu
silahlarla ateş açtığı"nı belirtti.

Ayrıca "AKP, Amerika’dan aldığı
destekle Kürt milliyetçi hareketine ve
en genelde Kürt halkına ölümü gösterip
sıtmaya razı etmek istiyor. Amaç bütü-
nüyle tasfiyedir, imhadır! İki artı iki
eşittir dört; emperyalizm,  AKP ve faşizm
gerçeği budur! Amerika ve AKP, halkların
düşmanıdır....

Halkın da adaleti var!  Dökülen her
damla kanımızın hesabını soracağız.
Hiçbir zaman unutmayacağız" denildi.

Okmeydanı Halk Cephesi aynı gün,
aynı içerikte bir açıklama yaparak; "Fa-
şizm halka karşı savaşı büyüterek halk-
larımızı teslim almak istiyorsa yapılması
gereken açıktır. Halkın savaşını büyüte-
ceğiz!" dedi.

Dev-Genç: 
Bu Savaşa Halkın Savaşını Büyüterek

Cevap Vereceğiz!
Şırnak’ın Silopi ilçesinde AKP’nin

katil polislerinin halkı 7 Ağustos’ta ta-
rayarak 3 kişiyi katletmesiyle ilgili Dev-
Genç bir açıklama yaptı. Aynı gün yapılan
açıklamada: “AKP’nin bu politikalarına
karşı “Topyekün Savaş” demeliyiz. Dü-
zen ile uzlaşmayacağız. Halkımızın ka-
tilleri ile el sıkışmayacağız. AKP halka
karşı bir savaş açtı; biz de bu savaşa
halkın savaşını büyüterek cevap vere-
ceğiz. Kürdistan’da Kürt halkımızı kat-
ledenlerden hesap soracağız!” denildi. 

Halkın Hukuk Bürosu: 
Hiç Bir Terör Demagojisi Devletin
Kürdistan’da Yaptığı Katliamları
Aklayamaz!

Halkın Hukuk Bürosu 8 Ağustos’ta
yaptığı açıklamada, devletin yaptığı kat-
liamları kanıksamayacaklarını bir kez
daha vurguladı. Açıklamada; “Devlet
zulmü karşısında hendek de kazılır, ba-
rikat da yapılır! Sorulması gereken soru
bu hendeklerin neden kazıldığı barikat-
ların neden kurulduğudur.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, devletin
silahlı güçleri, “bölücü terör örgütüne
yönelik operasyon yaptıkları” iddiasıyla
Kürt halkımıza karşı dizginsiz bir terör
uyguluyor.  Şu ana kadar 17 yaşındaki
Mehmet Hıdır Tanboğa, 58 yaşındaki

Hamdi Ulaş ve 27 yaşındaki
Kamuran Bilin hayatını kay-
bederken, içlerinde yedi ya-
şındaki çocukların da bu-

lunduğu onlarca yaralının olduğu ha-
berleri geliyor. İnsanlar keskin nişancıların
atışlarıyla kapılarının önünde vuruluyor,
makatına silah namlusu sokularak teca-
vüze uğruyor,  evler ateşe veriliyor, am-
bulanslar taranıyor, sağlık çalışanları
tehdit edilip dövülüyor, suçlarını kay-
deden kameralara el konulup delil ka-
rartılıyor, hastanelere giriş çıkışlar en-
gelleniyor. Tam bir terör hali…

Başta Kürdistan’da yaşayan Kürt
halkımız olmak üzere, halk güçlerine
yönelik tüm saldırıları lanetliyor,  her
durumda halklarımızın yanında oldu-
ğumuzu belirtiyoruz. Devlet terörüne
karşı halkın kendi varlığını koruma ve
yaşatma savaşı meşru ve haklıdır, haktır.
Bundan geri adım atılamaz; hiçbir halka,
halk kesimine suskunluk, teslimiyet da-
yatılamaz. Er ya da geç mutlaka haklı
olanlar ve hakkı için direnenler, mücadele
edenler kazanacaktır” denildi. 

Halkın da Adaleti Var! 
Herkes Unutsa Bile Biz Unutmayacağız!

Uyuşturucu Satmak 
ŞEREFSİZLİKTİR!

İkitelli Halk Cephesi 12 Ağustos'ta
bir açıklama yaparak, yozlaşmaya karşı
açtıkları çadıra yönelik polisin saldırısınn
mücadelelerini engelleyemeyeceğini
dile getirdi. Açıklamada yapılan polis
saldırısı anlatılarak yeniden açılacak
olan çadıra tüm halkımız çağırıldı. 

Yürüyüş
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ABD ile Küba arasında bir süredir
kapalı kapılar arkasında süren görüş-
meler, 17 Aralık 2014 tarihinde, ABD
Başkanı Obama ve Küba Devlet Baş-
kanı Raul Castro’nun eş zamanlı olarak
‘iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden
düzenlemek ve normalleştirmek için’
diplomatik görüşmelere başlayacak-
larını duyurmaları ve ardından ABD'nin
Küba’yı "terör" listesinden çıkarmasıyla
başlayan süreç, gelinen aşamada kar-
şılıklı elçiliklerini açma noktasına ulaş-
tı.

Küba yönetiminin “adil bir karar”,
“iyi bir gelişme” olarak değerlendirdiği
terör listesinden çıkarılma konusu; as-
lında Küba ile uzlaşma zemini yarat-
mak için,  ABD tarafından verilen bir
“teşvik ödülü”nden başka bir şey de-
ğildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan
karşılıklı elçilikler açma anlaşmasıyla
da bu uzlaşma zemininde bir adım
daha attılar.

Tüm bunlar Küba'nın ifadesiyle
“karşılıklı ilişkileri geliştirmek” ve
ABD'nin 50 yıldır Küba'ya uyguladığı
ambargonun kaldırılması amacıyla ya-
pılıyor. Ancak geçen 50 yıl içinde
ABD emperyalizmi Küba'ya sadece
ambargo uygulamakla kalmadı; ideo-
lojik ve fiili saldırılarını kesintisiz
olarak sürdürdü. Küba üzerinde de-
nemedik suikast, provokasyon planı
bırakmadı ABD. Kendi arka bahçesi
olarak gördüğü Küba'da sosyalizmin
varlığını bir an olsun hazmedemedi
ve sosyalizm düşmanlığından bir an
bile vazgeçmedi.

Durum böyleyken bugün değişen
nedir? Emperyalizm nezdinde değişen
hiçbir şey yoktur. Sadece bugüne kadar
fiili saldırılar, suikast ve provokasyon
planları ile yapamadıklarını, bugün
uzlaşma ve barış görünümü altında
yapmaya çalışıyorlar. Eğer gerçekten
ABD nezdinde bir şeyler değişmiş
olsaydı, bugün koşulsuz-şartsız olarak

Küba üzerindeki ambargonun kal-
dırılması ve ABD'nin Küba top-
rakları üzerindeki işkence merkezi
olan Guantanamo üssünün derhal
kapatılması, üsteki tüm tutsakların
derhal serbest bıkarılması gere-
kirdi. Ancak ABD, Küba'nın üssün
kapatılması önerisini, “Bunu tar-
tışmanın bile sözkonusu olama-
yacağını” söyleyerek kestirip attı.
Küba'nın yıllardır inandığı "dip-
lomasi"nin hiçbir işe yaramadığı
bir kez daha görülmüş oldu. Oysa
Küba yıllardır hep ABD yönetimi için-
de "iyi niyetli", "emperyalist poli-
tikalara karşı durabilecek" birileri
olduğuna inandı. Ancak o çok inan-
dıkları diplomasi, kanalların açık ol-
duğu dönemde bile işe yaramıyor.

Guantanoma’yı bile tartışamıyorlar. 

O halde ne değişecek? Karşılıklı
ilişkiler geliştirildiğinde Küba ne ka-
zanacak? Soruyu bu şekilde sormak
olsa olsa bir kandırmaca demektir. 

Soru; “Küba ne kaybedecek?”
şeklinde sorulmalıdır. Çünkü Küba'nın
ABD ile geliştirilecek "karşılıklı iliş-
kiler"den kazanabileceği hiçbir şey
yoktur ama kaybedebileceği, tüm
eksik ve yanlışlarına rağmen, bugün
hala direnen dünya halklarına örnek
olan, umut olan sosyalist bir yönetim
vardır. Bu anlamda Küba'nın kendi
halkına karşı olan sorumluluğunun

yanında dünya halklarına karşı da
böylesi bir sorumluluğu vardır. 

Küba'da emperyalizme karşı direniş
sadece son 50 yılı kapsayan bir gelenek
değildir. Küba topraklarında sömür-
geciliğe karşı ilk direniş 15. yüzyılın
sonlarında İspanyol sömürgeciliğine
karşı Küba yerlilerinin ok ve mızrakları
ile savaşması ile başladı. Jose Marti-
ler'den CHE'ye, CHE'den bugüne 400
yıllık bir direniş geleneği vardır Küba
halklarının. 

“Emperyalizme teslim olmaktansa
bu adayı batırırız” kararlılığını asla
unutmamalıdır Küba. Bu kararlılık ne
sadece Fidel Castro'ya ne de diğer
Küba yöneticilerine aittir. Bu kararlılık
asıl olarak bir bütün olarak 400 yıldır
sömürgeciliğe karşı direnen, elde silah
savaşıp sosyalizmi kuran, yaşatan ve
“GEREKİRSE YİNE DAĞLARA ÇI-
KARIZ” diyen Küba halklarına aittir. 

Küba, yüzünü bu geleneğe dönmeli
ve sosyalizmin sorunlarını yine sos-
yalizmin içinde, halkla birlikte çözme
yoluna girmelidir. Che'nin şu sözünü
asla unutmamalıdır Küba yöneticileri: 

“Şimdiye kadar olduğu gibi, bun-
dan sonra da her çarpışmada, düş-
mandan ele geçirdiğimiz silahlardan
başka silahımız olmadan, acıyla de-
nenmiş halkın yardımından başka
yardım görmeden ve önümüze koy-
duğumuz yüce amaçtan başka daya-
nağımız olmadan, tek başına savaşı
sürdüreceğiz.”

Emperyalizmin Küba Politikasının Özünde Değişen Hiçbir Şey Yoktur. Sadece Bugüne
Kadar Fiili Saldırı, Suikast ve Provokasyon Planları ile Yapamadıklarını, 

Bugün Uzlaşma ve Barış Görünümü Altında Yapmaya Çalışıyor!

ABD ve Küba Uzlaşmada Bir Adım Daha Attılar 
Karşılıklı Elçilik Açacaklarını Açıkladılar

"Şimdiye kadar olduğu gibi,
bundan sonra da her çarpış-
mada, düşmandan ele geçirdi-
ğimiz silahlardan başka sila-
hımız olmadan, acıyla denenmiş
halkın yardımından başka yar-
dım görmeden ve önümüze koy-
duğumuz yüce amaçtan başka
dayanağımız olmadan, tek ba-
şına savaşı sürdüreceğiz." CHE

16 Ağustos
2015

Yürüyüş

Sayı: 482

53SURUÇ’UN VE GÜNAY’IN HESABINI SORDUK, SORACAĞIZ!



Her şeyden önce belirtmek gerekir
ki, "güvenlik" kavramı bütün kav-
ramlar gibi sınıfsal içeriği olan gö-
receli bir kavramdır. Güvenlik ama
kimin güvenliği? Halkın mı yoksa
sömürücü devletin, AKP iktidarının
mı? Bu sorunun cevabını yine hayatın
içinde kolayca buluyoruz.  

Yerinden, yurdundan edilen, eko-
nomik geçim kaynaklarına el konulan,
seyahat etmesine engel çıkarılan, ya-
şamı tehdit altında olan halktır. Eğer
devlet, halka sormadan, baskı, tehdit
ve zor yoluyla halkın yaşamını altüst
ediyorsa, hak ve özgürlükleri gasp
ediyorsa bu uygulamada halkın ya-
rarına, halkın güvenliği için bir amaç
güdülmediği kendiliğinden anlaşılır.  

Özel güvenlik bölgeleri, AKP'nin
20 Temmuz 2015'de Suruç'ta 33 in-
sanımızı katlederek halka karşı savaşı
yükseltme işaretiyle birlikte uygula-
maya konuldu. IŞİD terörü yine halka
karşı düşmanlığın perdesi haline ge-
tirildi. “Geçici güvenlik bölgeleri
huzur ve güven için ilan ediliyor”
propagandasıyla 8 kentte 37 bölge
‘geçici güvenlik bölgesi’ ilan edildi.  
İlk olarak IŞİD’e yönelik olduğu

söylenerek Kilis'te 4 sınır karako-
lunun çevresi 5 gün süreyle geçici
güvenlik bölgesi ilan edildi. Arka-
sından yine Kilis'te 4 bölge 1 hafta
süreyle, geçici güvenlik bölgesi ola-
rak belirlendi. Gaziantep’te 30
Temmuz’da 2 bölge 10 gün süreyle
özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Sonra ise Şırnak’ta 5 bölge, Der-
sim’de 14 bölge, Kars'ta 2 bölge,
Ağrı’da 2 bölge ve Şanlıurfa’da 6
bölge ve Hakkari'nin tamamı ‘özel
güvenlik bölgesi’ olarak açıklandı.  

Valilikler bu olağanüstü hal du-
rumu ile ilgili ". . . Suriye sınırında
güvenlik durumunun desteklenmesi,
vatandaşların can ve mal güvenliğinin
sağlanması, olası tehdit ve tehlikelerin
bertaraf edilmesi amacıyla. . . " açık-
lamalarını yapsalar da, uygulamanın
halkın hayatını çekilmez hale getir-
mesi ve halkın görüş ve onayının

alınmaması bu açıklamanın bir de-
magojiden ibaret olduğunu gösteriyor.  

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edi-
len yerlerde yaşayan insanlarımız
bir yerden bir yere gidemiyor,
evini terk etmeye zorlanıyor, ter-
ketmezse ölümü göze almış olacağı
yönünde tutanaklar imzalamak zo-
runda bırakılıyor. Hayvancılık ya-
pıyorsa hayvanlarını yaylaya çıka-
ramıyor, tarım yapıyorsa tarlasını
ekip biçemiyor. Karayolları kapa-
tıldığından çevre illerle ticaret yapı-
lamıyor, sürekli bir tehdit ve baskı
altında ya yaşamaya ya da toprağını
terk etmeye zorlanıyor.  

Böyle bir durumda hangi "can ve
mal güvenliği"nden bahsedilebilir?
Korunmak istenen can, halkın değilse
kimin canıdır. Güvenliği alındığı söy-
lenen mal, halkın tarlası, hayvanı, evi
değilse hangi malın güvenliği alınıyor?
Açık ki korunan halkın çıkarları de-
ğildir. Bu uygulamanın halklar için
anlamı barınma hakkının, seyahat
hakkının, onurlu yaşam hakkının gas-
pedilmesidir.  

AKP, halka karşı yükselttiği savaşla,
işbirlikçiliğini yaptığı emperyalist te-
kellerin çıkarlarını koruyor. Onların
krizlerine çare arıyor. Bunun yolu
halklara karşı savaş açmak, tahakküm
altına alamadığı ülke topraklarına yö-
nelmek, pazar alanlarını genişletmek,
enerji kaynaklarına elkoymak ve tüm
dünyada korku ile egemenlik sağla-
maktır.  

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşananlar,
uygulamanın içeriğini göstermektedir.
Silopi'de Hamdi Ulaş, Hıdır Tanboğa
ve Kamuran Bilin isimli 3 kişi hedef
alınarak katledildi, 6 ev ateşe verildi.
Polisin estirdiği terör sonucu çok
sayıda insan yaralandı, yaralıları has-
tanelere taşıyan ambulanslara dahi
ateş açıldı. Keskin nişancılar binalara
konuşlanarak insan avına çıktı. Makata
silah sokarak tecavüz etmekten yedi
yaşındaki çocukların hedef alınmasına
kadar dizginsiz bir terör estirildi.  

"Özel güvenlik bölgesi" uygu-
lamasının Kürdistan'la sınırlı kalacağı
düşünülmemelidir. İstanbul'da Gazi,
Okmeydanı, Çayan, Armutlu, Sa-
rıgazi, 1 Mayıs, Gülsuyu gibi ilerici,
potansiyel tehlike olarak görülen
Kürt ve Alevi nüfusun yoğunlukta
olduğu semtler ile iktidarın uygula-
malarına karşı çıkan, devrimci dina-
mikleri olan diğer illerde de bu uy-
gulama gündeme gelecektir. Bu yer-
lerde de güvenlikli bölgeler ilan edilip
katliam operasyonları yapılacak, ma-
hallelerin boşaltılması sağlanmak is-
tenecektir.  

Mesele sınır güvenliği falan de-
ğildir. Mesele emperyalist tekellerin
ve onun işbirlikçi iktidarı AKP'nin,
oligarşinin güvenliği ve geleceğidir.
Bu nedenle kendisine tehdit olarak
gördüğü halka karşı her tür baskı ve
terörü çeşitli kılıflar ve ambalajlarla

Yasa ne derse desin halkın hayat
hakkını savunması, bunun için
direnmesi ve savaşması düzenin
hukuk sınırlarına hapsedilemez.

Özel güvenlik bölgesi
uygulaması halkların birliği ve
birlikte mücadelesiyle, direnme

hakkı ve bilinciyle
boşa çıkarılacaktır. 

Halkımız; Özel Güvenlik Bölge-
si ilan edilen yerlerde dayatılan
uygulamaların hiçbirine uyma-

yın... Bu düzen halka
düşmandır, hiçbir

uygulaması meşru değildir.

Halka Karşı Savaşın Yeni Biçimi, 
İlan Edilmemiş Olağanüstü Hal

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ!

Yürüyüş
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devreye sokacaktır.  
"Özel güvenlik bölgesi" ilanının yasal

dayanağı olarak 2565 Sayılı Askeri
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunu'nun 32/A maddesi gösterilmek-
tedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki
yasanın, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin
hemen sonrasında 1981 yılında yapılmış
bir yasa olması bir yana, mevcut uygu-
lamalar, hukuki dayanak yaptıkları bu
kanuna da aykırıdır. Özel güvenlik böl-
gesi uygulaması tamamen yasa ve hu-
kukdışıdır. 

Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 
32/A maddesi şöyle diyor; 

"Terörle mücadele kapsamında yü-
rütülen operasyonlar nedeniyle, meskûn
mahal dışında, can ve mal güvenliğinin
korunması bakımından girilmesinde
sakınca bulunan yerlerde operasyonun
devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere;
Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri
Bakanlığı’nın göstereceği lüzum üzerine
Bakanlar Kurulu kararı ile askerî veya
özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
vali kararı ile onbeş güne kadar özel
güvenlik bölgesi ilan edilebilir."

"Meskun mahal”,  yaşayan insan-
ların bulunduğu yerleşim birimlerini
ifade eder. Yani, şehir ve köy merkez-
lerinde insanların zorunlu göçe tabi
tutulması, yaşam faaliyetlerinin engel-
lenmesi, ekonomik geçim olanaklarının
elinden alınması hukuken kabul edi-
lemezdir. Zaten gerekçe yaptıkları gibi,
buralarda faaliyet yürüttüğü iddia edilen
örgütlerin halka zarar veren şiddet ve
zor uygulamaları varsa halkın kendi

isteğiyle buralarda barınabilmesi müm-
kün değildir. Gerçek ise, halka terör
uygulayanın bizzat devletin askeri ve
polisi olduğudur.  

Özel güvenlik bölgeleri uygulama-
sının geçerli hukuki dayanağının olması,
bu uygulamanın doğru olduğu anlamına
gelmez. Yasal olabilir ama asla haklı
ve meşru değildir. Faşizmin, ülkenin
en ücra köşelerine kadar pervasızca
uygulanması, halkın dizginsiz bir terörle
sindirilmesinin zeminidir. Aynı zamanda
da düzenin halktan korkusunun bü-
yüklüğünü göstermektedir. Halklar,
egemenlerin kendilerinden korktukları
kadar güçlüdür. Çünkü kendi toprak-
larında yaşam hakkını savunmakta
haklı ve meşrudurlar. Yasa ne derse
desin, halkın hayat hakkını savunması,
bunun için direnmesi ve savaşması
düzenin hukuk sınırlarına hapsedilemez. 

Özel güvenlik bölgesi uygula-
ması halkların birliği ve birlikte
mücadelesiyle, direnme hakkı ve
bilinciyle boşa çıkarılacaktır. 

Özel güvenlik bölgeleri, AKP'nin
20 Temmuz 2015'de Suruç'ta 32 in-
sanımızı katlederek halka karşı sa-

vaşı yükseltme işaretiyle birlikte
uygulamaya konuldu. IŞİD terörü
yine halka karşı düşmanlığın per-

desi haline getirildi. 
“Geçici güvenlik bölgeleri huzur ve
güven için ilan ediliyor” propagan-
dasıyla 8 kentte 37 bölge ‘geçici gü-

venlik bölgesi’ ilan edildi.

Yürüyüş dağıtımları İstanbul’da ve
Anadolu’da devam etti. Bu haftaki
toplu dergi dağıtımlarında Yürüyüş
okurlarına Günay Özarslan’ın direnişi
anlatıldı... Onun ülkemiz ve tüm dünya
halklarına "teslim olmayın" çağrısı bir
kez daha ulaştırıldı.

İSTANBUL
Sultanbeyli: Kamu Emekçileri Cep-

heliler, 8 Ağustos'ta Sultanbeyli Başaran
Mahallesi'nde Yürüyüş dergisi satışı
yaptılar. 3 kişi ile yapılan ve 2 saat
süren satışta 26 dergi halka ulaştırıldı. 

Bağcılar: Halk Cepheliler Günay
Özarslan’ın sesini Bağcılar’da yük-
seltmek için 8 Ağustos'ta toplu dergi
dağıtımı düzenledi. Bağcılar Karanfiller
Kültür Merkezi önünde saat 17.00’da
toplanmaya başlayan Günay’ın yol-
daşları davul eşliğinde coşkuyla Mit-
ralyöz halayını çektikten sonra   “Gü-
nay’ın Hesabını Sorduk Soracağız”,
“Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi”  slo-

ganlarını atarak Günay Özarslan’ın in-
faz edildiği sokağın başına geldiler.
Günay Özarslan için saygı duruşunda
bulunulduktan sonra  “Günay Özarslan
Ölümsüzdür.” sloganlarıyla Günay
Özarslan’ın katledildiği sokakta dergi
dağıtımı başladı. 11 Halk Cepheli
apartmanlara tek tek girip, kapılarını
açan insanlara Günay Özarslan’ın
neden katledildiğini, 4 gün boyunca
Gazi’de cenazeyi defnetmek için halkın
nasıl direndiğini ve zaferin nasıl ka-
zanıldığını anlattı. Yol bitiminde başka
bir sokağa geçildiğinde halk düşmanı
katil polisler 3 akrep ve bir gözaltı
aracıyla Halk Cephelileri çevreleyip
sıkıştırdılar. 5 Halk Cepheli katil polisler
tarafından zorla gözaltına alındı. Bu
esnada apartman içlerinde dergi dağı-
tımına devam eden Halk Cephelileri
halk sahiplenip, polislere öfkelerini
belirttiler. Bağcılar Çiftlik Yüzyıl Ka-
rakolu’na götürülen Halk Cephelilere
sürekli küfürler ve hakaretler edildi.

Gözaltına alınmayan Halk Cepheliler
karakolun önüne gelerek yoldaşlarını
sahiplendi. Korkak, aciz polisler bek-
leyen Halk Cephelilerin üzerine silah
doğrultarak güçsüzlüklerini gösterdi.
Dört saat gözaltında kalan Halk Cep-
heliler gözaltına alınan tüm araç-ge-
reçlerini de alarak serbest bırakıldı.

ELAZIĞ: Yıldız Bağları, Esen-
tepe, Fevzi Çakmak mahallelerinde ve
Hozat Garajı’nda esnaflara ve dergi
okurlarına 6 Ağustos’ta yapılan dergi
dağıtımında ilgi yoğundu.  Her gidilen
yerde Günay Özarslan'ın katledilmesi
ve Gazi Mahallesi’nde yaşanan büyük
direniş üzerine sohbetler yapıldı ve
dergi dağıtımı sırasında dergi okurları
Halk Cephelileri evlerine davet ederek
ikramda bulundu. Esnaflara ve okur-
larına yapılan dergi dağıtımında toplam
100 Yürüyüş dergisi ve 50 Tavır dergisi
ulaştırıldı. 

Umudun Sesini ve Günay Özarslan'ın Teslim Olmayın Çağrısını
Halka Ulaştırmamıza Engel Olamayacaksınız!

16 Ağustos
2015
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25 Haziran'dan bu yana açlık grevin-
de olan ve 46. gününde zaferi kazanan
yoldaşımız enternasyonalist devrimci
Stephen Kaczynski’nin direnişine güç ver-
mek için Avrupa'da ve Türkiye birçok ye-
rinde destek eylemleri düzenlendi. 

Londra: 8 Ağustos günü Londra'da
açılan dayanışma çadırında bildiriler da-
ğıtıldı. Başbakanlık önünde de düzenle-
nen bir yürüyüşte de yüzlerce bildiri da-
ğıtıldı. İrlanda’da Steve için yazılamalar
yapıldı. 

Belfast: İngiltere Stephen Kacznski’ye
Özgürlük Komitesi çerçevesinde devam
eden çalışmalara İrlanda da katıldı. Ya-
pılan gösteri boyunca yoldan geçen araç-
lardan ve halktan yoğun ilgi gördükleri-
ni belirten Steve Özgürlük Komitesi
üyeleri “Bu gösterinin Steve için çok
önemli olduğunu biliyoruz, o adalet için
açlıkla mücadele ederken bu eylemimiz
onu desteklemek içindir ” dediler. Gös-
teri boyunca 1000 bildiri dağıttı.

Köln: Ehrenfeld Venloer Strasse'de
açılan bilgilendirme masasında polis al-
tında isim ve imza olmadığı gerekçesiy-
le bildiri dağıtımını engelledi. Ancak
pankart bir buçuk saat açık kaldı ve ilgi
gösterenlere sözlü açıklamalar yapıldı.
Yine 8 Ağustos günü özgürlük komitesi
tarafından bildiri dağıtımı yapıldı.  5 Ağus-
tos günü Hauptbahnhof önünde bilgi-
lendirme ve destek standı açtı. 

Stantta, “Stephen Kaczynski' ye Öz-
gürlük” pankartı açıldı ve bildiriler da-
ğıtıldı. Stant 6 Ağustos Perşembe günü bir
kez daha Ehrenfeld’de açılmak üzere sona
erdirildi.

Düsseldorf: Türkiye Konsolosluğu
önünde 7 Ağustos günü  destek eylemi dü-
zenledi.  Pankart'da “Freiheit für Stephen
Kaczynski/Stephen Kaczynski İçin Öz-
gürlük” yazıyordu. Eylem boyunca “Ste-
ve özgürlük” sloganları atıldı. 

Basel: Basel'in en kalabalık meyda-
nı olan Claraplatz'ta 7 ve 8 Ağustos gün-
leri kurulan çadırımız iki gün boyunca sa-
bah saat 10.00’dan akşam saat 19.00’a ka-
dar açık kaldı. İki gün boyunca 19 kişi Ste-
ve için kart yazdı. 300 bildiri dağıtıldı.

Viyana: 8 Ağustos günü saat 14.00'da

Viyana'daki İngiltere Bü-
yükelçiliği önünde Ulus-

lararası Tecritle Mücadele Platfor-
mu'nun çağrısıyla Stephen
Kaczynski ile dayanışma eylemi
gerçekleştirildi. Eylemde sürekli
olarak İngilizce ve Almanca olarak
Steve'i anlatan haber ve bilgiler
okundu.

İskoçyalı gazete Edinburgh
News'ta çıkan haber de okundu ve
İngiltere hükümeti acilen vatanda-
şına sahip çıkmaya, daha fazla ku-
laklarını tıkamamaya çağrıldı. Ko-
nuşmalar arasında sık sık İngilizce
ve Almanca "Stephen Kaczyns-
ki'ye Özgürlük - Şimdi" sloganı atıl-
dı. 1.5 saate yakın süren eylemde Ulus-
lararası Tecritle Mücadele Platformu im-
zalı İngilizce ve Almanca Stephen
Kaczynski'ye Özgürlük yazılı pankart açıl-
dı.

Essen: 7 Ağustos günü, Essen Willy-
Brandt-Platz'da bir günlük destek çadırı
kuruldu. Eylem boyunca halka destek çağ-
rısı ve bilgilendirmede bulunuldu. Sabah
açılan çadır akşam 17.00'da kapatıldı.

Steve Açlığının 43. Gününde 
Yoldaşları Gözaltında!

Maltepe Hapishanesi’nde yaşadığı
tecrite karşı direnen Steve Kaczynski’ye
destek için açlığının 43. günü 9 Ağustos'ta
yoldaşları hapishane önünde açıklama
yaptı. Sabah saatlerinde başlayan açık-
lamada Steve’in keyfi tutuklanma ge-
rekçeleri anlatıldı ve Steve üzerinden halk-
ların emperyalizme karşı direnişinin ce-
zalandırılmak istendiği açıklandı. Halk
Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi
imzasıyla yapılan açıklamada  IŞİD tu-
tuklularının Steve’in yan hücrelerinde tu-
tulmasının aynı amaçlı olduğu söylendi.
Yapılan açıklamada; “Steve’in sağlık
durumu ve ilerleyen günlerinin tek so-
rumlusu hapishane müdürü Ömer Ekin-
ci’dir! Yoldaşımızın taleplerinin derhal ye-
rine getirilmesini istiyoruz. Siz, çocuk ko-
ğuşlarındaki işkence ve katliamları izle-
yenleri uyarıyoruz. Biz Steve’in hakları-
nı gasp etmenizi izlemeyeceğiz, hesabı-
nı her alanda sormaya devam edeceğiz!”
denildi. Devamında “Emperyalizmin

bize çizdiği sınırları tanımıyoruz, anti-em-
peryalist mücadelemizi yeni direnişlerle
büyüteceğiz. Steve üzerinden yapılan
ajanlık suçlaması ve hapishanedeki tec-
rit; anti-emperyalist yoldaşlarımıza veri-
len gözdağıdır. Emperyalizme ve onun iş-
birlikçilerine karşı verilen mücadeleyi, da-
yanışmayı engelleme çabalarınız boşu-
nadır! Bakın, dünya halklarıyla birlikte-
yiz, onlarla bedel ödüyor, onlarla direni-
yoruz. Emperyalizm halklara yönelik
saldırılarını sürdürdüğü sürece Steve’ler
hep olacak! ” diyen yoldaşları sloganlarla
birlikte oturma eylemine geçtiler. 

3 saat sürecek oturma eylemi daha
başlarken polisler de tacizlerine başladı-
lar. 5 kişinin katıldığı açıklamayı, 4 Ak-
rep, 1 TOMA ve çevik polislerinin bu-
lunduğu bir otobüsle takip etti halk düş-
manları. Eylemin bitirileceğinin açık-
landığı saat 12.00’a 20 dakika kala pol-
islerin çelik yelekler ve çelik şapkaları gi-
yerek saldırı hazırlığına başlaması üzerine
Halk Cepheliler de sloganlarıyla direni-
şe geçtiler. Polisler Halk Cephesi imza-
sını gerekçe göstererek apar topar Halk
Cephelilere saldırdı, plastik kelepçeyle ar-
kadan kelepçelediler. Ardından Esen-
kent Polis Karakolu’na götürüldüler. Bu-
rada kadınlara onursuz üst araması da-
yatılırken gözaltında her hak işkenceye
çevrildi.  AKP’nin alçak polisleri Yürü-
yüş muhabirinin polis şiddetini belgele-
diği, akreplerin TOMA’ların olduğu fo-
toğrafları da silerek yaptıkları işkencenin
üstünü örtmeye çalıştı.

Av ru pa’da ENTERNASYONAL  DEVRİMCİ STEVE'İN
DİRENİŞİ DİRENİŞİMİZDİR!

Maltepe Hap. Önü

Almanya
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Irmağın Öyküsü
Uzak dağlarda kaynağından çıkan

bir ırmak, her çeşit coğrafi bölgeden
geçtikten sonra, en sonunda çölün
kumlarına ulaştı. Ama diğer tüm en-
gelleri aştığı gibi, bu engeli de aşmaya
çalışınca, kuma girdikçe sularının
kaybolduğunu fark etti. Yazgısının bu
çölü aşmak olduğuna emindi, ama
hiçbir yol bulamıyordu. Birden çölün
içinden gelen bir ses şöyle fısıldadı.

Çöl: "Rüzgar çölü geçebilir, o
halde ırmak da geçer."

Irmak: "Kendimi kumun üzerine
atıyorum ama emiliyorum. Rüzgar
uçabiliyor, bu nedenle çölü geçebi-
liyor." dedi.

Çöl: "Kendi geleneksel yolunda
hamle ederek öbür tarafa geçemez-
sin. Ya kaybolur gider ya da batak-
lığa dönüşürsün. Rüzgarın seni he-
define götürmesine izin vermelisin."

Irmak: "Ama bu nasıl olabilir?"
Çöl: "Rüzgarın seni emmesine

izin vererek."
Bu fikri ırmak kabul etmedi. Daha

önce emilip başka bir maddeye dö-
nüşmemişti. Kendi kimliğini yitirmek
istemiyordu. Bir kere yitirdikten son-
ra, yeniden kazanıp kazanamayaca-
ğını nereden bilebilirdi ki? Ancak çöl
anlatmaya devam etti;

"Rüzgar bu işi yapar. Suyu alır, çö-
lün üzerinden geçirir ve yeniden bı-
rakır. Yağmur olarak yağıp, su yeni-
den ırmak olur."

Irmak: "Bunun doğruluğuna na-
sıl emin olabilirim?"

Çöl: "Bu böyledir ama eğer inan-
mıyorsan bataklıktan başka bir şey
olamazsın ve bu bile yıllar alır, ayrıca
bataklık ırmakla aynı şey değildir."

Irmak: "Ama aynı bugün olduğum
ırmak olarak kalamaz mıyım?"

Çöl: "Kalamazsın. Ama senin
özün taşınıp yeniden bir ırmak oluş-
turur. Bugün bile bu adı taşıyorsun,
çünkü hangi kısmının senin asıl par-
çan olduğunu bilmiyorsun." 

Bunu duyunca, ırmağın düşünce-
lerinde bazı şeyler yankılanmaya
başladı. Bir rüzgarın kollarında ta-
şındığı bir zamanı anımsadı ve bunun
yapılacak tek şey, gerçek şey oldu-
ğunu düşündü. Irmak, baharını rüz-
garın ona uzanan kollarına emanet
etti; o da onu kolayca ve nazikçe yu-
karılara taşıdı, kilometrelerce ötede,
bir dağın doruğuna ulaşınca yumuşak
bir şekilde bıraktı.

Irmak: "Evet, sonunda gerçek
kimliğimi öğrendim." 

Irmak öğreniyordu. Kumlar yine
fısıldadı. 

"Biliyoruz, çünkü biz her gün bu-
nun olduğunu görüyoruz. Çünkü biz
kumlar, ırmaktan dağa kadar uzanı-
yoruz... İşte bu nedenle, yaşam ır-
mağının yolculuğuna nasıl devam
edeceği kumlarda yazılıdır, denir..."

Menzil

Onlar ki aydınlık üzre
Ecel toprağına umut ektiler. 
Ay dolandı vay deli gönlüm
Ölüm şaşırdı menzilini

Onlar ki karanlık üzre
Korku mazgalına 
Zulüm serdiler.
Ay dolandı vay deli gönlüm
Ölüm şaşırdı menzilini

Onlar ki cehennem üzre
Yürekten cennet süzdüler. 
Ay dolandı vay deli gönlüm
Ölüm şaşırdı menzilini

Refik Durbaş

"Özgürlük adına ve tüm insanlık
için omuzdan ayrılmaya hazır başın
üzerinde iktidar kuracak güç yoktur.”

Hristo Botev

"Bir cümlenin ortasında 'ama' ya
da 'fakat' varsa o cümlenin baş tara-
fına pek önem vermeyin."

Amerikan Atasözü

Atasözü

Karadenizlinin biri  Ankara'da taksiye bi-
ner ve Kızılay'a gider. Taksimetre  4 TL
yazar. Karadenizli çıkartır 2 lira verir ve
inmek üzere kapıyı açar. Taksici itiraz
eder:
- 4 TL tuttu. 

Karadenizli hemen cevap verir:
-Ben gelirken sen de yanımda değil miy-

din?

Fıkra

Karikatür

Kıssadan Hisse

Şiir

Özlü Söz



24 - 30 Ağustos

Sivas doğumlu ve Çerkez milliyetindendir.
1980’li yılların sonunda Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde öğrenciyken katıldı devrim
mücadelesine. Legal, illegal çeşitli alanlarda so-
rumluluklar aldı. İşkencelerden defalarca başı dik
çıktı. 1993’te tutsak düştü. Bulunduğu hapisha-
nelerde yönetici olarak görevler aldı. 19-22 Aralık
Katliamı sırasında Çanakkale Hapishanesi’ndeydi.

Ölüm orucuna başından itibaren gönüllüydü. 5. ekiplerde ölüm
orucu direnişine başladı ve 26 Ağustos 2002’de ölümsüzleşti.

Gülnihal Yılmaz

İstanbul’da 1 Ma-
yıs Mahallesi’nin
devrim emekçile-
rinden biriydi. Lo-
kantacılık yapıyor-

du.  28 Ağustos 1980’de İstanbul
1 Mayıs Mahallesi’nde kendisine
devrimciyim diyenler tarafından
vuruldu.

Sadrettin Uğurlu

30 Ağus-
tos 1983’te
Almanya’nın
devrimcileri
Türkiye’ye
iade etme po-
litikasını pro-

testo etmek için, iade kara-
rının alındığı duruşma sıra-
sında kendini mahkemenin
penceresinden atarak ara-
mızdan ayrıldı.

Kemal Altun

“Biz, her zaman gerçeklerden güç alan insanlar olduk.
Hep gerçekleri bütün çıplaklığıyla görmek istedik. Gördüğü-

müz gerçek karşısında ne dehşete düştük, ne şaşkınlığa ka-
pıldık, ne de ne oldum delisi olduk. Hep halk için daha iyi

olanı arayıp bulduk, yapmayı istedik, ölçümüz hiç değişme-
di, rotamız hiç şaşmadı, ama hep kendimizle yarıştık...”

Gülnihal Yılmaz

Fedanın doğallaşacağı günlerin
yol açıcılarındanız...
Parti-Cephe’me, Önderime,
Yoldaşlarıma; 

Yola çıktığımızdan bugüne çok şey
yazdık, çok şey söyledik ama aslolan
yürüyüşümüzün kendisidir. 

Ölüm orucu nasıl bir eylem denilse,
biraz garip gelen bir cevap olur belki
ama ben, bir yanıyla bir “kendini bulma
eylemi” derim. Benim açımdan ölüm
orucu her gün ayrı bir yenilenmeyle,
güçlenmeyle geçen bir eylem oldu. İdeo-
lojimizle gerçek anlamıyla bütünleşme
eylemiydi diyebilirim. 

Burjuva ideolojisine karşı bir saldı-
rıdır. Eyleminin içindeyken kendi kü-
çük-burjuva yanlarımın direncini gördüm,
güldüm. Canımdan vazgeçerim ama
bunlardan vazgeçmem demenin saçma-
lığı, darlığı öyle ortadaydı ki... Ölürken
bile biraz da kendim için ölecektim ne-
redeyse. 

Ölüm orucu boyunca ben, devrim
için yaşamakla ölmeyi iç içe geçirdim
diyebilirim. 300 günün sonunda ken-
dimde bulduğum güç, 24 saat devrim
için ölebiliyorsak 24 saat devrim için

yaşayabileceğimiz
gerçeği oldu. 
Elbette ki bu bir

keşif değil. Bu bizim
doğrumuz. Ancak ben
tüm yoldaşlarımla bu
duygumu paylaşmak
istedim. Bizim eyle-

mimizin ve ölümlerimizin anlattığı şey-
lerden biri de bu diye düşünüyorum.
Bizim asıl gücümüz de burada çoğalacak. 

Mücadelemiz açısından, bugün bizler
fedanın doğallaşacağı günlerin yol açı-
cılarındanız. Vatan için, halk için, inanç-
ları için kendini feda etmek doğallaştı-
ğında geleceğimizi söküp almamızı
kimse engelleyemez. 

Biz, kendi vatanımızda soyulup soğana
çevrilmeyi, horlanmayı, aşağılanmayı hak
etmiş bir halk değiliz. Biz devrimciler
olarak bu ülkede zalimin-zulmün “z”si
kalmasın, baskı sömürü sonsuza dek yok
olsun istiyoruz. Onurlu, mutlu, adaletli
bir yaşamımız olsun istiyoruz. Çok şey
istiyoruz ama hepsi de halkımızın hakkı
olan, bizden çalınan şeyler. Bunları alacağız.
Biz devrim istiyoruz. 
İstenilen şey büyükse bedeli de ağır

oluyor. Parti-Cephe ailesi olarak bugüne
kadar bedel ödemekte, geleceği savun-
makta hiç tereddüt etmedik. Yeri geldiğinde
kör tırnağı bile inatla korumak, yeri gel-
diğinde her şeyi feda etmek Cephe tarzıdır.
Biz bir tek şeyden asla vazgeçmiyoruz.
O da geleceğimiz, halkın yarınları... Birgün

bugün ödediğimiz bedel, yaşanılan acılar,
halkın “yeter” dediği günlerin mihenk
taşlarından olacak. 

Parti-Cephe şimdi inanç ve fedakar-
lığın okulunu açtı. Öğretiyoruz. İradeyi
ve kararlılığı anlatıyoruz. Kişisel olarak
ben bu okulun öğrencisi ve bir ferdi ol-
maktan mutluyum, gururluyum... Yola
çıkarken “bu beden benim değil, devri-
min” demiştim. Yine öyle diyorum. 

Ölümlerimizle konuşacağımız bir ey-
lemin içindeyiz. Ölümlerimiz halkımıza
sorular soruyor. Cevaplar veriyoruz. Bu-
gün yalnızca hedef ve ben varız. Son
sözümü Çavuş gibi, Yusuf gibi, Meryem
gibi söylemek istiyorum. Son sorumu
en yüksek tonda, tüm yoldaşlarımın,
Parti-Cephe’min gücüyle sormak, düş-
mana kinimi haykırmak isterim. Bugün
bizim yaşadıklarımızın karşı yanında
bir sinsilik ve namertlik yumağı var.
Şehitliğimle o yumağın çaresizliğini ar-
tırmak, halkın önündeki sisi dağıtmak
isterim. Başaramazsam diyebileceğim
pek bir şey yok. 

Geriye kalanı da P-C’mindir, devri-
mindir. 

Hayallerimizin gerçek olacağı günleri
yaratacağımıza olan inanç ve bağlılığımla
tüm yoldaşlarımı sevgi, saygı ve hasretle
kucaklarım. 

Sevgi ve selamlarımla... 
Gülnihal Yılmaz 
(5. Ekip Kütahya, ölüm orucunun

322. gününde yazılmıştır.)

Anıları Mirasımız
Gülnihal Yılmaz’ın Direnişin

322. Günündeki Düşüncelerini İçeren
Mektubu: 




