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Hükümetin yeni ve kap-
samlı saldırı dalgası sınıf sava-
şında yeni bir sürecin başladığı
izlenimi yarattı. Bu izlenim bir
yanıyla doğrudur. Doğru olan ta-
rafı şudur: Hükümet ve sermaye
sınıfı, devrimin güçlerine karşı
uzun süredir yürüttükleri baskı
ve terör dalgasını yeni bir boyuta
taşıdılar. Hepsi bu.

Hükümet, bir ölçüde psiko-
lojik savaş kapsamında, saldırı
dalgasının sürekli olacağını ifade
ediyor. Kendilerinin de sürece
“yeni” demelerinin nedeni bu.
Yapabilirlerse ya da ömürleri
yeter ise, saldırı uzun süreli bir
sürece yayılacak.
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26 Temmuz gecesi “Türkiye ve Kürdistan'ı çok yakında Sirrin'den se-
lamlayacağız. İlerleyişimiz sürüyor Sirrin düştü, düşecek” diyen TKEP/L Ro-
java güçleri, sabah saatlerinde “Ve stratejik önemi olan Fırat kıyısındaki
#Sirrin kasabası özgürleştirildi” diye duyurdu. “İki bölgeden oluşan Sirrin
beldesinde Küçük Sirrin alındı beldenin tamamının kurtarılması için iler-
leme devam ediyor” diye açıklama yaptıkları Sirrin'de “temizlik çalışmaları
yaptıklarını” söyleyen Leninist savaşçılar, kısa süre sonra da Sirrin'in (Sar-
rin) tamamen temizlenerek kurtarıldığını açıkladılar.

Leninistler, “Son bir haftada katledilen tüm devrimci ve yurtsever in-
sanlarımıza armağanımızdır Sirrin zaferi!” dediler. Sirrin'de artık YPG bay-
rağı dalgalanıyor.

Leninist savaşçılar, aylardır Sirrin Cephesinde idiler.
Leninistler 28 Temmuz günü öğle saatlerinde yaptıkları bir açıklamayla

da “Dün Sarrin kırtarıldı bugün Haseke... Rojava’nın tüm bölgelerinden çe-
teler birer birer sökülüp atılıyor” diyerek Haseke’nin de özgürleştiği müjde-
sini verdiler.

Suruç'ta hunharca bir katliam yaptı dinci
faşistler. Korkak, hain, alçakça bir bombalı sal-
dırıyla gencecik canlarımızı çaldı aramızdan.
IŞİD denen katil sürüsü, Kobane'nin yeniden
inşasına katılmak için giden genç devrimcileri
katletti. Bu katliamı düzenleyen IŞİD devlet-
tir/iktidardır; devlet/iktidar IŞİD'tir. Bu hain
saldırı sermayenin yeni saldırı dalgasının işa-
ret fişeğidir.

Öyle bir çağdayız ki, burjuvazi herhangi
bir saldırı dalgası başlatabilmek için büyük
katliamlar düzenlemek zorunda kalıyor. Su-

ruç'ta bir dinci faşisti intihar saldırısına yön-
lendiren sermaye devleti, yine aynı dinci faşist-
ler eliyle sınırda kendi askerini öldürüp savaş
trenini harekete geçiriyor. Bu dinci faşist katil
sürüsünün terkettiği birkaç binaya gösterme-
lik bomba atan TC devleti, ardından Kandil'e
hava akınları düzenlemeye başladı. İçerde de
bini aşkın insanı gözaltına aldı, ev baskınla-
rında devrimcileri infaz etti, gözaltında işken-
ceyle katletti.

Devletin saldırıları ne düzeyde olursa
olsun, bunca ayaklanma deneyiminden geçmiş

emekçi halklar ve devrimciler boyun eğmiyor,
eğmeyecek! Bu vahşi saldırılar her yerde ha-
kettiği öfkeyi yarattı, sokağın şiddetli eylemle-
riyle karşılandı. Her yerde eyleme geçti gençler,
emekçiler. Polisin dizginsiz şiddetine devrimci
şiddetle, silahların eleştirisiyle karşılık verdi.
Şimdi bu yoldan, devrimci zor yolundan daha
güçlü ve kararlı adımlarla ilerleme zamanı!
Sermaye egemenliğine son verecek devrimi za-
fere taşımak için ileri atılma zamanı! Şimdi
devrim zamanı! Faşizme karşı silah başına!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA
BOĞULACAKSINIZ!

SİRRİN VE
HASEKE
ZAFERİ
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Devrimin güncelliği koşullarında devrimci politik
mücadele öne çıkar. Devrimci işçilerin ağırlık vermesi
gereken mücadeledir.

Devrimci siyasi savaşımın hedefi, iktidar sorununu
çözmektir. Bu şartlara işçi sınıfının diğer tüm mücadele
biçimlerinin, ekonomik ve toplumsal mücadelenin gör-
evi bu temel siyasi hedefin gerçekleşmesini sağlamak,
devrimci mücadeleyi güçlendirmek olmalıdır.

Küçük burjuva siyasi çevreler hemen şöyle diyor:
“Biz hem ekonomik mücadele veriyoruz, hem de politik
mücadele.” Bizce böyle bir yaklaşım biçimi, ön plana ge-
çirilmesi gereken mücadele biçiminin hangisi olması ge-
rektiğinin üstünü örtüyor. Dönemin gerektirdiği nesnel
toplumsal koşulların birincil duruma getirdiği mücadele
sorunun muğlaklaştırıyor ya da siyasi mücadele ve eko-
nomik mücadeleye aynı ağırlık verilmesini öneriyor.

Devrimin güncelliği koşullarında siyasi mücadeleye
ve ekonomik mücadeleye aynı ağırlığı vermek, siyasi
mücadeleyi ekonomik mücadele düzeyine çekmek ve onu
zayıflatmak demektir. Bu gerçekte ekonomizmdir. Siyasi
mücadeleyi önde tutacağına ona ekonomik mücadele dü-
zeyinde bir ağırlık vermek işçi sınıfını, emekçi kitleleri
burjuvazi karşısında yenilgiye götürür.

Günlük politik mücadelelerinde ekonomizm batak-
lığına batanlar, çalışan kitleleri devrimci pratik mücade-
leden, devrimden uzak tutmak için ekonomik, sendikal
mücadeleyi önde tutuyorlar, birincil mücadele biçimi ola-
rak önemsiyorlar.

Ekonomik mücadelenin politik mücadeleden önde
tutulması basit ve dar anlayışı yeni değildir. Bu anlayış
küçük burjuva siyasetler tarafından yıllardan beri savu-
nuluyor. Biz de işçi sınıfının devrimci pratik mücadele-
sinin önüne geçirilmeye çalışılan bu anlayışa karşı
yıllardan beri savaşım veriyoruz.

İşçi sınıfının devrimci sınıf partisi ağırlığı politik
mücadeleye vererek ve politik mücadele araçlarına önde
tutarak kitleleri ayaklanmaya ve devrime hazırlıyor.

Devrimci halk ayaklanmasının pratik görevi iktidarı
almaktır. Bunun da ön şartı, burjuva devleti yıkmaktır.
Bu emekçilerin en ivedi görevidir. Hedefe varılması, bu
görevin başarılmasına bağlıdır. Devrimci eylemin ya-
nında devrimci ajitasyonun da yönelimi bu olmalıdır.

Ancak öncekilere göre daha ileri gidebilen bir ayak-
lanma bizi devrime götürür. O halde pratik olarak hazır-
lanmamız gereken ayaklanma sonuna dek giden bir
ayaklanma olmalıdır. Daha ileriye gitmek için önceki
ayaklanmanın ve daha bütünlüklü olarak da sınıf savaşı-
mının derslerini iyi çalışmamız gerekiyor. Devrime ciddi
ve tüm yoğunluğuyla hazırlanmalıyız.

Hazırlıklar tüm yönleri kapsar. Ajitasyon, propa-
ganda ve taktiğimiz devrimci sürecin gelişiminin ger-
çekleşmelerine yanıt verecek biçimde daha devrimci bir
içerikte olmalıdır.

Devrimci mücadele hedefine en şiddetli çatışmalarla
ilerleyebilir. Büyük ve daha sert geçecek çatışmaları, dev-
rimin tüm yükselme çizgisi boyunca yaşayacağız. Bugün
olan da bu değil mi? Gezi'den, 6-7 Ekim'den sonra tekelci
sermaye, faşist devlet, siyasi iktidar Türkiye ve Kürdis-
tan'daki devrimci kitlelere karşı yeni bir saldırı başlattı.
Her yerde sokaklar yeni çatışmalara sahne oluyor.

Verili iç ve uluslararası koşullarda başlayan bir ayak-
lanma sonucuna dek götürülmelidir. Hiçbir şekilde yarı
yolda durdurulmamalıdır. Aksi durumda sermaye sınıfı
ve siyasi iktidar daha büyük güçle ve daha büyük şiddetle
saldırıya geçer. Devrimci güçleri ezmek için elinden ge-
leni yapacağı çok açıktır.

İktidarın devletin başlattığı yeni saldırı ve terör dal-
gasının giderek daha da boyutlanacağı nettir. Kendilerine
şu ya da bu biçimde başkaldıran herkesi devlet terörü ve
tüm araçları kullanarak sindirmek, yok etmek istiyorlar.
Bu denli saldırganlaşmalarının amacı yeni bir ayaklan-
manın önünü kesmek. Bunun için göze alamayacakları
kötülük yoktur.

Her ne yaparlarsa yapsınlar, kitleler yapılanlar kar-
şısında yanıtsız, tepkisiz kalmıyor. Her gün yeni bir
eylem başlıyor. Tekelci güçler ve siyasi iktidar içinde bu-
lunduğu durumdan bir çıkış yolu bulamıyor.

Sürekli uyguladıkları ve iyice büyüttükleri gerici sal-
dırılar onlara bir çıkış getirmeyecek, tersine egemenlik-
lerinin tepe taklak olmasını getirecektir. Devrimci kitleler
devleti siyasi iktidarı yıkmayı kendi en ivedi görevi ola-
rak görüyorlar.

Burjuvazinin iktidarını devirmek ve emeğin dev-
rimci iktidarını kurak için bugüne dek başvurulan ey-
lemler bizi sonuca götürmediğine göre daha etkin, daha
ileri ve daha sonuç alıcı olan eylemlere başvurmak bir
zorunluluk olmuştur.

Düşman güçler tüm kuvvetlerini, tüm olanaklarını
cepheye sürüyor; fakat yıprandığı, zayıf düştüğü, tek söz-
cükle gerçek anlamda egemen olmadığı için bu savaşı ka-
zanamaz. Onlar çöküş içindeyken, devrim ise yükseliş
çizgisinde. Dolayısıyla daha ileri mücadeleyle bu büyük
tarih kapışmayı zaferle sonuçlandırabiliriz.

İVEDİ GÖREV
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Temmuz tarihinde kamuoyuna
TKEP/Leninist Merkez Komitesi
imzalı bir açıklama yapıldı. Ya-
yımlanan bildiride “Faşist devlet,
kontrol ettiği, beslediği, iplerini
elinde tuttuğu, işine geldiği
zaman iplerini bıraktığı dinci fa-
şist çetelere yeni bir katliam yap-
tırdı. Otuz iki insanımız, otuz iki
canımız, otuziki yiğit evladımız
hunharca, alçakça katledildi.

Önce şu gerçeğin bilinçlere
iyice yerleştirilmesi gerekiyor:
Suruç katliamı Kürt halkına,
emekçi sınıflara, gençliğe, dev-
rimci güçlere karşı devletin yap-
tığı bir katliamdır. Devletin
katliamıdır. Tek başına ne bir ki-
şiye, ne bir partiye ne de bir çe-
teye yüklenecek bir katliam
değildir. Bu katliam hep birlikte,
polisiyle, askeriyle, istihbarat ku-
rumlarıyla, devletin başıyla, ikti-
darıyla, devletin iplerini tuttuğu
çeteyle birlikte işlenmiştir.

IŞİD denen katil sürüsü dev-
lettir; devlet IŞİD'tir. Devlet-IŞİD
içiçeliğini görmek isteyenler,
IŞİD'in babası Gulbeddin Hik-
metyar'ın önünde diz çökmüş Er-
doğan resmine bakabilir! Devlet,
Taliban-IŞİD'in babası önünde
diz çökmüş Erdoğan'dır.” denildi.

Katliamın asıl sorumluları-
nın uzakta olmadığına, “Kobane
düştü düşecek” diye sevinenlerin,
Roboski'de insanlarımızı katle-
denlerin bu katliamın sorumluları
olduğuna işaret eden bildiri şöyle
devam etti: “'Güney sınırları-
mızda bir devlet oluşumuna asla
izin vermeyeceğiz.' Katliamın
bütün gizi, işte bu cümlede saklı-
dır. Devlet, Kürt halkına, Kürdis-
tan ve Türkiye birleşik devrimine
karşı kılıcını çekmiştir; işin özü-
özeti budur. Yeni bir durum değil.
Ancak Kobane'de, Tel Abyad'ta
bozguna uğrayınca ipten-kazık-

tan kurtulmuşları iki ülkenin bir-
leşik devriminin üstüne salmaya
başlamaları ‘yeni’ sayılabilecek
bir politikadır.

Birkaç aydır yaşadığımız
katliam girişimlerinin arkasın-
daki politika budur.”

Emekçilere, gençlere, Kürt
halkına Gezi ayaklanmasıyla ba-
şarılanların hatırlatıldığı bildiri,
“Şimdi sizi bu en güçlü silahınız-
dan uzaklaştırmak, kin ve öfkenizi

yatıştırmak isteyenlere kulak as-
mayınız. Size ‘Durun!’ diyenlere
‘Durmak zamanı değil, vurmak
zamanı’ diye yanıt verin. ‘Sağ-
duyu ve sükunet’ telkin edenlere
‘Kimden Yanasın’ diye sorun.
Böyle yapanlar, bu katliamları si-
neye çekmenizi isteyenlerdir.

Öfkenizi ‘dostlar alışverişte
görsün’ misali etkisiz eylemlerle
harcamak isteyenlere karşı uya-
nık olun. Böyleleri, kendi yüreği-

nin kabuğunda yaşayanlardır; bir
şeyi göze almayanlardır. Böylele-
rini yakanızdan düşürün!

‘Toplumsal Barış’ bir aldat-
macadır. İç savaş bir gerçektir.
Suruç katliamı bir gerçektir, Ko-
bani katliamı bir gerçektir, Di-
yarbakır katliamı bir gerçektir.
Bu gerçekler ortasında bunlar
yokmuş, hiç olmamış gibi top-
lumsal barıştan sözetmek bir al-
datmacadır. Bu aldatmacaya
başvuranlara ‘kiminle barış’ diye
sorun! Evlatlarımızın katili, öz-
gürlüğümüzün düşmanı IŞİD,
devlettir; devlet IŞİD'tir. Öyleyse
barış kiminle? Toplumsal barış
aldatmacasına kanmayın!

Bu konuda ısrar edenler
devrimi göze almayanlardır. Ev-
latlarımızın kanının hesabını sor-
maya cesaret edemeyenlerdir.
Böylelerini yakanızdan düşür-
mekte tereddüt etmeyin! ...

Dinci faşist devlet devrime,
devrimin toplumsal güçlerine
karşı kılıcını çekmişse yapılacak
olan da bellidir: Kılıca kılıçla
karşı koyulur.

Haziran Halk Ayaklanması,
6-8 Ekim Serhıldanı, Kobane ve
en son Tel Abyad dinci faşist dev-
letin, onların katil sürülerinin
hangi dilden anladıklarını; on-
larla nasıl savaşmak gerektiğini
yeterince öğretmiş bulunuyor.

Yürünecek yol bellidir! Ha-
ziran Halk Ayaklanmasının, 6-8
Ekim Serhıldanının yöntemlerini
Kobane ve Tel Abyad yöntemle-
riyle birleştirmenin zamanı. Kı-
lıca kılıçla karşı koymak bunu
gerektiriyor.

Onun için bayrağımıza ‘Fa-
şizme Karşı Silah Başına’ diye
yazmanın ve bütün iktidarı ele
geçirmek üzere tarihi girişim-
lerde bulunmanın zamanı!” söz-
leriyle sona erdi.

FAŞİZME KARŞI SİLAH BAŞINA

3 cephede çok büyük bir ilerleme yaşandı.
Şu an Sirrin'in %80-90'ı alınmış durumda.
IŞİD bırakıp giderken burada, bir nehir var,
nehir tarafında kaçışanlar var, teslim olanlar
var YPG'ye, özellikle kadın ve çocuklar çok
fazla var. köylerde ve şehirde. Yani erkekler
kaçarken kadınlar ve çocuklar şehirde kalmış
durumda. Büyük bir ihtimalle yarın Sirrin ta-
mamen kontrol altına alınır. Bazı arkadaşlar,
Sirrin tam olarak alındı diyor, ama hala alın-
mamış yerler, bölgeler var, bir kaç köy daha
alınmamış. İçinde ne olduğu tam bilinmiyor.

Biraz sürpriz ol-
madı mı bu gelişme,
çok daha ciddi bir
karşı koyuş beklenir-
ken?

Büyük çatışmalar
yaşandı diyemeyiz.
Evet, şaşırtıcı ama
durum bu. Tel Ab-
yad'da yaptıkları gibi,
sonradan sabotaj yapı-
labilir gibi düşüncele-
rimiz de var. Ama üç
taraftan kuşatıldığı için
hiç bir yerden yardım
gelmiyor. Bütün kanal-
lar kapatıldı. Buraya
bağlı olan güçler de ya

kaçacak, ya teslim olacak.
Doğru anlamış mıyım, Fırat bölümü ser-

best bırakıldı, üç bölümü de kuşatıldı, bunlar
da Fırat nehrinin öte tarafına mı kaçıyorlar
şu anda?

Çok daha farklı şekilde bekleniyordu. Bi-
reysel olarak, ben çok farklı bir direnç gösteri-
leceğini düşünüyordum. Ama şu anki genel
durum bu. Çatışmalar çok fazla yaşanmadı,
genel olarak özellikle son iki günde koalisyon
uçakları çok yönlü bombaladı. Yüzlerce
bomba attı diyebiliriz yani. Burada IŞİD çete-
lerinin çok büyük kayıp verdiği söyleniyor.
Ama burada çok fazla çatışma yaşanmadı di-
yebiliriz. Kendi bulunduğumuz cephede bunu
söyleyebiliriz. Çok fazla yoğunluklu, günlerce
süren çatışmalar yaşanmadı. Geri çekilmeler
yaşandı, köy boşaltmalar, merkezi boşaltma-
lar... Bir çok arkadaş diyor ki, “Ben şu an Sir-
rin merkezdeyim, kola içiyorum, sokakta
yürüyorum”... Tabi bunun nasıl süreceğini,

hangi taktikle yapıldığını şu anda burada kes-
tiremiyorum. Önümüzdeki süreç nasıl şeyler
gösterecek bilmiyorum.

Şu anda Rakka'ya giden yolda, bu en
stratejik yerlerden biriydi yanılmıyorsam.

Evet, tabi. Genelde bundan sonra Cerab-
lus var. Tekrar kuzeye döneceğiz. Buradaki
yetkililerde böyle bir düşünce var. Tabi Türki-
ye'de son dönemlerde yaşanan gelişmelerden
sonra durum nasıl olur.

Cerablus'u bombalayıp El Nusra vs on-
lara hediye etmeyi düşünebilir TC.

Doğrudur. YPG bunun için nasıl hamle
yapacak şu anda. Bu Kobane saldırısından
sonra yapılacak programlar daha fazla gizli tu-
tulmaya başladı.

TC şu anda IŞİD diye YPG ve Burkan El
Fırat mevzilerini vuruyor. Cerablus-Azez hat-
tında YPG'yi istemiyor.

Anladım. Burada şimdi bir hat oluşturu-
luyor. Bundan sonraki hamleler nasıl olacak
bekleyip göreceğiz. Sanki güç depolamaya gi-
rildi.

IŞİD'den arındırılmış güvenli bölge üze-
rine ABD ve TC anlaştı diye bilgi geçiyor
ajanslar.

ABD ile TC anlaşmışsa neden bu süreçte
koalisyon güçleri YPG'ye destek sunuyor
sizce?

Anlaşma tek boyutlu değil benim anladı-
ğım. Bu doğruysa orada dar bir şerit 10 km
derinliğinde tahminen, Tel Abyad'la Afrin
arasına dar bir kuşak gibi. Orayı IŞİD'den
koparıp şeriatçılara verme. Asıl dertleri Ha-
lep'i düşürme gibi görünüyor TC'nin operas-
yonu.

Bu şekilde Esadı devirmiş olacaklar yani,
anladım.

27 Temmuz 2015
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1. Sayfada
Leninist Parti, çok kısa bir süre önce yayın-

ladığı bir bildiride, Hükümetin, iktidarın devri-
min toplumsal güçlerine karşı kılıcını çektiğini
ilan etmişti. Bir gün sonrasında hükümetin yap-
tığı açıklamalar sanki bildiride söylenenleri doğ-
rulamak üzere yapılmıştı.

Hükümet, binlerce polisle Türkiye ve Kür-
distan'ın pek çok ilinde operasyon başlatmıştı.
Arkasından bu operasyonların süreceğini hem
hükümet hem de RT Erdoğan peş peşe açıkladı-
lar. Bir gün sonra, savaş uçaklarının gerilla mev-
zilerini bombaladığı haberi geldi. Saldırı dalgası
şehirlerle sınırlı değildi.

Türkiye, uzun bir süredir Suriye'ye karşı bir
savaş hazırlığı içindeydi. Ancak bunun için ko-
şulları uygun olmasını ve bir bahanenin oluşması
gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl MİT'in başındaki
adamın, “savaş için gerekli bahaneyi ben yaratı-
rım, Suriye tarafına bir kaç roket atmam yeter;
ancak bunun için siyasi irade lazım” biçimindeki
ses kayıtları internet ortamına düşmüştü.

Çok çeşitli nedenlerle o zaman hükümet bu

savaşı göze alamamıştı. Gelinen noktada ise,
devrimin gelişimi ve Suriye politikasının iflası
hükümeti böyle bir savaşı göze almaya zorladı.

Bu savaşın hazırlıklarının haftalardır yapıl-
dığı biliniyor. Geriye bir bahane bulmak kal-
mıştı. IŞİD denen katil sürüsü, MİT'le işbirliği
halinde bu bahaneyi yarattı. Açılan ateşle bir
Türk askerinin öldürülmesi hükümetin düğmeye
basmasına yetti.

Hükümetin, buna devletin de denebilir,
IŞİD'e savaş açtığı koca bir yalandır. IŞİD, Tür-
kiyenin Suriye'de belli bir toprak parçasını işgal
etmek; Rojova topraklarına girip devrimi ezmek;
Türkiye ve Kürdistan devrimci güçleri üzerinde
terör estirebilmek için bir bahaneden başka bir
şey değil. MİT, Suriye topraklarına “bir kaç
roket” atamamıştı ama iplerini elinde tuttuğu
katil sürüsünü harekete geçirerek savaş için ge-
rekli ortamı yarattı.

El Kaide, ABD'nin Afganistan işgalinde
hangi rolü oynadıysa IŞİD de Türkiye'nin Suriye
topraklarına girmesi konusunda aynı rolü oynu-
yor.

IŞİD denen katiller sürüsü kullanılarak ya-
pılan Adana, Mersin, Diyarbakır katliam giri-

şimleri ve en son Suruç katliamı bir zincirin hal-
kaları olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak Hükümet, arka cepheyi sağlama al-
madan, yani devrim güçlerini ezmeden bir dış sa-
vaşa kalkışmanın çılgınlık olacağının farkında.
Operasyonlar, Kürt halkına yönelik terör dalgası,
devrimci güçlere karşı binlerce polisle yapılan
operasyonlar işte bu amaca yöneliktir.

IŞİD bahane. Asıl amaç Türkiye-Kürdistan
birleşik devrimiyle birlikte Rojova devrimini or-
tadan kaldırmak ve eğer mümkünse Suriye'de
dinci faşist bir iktidara yol açmak.

Bunun için hükümetin elinde tek araç kaldı:
Dış savaş ve buna bağlı olarak gerici iç savaşı
derinleştirmek. Son polis operasyonları, Güney
Kürdistan'da gerilla mevzilerine yönelik bom-
bardımanı, bu konuya ilişkin açıklamalar hükü-
metin faşist terörü yoğunlaştıracağının açık
göstergesi.

Devrim Günceldir
Ancak hükümetin faşist terörü yoğunlaştı-

racağı ne kadar açık ise, birleşik devrimin, Ro-
jova devriminin günden güne güçlendiği;
Haziran Halk Ayaklanması, 6-8 Ekim Serhıldanı

deneyimlerini; Kobane, Tel Abyad zaferlerini ar-
kasına almış halkların devrimci iktidar yürüyüş-
lerinin durdurulamayacağı da o kadar açıktır.

Hükümet son bir şansını kullanıyor; hepsi
bu. Devrim, tarihte hiç olmadığı kadar güncel-
dir. Zaten dinci faşist iktidarın böyle maceralara
girmek zorunda kalmasının nedeni de bu gerçeği
görmüş olması değil mi! Dinci faşist iktidar
emekçi sınıflara, Kürt halkına, devrimin toplum-
sal güçlerine karşı kılıcını çekti. Ama onun bu
hamlesi gücünden değil, güçsüzlüğünden ve dev-
rim karşısındaki çaresizliğinden kaynaklanıyor.

RT Erdoğan'ın “yasalar çıktı ama eylemleri
önleyemedik, güvenlik zaafımız var” şeklindeki
sözleri bu çaresizliğin itirafıdır.

Çaresizlikten atılan adım, adımı atanın so-
nunu getirecektir. “Yeni Süreç” zamanın devrime
doğru çok daha hızlı aktığı bir süreç olacak. Dar
kafalı dinci faşistlerin bunu anlama kapasiteleri
yok.

Kürt halkı, emekçi sınıflar ve devrimin
diğer toplumsal güçleri devletin terör dalgasına
eylemlerle, isyanlarla, ayaklanmalarla karşılık
verecekler.

İlk işaretler gelmeye başladı bile.

Editör
“YENİ SÜREÇ”

Suruç'ta Katliam:
Katillerini Tanıyoruz

Devletin katliamları sürüyor. Yakılıp yıkılan, yok
edilmek istenen Kobane'de yaşamı yeniden kurmak iste-
yen gençler, Suruç'ta katledildi.

Yaklaşık 300 SGDF'li öğrenci, Kobane'ye gitmek
üzere Suruç'a hareket etmişti. 20 Temmuz günü konakla-
dıkları Amara Kültür Merkezi önünde basın açıklaması
yapmak isteyen gençlerin ortasında saat 11.50 civarında
bir bomba patladı ve ilk haberlere göre 10'un üzerinde ölü
ve yüzün üzerinde yaralı var.

Bombalı saldırının ardından yaralananları hastaneye
götürmeye çalışanlara da polis gaz bombaları ile saldırdı.

Rojava'daki Leninist savaşçıların verdiği habere göre,
Kobane'de de aynı zamanda hurda araç parkında bir pat-
lama oldu. Leninist savaşçılar, Kobane ve Suruç saldırı-

larının eş zamanlı yapılmasının saldırının tek merkezden
yapıldığı şüphesini güçlendirdiğini söylüyor. Ve patlama-
nın YPG, YPJ karargahına ve kendilerine yüz metre
uzakta yaşandığını ve tahminen en az 1 tonluk patlayıcı
kullanıldığını söylüyorlar.

Burjuva basın ise silahlarını kuşandı, şu anda Su-
ruç'taki patlamanın PKK-PYD çatışmasının sonucu ola-
bileceğini, Türkiye'nin büyük tehdit altında olduğunu
söylüyor.

Varlığını döktüğü kanlarla sürdüren devlet, bu kan
denizinde boğulacak. Katilleri tanıyoruz. Bombayı koyan
ellerin kim olduğu değil önemli olan. Yanıbaşında büyük
bir kahramanlık destanı yazılırken, büyüyen devrimin
kendi kanlı egemenliğini yok edeceğini bilenlerdir katil-
ler. Sözcükler anlamını yitirdi. Acı ve öfke... Artık şairin
dediği gibi “Varılacak yere kan içinde varılacaktır. Ve
zafer artık hiç bir şeyi affetmeyecek kadar, Tırnakla ko-
parılıp alınacaktır”

Katliamcı IŞİD Devletin Ta Kendisidir!
Bugün Suruç'ta bir katliam yaşandı. Katliamın sorumlusunun kim olduğunu sor-

maya gerek yok! Rojava'da insanları hunharca katleden, kadın köle pazarları kuran ve in-
sanlığı ortaçağ karanlığına götürmek isteyen katiller sürüsü IŞID ve onun en büyük
destekçisi dinci faşist iktidardır. Hatta bu ikisi bugün bir ve aynı şeydir!

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar!
Dinci faşist iktidar katliamlarla ve en ilkel saldırılarla sömürücü iktidarını devam et-

tirmeye çalışıyor! Emekçi mahallelerinde dinci faşistleri sistematik olarak yerleştirip,
karşı-devrimin vurucu gücünü örgütlemekte. Bu saldırılar da göstermiştir ki; bugün dev-
rimci güçler bu dinci faşist çevrelerin örgütlenmelerini dağıtmak, onları barındırmamak
için yoğun bir faaliyet örgütlemeli ve bu faaliyetin halkların çıkarına olduğunu bilmeli-
dir.

Rojava'da büyük yenilgi alan bu katiller sürüsü, yenilginin sorumlusunun Türkiye
ve Kürdistan'ın yiğit gençleri, kadınları ve emekçileri olduğunu bilmektedir. Halkların
mücadele birliği katliamcı güçleri geri-
letmiş, özgürlükçü güçleri ilerletmiştir.
İşte bugün, bütün uluslardan işçiler
emekçiler, gençler mücadelesini dinci fa-
şist iktidarı alaşağı etmek, IŞIDleşmiş ik-
tidarı devirmeye yöneltmelidir.

Söylenecek fazla söz yok! Öfkemiz
büyük! Ama bu katliamlardan sonra biz-
leri dizlerimiz üstünde baş eğmiş olarak
görmek isteyenlere cevabımız, devrimin
tüm gücünü bu katiller sürüsünün üstün-
den eksik etmemek olacaktır!

Tüm Faşist Odakları Dağıtalım!
Faşizme Karşı Silah Başına!

Ya Devrim Ya Ölüm!
Mücadele Birliği Platformu

Saldırılara Karşı Mücadele Birliğini Büyütelim
Bugün Pirsus'ta (Suruç) bir patlama meydana geldi. Kobanê'de de eş zamanlı bir patlama meydana

geldi. Önceki günlerde Cudi'de yangın ve patlamanın olduğu anlarda, Lice'de bir yangın daha... Kürdis-
tan topraklarında eş zamanlı yürütülen bu saldırılar faşizmin planlı ve kanlı yüzünü bir kez daha karşımıza
çıkarmıştır.

Faşizmin bu saldırıları çok planlı ve organizedir. Bizler artık faşizme karşı daha uyanık olmak ve ken-
dimizi koruyacak önlemleri almamız gerekmektedir.

Devrimci Emekçi Komiteleri olarak Kürdistan da yaşananları kınıyoruz. Bütün işçi ve emekçileri fa-
şizme karşı mücadele birliğini büyütmeye çağırıyoruz.

DEK (Devrimci Emekçi Komiteleri)

Katliam Protestosuna Polis Saldırısı
SGDF'li gençlerin Suruç'tan Kobane'ye git-

mek üzere Amara Kültür Merkezi önünde yap-
tıkları basın açıklaması sırasında patlayan
bombayla katledilmesini İstanbul'da Tünel'den
Galatasaray Meydanı'na yürüyerek protesto
eden kitleye çevik kuvvet gaz bombası ve plas-
tik mermiyle saldırdı. Yaşanan katliamı protesto
için 20 Temmuz akşamı İstanbul'da binlerce kişi
Tünel'de toplanarak Galatasaray Meydanı'na yü-
rüyüşe geçti.

Katliamı protesto eylemine aralarında Mü-
cadele Birliği Platformu'nun da bulunduğu dev-
rimci örgütler, siyasi partiler, milletvekilleri,
emek örgütleri yönetimleri ve demokratik kitle

örgütlerinden binlerce kişi "Katil Devlet Hesap Verecek", "Katil
İŞID İşbirlikçi AKP", "Katillerden Hesabı Emekçi Halklar Sora-
cak", "Biji Berxwedana Kobane" sloganlarıyla Tünel'de toplan-
maya başladı. Tünelde toplanan kitle gruplar halinde gelmeye
devam eden kitleyle birleşerek Galatasaray Meydanı'nda toplandı.
Burada oturma eylemine geçilerek basın açıklaması ve konuşma-
lar yapıldı.

Basın açıklamasının sonlarına doğru polis gaz bombası ve
tazyikli suyla kitleye saldırdı. Gençler polise havai fişek ve taşlarla
karşılık verdi.

HDP ve ESP adına Suat Çorlu ortak açıklamada bulundu.
Yaşanan saldırının Kobane etrafındaki enternasyonal dayanışmayı
kırmayı amaçladığını, canilik ve barbarlık örneği olan bir saldı-
rıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Çorlu, “Halklarımız ara-
sında oluşturulmak istenen dayanışmaya, halklarımızın kurtuluş
özlemlerine, birlikte yaşama iradesine, barış ve özgürlüğe, Ro-
java devrimi ve Kobane direnişine, devrim umutlarına yapılmış-
tır" dedi.

SGDF adına Özgür Bedel ise "AKP'sinden MİT'ine devletin kendisidir" dedi. Bedel, "Bu saldırıyla
barışı inşa etmemizi engelleyeceklerini sandılar. Ama yanıldılar. Bedeli ne olursa olsun, özgür bir yaşamı
inşa edeceğiz. Barışı ve özgürlüğü tüm sokaklara taşımak görevimizdir" dedi

Açıklamanın ardından kitle dağılırken, polis saldırdı. Gençler polisin gaz bombalı ve tazyikli sulu sal-
dırısına taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Kitle ara sokaklara doğru dağılırken, gözaltına alınan 4 kişi ser-
best bırakıldı.

Kadın Tutsaklardan Açıklama
“Haber değil,
Ateşten bir rüzgar bu
Sevdanın şafaklarını dağlayan
Ey ruhumdaki şaşkın çığlık
Öfkemdeki çılgın tomurcuk,
Bilmez misin, BİL-MEZ-Mİ-SİN
Acının duvarları aşılmıştır.”

Ş.Tamer

Kaçıncı aşıyoruz acının duvarlarını? Bedeni-
mizi yakan ateşten rüzgar kaçıncıdır yüreğimizi çığ-
lık çığlığa tutuşturuyor? Kaçıncıdır öfkemiz
bileniyor, söz veriyoruz devrim bakışlılarımıza? Ka-
çıncıdır sığmıyoruz duvarların arasına, YEMİNLER
EDİYORUZ?

...Amed, Kobane ve Pirsûs... Acının şahikasın-
dayız artık. Rojava Devriminin ateşiyle kuşanan
Arin'den İvana'ya, Rubar'dan Eric'e, Paramaz'dan
Jonston Ashley'e, HAlil'e ölümsüzleşen yoldaşları-
mızın aydınlattığı yoldan ilerleyerek birlikte müca-
dele yaşam buluyor.

“Kobane'yi birlikte savunduk birlikte inşa ede-
ceğiz” kararlılığıyla Suruç'a ulaşan Sosyalist Genç-

ler'in vahşice katledilmeleri öfkemizi büyütüyor.
Rengarenk oyuncaklarla, defterler kalemlerle, fi-
danlarla Kobane'ye gülüşler katmak isterken katle-
dildiler. Kalemlerden oyuncaklardan korktu katiller
ve onların işbirlikçileri. Birleşen düşlerden, devrim
bakışlılardan korktular.

Dört duvar arasından bizler de sözümüzü söy-
lüyoruz; katilleri ve işbirlikçilerini tanıyoruz. Kat-
liamın hesabını soracağız. Cevabımız sonsuzluğa
uğurladıklarımızın ördüğü dayanışmayı büyütmek
olacak. Cevabımız devrim düşlerini gerçekleştirmek
olacak. İnanıyoruz ki, gün gelecek oyuncaksız
çocuk kalmayacak.

Bu duygularımız ve inancımızla, başta ESP ve
SGDF'li dostlarımız, yoldaşlarımız, şehit aileleri,
Suruç halkı olmak üzere tüm Türkiye halklarının
başı sağolsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Halk-
larımızın öfkesini, direncini nerede olursak olalım
büyüteceğimize söz veriyoruz.

MLKP, MKP/MKB, PKK-PAJK, TİKB,
TKEP/L ve TKP/ML Davası Tutsakları

NOT: Devrimci kadın tutsaklar katliamın olduğu
günden itibaren 3 gün kapı dövme ve slogan atma
eylemi yaptılar; anma etkinliği düzenlediler.
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Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz ama aynı park için ikinci kez isyana kalkışılır.
Çünkü Gezi Parkı, üç beş ağaca ev sahipli yapan yer olmaktan çıkmış, anıtsal mekan-
lardan biri haline gelmiştir. Üstelik bir diğer anıtsal mekan Taksim'in hemen yanı ba-
şında. Bu da onu doğrudan devrimin bir bileşeni haline getiriyor.

Anıtsal mekanlar, büyüklüğüyle sarsıcı ve tarihsel olaylara ait belleği ayakta tutan,
uğruna büyük acılar çekilmiş özlem ve idealleri bir hayal olmaktan çıkartıp onu görü-
nür, elle tutulur, somut kılan olanlar ve yapıtlardır. Bu yüzden anıtsal mekanlar, sınıf-
lar mücadelesinin zülf-ü yaridir, dokunan yanar, konulmasına göz yuman çukurun
dibini boylar.

1991'de SSCB'yi dağıtan karşı ayaklanmacılar, zaferlerinin kesinliğine rağmen
ne Kızıl Meydan'a ne de Lenin mozolesine ellerini sürebildiler, bunun neye mal ola-
bileceğini bilecek kadar fikir sahibiydiler. Ama 2014'te, bu kez akıl fikirden nasibini
alamamış besleme faşistler Kiev'de Lenin heykellerine uzanınca cevaplarını Luhanks-
Donetsk'i sosyalist güçlere terk ederek almış oldular.

Gezi'nin de benzer bir nitelik kazandığını ileri sürerken abartmıyoruz. Son kırk
yılın sert mücadelelerini sırtlayanlar için bellek ve ideali taze tutmak bu türden anıtsal
mekanlara ihtiyaç duymaz. Fakat Haziran günlerinde çoğu ilk kez eyleme girişen ve
orada tepeden tırnağa değiştiğini hisseden milyonlar için o parkın niteliği çok açıktır.
Ayaklanmacıların pek çoğu, o müthiş heyecanlı günlerin geriye bıraktığı tek somut
gücün o parkın yaşaması olduğunu söylüyor, söyleyecektir.

Danıştay'ın daha önce kesin karara bağladığı Kışla Projesini iki sene sonra onay-
lamasının altında yatan neden de, Gezi'nin anıtsal mekan haline gelmesidir. Haziran
Ayaklanmasını büyük bir güç ve kanla bastırdığı için değil, ama ayaklanmacıların daha
ileriye gidecek örgütsel organlara ve donanıma sahip olmadıklarının ayırdına varınca
adım adım geri çekildikleri için, tekelci egemen sermaye bir pata durumunda bulun-
duğunu biliyordu pekala. Bu yüzden iki yıl boyunca parka dokunmaya cesaret ede-
medi.

Ne zaman ki, bu toprakların birleşik uzlaşmacı sosyalistleri, solcuları, “sokağı
meclise taşımak” hedefinde başarılı olmanın verdiği keyifle başları döndü ve ne zaman
ki en güçlü söylemsel literatürün AKP düşmanlığında bulan sokağı, bizzat AKP ile
koalisyon arayışlarına meze eyledi, işte o zaman tekelci sermaye, henüz sıcak anılarıyla
taptaze devrimci bellekleri ateşlemeye aday o anıtsal mekanı yerle bir edecek kararı al-
maktan çekinmedi.

İstanbul'un sıcak yaz rehavetiyle gevşediği, kalabalık emekçi mahalleleri kırdan
kopamamış milyonlarının yıllık hasat için yığınlar halinde köylerine doğru yol aldığı
bir zamanda, Gezi Parkı'nın yıkımına imza atanların hesap etmedikleri bir kaç şey var:
Sırf uzlaşmacı sol öyle istiyor diye büyük emekçi kalabalıkları hükümetle uzlaşmış ya
da öfkeleri yumuşamış değil.

Aksine, iki yıl önceki ayaklanmada henüz etkisi görülmemiş ekonomik krizin,
tüm çalışanları borç sarmalında sık boğaz ettiği bu zaman diliminde metal ve maden
işçilerinin bir virüs misali yayılan eylemlerinde görebileceğimiz gibi, art arda binen mü-
cadeleler zinciri ciddi bir yoğunluk kazanmıştır. İki yıl önce, çözüm sürecinden bek-
lentileri nedeniyle ayaklanmada kendi devrimci potansiyelini göstermekten alıkonan
Kürt halkı, bugünlerde yeniden devrimci halk savaşı iklimine girmiş, Kobane ve Gire
Spi zaferlerinde özgüveni yerine gelmiştir. Alevi emekçiler ise şu son iki yıl içinde
tekelci düzen partilerinin ikiyüzlülüğünü test edip onlardan kopmaya başlamıştır. Ka-
dınlara gelince, onlar açık alanlarda silahlanma çağrısı yapacak denli öfke doludur.
LGBTİ'ler 13 yıldır olaysız tamamladıkları Onur Yürüyüşlerinin sonuncusunda vahşi
bir saldırıya uğramalarına rağmen bayraklarını yere düşürmediler, yapılamaz denen
yürüyüşlerini yaptılar.

Şurada, burada, ya bir ağaç kesimi ya da basit bir trafik kazasına bile anında ba-
rikatlar, yol kesmelerle yanıt veren çeşitli emekçi kesimleri içlerinde kaynamakta olan
öfkenin kanıtlarını sunuyorlar. Sonuç olarak, olaylar artık ardı ardına değil ama üst
üste binecek denli sıklaşmış, kitleleri gevşetecek küçük aralıklar bile kaybolmuş, düş-
meye fırsat bulamayan gerilim sürekli yükselme çizgisine oturmuştur. Tıpkı 31 Mayıs
öncesinde olduğu gibi.

Ve şimdi şurada burada parça parça isyanlara kalkışan emekçi sınıflar, onları bir-
birine bağlayacak genel bir bahanenin bekleyişi içindedirler. Sağolsun tekelci sermaye,
büyük korkusu ve akılsızlığıyla, birleştirici niteliğini kanıtlamış, o bahaneyi kendi el-
leriyle sunmaya hazırlanıyor.

Marx, Fransa'da Sınıf Savaşımları'nda genel oy hakkını gaspetmeye hazırlanan
burjuvazinin bu sayede nasıl genel bir bahane yarattığını ve bir devrimde böylesi genel
bahanelerin rolünü şöyle betimliyordu:

“... burjuvazi akınıyla, istilasıyla, bütün ulusal tutkuları kendisine karşı ayağa
kaldırıyor. Genel oya karşı saldırısıyla yeni devrime genel bir bahane sağlamış oluyor
ve devrimin de böyle genel bir bahaneye gereksinmesi vardır. Bütün özel bahaneler
devrimci birliğin kesimlerini birbirinden ayırırdı ve onların arasındaki ayrılıkları or-
taya çıkarırdı. Genel bahane, yarı-devrimci sınıfları sersemletir, gelecek devrimin be-
lirli niteliği üzerinde, kendi eylemlerinin sonuçları üzerinde, bir takım kuruntulara
kapılmalarına neden olur.” (Marx, age, sf.135)

Marx'ın son cümlesi, en başta Taksim Dayanışması'nı oluşturan güçlere dair ni-
teliklere denk düşmektedir. Bütün yarı devrimci sınıflar gibi, onlar da, ilkinde olduğu
gibi, ikinci Gezi Ayaklanması'nda (eğer gerçekleşecek olursa) aynı sersemliği ve boş
kuruntuları tekrarlayacaktır. Çünkü genel bahane çoğunlukla, devrimin o güne dek ya-
kından ilgilendiği köklü sorun ve konularda apayrı bir sorunda ve mekanda kendini
belli eder ve çoğu kimse meselenin bir devrimin ihtiyaç duyduğu genel bahane oldu-
ğunun ayırdına varamaz.

Genel bahanenin bu az çok belirsiz niteliği, en başta küçük burjuvaları serseme
çevirir. Özellikle uzun bir iç savaşın derin yarılmalar, kamplaşmalar, uç kutupta söy-
lem ve duygular yarattığı bu topraklarda, ancak herkesin kendini özdeşleştirebileceği
denli belirsiz (yani ideolojik kostümlerinden yoksun, kimsenin tek başına “benim” di-
yemeyeceği) bir genel bahanenin, böylesi büyük devrimleri tetikleyebileceği gerçeği,
burnundan kıl aldırmaz tavrıyla ortalıkta dolaşan entelektüel cambazların ve siyaset
pazarlamacılarının algı alanı dışında kalır.

İki yılda yeterince birikmiş öfke ve herkesin artık son duvara gelip dayandıkları
dair o umutsuz çırpınışları, iki yıl öncesinden birlik olunduğunda ne denli sarsıcı bir
güce eriştiklerine dair o kuvvetli ve taptaze bilinçle kaynaşıyor. Bir yanda biriken umut-
suz çırpınışlar, diğer yanda birliğin verdiği güce dair apaçık bilgi, yeni patlamaların ma-
yası oluyor. Ve şimdi, ayaklanmacılar bu kez, tam da kaldıkları yerden, kendi
inisiyatiflerini özgürce kurabildikleri forumlardan yola çıkarak, ikinci ayaklanma için
somut hazırlıklara vakit geçirmeden girişmelidir.

Tekelci sermayenin meydan okumasına karşılık vermek, iki yıl önce olduğu gibi
bugün de “bir kaç ağaç meselesi” değil, devrimin en sembol, en genel bahanesi, bu
kez kesin zafer için gerekli güçlerini hazırlamak yönünde yararlanmak için korumaya
almaktır.

GEZİ PARKI YENİDEN Mİ?

Umut Çakır

Bu bir haber olamayacak ne yazık
ki. Haberler -bildiğim kadarıyla- olay-
ların yorum katılmadan, nesnel olarak
aktarımıdır. Ben yaşadıklarımı, gör-
düklerimi; duygularımı katmadan anla-
tamayacağım.

Antep'ten yazıyorum, size son iki
günümü, Suruç'taki katliamdan itibaren
aktaracağım.

Kobanê'nin yeniden inşa çalışma-
larına destek olmak için Suruç'a gitmiş
olan bir dostumdan telefon geldi.
Açtım; adımı sayıkladı, kendinde değil
gibiydi. Sonra bana "Burada patlama
oldu, bomba patladı" diyebildi. İnana-
madım, o boşlukla, anlık şokun hissiz-
liğiyle "Emin misin?" diyebildim.
Donakaldım. Sonra da iyi olup olmadı-
ğını sorabildim. İyiydi. Yanındaki arka-
daşlarına ulaşamıyordu. Ne olduğunu
anlayamadım, tekrar aramasını söyle-
dim kapatırken. Kendimi bir kabuğun
içinde hissettim; hiçbir şeye dokunamı-
yor, hiçbir sesi duyamıyor gibiydim.
Kulaklarımda bir çınlama patladı sanki.
Kendimi toparladım ve internetten ha-
berlere bakmaya başladım. İlk anlarda
pek bir şey bulamadım ama bir kaç da-
kika sonra haber internete görüntülerle
birlikte düşmeye başladı. Görüntüler...
Etten ve kandan... Elleri, ayakları do-
nuyor insanın. Çözünüyor, sanki kasla-
rına bir titreme yapışıyor. Et ve kan.
Parça parça; birleşince, insan.

Arkadaşımı defalarca aradım, has-
tanedeydi, sakinleştirici iğne yapmış-
lardı. Uyur gibi konuştu telefonda.
Akşama doğru Antep'e geldi, yeniden
hastaneye gittik. İyiydi. Ondan ayrılıp,
onun kıl payı kurtulduğu katliamın pro-
testosuna gittim. Antep Emek ve De-
mokrasi Güçleri'nin düzenlediği
protesto, Yeşilsu Parkı'ndaydı. Mutsuz,
memnuniyetsiz bir kalabalıktı alandaki.
Tabii aynı zamanda herkes öfkeli ve bir
kısmı şaşkın... Ağlayanlar, dişlerini sı-
kanlar, "Barış bu demekse istemiyoruz!"
diyenler... Tabii öfkeyle haykırılan slo-
ganlar... Basın açıklamasının ardından
cenazelerin Antep'e geleceği belirtildi,
1 saat sonra Asri Mezarlık içindeki Adli
Tıp'ın önünde toplanılması için çağrı
yapıldı.

1 saat sonra Asri Mezarlık'a var-
dık. Araçlarımız mezarlığın kapısından
çevrildi. Uzaktaki kapıdan girilmesini
salık veriyordu polisler. Tartışmalar ya-
şandı. Yine ve her zamanki gibi "emir
kulları"ydılar. Arabayla gelen arkadaş-
larımıza haber verdik. Yürüyerek geçtik
Adli Tıp önüne. Analar oradaydı. Biz
bekliyorduk, sanki ağzımızın içi diken-
lerle doluydu. Yanına gittiğim bir çok
ana ağlamaklıydı. Hepsinin istediği ay-
nıydı: "Gençlerimiz, çocuklarımız öle-
ceğine biz bir kere ölelim. Size gelen
bize gelsin" Analardan biri tutup elimi
öptü. Engelleyemedim. Düşünebiliyor
musunuz? Saçları apak bir kadın elim-
den öptü beni. "Size kurban olurum."
dedi. Kimdim ki o an ben? Kim?
Neydi, eli öpülenin kutsal sayıldığı bu
memlekette, o elimi öptüren kimlik?
Cevabı biliyorum. Sanırım sizler de bi-
liyorsunuzdur.

Arkadaşlardan birinin annesinin
fenalaştığını duydum. İleriden feryat
yükseldi, gençler o yöne doğru koşuştu.
Ben de koştum tabi. Fenalaşmış kadın,
hepimiz fenaydık zaten, o hepimiz ye-
rine ağlıyordu. Onu gören arkadaşlar-
dan bazılarının gözlerinin dolduğunu
fark ettim. Kimse elini tutamıyor, hiç-
bir şey diyemiyordu. Dayanamadım.
Gözleri görmeyen bu ananın elinden
tuttum, göğsüme bastım kafasını. Ağ-
lamak olur mu, olmaz mı demedim.
"Sen böyle edersen, biz nasıl dayana-
lım, nasıl duralım?" dedim. "Onlar he-
pimizin çocuklarıydı." dedi. Feryat
ediyordu, "Tayyip'in de, bu pislikleri
destekleyenlerin de ocaklarına ateş
düşsün." diyordu. "Onlar öleceğine ben
öleydim." dedi. Ben kızdım, onun des-
teğinin önemini vurguladım. "Benim
neyim var ağlayan bir çift gözden
başka? Onlar gençti, hepsinin yerine
ben öleydim" dedi. Daha da bir şey di-
yemedim. Gözlerim doldu. Sustum. Di-
yebilecek sözüm kalmadı. Boğazımda

bir düğüm büyüdü, büyüdü. Neyse ki
sakinleşti o da. Sonra birlikte sustuk.

Cenazeler gelmeye başladı. İki
araç, morgdan aldıkları cenazeleri hızla
getirip hemen Adli Tıp'ın polis bariye-
riyle çevrili bahçesine girdiler. Sanki
bizden kaçırır gibi. Sonra itiraz ettik.
Gidip araçların geldiği yolda, geldikle-
rinde araçları durdurup yoldaşlarımızı,
ölülerimizi omuzlarımızda taşımak için
beklemeye başladık. Kaç saat sürdü bu
bekleyiş, bilmiyorum. Defalarca gelip
bizi Adli Tıp önüne çağırdılar, "Araç-
lar morgdan çıkınca haber verecekler,
gelip burada karşılayacağız." dediler.
Gençler olarak kabul etmedik. Çünkü
biliyorduk ki yine kaçırır gibi getire-
ceklerdi yoldaşlarımızı. Onlar yoldaş-
larımızı kaçırarak götürünce biz
gençler, kitle ile beklediğimiz Adli Tıp
önünden ayrılıp cenaze araçlarının
geçiş güzergahında, Adli Tıp ile mor-
gun arasındaki yolda beklemeye başla-
dık. Yolda beklerken kapıdan 200'ü
aşkın kişi girdi. Hepsi de sivildi. Önce
mahallelerden destek için geldiklerini
düşündük. Yakınlaştıklarında fark ettik
ki polislerdi. Ellerinde coplarını sallaya
sallaya, utanmadan, sıkılmadan, salına
salına geliyorlardı. Bekledik. Geçip git-
tiler Adli Tıp'a doğru.

Düşman bizi yanıltmadı. Habersiz
morgdan çıkardıkları ölülerimizi, kim-
seyi aramadan, omuzlarımızda taşın-
masınlar diye ellerinden geleni yaparak
getirdiler. Ama biz temkinliydik. Bu-
lunduğumuz yerde araçların geçişine
izin vermedik. Koskoca Savcı bey bek-
liyormuş da işlemleri yavaşlatırmışız.
Öyle diyorlardı, dinlemedik. Omuzla-
dık ölülerimizi. İki araçtan beş ölü yol-
daş. Havayı et kokusu sardı. Et.
Sloganlar, zafer işaretleri arasında Ko-
banê'ye güzellikler için gitmeyi amaç-
larken kana ve ete dönüşmüş
ölülerimizin kokusu. Sanırım benim
için artık tüm sloganlar böyle kokacak.
Ve her sloganda, yüreğimin en içinde o
gidişlerin öfkesi patlayacak.

Daha sonra cenaze araçlarının gü-
zergahını değiştirdiler. Zaten biz yolda
beklerken trafik polisleri araç geçişi
için uygun yol var mı diye soruyordu,
bulunca değiştirdiler tabi.

Biz de Adli Tıp'ın önüne geri dön-
dük. Bir feryat yükseldi, koştum. Bir
ana, "Ezgi'mi göreceğim, kızımı göre-
ceğim" haykırışları içindeydi. Yeni gel-
mişlerdi zaten. Bir de erkek vardı
yanında, hiçbir haykırışını duymadım;
ama ağlayışı kulaklarımda hala. İkisini
de ambulansa aldılar.

Anaların bulunduğu yere gittim.
Ağıtlar yükseldi yine, Kürtçe'ydi bu
kez. Bir ana oğlunu sayıklıyordu.
Muş'tan gelmişler. Nasıl ağıttır; ken-
dimi bıraktım mı, tutamadım mı bilmi-
yorum. Düşesim geldi, nefesim kesildi
sanki. Yaşamak gerçekten ağırlaşıyor-
muş bazen. Daha önce de Roboskî'ye
gittiğimde hissetmiştim bu ağırlığı. Her
şeye çare var da, ölüme yok. Bir saniye
önce yanında olan, omuz omuza yürü-
düğün yoldaşının bir saniye sonra kat-
ledilmeyeceğinin garantisi yok. Faşizm
bu. Faşizmde yasalarla korunan hakla-
rınız, yasaların uygulayıcısı konu-
munda olanlar tarafından sakız gibi
çiğnenebiliyor ne de olsa. Faşizm bu.
Bu faşist devlet, elleriyle büyüttü IŞİD-
DAİŞ'i. Şimdi de salıyor üstümüze.
Korkuyorlar ya. Korkuyorlar.

Mahallelerde silahlı çatışmalar ol-

duğuna dair bilgiler geliyor. IŞİD'e des-
tek veren derneklere ateş açılmış Vatan
Mahallesi'nde. "Geç bile kalındı." di-
yenler de var, öfkeli bakışlarla yetinen-
ler de. Karşıyaka'da polis IŞİD'e destek
veren derneklerin etrafını sarmış. Ney-
miş efendim, operasyon yapıyorlarmış.
"Biliyoruz koruduklarını" diyorlar,
"Operasyonsa bu zamana kadar nere-
delerdi?" Belli, Vatan Mahallesi gözle-
rini korkutmuş, kardeşlerine zarar
gelmesini istemiyorlar.

Sabaha kadar orada kalanlar oldu.
Ama ben dayanamadım analardan
sonra. Başımda saatlerdir dolanan bir
ağrı vardı. Büyüdükçe büyüyüp gözle-
rimi de sardı. Eve döndüm. Arkadaşlar
bıraktılar. Evde ne oldu ne bitti pek ha-
tırlayamıyorum. Saatlerdir midem bu-
lanıyordu, baş ağrısıyla birlikte daha da
katlanılmaz olmuştu. Evin içi de et ve
kan kokuyordu sanki. Saldırıdan kıl
payı kurtulan dostumun sağlık duru-
mundan emin olur olmaz uyudum.

Cenazeleri uğurlamak üzere Asri
Mezarlık içindeki Nakıboğlu Cami'sine
çağrı yapılmıştı. Sabah uyanır uyanmaz
saldırıyı-katliamı bana haber veren ar-
kadaşımla birlikte yola düştük. En geç
10 dakikada bir geçen mezarlık otobüs-
leri geçmez olmuştu. Küçücük şehirde
aktarma yaparak gittik mezarlığa. Uzun
bir yol yürüdük. Cenazeler, ölülerimiz,
yoldaşlarımız uğurlanıyordu, kızıla sa-
rılı. Et kokusu almadım. Öfkeden
başka, acıdan başka bir koku yoktu ha-
vada.

Sloganlar, ağıtlar, analar... Ailele-
rin yaptığı konuşmaları biliyorsunuz.
Ben hepsini takip edemedim. Sanırım
muhabirlik çok çok zor bir iş ve yol-
daşlarıma "Haberi ben yollarım" demek
çok ağır bir sorumluluk. Fotoğraflaya-
madım bile gördüklerimi, not alamadım
duyduklarımı. En çok aklımda kalan
Çağdaş Aydın'ın babası Fethi Aydın'ın
hastane önlüğüyle gelip oğlunun tabutu
başında yaptığı konuşmadan iki cümle:
"Yaşasın Devrim! Yaşasın Sosyalizm!"

Sanki zamanın dışındayım. Her
şeyin dışındayım. Aklım almıyor. Ala-
mıyor. Sanki duymuyorum, yaşamıyo-
rum. Fenalaşan bir kadını taşıyorlar
banka. Çağdaş Aydın'ın annesi. "Gula
min" diyor. "Benden bir parça et kopa-
rın, onun o yaralarını kapatın. O bana
dayanamaz gelir." Kalakalıyorum. Hiç-
bir şey yok. Onunkinden başka ses duy-
muyor kulaklarım. Onun haykırışları...
"Gula min"... "Benden et koparın"...
Et... Taşıyamıyorum. Yine kendimi bı-
rakmakla tutamamak arasından süzülü-
yor gözümün yaşı. Dişlerim kenetli. Bu
acının tarifi yok.

Farklı bulduğum bir noktayı ekle-
yeyim; normal zamanlarda bir çok ke-
simce sahiplenilmeyen bir slogan çokça
haykırıldı, sahiplenildi dün gece. "Fa-
şizme Karşı Silah Başına!" denildi hep
bir ağızdan. Doğru. Omuz omuza
olmak neye yetti ki?

Şimdi saat 22.00. Haber için kaç
kez geçtim bilgisayarın başına, becere-
medim. Ancak böyle ifade edebildim
kendimi. Kusurlarım affola. Hala his-
sizlik içindeyim, algım kapalı. Sanki
bana ait olmayan bir bedenin içindeyim
ve bütün bedenime genç gidişler yapış-
mış gibi. Haberlere bakıyorum, gözaltı,
polis saldırısı... "Barış süreci bitti" di-
yenler var. "Keşke", diyorum; "keşke
hiç başlamasaydı."

"Onlar Öleceğine Ben Öleydim"
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QUO VADİS

Ali Varol Günal
Suruç'taki katliam ve hemen sonrasında yaşanan gelişmeler

bize bir kez daha bu soruyu sorduruyor: Nereye gidiyoruz? Bu
soru elbette toptancı bir soru; her sınıf, parti ve birey bu soruya
kendi durduğu yerden cevap verecektir. Bu, bugünü tahlil etmek
olduğu kadar bir gelecek öngörüsü de olacaktır.

Açıktır ki, Suruç'taki katliam devlet tarafından yapılmıştır.
İntihar bombacısının IŞİD'li ya da başka bir dinci faşist örgütten
olması, bu gerçeği değiştirmiyor. Zaten TC devletinin bunlarla
içiçe geçtiğini artık sağır sultan bile duydu. Devleti böyle gözü
dönmüş bir saldırıyı yapmaya iten nedenlere iyi bakmak gereki-
yor. TC devletinin işçi sınıfı ve emekçilere, yoksul Kürt halkına,
komünistlere ve devrimcilere karşı onyıllardır sürdürdüğü iç sa-
vaşta üstünlük kazanmak bir yana, inisiyatifini kaybetmesi, geli-
şen devrimci iç savaşın onu bir çöküş sürecinin eşiğine getirmesi,
devleti bu noktada savaşı başka biçimlerde sürdürmeye zorladı.
İçinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz her geçen gün derin-
leştikçe faşist devlet, baskı ve katliamlarını kat be kat artırarak
hayatta kalmanın derdine düştü. Tabii bu en çok Türk devletinin
demokratikleşeceğine dair içinde gizli bir umut besleyenleri hayal
kırıklığına uğratsa da gerçeklik, tamı tamına buydu. Yıllardır
devam eden devrimci mücadele devleti o derece korkuttu ve pa-
nikletti, kendi içerisinde bir dağılma ve çözülme sürecinin eşi-
ğine getirdi ki, bu savaşı her ne pahasına olursa olsun kazanmak,
TC devleti için bir varlık yokluk meselesi haline geldi. Böyle
gözü dönmüşçesine saldırması, hem iç savaşı hem de dış savaşı
bu denli körüklemesi başka bir şeyle ifade edilemez.

Faşist devletin, gelişen süreçle birlikte kitlesel katliamlara
girişebileceğini 6-7 Ekim ayaklanmasında tespit etmiştik. Çıkar-
dıkları iç güvenlik yasasıyla, açıkça polise öldürme yetkisi ver-
meleri bunu gösteriyordu. Sonra Diyarbakır mitingine bomba
konması ve en son Suruç'taki katliam,devletin iyice gözü karart-
tığını ve tekelci burjuvazinin de sistemi korumak için serinkanlı
davranma yetisini tamamen kaybettiğini gösteriyor. Bundan sonra
devletin bu türden saldırılarının artacağını şimdiden tespit etmek
gerekiyor. Bazı kesimler bizim düşüncemizi paylaşıyorlar; ancak
bunu sınıflar mücadelesinin geçilmesi zorunlu bir uğrağı değil de
gözünü iktidar hırsı bürümüş bir muhterisin, kendi konumunu
korumak için yaptığı çılgınca eylemler olarak görüyorlar. Bu ke-
sinlikle tarihte bireylerin oynadığı rolü yeterince anlayamamış
olmaktır. Hiç bir diktatör ya da diktatorya heveslisi, sınıfsal iliş-
kilerin onu zorladığı davranışlar dışında hareket etme şansına
sahip değildir. Eminiz RTE bugünkünden daha fazla bir gücü
elinde tutmak, elinden gelse Abhazya'dan Yemen'e kadar her
yerin sultanı olmak istiyor; ama özenti olmak ayrı bir şeydir,
özendiği kişi olmak ayrı bir şey. Marx'ın o ünlü sözünü bir kez
daha hatırlamakta fayda var: "İnsanlar kendi tarihlerini kendileri
yaparlar, ama kendi keyiflerine göre değil; kendi seçtikleri ko-
şulları içinde değil, doğrudan karşı karşıya kaldıkları, belirlen-
miş olan ve geçmişten gelen koşullar içinde yaparlar. Bütün
ölmüş kuşakların geleneği, büyük bir ağırlıkla, yaşayanların be-
yinleri üzerine kabus gibi çöker".

Görünen o ki, Türkiye tekelci kapitalizmi ve onun devleti,
Ortadoğu'da savaşı yaymak için daha aktif bir tutum almaya karar
vermiştir. Daha hükümet kurmayı başaramamışken böyle bir şeye
karar vermiş olması bir gerçekliği bir kez daha gözler önüne se-
riyor. Saldırganlık bir partinin ya da hükümetin tercihi olmaktan
çok, faşist devletin resmi politikasıdır. Seçimlere bel bağlayanlara
ya da bir an önce bir koalisyon hükümeti kurulması için çağrı
üzerine çağrı yapanlara bir anekdot olsun diye bu gerçekliği bir
kez daha hatırlatalım istedik. Bugün hangi hükümet olursa olsun,
politikası, icraatı bu olacaktır: Yurtta Savaş Dünyada Savaş!

"Yurtta savaş"ın nasıl sürdüğünü hep beraber görüyoruz. Su-
ruç'taki patlama bahane edilerek, devrimcilere, yurtseverlere sal-
dırılıyor; yeni katliamlar ve gözaltı furyası başlatılıyor. Bunun
devamının geleceğini görmek için kahin olmaya gerek yok. Se-
çimler döneminde verilen oyların tamamıyla boşa gittiğini anla-
mak için bunların olması mı gerekiyordu? Görünen o ki, seçim,
parlamento vb hepsi hikayedir. Tek gerçeklik vardır, o da devle-
tin iç savaşı kendi lehine sonuçlandırmak için başlattığı topye-
kün saldırıdır. Bunun bir adım ilerisi, sivil faşistlerin sokağa
salınmasıdır.

"Dünyada savaş"ı faşist devlet tek başına hayata geçireme-
yeceğini çok iyi biliyor. Bunun için icazet alması gerekiyor. Ve şu
anda yapmaya çalıştığı tamamen budur. İncirlik üssünün kulla-
nıma açılması vb hep bunun içindir. TC devleti Ortadoğu'daki
savaşın bizzat içindedir ve savaşın yayılması için çığırtkanlık
yapmaktadır. Devrim tarafından kuşatıldığını hisseden devlet kıs-
tırılmış hayvan misali sağı solu tırmalamaktadır. TC devletinin
savaş kışkırtıcılığının emperyalist merkezlerde nasıl karşılık bu-
lacağını şu anda kestirmek güç; ama kapitalizmin bu yeni evre-
sinde emperyalist-kapitalistlerin kendi yıkımlarını engellemek
için bir yıkım savaşına ihtiyaç duydukları bir gerçek.

Evet Quo Vadis/ Nereye Gidiyoruz? Kapitalist sistemin yı-
kılışını engellemek için insanlığı bir felaketin eşiğine getirme-
sine karşılık, insanlığın umutlarını yitirmemesi için, ilericilerin,
devrimcilerin komünistlerin, ezilen halkların topyekün karşı koy-
masına ve devrimci savaşı yükselterek kapitalist sistemden tü-
müyle kurtulmasına doğru gidiyoruz. Bunun yanı sıra, HDP
yetkililerinin her fırsatta dile getirdiği "bu savaş heveslilerine
savaş yaptırmayacağız" sözü, saldırılar karşısında devrimci sa-
vaşın yükseltilmeyeceği konusunda kararlı olduklarını gösteriyor
ki, bu tam bir handikaptır.

İç savaşı göze almadan, bu savaşı kazanmak için gerekli ha-
zırlıklara girişmeden yönümüzü tam olarak tayin edemeyeceği-
mizi, zaferi zorla söküp almak için harekete geçmenin yaşamsal
olduğunu söyleyerek bitirelim.

Gençlerin Yaşamadığı Yerde Ölmek İstiyorum
İzmir Emek ve Demokrasi

Güçleri Suruç'ta SGDF'ye yapı-
lan saldırıyı protesto etmek için
20 Temmuz günü saat 19.30'da
Sevinç Pastanesi önünde top-
landı.

Okunan basın metninde,
“Acımız derin öfkemiz sonsuz-
dur. Acılarımızı öfkeye dönüştü-
receğiz. Halklarımızın ihtiyaç
duyduğu barış ve kardeşlik ortamının yaratılması için tüm demokrasi güçle-
rini faşizme ve DAİŞ barbarlığına karşı omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Tüm
barış, özgürlük ve demokrasi güçlerinin bu katliama karşı ortak ve birleşik
bir mücadele ekseni oluşturarak halk düşmanlarına hak ettikleri yanıtı vere-
ceğinden kuşku duymuyoruz." denildi.

Ardından AKP İl binasına yürüneceği ve burada 10 dakikalık bir oturma
eylemi yapılacağı açıklandı. Öfkeli kitlenin Talatpaşa Caddesi'ne çıkması üze-
rine polis, yürüyüşe izin verilmeyeceği ve müdahale edileceği anonsunu yaptı.
Ancak yapılan anonslar, kitlenin öfkesinden hiçbir şey eksiltmedi. Kitle kararlı
ve korkusuz bir şekilde Basmane'ye yürümek istediğini belirtti. Kitle bu gü-
zergahın açılmaması üzerine yolunu değiştirdi ve Cumhuriyet Meydanı yö-
nüne doğru yürümeye başladı.

Ancak 1. kordon üzerinde yine polis barikatıyla karşılaşıldı. Bir ana pol-
islerin üzerine yürüyüp "O gençlerden ne istiyorsunuz, allah sizin belanızı ver-
sin" diyerek ağladı ve TOMA'nın önüne uzanan bir kişi de "Gelsinler, ezsinler,
gençlerin yaşamadığı yerde ölmek istiyorum" diyerek polisin saldırı hazırlığını
protesto etti. Polis barikatı önünde oturma eylemi yapıldı ve Rojava Marşı
Kürtçe ve Türkçe olmak üzere 2 dilde okundu.

Cumartesi ve pazar günleri tüm yasaklı meydanları zorlama iradesiyle
tekrar sokağa çıkılacağı duyurulduktan sonra eylem iradi olarak sonlandırıldı.

Mücadele Birliği İzmir

Gazi Mahallesi Ayağa Kalktı
Gazi Mahallesi'nde, Su-

ruç'ta basın açıklaması yapan
SGDF'lilerin katledilmesini
protesto eden binlerce kişi
sokağa çıktı.

Eski Karakol'da topla-
nılarak başlayan yürüyüş ve
basın açıklamasına Müca-
dele Birliği, SYKP, DHF,
SDP ve birçok devrimci de-
mokratik kitle örgütleri des-
tek verdi. Yürüyüş ve saygı
duruşunun ardından, milisler
silahlar ve molotoflarla Gazi
sokaklarında kurulan bari-
katları ateşe vererek katledi-
len gençleri sahiplendi.

Gazi halkı alevler içindeki sokaklarda beklemeye devam eder-
ken, helikopterler mahalle üzerinde uçmaya başladı..

Katliamlar Bizi Vazgeçiremeyecek
Bugün Suruç'ta bir katliam yaşandı. Katliamın sorumlusunun kim

olduğunu, kimin yaptığını sormaya gerek yok! Tıpkı Reyhanlı'da,
Amed'te yaptığı gibi Suruç'ta da aynı yolu kullandılar. Fail, Suriye'de
insanları hunharca katleden, kadın köle pazarları kuran ve insanlığı
ortaçağ karanlığına götürmek isteyen katiller sürüsü IŞİD ve onun en
büyük destekçisi dinci faşist iktidardır.

Bu katliama Antakya
halkı da sessiz kalmadı.
Demokratik kitle örgütleri
ve siyasi partilerin çağrı-
sıyla Antakya'da Eğitim-
sen önünde saat 18.00'da
yapılacak olan basın açık-
laması için kitle toplan-
maya başladı.

Burada okunan basın
açıklamasında, “Rojava'da, Kobane'de, Şengal'de, Tel Abyad'da katil
DAİŞ çeteleri tarafından gerçekleştirilen katliamlar ne yazık ki mev-
cut hükümetin yoğun çabalarıyla bizim sınırlarımız olan Kürdistan
coğrafyasına taşındı. Enternasyonalist dayanışmayı Kobane'nin in-
şası için hayata geçirmek isteyen ve gönüllü olarak ülkemizin birçok
ilinden yola çıkan gençliği hedef alan bu saldırı halklarımızın direni-
şini engellemeyecektir. Halklarımız bu ve benzeri karanlık eylemleri
boşa çıkartıp demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinde yola devam
edecektir.'' denildi.

Mücadele Birliği / Antakya

“Bu Dayanışmadan Vazgeçmeyeceğiz”
SGDF'li gençlerin Kobanê ile da-

yanışma amaçlı "Kobanê'yi beraber sa-
vunduk beraber inşa edeceğiz" adıyla
yaptıkları çalışmada, Kobane'ye giriş
öncesinde Suruç Amara Kültür Merke-
zi'nde yaptıkları basın açıklaması sıra-
sında patlatılan bomba ile onlarca kişi
öldü, yüzlercesi yaralandı. Bu vahşice
saldırı sonrası başta Amed, İstanbul,

Ankara, İzmir olmak üzere birçok ilde eylemler gerçekleştirildi. Bir eylem de
20 Temmuz Pazartesi günü Antep Yeşilsu Parkı'nda yapıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri'nin örgütlediği eylem saat 17.30'da başladı.
Bu saldırının sadece SGDF'li gençlere değil aynı zamanda Ortadoğu'da öz-
gürlük ve barış mücadelesi yürütenlere karşı yapılan bir saldırı olduğu söy-
lendi. "Bugün Suruç'ta bir kez daha, insanlık onurunu yitirmiş barbarlık ve
tecavüz ordusunun neler yapabileceğine tanıklık ettik. Kobanê ile dayanış-
mak için yola çıkmış Türkiyeli devrimcilerin hedef alınması, Kobanê etrafın-
daki enternasyonal dayanışmanın kırılması çabasıdır. Bu, halklarımıza,
Kobanê etrafındaki devrimci dayanışma ruhuyla kenetlenen yiğit insanlara
'Bu dayanışmadan vazgeçin' mesajıdır.

IŞİD ve benzeri tecavüz ordularının destek aldığı bütün ülkeler ve re-
jimler bu barbarlığın ortağıdır. IŞİD'e karşı sus pus olanlar, sesini bile yük-
seltmeye cesaret edemeyenler, bizlere her gün tehdit savurup IŞİD'in başını
okşayanlar bu barbarlığın suç ortağıdırlar" denilen açıklamanın sonunda
IŞİD'e ve benzeri zihniyetlere karşı daha fazla yan yana durmak, daha fazla
dayanışma içinde olma zamanıdır denilerek eylem sonlandırıldı.

Saldırı Kadıköy'de Protesto Edildi
Suruç'tan Koba-

ne'ye gitmek üzere
Amara Kültür Mer-
kezi önünde basın
açıklaması yaparken
patlayan bomba so-
nucu yaşamını yitiren
SGDF'li gençler için
pek çok şehirde ol-
duğu gibi İstanbul'un
pek çok merkezinde
eylem yapıldı.

İstanbul Kadıköy'de Altıyol'da 21 Temmuz günü saat 20.00'de yapıla-
cak eylem için yüzlerce kişi toplandı. Eyleme, Beşiktaş HDK-HDP İlçe ör-
gütünün çağrısıyla daha önceki saatlerde eylemini gerçekleştiren Beşiktaşlılar
da SGDF üyeleri Hatice Ezgi ile Büşra Mete’nin resmilerinin bulunduğu “Be-
raber Savunduk, Beraber İnşa Edeceğiz” pankartıyla kitlesel olarak katıldı.

Altıyol'dan İskele'ye yürümek isteyen kitleyi engellemek için yürüyü-
şün başlamasına yakın dakikalarda çevik kuvvet TOMA'larla yolu kapattı.

Eyleme HDK-HDP Gençlik Meclisi Beşiktaş ve Kadıköy üyeleri, SGDF,
ESP, Mücadele Birliği, DAF, DGB, Partizan, BHH, SDP, Kaldıraç, Öğrenci
Kolektifleri kitlesel olarak katıldı. Suruç'ta ölümsüzleşenler sık sık isimleri
anılarak “Yaşıyor” sloganıyla selamlandı. Kitle hep birlikte “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Katil İŞID İşbirlikçi AKP”, “Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ceğiz”, “Biji Berxwedane Kobane”, “Suruç'ta Düşene Dövüşene Bin Selam”,
“Emperyalizm Yenilecek Savaşan Halklar Kazanacak”, “AKP Savaş Halklar
Barış İstiyor”, “Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız”, sloganları attı. Bir süre
sonra polis yolun kapatıldığı gerekçesiyle kitleye tazyikli su, gaz bombası ve
mermilerle saldırdı. Bahariye Caddesi ve ara sokaklarına çekilen kitle polise sık sık havai fi-
şeklerle ve şişelerle karşılık verdi.

Ara sokaklara da çevik kuvvet restoran ve kafelerin çevresinde bulunanlara da müdahale
ederek dağılmalarını söyleyip biber gazı attı. Ara sokaklardaki çatışma ara ara devam etti.
Polis ara sokaklardaki terörünü görüntülemeye çalışan gazetecilere de saldırdı; ikisi çocuk 9
kişi gözaltına alındı.

Katliamın ardından insanların acısını dile getirmek için basın açıklaması yapılmasına
bile izin vermeyen ve terör estiren polisin gözaltıları bırakması için kitle bir süre sonra Boğa
heykeli etrafında toplanarak oturma eylemine geçti. Eylemcilere müdahale etmeyen polis kit-
lenin çevresine barikat oluşturdu.

Cenazeler İstanbul'da

Bir gün önce Suruç'ta patlamada hayatını kaybedenlerin cena-
zeleri ard arda memleketlerine uğurlanıyor. İstanbul da cenaze gelen
şehirler arasında. İsmet Şeker ve Cemil Yıldız, Gazi Mahallesi'ne ilk
ulaşan cenazeler oldu.

İsmet Şeker'i biz, Kobane'de ölümsüzleşen dostumuz Mustafa
Can Şeker'in babası olarak tanıdık. Baba Şeker, oğlunun ölümsüz-
leştiği topraklara gitmek isterken hayatını kaybetti... Sosyal medyada
son yayınladığı fotoğraflar ise, patlamadan dakikalar önce gencecik
onlarca gençle Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde zafer işaretleri
ile verdiği poz oldu...

21 Temmuz günü İsmet Şeker ve Cemil Yıldız'ın cenazesi,
uçakla havaalanına, oradan da Gazi Mahallesi'ne getirildi. Cenaze-
leri Gazi halkı mahalle girişinde kortejle, pankartlarla "Şehit Namı-
rın", "Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" sloganlarıyla karşılandı.

Mücadele Birliği okurları da yürüyüşe katılarak “İsmet Şeker
Ölümsüzdür” pankartı ile selamladı. Suruç'ta hayatını kaybeden genç-
lere, "Gözünüz arkada kalmasın, düşlerini kurduğunuz güzel yarınlara
ulaşacağız" denilerek söz verildi.

Nazegül Boyraz, Polen Ünlü ve Hatice Ezgi Sadet, Duygu Tu-
na'nın cenazesi de hemen sonra İstanbul'a getirildi.

İstanbul'a sadece cenazeler değildi gelen. Gezi'nin ve Koba-
ne'den mültecilerin cesur doktoru Çağla Seven de yoğun bakımdan çı-
karıldıktan sonra uçak ambulansla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne
getirildi. Akşam saatlerinde Dr.Çağla'yı karşılayan dostları ve mes-
lektaşları, yiğit doktorun zafer işaretiyle karşılaştı. Dr. Çağla Seven
Gezi'de ya da mülteci kamplarında yaptıkları ile değil, patlama ala-
nında yerde yaralı yatarken yanındaki kadın yoldaşının elini sımsıkı
tutuşu ile tanıdık hepimiz...



32 sosyalist! Çoğu genç, ve siper yoldaşlarımız!
Birlikte savunduğumuz Kobane için, birlikte inşa
edeceğiz diye çıktılar yola! Ve Ortaçağ karanlığından
da kara bir güruhun saldırısıyla katledildiler. Suruç'ta
yaşanan bu katliamı hiçbir devrimci gencin unutması
mümkün değil. Bu katliamın sorumlularını affetmesi
de mümkün değil! Öfkemiz büyük! Yas tutmadık,
tutmuyoruz! Sosyalizm hayalini gerçekleştirmek için
mücadele sürdürüyoruz!

Katliamdan sonra sokaklar isyan bayrağını çe-
kerken, ölümsüzleşelerimizin cenazeleri de faşizme
isyanın resmiydi. Siper yoldaşlarımızı binlerin omuz-
larında taşıdık ve sonsuzluğa uğurladık. Türkiye ve
Kürdistan'ın her yerinde binlerin katılımıyla gerçek-
leşen cenazeler dinci faşist hükümetin görmek iste-
diği tablo değildi elbette. Onlar dağılmış, ürkmüş ve
sinmiş bir kitle görmek istiyorlardı ama yanıldılar. Bu
katliamların öfkemizi daha da bilediğini gördüler.

İstanbul
Suruç'ta sosyalist gençlere yönelik yapılan yürek

burkan katliamın ardından kızıl bayraklar çekildi. Ta-
ziye çadırları, ziyaretler, dayanışma ruhu...

Günlerdir süren eylemlikler, yürüyüşler, toplu-
mun devrimcilere sahip çıktığını bir kez daha gös-
terdi.

Gezi'nin yarattığı güzel şeylerden biri de insan-
larda artırdığı dayanışma ruhu, birliktelik.

Bu etki cenazelere de yansıdı.
Bir bir gelmeye başladı genç bedenler yaşadık-

ları illere. Taziye çadırlarını bezeyen genç, pırıl pırıl
inançla bakan yüzler toprağa verilecekti.

İlk karşıladığımız Hatice Ezgi Sadet'ti. Onun
için toplanan binler Ihlamurkuyu Cem Evini doldur-
muştu. Öfkeli kalabalık avluya sığmamış, dışarıya
taşmıştı. Saatler 13.30'u gösteriyordu, Hatice Ezgi

için en kısa- en uzun yolculuk başlamıştı. Yürüdük.
Sloganlarla, öfkeyle yürüdük.

Mezarlığa giden kitle yalnız bırakılır mı hiç?
Korkarak araçlarının arkasına saklanmış beş otobüs
çevik, iki toma, iki akrep karşılama komitesi gibi kit-
leyi karşılayıp öfkeyi artırdı. Aşıldı, gidildi. Mezar-
lığa vardık, gelecek vaad eden insan seven, yaşamını
insana adayan gencecik bir bedeni sonsuzluğa alkış-
larla uğurladık.

Yüreğimiz buruk, öfkemiz, kinimiz kınında
duran bıçak gibi keskin. Polen'i Hatice'ye kavuştur-
mak istiyoruz. Araçlara bindik, Çekmeköy Ensar Ca-
miinde Polen Ünlü yanı başında metanetli ailesi.
Büyük bir dirençle karşıladı yoldaşlarını “bugün he-
piniz Polen kokuyorsunuz, hiç biriniz ağlamayın, dik
durun. Siz onun yoldaşlarısınız hepinizi seviyorum”.

Polen Ünlü alkışlarla araca bindirildi. Alkışlarla,
sloganlarla, kadın yoldaşlarının omuzunda, mezar-
lığa girildi. Mezarbaşı anma programının ardından
sloganlarla ölümsüzlüğe uğurlandı.

O Mezardan Koca Bir Ağaç Çıkacak
Gün boyu, Suruç'taki patlamalarda hayatını kay-

bedenlerin cenazelerine tanık olduk... Bir cenaze de
İstanbul'a Gülsuyu'na gelmişti: Nazegül Boyraz...

Dört çocuk annesi Nazegül Boyraz'ın cenazesi
için Gülsuyu Cemevi'nden saat 12.00'de Küçükyalı
mezarlığına doğru yola çıkıldı. Kitle, her geçen da-
kika daha da çoğaldı. Saat tam 13'00 da mezarlıkta
herkes cenaze aracından önce yerini almıştı. Sonra
cenaze geldi... Ağıtlar, çığlıklar, öfkeli sloganlar... Ce-
nazeyi kadınlar taşıyordu...

Hepimiz beyaz kefene sarılı bu ölümsüzleşenin
nasıl bomba ile karardığı biliyorduk. Saygı duruşun-
dan sonra ailesi geldi. Anlatmak keşke mümkün ol-
saydı... Onu çıkarıp kendileri mezara girmek istediler.
“Siz gidin biz ayrılmayacağız” dediler bize. Sonra iç-

lerinden biri mezara bakıp: ''Gölgede oturmayı çok
severdi.'' dedi... O mezardan koca bir ağaç çıkacaktı
çünkü...

Gazi'de Onbinler Yürüdü
Öğlen uğurladıklarımızdan sonra akşam üstü

Gazi'de on binler Duygu Tuna, İsmet Şeker ve Cemil
Yıldız'ı omuzlarda taşıdı.

Hazırlıklar çok önceden başlamıştı. Her yerde
devrimci örgütlerin pankartları, Kobane'de ölümsüz-
leşenlerin resimleri ve yollardaki direklere kızıl bay-
raklar vardı. Onbinlerce insan Gazi Mahallesi
Cemevi önünde toplanmaya başladı. Buradan Eski
Karakol Durağına geçilerek yürüyüş korteji oluştu-

ruldu. Toplanma başladığı andan itibaren sık sık Su-
ruç'ta ölümsüzleşenlerin isimleri anılarak, sık sık
“İntikam” sloganı ve devrimi gerçekleştirme sözü
veren sloganlar atıldı. Yürüyüş sırasında devrimci
gençler tarafından yürüyüş kortejinin iki yanında gü-
venlik zinciri oluşturulurken çevrede devletin olası
saldırısına karşı devrimci güçlerin güvenlik önlem-
leri aldığı görüldü.

Yürüyüş kortejinin en önünde Suruç'ta ölüm-
süzleşen 32 canın resimlerinin bulunduğu ana pan-
kart yer alırken SGDF ve ESP üyeleri, barış anneleri,
Kobane ve Suruç'ta ölümsüzleşen savaşçıların fotoğ-
rafları ve resimlerinin bulunduğu flamalarla pankar-
tın arkasında yer aldı. Kortejde Mücadele Birliği,
Partizan, DHF, Halkevleri, SYKP, EMEP, BDSP,
Proleter Devrimci Duruş, Kaldıraç, Demokratik
Alevi Derneği, TÖP-G, Emek ve Özgürlük Cephesi,
HTKP üyeleri de bayrakları ile kortejde yerlerini alır-
ken yürüyüş sırasında devrimi örgütlerden ve halk-
tan gruplar halinde katılımlar devam ederek
mezarlığa yüründü.

Cemevi'nden alınan İsmet Şeker, Cemil Yıl-
dız'ın cenazeleri pek çok Gazi Mahalleli'nin omuzla-
rında taşınırken Duygu Tuna'nın cenazesini ise
kadınlar, yoldaşları ve siper yoldaşları taşıdı.

Yürüyüş sırasında yol üzerindeki pek çok işyeri
kepenk kapatarak cenazeye katılırken evlerden, iş-
yerlerinden binlerce insan alkışlarla ve zafer işaretle-
riyle cenazeleri selamladı. Onbinlerce kişinin attığı
öfkeli sloganlar ve devrim sözü yol boyunca birbi-
rine karıştı.

Rojava, Kobane ve son olarak Suruç'taki katli-
amda yaşamını yitirenler ve ölümsüzleşen tüm dev-
rim savaşçıları için yapılan saygı duruşunun ardından
Duygu Tuna, İsmet Şeker ve Cemil Yıldız mezarla-
rına defnedildi.

Öfke, kararlılık ve anılar paylaşıldı.

Bursa
Zor Olan Bir Şey Var Ki "Acıya Dayanmak.."

Suruç'taki patlamada katledilen Narthan Kılıç

ve Ferdane Kılıç Bursa Hamitler Mezarlığında ölüm-
süzlüğe uğurlandılar.

22 Temmuz günü saat 17.00'de Bursa Nilüfer
Edebali Camisinden kaldırılan cenazeler, Hamitler
Mezarlığına getirildi. Öldürmenin çok kolay olduğu,
aynı şekilde defnetmenin de çok kolay olduğu cena-
zede çok zor olan bir şey vardı ki o acıya dayanmak..

Cenazelerin defnedilmesinin ardından saygı du-
ruşu yapıldı ve "Şehid Namırın", "Suruç Şehitleri
Ölümsüzdür", "Yaşasın Devrim ve Sosyalizm",
"Katil Devlet Hesap Verecek" sloganları atıldı.

Törenin ardından HDP Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş ve Çerkes Dernekleri Başkanı açık-
lamalar yaptılar. Yaptıkları açıklamalarda aileye ve
arkadaşlarına başsağlığı dilediklerini, orada yapılan
katliamı kınadıklarını belirttiler. Cenaze töreni "Şehid
Namırın" sloganlarıyla sona erdi.

Antakya
Okan Pirinç Antakya'da Uğurlandı

Ali İsmail, Ahmet, Abdullah'tan sonra Antakya bir
evladını daha devletin katliamına kurban verdi. Okan
Pirinç Suruç'taki patlamada yaşamını yitirdi. Gazian-
tep'teki otopsiden sonra memleketi Antakya'ya uğur-
lanan Okan, binlerce insanın katılımıyla son
yolculuğuna uğurlandı.
21 Temmuz'da saat 13.30'te gerçekleşen cenazeye
devrimci demokrat kurumlar milletvekilleri ve An-
takya halkı katıldı. Evinden alınan cenaze mezarlığa
binlerce insanın alkışları ve zılgıtları eşliğinde götü-
rüldü; yol boyunca annesinin ağıtları hiç durmadı. Sık
sık kitleye "alkış çalın bugün oğlumun düğünü alkış-
lar zılgıtlar susmasın " dedi.
Ailenin cenaze töreninden sonra, mezar başında dev-
rimci kurumlar Okan Pirinç ve Suruç'ta ölümsüzle-
şenler için bir anma gerçekleştirdi. Saygı duruşundan
sonra HDP yöneticisi bir konuşma yaparak Suruç
katliamını kınadı.
Anmada sık sık "Katil Devlet Hesap Verecek", "Su-
ruç'un Hesabı Sorulacak", "Halil'den Okan'a Müca-
dele Sürüyor " sloganları atıldı. Daha sonra akşam
18:00'de Samandağ'da yapılacak basın açıklamasına
çağrı yapılarak anma sona erdi.
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Türkiye'deki Saldırıya Sevinen Türkler, IŞİD Cephesinde Ger-
ginlik Yarattı: ''E bizden de hayvan çıktı bunlar?!''

Zaytung

Kobane'deki çocuklar için hazırlanan oyuncaklar, mücadelenin ga-
libi olan AK Parti Genel Merkezi'ne teslim edildi:

''Hadi doya doya oynayın...''
Zaytung

Kadıköy'de
Polis Saldırısı

22 Temmuz günü Suruç'ta yaşanan katliamı protesto etmek
üzere Kadıköy'de toplanan kitleye çevik kuvvet saldırdı. Ara so-
kaklarda da plastik mermi ve biber ga-
zıyla terör estiren polisi gençler havai
fişeklerle karşılık verdi. Polis ara sokak-
larda sekiz kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Kadıköy'de Altıyol'da saat
20.00'de yapılacak eylem için yüzlerce
kişi toplandı. Eyleme, Beşiktaş HDK-
HDP İlçe örgütünün çağrısıyla daha ön-
ceki saatlerde eylemini gerçekleştiren
Beşiktaşlılar da SGDF üyeleri Hatice
Ezgi ile Büşra Mete’nin resmilerinin bu-
lunduğu “Beraber Savunduk, Beraber
İnşa Edeceğiz” pankartıyla kitlesel ola-
rak katıldı. Altıyol'dan İskele'ye yürümek
isteyen kitleyi engellemek için yürüyü-
şün başlamasına yakın dakikalarda çevik
kuvvet TOMA'larla yolu kapattı.

Eyleme HDK-HDP Gençlik Mec-
lisi Beşiktaş ve Kadıköy üyeleri, SGDF,
ESP, Mücadele Birliği, DAF, DGB, Par-
tizan, BHH, SDP, Kaldıraç, Öğrenci Kol-
lektifleri kitlesel olarak katıldı. Suruç'ta

ölümsüzleşenler sık sık isimleri anılarak “Yaşıyor” sloganıyla se-
lamlandı. Kitle hep birlikte “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Katil
İŞID İşbirlikçi AKP”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Biji
Berxwadana Kobane”, “Suruç'ta Düşene Dövüşene Bin Selam”,
“Emperyalizm Yenilecek Savaşan Halklar Kazanacak”, “AKP
Savaş Halklar Barış İstiyor”, “Faşizmi Döktüğü Kanda Boğaca-
ğız”, sloganları attı. Bir süre sonra polis yolun kapatıldığı gerek-

çesiyle kitleye tazyikli su, gaz bombası
ve mermilerle saldırdı. Bahariye Caddesi
ve ara sokaklarına çekilen kitle polise sık
sık havai fişeklerle ve şişelerle karşılık
verdi.

Ara sokaklara da çevik kuvvet res-
toran ve kafelerin çevresinde bulunanlara
da müdahale ederek dağılmalarını söyle-
yip biber gazı attı. Ara sokaklardaki ça-
tışma ara ara devam etti. Polis ara
sokaklardaki terörünü görüntülemeye
çalışan gazetecilere de müdahale etmeye
çalıştı. İkisi çocuk 9 kişi gözaltına alındı.

Katliamın ardından insanların acı-
sını dile getirmek için basın açıklaması
yapılmasına bile izin vermeyen ve terör
estiren polisin gözaltıları bırakması için
kitle bir süre sonra Boğa heykeli etra-
fında toplanarak oturma eylemine geçti.
Eylemcilere müdahale etmeyen polis
kitlenin çevresine barikat oluşturdu.

Suruç Katliamı Ankara'da Protesto Edildi
Suruç'ta yapılan katlia-

mın ardından Ankara'da ey-
lemler sürüyor. Tuzluçayır ve
Dikmen'in ardından 21 Tem-
muz Salı günü 100.Yıl Ma-
hallesi de hayatını kaybeden
devrimciler için 21 Temmuz
günü sokaktaydı.

Saat 20.00'ye çağrı
yapan mahalle halkı, Migros
önünde toplanırken, OD-
TÜ'den desteğe gelen öğren-

ciler de sloganlarla katıldı. Yaklaşık 200 kişi buradan alkış ve ıslıklarla yürüyüşe
geçti. Ara sokaklar dolaşılırken, evlerden sık sık destek alkışları ve sloganlar yük-
seldi. Yürüyen kitlenin sesini duyup evlerinden çıkan bir çok insan yürüyüşe ka-
tıldı.

Mahalle dolaşılırken ara sokaklardan gelen bir araç yol isteyince, kitleyle
şoför arasında tartışma çıktı. Şoför korna çalmaya devam edince gerginlik çıktı ve
aracı birden kitlenin üstüne sürdü. Şans eseri kimse yaralanmadı ancak kitlenin
öfkesi araç sahibine zor anlar yaşattı. Onlarca kişi bir anda aracı tekmeleyerek şo-
förü araçtan çıkarmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan araca kitle izin vermedi. Araçtan
çıkan şoför yürüdü bu kez insanların üzerine. Linç edilmekten son anda kurtulan
şoförün, mahalledeki esnaflardan biri olduğu öğrenildi.

Arbedede kitleden birkaç kişi yaralanırken, araç tanınmaz hale geldi. Her şeye
rağmen yürüyüşü sürdüren mahalle halkı, eylem yine Migros önünde sona erdirdi.

DÖB'lü Öğrenciler

Suruç'ta Düşene Dövüşene Bin Selam
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Dünya'ya Benzer Gezegenin İncelenmesi Ortadoğu'ya Benzer Bir
Bölgenin Bulunacağı Endişesiyle Durduruldu

Zaytung
DEVRİM GÜNLERİ OKULU

Umut Güneş
“ Her devrimin temel yasası, yığınların kendi öz siyasal dene-

yimlerinden öğrenmeleri ve bilinçlenmeleridir” (Taylan Işık, Refor-
mizmin Eleştirisi, Demokratik Devrim ve Halk Demokrasisi, sf: 94)

Son bir haftada bu toprakların gençleri yüksek bir siyasal de-
neyim elde etti. Hem de onlarca can ve yüzlerce yaralı pahasına, göz
yaşları ve yürek yakan acılar pahasına... Ama Türkiye ve Kürdistan
başta olmak üzere, Ortadoğu uzun yıllardır devrimler ve ayaklan-
malarla çalkalanıyor. Devrimci gençliğimiz başta olmak üzere mil-
yonlarca yoksul emekçi; iç savaşın içinde savaşmayı, örgütlenmeyi,
dayanışmayı öğreniyor ve bilinçleniyor.

Taksim ayaklanmasında geçen o iki haftada yığınlar onlarca
devrimci örgütün ve yüzlerce kadrosunun yoğun pratiğiyle ancak,
belki de bir kaç yılda öğrenebileceğinden çok daha fazlasını öğrendi.
Ya forumlara ne demeli? Burjuvazinin ve reformizmin baş üstünde
tuttuğu sandık demokrasisi, forumların kitlelere kazandırdığı de-
mokrasi eğitiminin yanına yaklaşabilir mi? Gezi ayaklanması, bur-
juvazinin halklar arasında oluşturduğu ön yargıları bir çırpıda yıktı
ya da bunun önünü açtı.

Bu devrimci çalışmaların önemsizleştirilmesi demek değildir!
Tam tersine yığınların kendi öz deneyimlerinin öneminin görülme-
sini sağlamak demektir. Çünkü son bir haftadır yaşadıklarımız da,
tıpkı Taksim Komünü gibi, 6-8 Ekim Kobane ayaklanması gibi bir
dönem ve bunun önemini kavramak olağan üstü derecede hayatidir.

Devrimci eylemlerin ve ayaklanmaların içinde eğitilmiş olmayı
küçümseyen, önem vermeyen ya da dikkate almayan, pratik çalış-
malarını ve kadro şekillenişini bu gelişmelere göre konumlandır-
mayan bir hareket devrimin ancak hayalini kurmaya muktedir
olabilir.

Ama devrim okulunda okuyan, iç savaşın demokratik eğiti-
minden geçen yığınlar, Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfının ve ezilen
halklarının öncü Komünist Partisi olan Leninist Partiye her geçen
gün daha çok yakınlaşıyor. Bu ise komünist hareketin yığınlarla daha
fazla kaynaşması, birleşmesi ve bütünleşmesi anlamına gelmektedir.
İşte burada Leninist Parti ve onun genç militanları devreye giriyor!

Şansın Anası Hazırlıktır!
İstanbul ve İstanbul gibi büyük kentlerde yaşayanlar bilir, mey-

danlarda, büyük caddelerde günün her durumuna ilişkin ihtiyaç duy-
duğunuz şeyi satan işportacılar vardır. Yağmur damlası daha yere
değmeden şemsiye satmaya başlayan, maç olduğunda atkı vs. satan,
bayrak satan işportacılar. Hatta Gezi ayaklanması sırasında fazla-
sıyla tanık olmuştuk, aynı işportacılar gaza karşı maske ve duvar ya-
zılamaları için de sprey satıyorlardı. (O dönemin esprilerinden biri
şuydu, silahlı bir ayaklanma yaşıyor olsaydık muhtemelen tezgah-
larda çeşitli silahların satımını görecektik.) İşportacıların bu kadar
hızlı her şeye cevap vermeleri ve insanların ihtiyaçlarını karşılaya-
biliyor olmalarının sırrı nedir? Tek kelime ile söylersek: Hazırlık!

Evet işin püf noktası budur: Hazır olmak. Kitleler gün geçtikçe
programımıza ve onun işaret ettiği sürece yaklaşırken bizlerin esas
yapması gereken bu hazırlığı tamamlamaktır. Bir taraftan -bugün
olduğu gibi- yoğun devrimci pratik içinde kitlelere güven verme,
sloganlarınla ve politikalarınla ona süreci en sade haliyle açıklama
ve kavratma, diğer taraftan da -ama aynı süreç içinde- o büyük çar-
pışmaya hazırlanmaktır. Ve devrim okulunda okuyan kitleler öncü
komünist güçlerden her zaman daha fazlasını bekleyeceklerdir. Bu-
nunla birlikte bu süreç komünistlerin devrimin pratik örgütlenme-
sinde karşılaştıkları sıkıntıları aşmakta onlara yardımcı olacaktır.

An'ın Somut Görevleri
Yaşadığımız dönemin karakterini iyi kavramak zorundayız. Fa-

şist devlet devrim güçlerini ezmek ve yığınlarla bağlarını koparmak
için her yolu deniyor. Bunu şu ana kadar başaramadılar. Suruç'ta
ölümsüzleşenlerin cenazelerine bakmak bile buna yeter. Ama yine
de güçlerimizi en uç noktaya kadar sarsmalı ve iç savaşın düzeyine
göre konumlandırmalıyız.

Devrimin her yükseliş döneminde olduğu gibi şimdi de, refor-
mist, aldatmaca olan toplumsal barıştan yana ve 'iyiliksever' insan-
lar daha fazla ortaya çıkıyor. Bunların emekçileri kandırmasına izin
vermemeliyiz. Zira yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir gerçek
varsa, o da şudur; faşizm devrim güçlerini ezmek için her dönem
hazır hale gelmek için uğraş veriyor. Bizler iç savaş gerçekliğini esas
olarak hareket etmenin toplumumuz yararına, sınıfımızın yararına
olduğunu dile getirmeliyiz.

İç savaş, diğer savaşlar gibi bir savaştır. Bu nedenle bir savaşın
önümüze koyduğu tüm görevler, iç savaşta da önümüzde durmak-
tadır. Güçlerimizi toparlamak, savaş ruhunu egemen kılmak, zor
araçlarıyla donanmak ve düşmanımızı ezmek için somut planlara
sahip olmak. Çünkü bu sürecin sonunda burjuvazinin barışçıl bi-
çimde teslim olacağını düşünmek bir yanılgıdır. Savaşın usta ku-
ramcılarından Von Clausewitz şöyle diyor: “İyi yürekli insanlar
doğal olarak, düşmanı fazla kan dökmeden silahsızlandırmanın ya
da yenmenin ustaca bir yöntemi olduğunu düşünebilir; savaş sana-
tının gerçek hedefinin bu olduğunu da sanabilirler. Kulağa hoş gelse
de bu, açıkça sergilenmesi gereken, bir yanılgıdır. Savaş öylesine
tehlikeli bir iştir ki, iyilikten kaynaklanan hatalar en kötüleridirler.

Savaşta tek etkin kuvvet, çarpışmaktır; çarpışmanın amacı,
daha ileri bir amacın aracı olarak, düşman kuvvetlerini yok etmek-
tir. Buradan çıkarak bütün askeri hareketlerin temelinde düşman
kuvvetlerinin yok edilmesi yatar, sonunda tüm planlar buna dayanır”

İşte Leninist Partinin programı ve tüm planları, kadrolarına ver-
diği tüm direktifler ve taktikler tek bir amaca hizmet etmektedir:
Burjuvazinin iktidarına son vermek, demokratik devrimi gerçekleş-
tirip, halk iktidarıyla birlikte sosyalizme ulaşmaktır.

An'ın temel görevi bu planları gerçek kılacak pratiği en yük-
sek seviyede göstermektir.

Suruç'ta yaşanan katliamın ardından
Türkiye ve Kürdistan'da başta gençlik olmak
üzere binler ayağa kalktı. Her yerde çatış-
malar ve IŞİD gericiliğine karşı büyük bir
öfke vardı. Çatışmaların yoğun olduğu ve
gençliğin sokak sokak dövüştüğü günlerde
13 Mart Genç Komünistler Birliği Merkez
Komitesi bir açıklama yayımlayarak gen-
çliğe çağrıda bulundu. Açıklamada katliamın
devrimin gelişimini engellemek için yapıl-
dığı söylenirken, katliamcıların amacına ula-
şamadını da dile getirdi.

Rojava'da ve bu topraklarda savaşmak
isteyen gençlerin 13 Mart GKB'ye başvura-
bileceğini de dile getiren genç komünistler,
gençliğe silahlanma çağrısında da bulundu-
lar. 13 Mart GKB'nin gençliğe yaptığı çağrı-
nın tam metni aşağıdadır:

“FAŞİZME KARŞI
AMANSIZ BİR SAVAŞ İÇİN

Türkiye Ve Kürdistan
Gençliğine Açık Çağrı

Sabırsızlık zamanını yaşıyoruz. Düş-
manlarımıza karşı büyük bir öfke duyuyo-
ruz. Sınıf kinimiz eskisinden kat be kat fazla!
Ve devrimci gençliğimiz bugün büyük be-
deller ödeyerek ideallerine sahip çıkıyor.
Çıkmaya da devam edecek! Faşizm her dev-
rimciyi katlettiğinde, baskı altına aldığında
bizleri dizlerimiz üstünde ve başımız eğik
görmek ister. Ama devrim tarihimiz göster-
miştir ki, işçi-emekçi gençliğimiz dimdik
ayakta, her sokağı, her meydanı düşmana dar
eden bir mücadele yürüttü, yürütüyor!

Militan Gençliğimiz!
Suruç'ta yaşanan katliam, uzunca bir

süredir bu topraklarda ve Ortadoğu'da geli-
şen, güçlenen devrime karşı gerçekleştiril-
miştir. Tüm halklardan gençliğin etkin bir
şekilde katıldığı Kobane direnişi ve sonra-
sında IŞİD şahsında gerçekleşen gericiliğe
ve faşizme karşı verilen mücadele, büyük de-
ğerler yarattı. Tıpkı Stalingrad, Madrid Sa-

vunması gibi...
Gelinen süreçte açıkça ortaya konması

gereken gerçek şudur: IŞİD bizim dinci faşist
hükümetimizin desteklediği bir örgüt değil-
dir sadece, aynı zamanda kendisidir, ruhudur
ve bilincidir. Bu nedenle IŞİD'in gerileyişi ve
yenilgisinin ilk sonuçlarından biri Türkiye ve
Kürdistan'daki iç savaşın şiddetlenmesi ve
bir üst boyuta sıçraması olmuştur! Faşist TC
devleti devrimcileri ve sosyalistleri imha
etmek, onları hunharca katletmek için yıllar-
dır besledikleri bu katiller sürüsünü aktif ola-
rak kullanmaya başlamıştır. Bu amaç için
beslendiler ve eğitildiler.

Fazla söze gerek yok! Saflar netleşiyor
ve iç savaş yükseliyor. Henüz en yüksek aşa-
masına ulaşmadı ama gelişmeler o yüksek
aşamaya hızla ilerlediğimizi gösteriyor.

Gençliğe Açık Çağrı
Şimdi Devrim Zamanı! Bu sloganın bu-

günkü kadar önem kazandığı dönemler azdır.
13 Mart Genç Komünistler Birliği sizlere
gerek Rojava'da gerekse'de Türkiye ve Kür-
distan topraklarında faşizme karşı bayrağı-
mız altında mücadele yürütme çağrısında
bulunuyor. Bu açık bir çağrıdır ve faşizme
karşı mücadele yürütmek isteyen her genç
devrimci, örgütümüze baş vurarak, bu sa-
vaşta yerini alabilir! 13 Mart GKB gençliğin
savaş örgütü olarak bu sorumluluğu yerine
getirmeyi kendisine görev olarak belirlemiş-
tir.

Komsomolcu Yoldaşlar!
Tüm uluslardan gençliğin kendisine

önder olarak kabul ettiği Comandante
Che'nin dediği gibi “Savaşı düşmanımızın
evinin içine kadar götürmeliyiz”. Bugün
yapmamız gereken tam da budur! Sermaye
sınıfı iktidarını korumak için bir çok önlem
alıyor. Bunlardan biri de dinci-ulusalcı fa-
şistleri emekçi mahallelerine sistematik ola-
rak yerleştirmek. Okullarda, fabrikalarda
faşist örgütlenmelerin önünü açmak ve ko-
rumak! Yoldaşlar, bu faşistleri bulunduğu-
muz her yerden söküp atmalıyız! Büyük
kapışma başladığında içerde düşman güçle-
rini tutmak askeri açıdan büyük hata olur!

Komsomolcu Yoldaşlar! Devrimin hızı
o kadar yüksek ki, devrim her komsomolcu-
dan yaratıcı ve iş bitirici bir pratik bekliyor.
Tüm güçlerimizi, ilişkilerimizi iç savaşa göre
konumlandırmalıyız. Dışarda atıl durumda
kimseyi bırakmamalıyız! Nihai zaferi ka-
zanmak istiyorsak, her gün küçük de olsa ba-
şarılar elde etmemiz ve düşman güçlerini
yıpratmamız gerekiyor. Bu öyle bir noktaya
gelmeli ki, karşımıza çıkmaktansa, kendile-
rine kaçacak bir yer aramalılar!

Her komsomolcu silahlanmalı ve sa-
vaşa hazır olmalıdır. Cesaret, cesaret ve daha
fazla cesaret!

ÖZGÜRLÜK SAVAŞINDA
DÜŞENLER ÖLMEZ!

FAŞİZME KARŞI SİLAH BAŞINA!
YA DEVRİM YA ÖLÜM!

13 MART GKB
MERKEZ KOMİTESİ

23.07.2015”

13 Mart GKB'den Gençliğe Çağrı!

Emperyalizme Karşı
Halkların Mücadele Birliği

İspanyol Komünist Gençliği’nin de üyesi olduğu
Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFYD) Su-
ruç’ta yaşanan katliamla ilgili haber metninde “emper-
yalizme karşı halkların mücadele birliği” dedi.

Suruç’ta yaşanan kanlı saldırıyı kınayan Dünya
Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Kobane’nin
yeniden inşasını amaçlayan çoğunluğu öğrenci 32 kişi-
nin ölümü ve yüzlerce insanın yaralanmasıyla ilgili
ABD, AB, T.C Hükümeti’nin ve IŞİD’in suçlu oldu-
ğunu dile getirdi.

IŞİD’in ABD, AB ve T.C. tarafından para ve si-
lahla finanse edildiğini, desteklendiğini ve özgürlük is-
teyen halklara karşı müttefik oluşturduklarını söyledi.
Faşizmin Ortadoğu’da emperyalist plan ve müdahale-
lerle oluşturulduğunu söyleyen Dünya Demokratik
Gençlik Federasyonu, “bu saldırılar anti-emperyalist
gençlik hareketi birliğini frenlemek ve dünya halklarının
birliğini kırmayı hedefliyor” dedi.

Suruç’ta katledilen ve yaralananların aileleriyle da-
yanışma içinde olduklarını ifade eden Dünya Demokra-
tik Gençlik Federasyonu tüm dünya halklarını
emperyalizm ile kitlesel mücadeleye çağırdığını bil-
dirdi.

Sarıgazi Gençliğinden
Gericiliğe Karşı Yürüyüş

Sarıgazi Gençlik Dayanışma-
sının 'Yozlaşmaya, Uyuşturu-
cuya, Gerici Faşist
Örgütlenme Geçiş Yok' şia-
rıyla düzenlemiş olduğu yürü-
yüş, Sarıgazi Halkı ve
Gençliği tarafından yoğun ilgi
gördü.
13 Temmuz günü yapılan yü-
rüyüşte sık sık “Yozlaşmaya
Geçit Vermeyeceğiz”, “Sarı-
gazi Faşizme Mezar Olacak”
sloganları atıldı. Yürüyüşte sık

sık ajitasyon konuşmaları yapıldı, Demokrasi Caddesine varıldığında tüm
devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve basın açıklaması okundu.
Basın açıklamasında, “kapitalizm gençleri uyuşturarak yozlaştırarak, gerici-
leştirerek devrimci mücadeleden uzaklaştırmak istemektedir. Biz gençler ola-
rak kapitalizme karşı emekçi halkımızı ve gençleri mücadeleye büyütmeye
çağırıyoruz” denildi. Konser çalışmaları için Sarıgazi'de bulunan Emeğe Ez-
gi'nin de destek verdiği yürüyüşte, türküler ve marşlarla son buldu eylem.
Bizler, bütün emekçi aileleri ve gençleri bir kez daha dayanışmayı ve müca-
deleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Sarıgazi Gençlik Dayanışması
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Emeğin Dünyası

Cudi Yandı
Cudi günlerdir yanıyor. Silopi sınırlarında bu-

lunan Cudi Dağı, 15 Temmuz günü, Çalışkan Hudut
Taburu'ndan yapılan top atışları nedeniyle yanmaya
başladı. Cudi Dağı eteklerinde bulunan Aksu (Her-
bol), Balıklaya (Bılıka) ve Sılıp (Damlaca) köyleri
kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın
etkisiyle giderek büyüdü. Devletin söndürmek için
hiç bir girişimde bulunmaması nedeniyle köylüler
kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın da yüzlerce dönümlük alan küle döndü;
arazideki birçok canlı hayvan türü de yanarak telef
oldu.

Arazi koşulları nedeniyle yangın yerine ulaşa-
mayan Şırnak ve ilçe belediyelerine ait iş makineleri
ise yangının daha fazla yayılmasını engellemek için
birçok alanda hendekler kazdı.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, yan-
gının askerler tarafından bilinçli bir şekilde çıkarıl-
dığını söylüyor ve devletin bu alanı
insansızlaştırmak istediğini anlatıyor.

Devletin Kürdistan'da kazara ya da kendi elle-
riyle bilerek isteyerek sayısız yangın çıkardığı ve
bunları söndürmek için hiç bir girişimde bulunma-
dığı gibi, Cudi'de de koltuklarında arkaya yaslana-

rak izlemekle yetiniyor.
Cudi Dağı'ndaki yangın, halkın emekleriyle, 18

Temmuz günü söndürülebildi. Bilanço ise yanan 5
binden fazla ağaç ve sayısız canlı... yangın alanına
gidenlerin yayınladığı fotoğraflar ise dehşet uyandı-
rıyor. Yanmış çok sayıda kuş yuvası, yanmış kap-
lumbağalar, yılanlar görülüyor. En çok tepki
uyandıran durum ise, yangın Kürdistan'da olunca
çevrecilerin, doğa severlerin kayıtsız kalıyor ol-
ması...

Yine Devlet Terörü...
Yine Orman Yangınları...

Kürdistan'ın pek çok merkezinde son bir
hafta içinde peş peşe orman yangınları başgös-
terdi. Dağ taş, hatta köyler alevlere teslim oldu.
Devlet yangınları söndürmeye yanaşmadığı
gibi, halkın yangına müdahalesine de izin ver-
medi. En son Lice'de başladı yangınlar ve rüz-

garın da etkisiyle çevre
köylere hızla yayılmaya
devam ediyor. Arıklı ve Ba-
teyt köyleri de yangın tehdidi
altında, halk kimi yerlerde
yangını kendi imkanlarıyla
söndürmeye çalışıyor. Yangı-
nın evlere sıçrama ihtimalinin
yüksek olduğu belirtiliyor.

Amed'in Lice ilçesinde
Geliye Goderne olarak bilinen
bölgesinde dün akşam saatle-
rinde askeri bir helikopter ta-
rafından atılan bir madde
sonucu başlayan orman yan-
gınları geniş bir alanı yok
ederken, bölgeye haber takibi

için giden DİHA muhabirleri kitle ile birlikte
saldırıya uğrayarak gözaltına alındı. Yangını
söndürmek için bölgeye gitmek isteyen halkı
asker engelliyor. Asker engellemenin yanı sıra
Amed-Bingöl karayolunu ulaşımı engellemek
için trafiğe kapattı.

Çıkan olaylar üzerine HDP milletvekilleri
ve DBP il eşbaşkanları bölgeye hareket etti.
HDP milletvekili Çağlar Demirel, "Tüm baskı-
lara rağmen halk ve belediye ekipleri, sön-
dürme araçları ile belli bir bölgedeki yangını
söndürdü. Onun dışında şu anda Kayacık ve
Fis bölgesinde orman yangınları devam ediyor.
Şu anda asker dört bir yanı kuşatmış ve hiç
kimsenin ne alana girmesine ne de yangını sön-
dürmesine izin vermiyor. Böylelikle yangın git-
tikçe büyüyor" dedi. Demirel, "Kürdistan'da
olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Bunun süreçle
bağlantısı çok nettir. Bu süreçle yaşanan bağ-
lantılar, soykırım operasyonları, medya sa-
vunma alanlarına yönelik saldırıyla tamamen
bir savaş konseptinin hazırlığı içinde olan hü-
kümetin bunu tekrar devreye soktuğunu çok net
görüyoruz.” diyerek, yangın söndürmek adına
halkın başlattığı seferberliğe ise asker tarafın-
dan engellendiğinin altını çizerek 6 kişinin göz-
altına alındığını kaydetti.

Grand Hyatt Misafirlerini
Slogan Sesleri Arasında

Ağırladı...
Turizm ve Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu bay-

ramda işten atılan işçilerle Grand Hyatt Otel önünde ey-
lemdeydi. İşten atılan Grand Hyatt ve Dora Otel işçileri
bayramda da mücadeleye devam diyerek Pazar eylemini
gerçekleştirdi.

Talimhane Caddesi'nde bir araya gelen Turizm ve
Otel Çalışanlarıyla Dayanışma Platformu bileşenleri slo-
ganlar eşliğinde Grand Hyatt Otel önüne yürüyüş gerçek-
leştirdi. Yürüyüş sırasında Divan Otel önünde
yavaşlayarak sloganlarla Çekmeköy'deki fabrika önünde
aylardır mücadeleyi sürdüren Divan Turizm işçilerini se-
lamladılar.

Platform bileşenleri sloganlarla Grant Hyatt Otel
önüne geldiler. Patronlar bu hafta bayram nedeniyle daha
fazla misafiri sloganlar eşliğinde ağırlamak zorunda kaldı.

İşten atılan Grand Hyatt Otel işçisi Erdoğan Sneep
misafirlere Arapça seslenerek, otelin misafirlerini ağırla-
yan personelin ücretlerini düzenli alamadıkları, izinlerini
kullanamadıkları ve daha iyi hizmet verebilmek için ça-
lışma saatlerinin düzenlenmesi amacıyla sendikalı olduk-

larını, bu nedenle 7 Nisan'da işten atıldıklarını anlattı.
"Biz bayramı ancak işlerimize döndüğümüzde kutlaya-
cağız" diyerek otel misafirlerinden dayanışmada bulun-
malarını istedi.

Tüm Emek Sen Genel Sekreteri İbrahim Akseloğlu,
“Biz işçiler emeğimize, alınterimize sahip çıkacağız, ör-
gütleneceğiz ve sendikalı olacağız ve haklarımızı kullan-
mayı sonuna kadar yaşama geçireceğiz. Eğer işlerin bu
kadar düştüğünü söylüyorlarsa yatırımlarını yurtiçine
çeksinler, yurt içindeki çalışma şartlarını düzelterek işle-
rini düzelmesini sağlasınlar. Bizler çalışan işçiler olarak
bunun çözümünü buradan görebiliyor ve bir kez daha ha-
tırlatıyoruz” dedi.

Sekiz saat çalışması gereken turizm otel işçilerinin
12 saat ve üzerinde, sahil bölgelerinde 16-18 saat çalış-
mak zorunda kaldıkları söyleyen Akseloğlu, “biz bu ha-
yatı sürdürmek istemiyoruz, insanca çalışma şartlarını
sağlamak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”
dedi.

İşten atılan Dora Otel işçisi Muhammed Uysal, ça-
lışmakta olan otel işçilerinin bayramını kutlayarak, otel
patronlarına “Bizleri işten atanlar bilsinler ki, bizler her
geçen gün tecrübe kazanıyor ve sınıf olarak olgunlaşıyo-
ruz, mücadelemizi her gün biraz daha öğrenerek, tecrübe
kazanarak ve güçlenerek sürdürüyoruz” dedi.

Turizm ve Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu
"Mücadelemiz devam ediyor bizi izlemeye devam edin"
diyerek sloganlarla otel önünden ayrıldı.

Bakırköy Belediyesi BYUAŞ işçi-
lerinin 29 günlük grevinin ardından Be-
lediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve
Belediye İş Sendikası Genel Başkanı
Nihat Yurdakul tarafından bir gece
vakti imzalanan protokolle TİS imza-
lanması Yüksek Hakem Kuruluna bıra-
kılmış, YHK ise Kerimoğlu'nun imza
yetkisinin olmadığı gerekçesiyle TİS'in
geçersizliğine hükmetmişti.

Bakırköy Belediyesi BYUAŞ işçi-
leri, Belediye İş Genel Başkanı Nihat
Kerimoğlu'ndan sorunun çözümünü
beklediklerine ilişkin bir açıklama ya-
yınladı:

“Basının ve Tüm Kamuoyunun
Dikkatine,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve
71106642/103/15534 sayılı “Yetki Bel-
gesi” ile Belediye-İş Sendikası İstanbul
2 Nolu Şube, Bakırköy Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünye-
sinde bulunan temizlik, kreş, danışma,
cankurtaranlık, sağlık ve büro işle-
rinde, alt işveren görevi yapan BYUAŞ
(Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Hizmet-
leri A.Ş) ile Toplu İş Sözleşmesi yap-
maya yetkili kılınmıştır.

Ancak yürütülen Toplu İş Sözleş-

mesi Görüşmelerinde, üst işvereni Ba-
kırköy Belediyesi olan BYUAŞ ile an-
laşma sağlanamaması nedeniyle,
Belediye-İş, 27.02.2015 tarihinde grev
kararını ilan etmiş ve 21.03 2015 tari-
hinde de greve çıkmıştır.

Grevin 28. Gününde, Türk-İş
genel başkanı sayın Nihat Yurdakul,
Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bü-
lent Kerimoğlu ile bir görüşme gerçek-
leştirmiş ve TİS görüşmelerini yürüten
Belediye - İş 2 Nolu Şube başkanı, baş-
kan yardımcısı ve işyeri temsilcilerinin
bulunmadığı bu kapalı kapılar ardın-
daki görüşmede, Yüksek Hakem Kuru-
lu’na gönderilmek üzere uyuşmazlık
tutanağı imzalan-
mış ve grev son-
landırılmıştır.

17.04.2015
tarihinde imzala-
nan bu uyuşmazlık
tutanağında, İşve-
ren tarafı olarak
Sayın Op. Dr. Bü-
lent Kerimoğ-
lu’nun, Sendika
tarafı olarak da
Sayın Nihat Yur-
dakul’un isimleri

yer almaktadır.
Yüksek Hakem Kurulu Baş-

kanlığı’ndan 23.06.2015 tari-
hinde çıkan kararda; 17.04.2015 tarihli
uyuşmazlık tutanağında işveren tarafı
olarak imzası bulunan Belediye Başka-
nı’nın, temsil ve ilzama yetkili olma-
dığı, Özel Hakeme başvurma yetkisinin
bulunmadığı gerekçesiyle, dosyanın
oybirliği ile reddine karar verildiği bil-
dirilmektedir.

Emeğine sahip çıkmanın yolunun
örgütlü mücadele ile mümkün olduğu-
nun bilincinde olan BYUAŞ işçileri ola-
rak, Sayın Nihat Yurdakul’ a
soruyoruz;

1. Öncelikle umutla girdikleri 28
günlük bir grevden sonra, Yüksek
Hakem Kurulu’ndan beklemedikleri bir
kararın çıkması sonucunda, emekleri
heba olmuş duygusu yaşayan işçilere,
bir bilgilendirme açıklaması dahi yap-
mamış olmanızın gerekçesini, sendikal
mücadelede yıllardır faaliyet gösteren
biri olarak nasıl açıklıyorsunuz?

2. Yüksek Hakem Kurulu’ndan
çıkan red kararında, Belediye Başka-
nı’nın, temsil ve ilzama yetkili olmadığı
gerekçesi; İşveren tarafı olarak “sa-
dece” belediye başkanının buna yetkili
olmadığı anlamına gelmez mi? Yani
yetkili işveren olarak (BYUAŞ)ın mu-
hatap alınması durumunda, uyuşmaz-
lık görüşmelerinin devam
edebileceğine işaret etmez mi? Dolayısı
ile sendikanın yetkisinin devamı ile il-
gili de bir sorun bulunmadığını göster-
mez mi?

Bu anlamda, yetkisi süren sendika,
görüşmelerin, yetkili işveren tarafı ile
yeniden başlatılması konusunda giri-
şimde bulunamaz mı? Bu konunun
açıklığa kavuşturulması konusunda
birşey yapılmıyor olması rahatsızlığı

arttırmaktadır.
3. Sendikal mücadelede yıllarını

geçirmiş bir kişi olarak son derece de-
neyimli olan Sayın Nihat Yurdakul,
uyuşmazlık tutanağı imzalanırken, Be-
lediye Başkanı’nın, işveren adına yet-
kili olup olamayacağı konusunda bir
tereddüt yaşamış mıdır, yaşamış ise
neden imzalamış ve grevi sonlandır-
mıştır, yaşamamışsa, bunun, Türkiye
işçi sınıfının sendikal mücadelesinde
gösterilmiş ciddi bir zaaf olarak anıla-
cağı düşüncesine katılmakta mıdır?

4. Ancak bundan sonrası için,
Sayın Nihat Yurdakul tarafından yürü-
tülecek iyi bir hukuksal mücadele planı,
bu zaafla ilgili kuşkuların giderilebil-
mesine yardımcı olabilecektir.

Aynı zamanda, bundan sonraki sü-
reçte, grevi sonlandırılmış işçilerin,
neler yaşayacaklarına ilişkin içinde bu-
lundukları kuşkulu ve tedirgin bekley-
işlerine cevap olabilmesi için de bu
hukuk mücadelesinin bir an önce baş-
latılmasının, bir borç olarak algılan-
masını diliyoruz.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ BYUAŞ
IŞÇILERI”

Kadın İşçiye Şiddet Protesto Edildi

Sendikalı oldukları için işten atılan ve fabrika önünde direnişte olan bir kadın işçiye
ücret ödemesi yapılacağını söylemesi üzerine fabrikaya gittiğinde Serapool patronu ta-
rafından uygulanan şiddet, işçiler ve kadın örgütleri tarafından yapılan eylemle protesto
edildi.

14 Temmuz günü Serapool fabrikası önünde yapılan eylemde işçiler uygulanan şid-
deti protesto eden dövizler taşıdı. Basın açıklamasını Serapool işçileri adına Cam Kera-
mik İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Filiz Aloğlu yaptı.

Serapool işçilerinin işyerinde maruz kaldıkları sömürüyü ve baskıyı aktaran Aloğlu,
rapor alındığında, 1 güne 2 günlük ücret kesildiğini, babalık izni alan işçilerden ise 6
günlük ücret kesindiğini veya yıllık izinlerinden kesinti yapıldığını söyledi.

Serapool işçileri olarak 10-12 kişinin çalışması gereken üretim bantlarında 5-6 işçi-
nin çalışmak zorunda bırakıldığını belirten Aloğlu, iki işçinin kaldırması gereken ağır
kasaların kadın işçilere tek başlarına kaldırıldığını ve bunun bir kadın işçinin günde 1,5-
2 ton yükü kaldırması anlamına geldiğini söyledi.

Geçen hafta işten atılan kadın işçinin dün, ücretini almak için içeriye girdiğinde pat-
ron tarafından fiziksel şiddete ve hakaretlere uğradığını, fabrika yönetimi tarafından ko-
lundan sürüklenerek dışarıya çıkarıldığını aktaran Aloğlu, kadın işçilerin kötü iş
koşullarına karşı sendikalaşmak için attıkları her adımda karşılarına çıkan her engele
karşı direnmelerine karşın ilk günden beri gözdağı verilmeye çalışıldığını, bu uygula-
maların çalışırken yaşadıkları kadınlara yönelik eşitsizliğin bir parçası olduğunu belirtti.

Alaoğlu, Serapool patronuna seslenerek "34 gündür bizlere karşı başarılı olama-
dın, direncimizi kıramadın, bundan sonra da kıramayacaksın. Üretim istiyorsan sendi-
kayı tanı, üretim başlasın" dedi. Serapool işçilerinin eylemine çok sayıda kadın örgütü
ve siyasi partiler de destek verdi.

BYUAŞ İşçileri Çözüm İstiyor
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İNSANLIĞIN GELECEĞİ

ÖZGÜR GÜVEN
İşçi sınıfının tarihi, kapitalizmin tarihine göre çok daha kısadır. Bu

tarih ne kadar kısa olsa da çok sayıda ayaklanmayla, yenen ve yenilen
devrimlerle doludur. Bu tarih aynı zamanda yeryüzünün üçte birinde
proletaryanın zaferini, orak çekiçli kızıl bayrağının göndere çekildiğini
anlatır. Proletaryanın tarihini, zaferlerini anlatmak, kapitalizmin sonunu
anlatmaktır; proletaryanın zaferi, kapitalizmin ölümüdür.

Proletaryanın tarihi, asıl olarak geçmişten değil, gelecekten söz
eder; proletarya geleceğe yürürken geçmişine sadece hatalarını görmek
için bakar. Amacı hatalarından öğrenmektir. İnsanlık tarihide sadece pro-
letarya sınıflar mücadelesinde gücünü ve motivasyonunu geçmişinden
değil, geleceğinden alır.

İnsanlığın geleceği derken belirsiz bir gelecekten değil, üretici güç-
lerin gelişimi ve üretim tarzıyla belirlenmiş üretim araçlarını kolektif
mülkiyet altına alındığı bir toplumsal gelecekten, sosyalizmden bahse-
deriz. Sosyo-ekonomik koşullarda bağımsız, toplumsal üretim ilişkile-
rinden kopuk bir gelecekten söz edilmesi imkansızdır. Bunu yapsa yapsa
küçük burjuva hayalperestler yapar. Onlar her ağızlarını açtıklarında in-
sanlığın geleceğinden dem vurur, daha demokratik ve barış içinde ge-
çecek daha iyi bir yaşamdan söz etmeyi severler. Ama asla kapitalizmin
aşılmasından, zora dayalı devrimden söz etmezler. Küçük burjuvazinin
daha iyi geleceğinde küçük mülkiyetin, özel mülkiyete dayalı küçük
üretimin altın çağı masalları vardır. Onların anlatımlarında kapitalizm
sonsuza dek yaşayacak gibidir sanki. Oysa insanlığın geleceğinden söz
etmek, kapitalizmin gericiliğinden, burjuva toplumun yıkılacağından
onun yerini daha yüksek bir toplum biçimi olan komünizmin alacağın-
dan söz etmek demektir.

Kapitalizmden komünizme geçiş, proletarya ve halkların, emekçi
yığınların bir dizi eyleminin sonunda burjuva sınıfın egemenliğini yı-
kacak, emeğin iktidarının kurulmasına, oradan da sınıfların ortadan kal-
dırılmasına varan bir süreçtir. Bu süreç sert çatışmaları, köklü
değişiklikleri, toplumsal alt üst oluşları da içeren uzun ve sancılı bir sü-
reçtir. Burjuvazi egemenliğini korumak için her şeyi yapar. Yenilip ik-
tidarı kaybettikten sonra bile yeniden egemen olabilmek için son bir
umutla çabalamayı sürdürür. Burjuvazi tarihsel gelişmeyi durdurmaya,
tarihin çarkını geriye çevirmeye çabalamayı sürdürür. Proletarya ve
emekçi sınıflar tarihsel gelişmeyi hızlandırma yönünde hareket ederken,
burjuvazi aksi yönde hareket eder, tarihsel gelişmeyi engellemeye çalı-
şır. Yeni ve daha ileri bir toplum olan komünist toplum bu çatışmadan
doğacaktır.

Yeni bir yaşamdan, insanlığın geleceğinden bahsetmek komünizme
geçişten bahsetmektir. Proletarya, bu amaçla toplumdaki diğer ezilen ve
sömürülen kesimleri kazanmalı, onları da kurtarmalıdır. Proletarya diğer
ezilenleri kurtarmadan kendi kendisini de kurtaramaz. Ezilen ve sömü-
rülen kesimlerin çıkarlarını savunmak, bugünün bütün egemen güçle-
rine, bütün bir burjuva topluma karşı çıkmaktır. Egemenlere karşı
çıkılmadan halkların, ezilenlerin ve sömürülenlerin ne maddi çıkarları ne
de demokratik hakları savunulamaz. Proletarya iktidarı, devleti, ideolo-
jisi ve kültürüyle bütün bir burjuva dünyayı karşısına almadan devrimci
mücadele verilemez.

Burada özel bir dikkat gerektiren küçük burjuvazinin durumudur.
Küçük burjuvazi toplumsal konumu gereği yeni dünyayı kurmak iste-
yenlerle eski dünyanın savunucularını, yani proletarya ile burjuvaziyi
kendi küçük burjuva çözümünde, -yani çözümsüzlükte- birleştirmeye,
uzlaştırmaya çalışıyor. Oysa kapitalizmin bu iki temel sınıfı arasındaki
çelişki uzlaşmaz çelişkidir. İki sınıfın çıkarları da çözüm perspektifleri
de karşıt yönlerdedir. Küçük burjuvazinin çözüm diye öne sürdüğü sınıf
uzlaşmacılığıdır, sınıf işbirliğidir. İki sınıf arasındaki mücadelenin çok
sert geçtiği Türkiye ve Kürdistan'da bu mümkün değildir. Bizdeki sınıf
uzlaşmacılarının, sınıf işbirliği savunucularının gerçek yüzü son seçim-
lerden bu yana iki ay bile geçmeden hemen açığa çıkmaya başladı bile.
Avrupa komünizminin Avrupa proletaryasının nezdinde teşhir olup göz-
den düşmesi onlarca yıl sürdü. Bizde bu kadar uzamayacağı açıkça gö-
rülüyor.

Küçük burjuvazi ayaklanma ve devrim sırasında güvenilmez dost-
lardandır. Zira en kritik anda, devrimin kaderinin belirleneceği anda bur-
juva sınıfla “barış” yaparak devrim saflarını terk edebilir. Görünen o ki,
bizdeki süreç bu aşamaya varmadan, küçük burjuvazinin politik temsil-
cileri kendi kendilerini iyice rezil edip etkilerini kaybedecekler.

Burada işçi sınıfının ve Leninist Parti'nin yapması gereken ezilen ve
sömürülen emekçi yığınların, halkların taleplerini sahiplenmek, politik
hayata yeni yeni uyanan yığınlara hızla ulaşarak onları eylem içinde
eğitmektir. Son zamanlarda pek çok alanda pek çok nedenle eylemler üst
üste binmeye başladı: Bursa havzasındaki metal işçilerinin eylemlerin-
den Urfa'daki elektrik kesintisi eylemine, Karadeniz yaylalarını yok et-
meyi amaçlayan “Yeşil Yol”a karşı çıkan bölge halkının eylemlerine dek
hiçbir eylem sonuca ulaşmıyor, hiçbir sorun çözülmüyor. Sorunlar üst
üste binip kördüğüm haline geliyor. Bu yeni bir başkaldırının, ayaklan-
mada daha büyük bir dalganın gelmekte olduğunun işareti olarak okun-
malı. Leninistler devrimin yaklaşmakta olan bu büyük fırtınasında
yığınlara önderlik etmek gibi çok büyük sorumluluk ve görevle karşı
karşıya kalacaklar. Burada olması gereken yığınların açık devrimci mü-
cadelesini her türlü araç ve yöntemle desteklemek; devrimci kitle mü-
cadelesini genişletip derinleştirerek gidebileceği en ileri noktaya kadar
götürmektir.

Burjuvazinin etkisinden kurtulan burjuva toplumun önyargılarını
yıkan emekçi yığınların bağımsız tarihsel eylemi, bugün burjuva toplu-
mun içinden çıkamadığı bu derin bunalımı devrime dönüştürecek, dev-
rimi zafere taşıyacak biricik güçtür. Proletarya burjuva sınıfla arasındaki
bu amansız mücadeleyi ancak savaş alanında düşmanını yenerek kaza-
nabilir, kendi kurtuluşunu gerçekleştirebilir. Proletaryanın yegane kur-
tuluş yolu, bu mücadeleyi sonuna kadar götürmekten, burjuvaziyi yere
sermekten geçiyor. Bu nedenle yarı yolda duramaz. Proletarya ancak
kendi kendisini egemen bir sınıf olarak örgütleyerek kurtuluşuna erişe-
bilir. Bunu yapmadan ne kapitalist sistemi yıkabilir ne de sınıfları orta-
dan kaldırarak yeni bir yaşam kurabilir.

IŞİD Zihniyetine Karşı Daha Fazla
Dayanışma Zamanı

DİSK Genel İş İstanbul
1 Nolu Şube, Eğitim Sen İs-
tanbul 2 Nolu Şube, SES
Anadolu Şubesi, BES İstan-
bul 2 nolu Şube, Tüm Bel
Sen İstanbul 3 Nolu Şube,
Yapı Yol Sen, Haber Sen
Anadolu Yakası Şubesi, BTS

İstanbul 1 Nolu Şubesi, HDK Kadıköy İlçe Örgütü, HDP Kadı-
köy İlçe Örgütü, Kadıköy Altıyolda yaptıkları ortak basın açık-
lamasıyla Suruç katliamını protesto etti.

23 Temmuz akşamı Kadıköy Altıyol'da bir araya gelen ku-
rumların üyeleri “Bu Topraklara Barışı Biz Getireceğiz”, “Soran
Olursa Oyuncaklarıyla Beraber Ölüme Giden Sosyalist Genç-
lerdi Dersiniz” yazılı pankartlar açarak Suruç katliamını protesto
eden sloganlar attı. Kurumlar adına ortak basın açıklamasını ise
Haber Sen Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Fahri Karasu okudu.

Bu saldırıların failinin yalnızca IŞİD denen eli kanlı vahşet
çetesi değil, bu güne değin bu çeteyi, El Nusra, El Kaide gibi
mezhepçi katil sürülerini destekleyenler olduğunu ifade eden Ka-
rasu, TIR'larla gönderilen silah yardımlarını da hatırlatarak, bu
saldırıların birincil sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu söy-
ledi.

Binlerce yıldır kardeşçe yaşayan halkları, rengi, dili, inancı
veya cinsiyeti üzerinde ayrıma tabi tutup, birbirine düşman etmek
ve bunun üzerinden kendi iktidarını sürdürmek isteyen bu zihni-
yetin ve onun maşası vahşet çeteleri karşısında susmayıp inadına
çok daha güçlü bir şekilde özgürlükten, barıştan, kardeşlikten
yana tavır almanın sadece demokrat olmanın değil, insan olma-
nın da bir gereği olduğunu söyleyen Karasu, özgürlük, demokrasi,
adalet ve barışın ilkelerini hayata geçirmesi için çaba harcamaya
devam edeceklerini, Kobane'yi yeniden inşa için desteğe giden
SGDF'li gençlere yapılan bu katliamı kınadıklarını ve halkların
kan ve gözyaşı deryasına boğulmasına karşı hep birlikte müca-
dele yürüteceklerini belirtti.

Savaş... Zafere Kadar
Dün sınırda yaşanan “çatışma”ların ardından, devlet günün

ilk saatlerinde bir “IŞİD operasyonu” başlattı; baskınlarda çok
sayıda devrimci gözaltına alındı.

Fıkra gibi. Katiller sürüsü için operasyon yapılıp onlara
karşı savaşanların gözaltına alınması... “Dev Terör operasyonu”
denilen operasyonda Ağırlık İstanbul olmak üzere pek çok ilde
YDG-H ve DHKP-C'ye yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul'da basılan ev sayısı 140... Gözaltıların toplam sa-
yısı 251... Bağcılar'da da Halk Cephesi'nden Günay Özarslan
katledildi; olay yeri incelemesine katılmak isteyen avukatları
da bölgeye sokulmuyor...

Devletin Suruç katliamı ile başlayan saldırıları günlerdir
sürüyor. Katliamı ve IŞİD'i protesto edenlere de devletin saldı-
rısı sürüyor. Protesto ya da anma için toplanan kitlelere, cena-
zelere gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek kurşunlarla
saldırılıyor. Dün de sınırı geçmek isteyen birkaç IŞİD'li bahane
edilerek sınır ötesine saldırı düzenlendi, ülke bir anda savaş ha-
vasına sokuldu.

Bu savaşı çıkarabilmenin ve yürütebilmenin yolu, dev-
rimcileri susturmaktan geçiyordu. Hazır oluşmuş bir IŞİD ve
terör karşıtlığı varken göstermelik birkaç IŞİD hücresine ve ar-
dından devrimcilere ve yurtseverlere saldırılar, baskınlar ger-
çekleştirdi, bir kadını katletti. Biliyor ki devrimcileri
susturmadan, varlığını sürdürmesini sağlayacak olan bu savaşı
çıkaramayacak...

Hayır, susmayacağız... Baskı ve teröre boyun eğmeyece-
ğiz. Onyıllardır halkların özgürlüğü için verdirdiğimiz müca-
deleyi sürdüreceğiz.

Gazi'de Devletin Saldırılarına
Karşı Çatışmalar

24 Temmuz günü Gazi Mahallesi
için yine “olağan bir gün”... Günün ilk
saatleriyle birlikte devrimcilerin evleri
ve kurumları basılıyor. Bağcılar'daki
baskınlarda Günay Özdemir'in de kat-
ledilmesi, öfkeyi doruğa çıkardı. Ve
devrimciler de buna cevap olarak so-
kaklara çıkıp barikatlar kuruyor, katil
polisle çatışıyor ve mahalleden kov-
maya çalışıyor.

Gazi Mahallesi'nde sabah saatle-
rinde başlayan çatışmalar, Bağcılar'da
polisin katlettiği Günay Özarslan'ın
mahalleye getirileceği haberi alınınca
şiddetlendi. Dörtyol'da barikatlar ku-

ruldu, molotoflar ve ateşlerle gece aydınlatıldı.
Polisin saldırıları da sürdü. Caddelerde dolaşan akrepler cafelerden

hastanelere kadar her yere tazyikli su, biber gazı ve kurşunlarla saldırdı.
Akşam ilerleyen saatlerde eyleme destek veren Leninistler de “Yaşa-

sın Partimiz TKEP/Leninist” ve “Faşizme Karşı Silah Başına” sloganla-
rıyla alana çıktı. Leninist militanlar, havai fişeklerle polisin akrep ve kirpi
araçlarına saldırdı.

Savaş Yükseliyor
TC devleti, içeride ve dışarıda savaşı yükseltmeye devam ediyor. Son

iki günde onlarca operasyon, yüzlerce baskın yapan devlet, yüzlerce kişiyi
gözaltına aldı, hemen hemen tüm protesto eylemlerine acımasızca saldırdı.
Sınır ötesine yaptığı saldırılarla da savaşı perçinliyor.

TC, dün sabah başladığı baskın ve operasyonlara bugün de tam hız
devam etti. İstanbul Beyoğlu'nda Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı Hacı
Ahmet ve çevresindeki mahallelerde baskınlar ve gözaltılar yapıldı. Güne
damgasını vuran baskın ise Eğitim Sen'in Ankara'da bulunan Genel Mer-
kezi'ne yapılan baskındı.

Sabah saatlerinde yaşanan Eğitim Sen baskını öğle saatlerine kadar
sürdü. Gerekçe ise “yaralı Kobaneliler”.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı Eğitim Sen baskınında Kobaneli
yaralılar ambulanslara bindirilerek götürüldü.

Eğitim Sen Genel Merkezine baskın ile eşzamanlı olarak Rojava Da-
yanışma Derneğine de baskın yapıldı. Rojava Dayanışma Derneğine yapı-
lan baskında 13 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'da da Eğitim Sen basıldı,
3 kişi gözaltına alındı.

TC, gece saatlerinden itibaren F16'larla sınır ötesini de bombalamayı
ihmal etmedi. “IŞİD'e karşı” savaş açan TC'nin ilk işi, Medya Savunma
Alanları’na bağlı Kandil, Zap, Gare, Haftanin, Metina, Avaşin bölgelerini
bombalamaya başladı. Bombalanan alanlar arasında sivil yerleşim yerleri
de bulunuyor.

Saldırılarını dört yönlü sürdüren devlet, aynı saatlerde DİHA, ANF,
ANHA, Rojnews, Özgür Gündem Gazetesi, Sendika.org'un da aralarında
olduğu çok sayıda haber sitesine erişimi engelledi.

Devletin bu saldırıları elbet karşılıksız kalmayacaktı. UKH'dan açık-
lamalar ardı ardına geldi. İlk olarak HPG Merkez Komutanlığı ateşkesin
TC devleti ve ordusu tarafından tek taraflı bitirildiği açıklandı. HDP “izle-
mekle yetinmeyeceğiz!” derken KCK “Hiç gecikmeden derhal mücadele
yükseltilmeli”, KCD-E “Serhildan ruhu ile alanlara” dedi; DTK da direnişi
yükseltme çağrısı yaptı.

Çağrılar cevabını kısa sürede buldu. Kürdistan'da ve metropollerde,
emekçi mahallelerinde ardı ardına asker, polis ve devlet kurumlarına yö-
nelik saldırılar başladı.

Kürdistan'ın birçok kentinde Kürt gençleri yolları trafiğe kapatarak
kimlik kontrolü yaptı; Türk devleti ile işbirliği yapan kişilere ait araçları da
ateşe verdi.

Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz
Faşizmin saldı-

rıları son günlerde ar-
tarak devam ediyor.
Önce Suruç'ta on-
larca gencimizi katle-
den faşist devlet,
ardından yüzlerce
devrimciyi ev bas-
kınlarıyla gözaltına
alıyor, infazlar yapı-
yor. Devlet, egemenliğinin sarsıldığı her saniye daha da azgın-
laşıyor.

Her alanda baskı ve şiddetle ayakta kalabileceğini zanneden
devlet son günlerde yaptığı operasyonlara Eğitim-Sen'i de ek-
ledi. 25 Temmuz günü Ankara'daki Eğitim-Sen Genel Merke-
zine yapılan baskının ardından, saat 18.00'de Antakya
Eğitim-Sen önünden bir yürüyüşle saldırı protesto edildi.

Yürüyüş başlar başlamaz kitlenin önü polis tarafından ke-
sildi. Yaşanan tartışmalar sonucunda slogan atmadan yürümeye
izin verildiği söylendi. Yine de kitle Ulus Meydanına geçerken
“İşte Sendika İşte KESK, “Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar Bizi
Yıldıramaz”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları attı.

Basın açıklaması yapılacak bölgeye yetişildiğinde polisler
kitlenin güvenliğini(!) sağlamak için etrafını sardı. Basın açık-
lamasında "Sendikamız Eğitim-Sen'e, demokratik kitle örgütleri
ve siyasal partilere yönelik hukuksuz, keyfi ve anti-demokratik
saldırıyı, baskıyı kınıyor, şiddetle protesto ediyoruz. Tüm de-
mokrasi güçlerini saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye ve
dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.

Basın açıklaması yapılan oturma eylemi sonrası sloganlarla
sona erdi.

Mücadele Birliği / Antakya

Eğitim-Sen'e Saldırılar Protesto Edildi
Devle-

tin artan
saldırıları-
nın Türkiye
ve Kürdis-
tan emekçi
h a l k l a r ı
ü z e r i n d e
yoğunlaş-
tığı ve sınıf
s a v a ş ı n ı n
şiddetlendiği ağır günlerden geçiyoruz. Son bir haftada tüm sokaklar
savaş alanına dönüşmüş durumda. Son birkaç günde yüzlerce devrimci
baskınlarla gözaltına alındı. Ankara'da Kobanê'den gelen yaralıların kal-
dığı Eğitim-Sen Genel Merkezi misafirhanesi basıldı ve gözaltılar ya-
şandı.

Bu operasyonlara ve Eğitim-Sen öznelinde KESK'e yapılan saldırı-
lara karşı KESK'li emekçiler 25 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da
Galatasaray Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açık-
laması için toplanan emekçilerin önü polislerce kesildi ve eylemin yasa-
dışı olduğu yönünde anonslar yapıldı. Polisin tüm tehditlerine karşın kitle
dağılmadı. Sendika yetkililerinin polisle yaptığı görüşme sonrasında
basın açıklaması yapıldı. Açıklamada devletin saldırıları teşhir edildi ve
bu saldırılara karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Fakat eylemde sendikaların ağır ve hantal bürokrasisi bir kez daha
etkilerini gösterdi. Eyleme katılan emekçilerin azlığı dikkat çekiciydi ve
bu durumun sendikaların örgütlü gücünü harekete geçirmemesi, eylemin
çağrılarının yeterince yapılmaması gibi problemlerden kaynaklandığını
düşünüyoruz. Günü kurtarmayı amaçlayan "vicdan rahatlatma" temelli
"eskinin" yöntemleriyle bu savaşa karşı konulamayacağını; devrimin
gövdesi olan emekçilerin ve onların sendikalarının anlaması gereken kur-
şun gibi ağır zamanlardan geçiyoruz.

Devrimci Emekçi Komiteleri/İstanbul
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Reformistin Ömrü

Taylan Işık
Reformistin politik ömrü nedir diye sorulsa ke-

lebeğin ömrü kadardır yanıtı cuk diye yerine oturur.
Politik iflas için yaşamın reformisti ulaşabileceği en
üst noktaya, politik iktidara taşıması yeter de artar
bile. Ulaştığı zirve onun hem düşüşünün başlangıç
noktasını hem de düşüş hızının yüksekliğini belir-
ler.

Fizik yasasıdır: Ne kadar yüksekten düşersen
düşüş hızın da o denli yüksek olur. Siriza bu fizik
yasasının politik alandaki tipik örneği oldu. Yaşam,
buna sınıf savaşı da diyebiliriz, onu büyük bir hızla
yere çakmak, politik iflasa uğratmak için zirveye ta-
şıdı. Şimdi onun kamikaze örneği yere çakılışını
seyrediyoruz.

Siriza üzerine son makaleyi yazdığımızda em-
peryalistlerle Yunan Hükümetinin, yani Siriza'nın
görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştı. Yine de biz
Mali sermayenin Yunan Hükümetine boyun eğdire-
ceğini yazmıştık. Yanılmadık.

Başta Almanya olmak üzere AB'nin bütün et-
kili, güçlü devletleri Yunanistana boyun eğdirmek
için elbirliği ile çalıştılar. Tehditler, açıklamalar peş
peşe geldi. Bunlara nakit para sıkıntısı yaratacak ön-
lemler, malların piyasadan çekilmesi, bankaları iflas
noktasına getirecek politikalar eşlik etti.

Emperyalistler dışardan baskıyı bu şekilde yo-
ğunlaştırırken içerde de işbirlikçi burjuvazi hükü-
meti cendere içine alacak ne varsa yapıyordu. Bir
yandan propaganda yoluyla, diğer yandan malları
piyasadan çekip mal kıtlığı ve karaborsa yaratarak
emperyalistlerin işini kolaylaştırıyordu.

Yunan hükümeti adına Çipras, emperyalistlerle
pazarlık masasına işte bu koşullarda oturdu. Başka
bir ifadeyle, masaya oturduğunda artık nefes ala-
mayacak, bir şeye itiraz edemeyecek haldeydi.

“Borçları ödemeyeceğiz, Anlaşmayı tanımaya-
cağız” sloganıyla emekçi sınıfların büyük desteğini
alan Siriza, emperyalistlerin dayattığı bütün koşul-
ları itirazsız kabul etti; emekçi sınıfları daha da yok-
sullaştıracak bütün yasaları büyük bir hızla
tereddütsüz çıkardı. Maliye bakanı istifa etti. Ha-
berlere bakılırsa “sol” eğilimli bütün bakanları da
tasfiye ettiler ya da etmek üzereler.

Dün Siriza'ya büyük destek veren emekçi sı-
nıflar bu gün ona karşı büyük protesto eylemlerine
başladılar. Eylemlerin artarak süreceğinden; buna
karşılık hükümetin eylemleri bastırmak üzere polisi
sokaklara salacağından kimse şüphe etmesin.

Emperyalistler “Borçlar İdaresi” heyetiyle Yu-
nanistan'ın bütün maliyesini, girdisini çıktısını kont-
rol edecek, nereye nasıl harcama yapacağına
kendileri karar verecekler.

Çipras, eski anlaşmayı mumla aratacak bir an-
laşmaya imza attı. Burada kişilerin, partilerin ya da
hükümetlerin niyeti tartışma konusu değil. Çipras'ın
yerinde kim olursa olsun aynı şeyi yapmak zorunda
kalacaktı. Sorun kişi, parti ya da hükümetlerin ni-
yetinde değil, program ve politikalarında yatıyor.

Bir parti bir sınıf adına iktidara gelip başka bir
sınıfın programına, çıkarlarına uygun bir politika iz-
lediği zaman politik iflastan kurtulamaz. Bir parti-
nin başına gelebilecek en büyük felaket budur.
Reformist partiler, emekçi sınıflar adına iktidara
gelip kapitalizm koşulları altında ve emperyalizme
bağımlılık ilişkileri içinde kaçınılmaz biçimde bur-
juva sınıfın programını uyguladıkları için politik if-
lastan kurtulamazlar.

Bu nedenle onların “zaferi” aslında politik if-
laslarının başlangıç noktasıdır.

Bizdeki reformistler, dünyanın başka yerlerin-
deki tüm reformistler gibi bu yasadan muaf değil-
ler. Bunun somut, pratik örnekleri, tıpkı Siriza'ya
benzer biçimde, uç vermeye başladı bile.

Dinci faşist partiye ve onun fiili başkanına
karşı kararlı ve sert mücadele sözüyle emekçi sınıf-
ların, Kürt halkının büyük desteğini alan HDP,
henüz hükümet bile olmadan -Siriza hiç olmazsa
hükümet olmuştu- “dinci faşist partiye karşı deği-
liz, düşmanı da değiliz” noktasına geldi.

Dinci faşist partinin başındaki Davutoğlu bu
durumu “HDP'in değiştiğini” görmekten duyduğu
memnuniyeti gizleme ihtiyacı duymadı.

Dinci faşist partiyi hükümetten düşürme sö-
züyle kitlelerin desteğini alan HDP, “AKP-CHP
Koalisyonuna zorluk çıkarmayız; muhalefetimiz ya-
pıcı olur” noktasına geldi.

Böylece seçim sonucunu “zafer” olarak ilan
eden bu parti içindeki bütün sosyal reformistler,
emekçi sınıflara bir şeyin sözünü verip verdikleri
sözün tam tersini yapma durumuna düştüler.

Bu, politik iflastır. Ancak buradaki sosyal re-
formistler Siriza gibi tepeye kadar tırmanmadan po-
litik iflasa başladıkları için düşüş hızları daha yavaş
olacak; akıbet ise değişmeyecek.

Ömürleri ilk “zafer”e kadardır.

İzmir'de Okurlarımız
Gözaltında

Hemen her yerde devletin azgınca saldırı-
ları, operasyonları sürerken, 2 Mücadele Birliği
okuru da İzmir'de gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde “haklarında yakalama ka-
rarı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan Ser-
vet Kaya ve Erdi Kaya, sağlık muayenelerinin
ardından Çankaya Terörle Mücadele Şubesine
ye götürüldüler. Okurlarımız 28 Temmuz günü
savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldılar.

Katliamlarınız da, tutuklama ve gözaltıları-
nız da bizleri yıldıramayacak, devrimin gelişini
engelleyemeyecek.

Devlet Cizre'de Yine Katletti
Devletin devrimcilere ve Kürt halkına yöne-

lik saldırıları dur durak bilmeden devam ediyor.
Saldırıları protesto etmek için sokağa çıkan her-
kes, saldırılara hedef oluyor. Dün akşam saatle-
rinde polis, Seyhan ve Cizre'de halka uzun
namlulu silahlarla ateş açtı, bir kişiyi de öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesi Hürriyet Mahalle-
si'nde bir araya gelen gençler, Güney
Kuşağı Bulvarı'nı trafiğe kapatıp,
Medya Savunma Alanları'na yönelik
hava saldırısı, Suruç katliamı ve si-
yasi soykırım operasyonlarını pro-
testo etti. Polislerse lastikler yakarak
sloganlar atan gençlere gaz bomba-
ları ve tazyikli su ile saldırdı. Gençler
taş ve molotoflarla kendilerini ko-
rudu.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Ma-
hallesi'nde de gençler akşam saatle-
rinde mahallenin giriş ve çıkışlarına
hendekler kazıyarak, protesto eyle-

mine başladı. Mahalleye çok sayıda zırhlı araç ve
TOMA'lar ile girmeye çalışan polis ile gençler
arasında çatışmalar başladı. Saldırıya havai fişek
ve ses bombası ile karşılık veren gençlere karşı
polis uzun namlulu silahlar kullandı.

Polisin silahlarla ateş açması sonucu 21 ya-
şındaki Abdullah Özdal göğsünden ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Özdal için yüzlerce kişi has-
tane önünde bekleyişe geçti, polis de onlarca zırhlı

araçla hastaneyi ablukaya aldı.
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne sevk edilen Abdul-
lah Özdal, yolda hayatını kaybetti.
Özdal otopsi işlemlerinden sonra
Cizre Ş.Bêrivan Mezarlığı'nda
toprağa verilecek.

Saldırıların ardından Koma-
lên Ciwan da bir açıklama yapa-
rak, “Gün işbirlikçiliğe, ihanete,
sömürgeciliğe, katliama karşı
ayağa kalkarak direnişi büyütme
günüdür” dedi.

Bakırköy Kadın Hapishanesi'ndeki tutuklu ve
hükümlülerin, Silivri 9 Nolu F Tipi Hapishanesi'ne
sürgün sevk planı, Adam-Der, Anarşist Kadınlar,
ÇHD İstanbul Şubesi, DAF, Devrimci 78'liler,
EÖC, Emekli Meclise,HDP, Hukukta Sol Tavır

Derneği, İHD İstanbul Şubesi, KESK İstanbul Şu-
beler Platformu, KJA İstanbul, Komünist Kadınlar,
Mücadele Birliği, ÖDAV, ÖHD İstanbul Şubesi,
SDP, TAYAD, Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Der-
neği, TOHAV tarafından Tünel'den Galatasaray
Meydanı'na yapılan yürüyüşle protesto edilerek,
kadın siyasi tutsakların F tipi hapishanelerde tecri-
dine izin verilmeyeceği belirtildi.

Eylemde okunan basın açıklamasında F tiple-
rine değinilerek, “(...) F tipi hapishanelere bugüne
kadar kadın tutuklu ve hükümlüler konmazken,
şimdi Bakırköy Kadın Hapishanesi'ndeki kadınla-
rın Silivri F Tipi Hapishanesi'ne sürgün edilecek ol-
maları son derece düşündürücüdür. Ceza infaz
modeli açısından artık kadın tutuklu ve hükümlüle-
rin de tecrit hapishanelerine kapatılacak olması,

devletin tecrit politikasındaki ısrar ve dayatmasının
da bir göstergesidir.” denildi. Bakırköy Kadın Ce-
zaevinin önemli özelliklerinden birinin Bakırköy
Devlet Hastanesi'ne yakın olması ve burada kalan
bir çok kadın tutuklunun aynı zamanda sağlık ne-
denleriyle tedavi görüyor olmaları olduğu söylenen
açıklamada;

“Başta kadın siyasi tutsaklar olmak üzere on-
lara destek veren biz aşağıda imzası bulunan ku-
rumlar olmak üzere bu sevk saldırısına karşı
çıkıyoruz. Geçtiğimiz hafta Bakırköy Kadın Hapis-
hanesi önünde dile getirdiğimiz bu konuyu bugün
bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Zira
kadın tutukluların Bakırköy Hapishanesi'nden Si-
livri F Tipi Hapishanesi'ne gönderilmeleri bir çok
açıdan hukuka aykırı ve kabul edilmezdir.”

"Sürgün Sevk Saldırısına İzin Vermeyeceğiz"

24 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerin-
deki devrimcilerin evlerine yapılan baskınlar sıra-
sında Bağcılar'da polis tarafından katledilen Günay
Özarslan'ın 25 Temmuz günü Gazi Mahallesi Cem-
evi'nden Gazi Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmek
üzere yapılacak cenaze törenine polis gaz bombası,
plastik mermi ve tazyikli suyla saldırdı.

Polisin Bağcılar'daki katliamının ardından tüm
engellemelere rağmen ailesi tarafından gece Gazi
Cemevi'ne getirilen Günay Özarslan'ın cenaze töreni
için Halk Cephesi tarafından Cemevi'ne çağrı ya-
pıldı.

Polis Gazi Mahallesi Cemevi'nin giriş ve çıkış-
larını kapatarak cenazenin çıkışına izin vermedi.
Devrimci örgütler ve Gazi Mahallesi halkı Cemevi
önündeki cadde üzerinde oturma eylemine geçti, slo-
ganlar attı.

Kitlenin bekleyişi sırasında polis yoğun bir şe-
kilde gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su ile
kitleye saldırdı. Kitle ara sokaklara girerek taş ve şi-
şelerle polise karşılık verdi. Polis tüm sokaklara çok
miktarda gaz bombası atarak semti gaza boğarken
Cemevi'nde bulunan kadın ve çocuklar mahsur
kaldı. Atılan gaz bombaları nedeniyle camlarından

bazıları kırıldı. Çevredeki bazı işyerlerinin de atılan
gaz bombaları ve tazyikli su nedeniyle güvenlik ka-
meraları ve ışıklandırma ve tabelaları zarar gördü.

Ara sokaklara çekilen eylemciler polisin yoğun
saldırısına rağmen bir kaç kez İsmetpaşa Caddesi
üzerine çıkarak pankart açıp slogan attılar.

Gençler İsmetpaşa Caddesi'nde ara sokaklar-
dan getirdikleri malzemelerle yer yer barikatlar ku-
rarak ateş yakıyor. Taşlar ve şişelerle polise karşılık
veren gençlere polis akreplerden plastik mermi yağ-
dırıyor. Kitleyi dağıtmaya çalışan TOMA ve akrep-
lerden İsmetpaşa Caddesi ve ara sokaklara yoğun
şekilde gaz bombası atılıyor. Çatışmalar şiddetli bi-
çimde devam ediyor.

26 Temmuz'da da çatışmalar devam etti. Günay
Özarslan'ın cenazesi, polisin saldırılarını sürdürmesi
nedeniyle bugün de kaldırılamadı. Avukatları, dost-
ları ve yoldaşları cenazeyi kaldırmak için saat
12.00'de Cemevi önüne çağrı yapmıştı. Ancak polis,
her yere saldırarak, Gazi sokaklarını savaş alanına
çevirerek cenazeye engel oldu.

Cemevinin camlarını kırıp içeriye de gazbom-
bası yağdıran polis, Özgür Gündem muhabiri Cü-
neyt Yavuzu da bacağından baz bombası ile yaraladı.

Gazi halkı, polisin saldırılarına gerektiği gibi
cevap vererek, sokakları barikatlarla ördü. Bir polis
aracını molotoflarla ateşe verdi. Gazi Mahallesi'nde
savaş ortamı yaratan polislerden Fatih Sivri yine 26

Temmuz akşam saatlerinde öldürülerek cezalandı-
rıldı. Katil polisin cezalandırma eylemini YDG-H
üstlendi.

Polisi öldürdüğü iddia edilen Dündar İrfanoğ-
lu'nun ise 27 Temmuz'da gözaltında dövülerek kat-
ledildiği bilgisi alındı.

İki gündür süren çatışmalarda hastaneye kaldı-
rılanların %90'ının kafaya alınan gaz kapsüllerinden
yaralandığı öğrenildi.

ÇHD'li avukatlar da öğle saatlerinde Çağlayan
Adliyesi'ne giderek, cenazenin defnine engel olun-
ması nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Adliye
önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara
da polis yine saldırdı ve darp etti.

İstanbul valiliği ile görüşen Özarslan'ın ailesi
ve avukatları, cenazenin defnedilmesi için izin aldı-
lar. Cenazenin 27 Temmuz günü saat 16.00'da yapı-
lacağına dair çağrılar yapıldı. Günler boyu süren
çatışmalardan sonra Filistin sokaklarını andıran Gazi
sokaklarında kısa süre içinde binlerce kişi toplandı.
Cemevi içinde Günay Özarslan'ın cenazesi hazır-
landı, bedeni kadınların omuzları üzerinde yükseldi.

Gazi caddelerinde toplanan binlerce kişi, ailesi,
yoldaşları, dostları ve devrimciler kızıl bayrakları ve
öfkelerini de alarak sloganlarla Gazi Mezarlığına yü-
rüdü.

Özarslanın cenazesi, saygı duruşunun ardından
yapılan törenle, sloganlarla uğurlandı.

Günay Özarslan'ın Cenaze Törenine Polis Saldırısı

Barış Bloğu: “Size Savaş Yaptırmayacağız!”
Suruç'ta 20 Temmuz sabahı gerçekleşen ve 32 kişinin yaşamını yitirdiği

patlamanın ardından Şişhane TRT Binası'ndan Aksaray Meydanı'na yapıla-
cak olan “Büyük Barış Yürüyüşü”nün İstanbul Valiliği tarafından yasaklan-
masının ardından Barış Bloğu yürüyüşü iptal ederek 26 Temmuz günü saat
16.00'da Aksaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Hükümetin savaş politikalarını ve katliamlarını protesto etmek ve barış
sürecinin başlatılması talebiyle Aksaray Metro İstasyonu çıkışında toplanıldı.
Basın açıklaması saatine yakın alan çevresine çevik kuvvet ve sivil polis yığı-
nağı yapılmış; ara sokaklar dahil Fatih yönündeki tüm sokaklarda sivil ve resmi
polis grupları yerleştirilmişti. Alanın etrafına şerit çeken polis zaman zaman sırt
çantasıyla alana girmek isteyenlerin çantalarına bakmak istemesi üzerine Barış
Bloğu üyeleri de güvenlik zinciri oluşturarak insanların alana girmelerini sağ-
ladı.

Basın açıklaması için yüzlerce insan ellerinde
farklı dillerde “Barış” yazılı dövizlerle alanı dol-
durmaya başladı. Barış Bloğu da “Barış” yazılı fla-
malarla alana geldi. Kitle sık sık “Savaşa Hayır
Barış Hemen Şimdi”, “Katil IŞİD İşbirlikçi AKP”,
“IŞİD Ortadoğu'dan Defol”, “Katil Devlet Hesap
Verecek”, “Şehit Namırın”, “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür”, “Devrim Savaşçıları Ölümsüzdür”
sloganları atıldı. Suruç'ta ölümsüzleşenlerin de ad-
ları anılarak selamlandı.

Eyleme milletvekillerinin yanı sıra çeşitli si-

yasi partilerin genel başkanları ve sendika yöneticileri, kurum temsilcileri ka-
tıldı. Basın açıklamasında, “7 Haziran seçimlerinde meclisteki çoğunluğunu yi-
tirerek iktidarı kaybetmiş, istifa etmiş ve vekaleten görev yapan bir hükümetin
toplumun kaderini belirleyecek, büyük toplumsal ve insani bedellere yol aça-
cak bir savaş kararı almasının demokratik meşruiyeti olamayacağı” ifade
edildi.

Tüm toplumu barışa sahip çıkmaya çağıran Blok, mevcut iktidar "Barışa
sahip çıkacak size savaş yaptırtmayacağız" dedi.

Eyleme uluslararası Kızıl Yardım, Kızıl Eylem, Komünist İnşa/Almanya,
Almanya Sol Parti, AvEG-Kon, AGİF temsilcileri ile Yunanistan, Tunus,
Libya, Fas, Lübnan, Mısır ve Filistin'li katılımcılar eyleme destek verdi.

Basın açıklamasının sona ermesinin ardından gençler ellerinden barış dö-
vizleriyle Aksaray Meydanı çevresindeki sokaklarda “Kürdistan Faşizme
Mezar Olacak”, “Katil Devlet Hesap Vercek”, “Biji Serok Apo”, “PKK Halk-
tır Halk Burada”, “Yaşasın PKK, Biji YPG” sloganları atarak dolaşan gençler

“Yaran Derine Gitmiş Fitil Tutmaz Bilirim Ama
Hesap Dağlardadır Umut Dağlarla... (A.Arif) Suruç
Otuz İki Can Parçası – Bağımsız Örgütçüler” yazılı
pankart açtı. Ara sokaklarda bir süre dolaşan kitleye
dağılması uyarısı yapıldı. Kitleyi ara sokaklarda on-
larca sivil polis takip etti. Bir süre ara sokaklarda do-
laşan kitle tekrar meydana çıkarak bir süre daha
sloganlarına devam etti. HDP'li görevlilerin basın
açıklamasının sona erdiği ve HDP yöneticilerinin
alandan ayrıldığı ve eylemin sonlandırılması yö-
nündeki çağrısı üzerine grup alandan ayrıldı.
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Ekin Sanat

Önsöz 10. yılını kutluyor... Ön-
söz'ün 10. yıl etkinliği, doğum yeri olan
Ayışığı Sanat Merkezi'nde küçük bir et-
kinlikle kutlandı.

Önsöz'ü hayata geçirenler, yayın
kurulu, yazarları, dağıtımcıları, okurları
oradaydı. 10 yıl önce Önsöz'ün doğu-
muna tanıklık edenler de... Ve sözü Ön-
söz'ün genel yayın yönetmeni ve 10
yıllık emektarı Songül Yücel alarak kısa
bir konuşma yaptı, yola ilk nasıl çıkıldı-
ğını ve ilk sayının çıkışını anlattı ardın-
dan temsili olarak pasta kesildi.

“Bu Önsöz nasıl çıkıyor”u anlata-
bilmek için, matbaada basım ve elimize
ulaşma sürecini anlatan kısa bir video iz-
lenildikten sonra, Ayışığı Sanat Merke-
zi'nin en genç tiyatrocularından Gülsu,
Önsöz'ün ilk sayısından devrimci avukat,
sevgili dostumuz Hakan Karadağ'ın ya-
zısını okudu, “ilk sözü bize söyletiyorsu-
nuz, ama biliyoruz, son sözü direnenler
söyleyecek”...

Önsöz'e emeği geçen herkes gele-
memişti etkinliğe. Şehir dışında olan ya-
zarlar, yayın kurulu üyeleri telefonlarla
seslerini ulaştırdılar ya da mesaj ilettiler.

Önce Önsöz'ün ilk doğumunda bu-
lunan Burcu Savur'un selamları ulaştı.
İlk telefon konuğu ise şair Ruhan Mav-
ruk'tu, Adana'dan seslendi Ayışığı'na.

Devrimci bir şair ola-
rak yazdığı sıkıntılar-
dan ve aldığı ölüm
tehditlerinden bahse-
den Mavruk, “Varolsun
yazan eller, çizen eller”
diyerek Kadınım şiirini
okudu, “Umudumuz
Kavgada Kavgamız
Sanatımızla” diyerek
bitirdi.

Tiyatro oyuncusu
Mehmet Esatoğlu,
70'lerden bu yana dev-

rimci sanat nasıl olmalı sorusuna farklı
cevaplar arandığını, devrimci kültür ve
sanatın nasıl olması gerektiği konusunda
şairler, yazarlar, ressamların pek çok
öneriler getirdiklerini, devrimci sanatın
başarılı olabilmesi için örgütlü olması
gerektiğini söyledi. “Her gün değişen
dünyaya karşı biz sanat alanında nasıl
mücadele edeceğiz, devrimci sanat
ancak örgütlü olarak varolabiliyor. Eğer
birey iseniz yazıp çizdikleriniz sizinle

birlikte ölüp gidecek. Onun kavgasını
verecek bir örgüt, arkanda bir güç olma-
yacak” diyen Esatoğlu, “Yeryüzü aşkın
yüzü oluncaya dek bu kavga sürecek” di-
yerek bitirdi sözlerini.

Ve elbet nasıl devrimci mücadele-
nin bir ayağı zindanlarsa, devrimci bir
sanat dergisinin yazar ve şairlerinin bir
kısmı da zindanlardan olacaktı. Elif-
can'ın, “Düşmez Kobane” sayısında ya-
yınlanan aynı adlı şiiri okundu. “En
yiğitler yollara düşer/ Kahramanlıklar
dillere düşer/ Toprağa cemre düşer/ Fi-
lizlenir yeni yaşam/ Düşmez Kobane”
denilerek zindanlara selam gönderildi.

Etkinliğin bir gündemi de şu anda
sürdürülen savaşı ile tüm dünya halkla-
rına umut olmuş Kobane oluverdi doğal-
lığında. Amatör fotoğrafçı olan

dostumuz Nurçehre Elver söz aldı ve
Kobane'ye gidişlerini, sınırdan geçişle-
rini ve tanık olduğu şeyleri fotoğraflayı-
şını anlattı. Ve fotoğrafların sınırdan geri
geçerken imha edildiğini söyleyen Elver,
“zihnimizi, düşüncelerimizi silemezler
ancak” diyerek tanıklık ettiği her şeyi ya-

zıya döktüğünü, bu yazıyı da Önsöz'ün
yayınlayarak herkese ulaştırdığını ak-
tardı.

Tüm baskıları siyah-beyaz olan Ön-
söz'e, Gezi'den sonra renkli sayfalar ek-
lendi... Bir çizgi roman; “Anlatılan Senin
Hikayendir”... Gezi Ayaklanmasını çiz-
gileriyle anlatan Nisan Şimşek geldi.
Bugün gencecik bir kadın öğrenci olan
Nisan Şimşek, Önsöz'ü ilk gördüğünde
çocuk olduğunu, Önsöz'deki ilk eserinin
de bir masala resim çizmek olduğunu an-
lattı.

Ve şair, fotoğrafçı olan Selah Öza-
kın söz alarak, Ayışığı Sanat Merke-
zi'nde ilk şiir atölyesi kuruşlarını anlattı.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan
Manzaraları şiirlerini okumakla başlayıp
sonra bunu oyunlaştırmalarını anlattı. Ve
oyunun son provalarında Gezi ayaklan-
masının patlak verişini anlatan Özakın,
oyunu 3 Haziran günü Taksim Meyda-
nı'na taşıdıklarını söyledi.

Siyabend Fırat Çetin... Rojava'da
çalışan bir fotoğrafçı ve gazeteci. Bir gün
önce bir eylemde Önsöz'le tanıştığını ve
bugün buraya geldiğini anlatıyor. Çetin,
“biz orada barut kokusu altında fazla
okuyamıyoruz, siz okuyun diye bir şey-
ler yazıyoruz” diyor ve Ayışığı'na Roja-
va'da basılmış ve Türkiye'ye ilk kez
gelen bir kitabı ve YPG rozeti hediye
ediyor. 3. yılını kutlayan Rojava Devri-
minin coşkusu tüm Ayışığını sarıyor.

Ayışığı'nın duvarında asılı duran
Nazım Hikmet resminin ressamı Gülba-
har Bozkurt söz alıyor. Bozkurt'un bu

resmi, Şiir Grubunun hazırladığı Mem-
leketimden İnsan Manzaraları Gezi'de
oynanırken ulaşmıştı Ayışığı'na.

Kürtçe oyunlarıyla tanınan, tiyatro
oyuncusu ve yönetmen Aydın Orak ge-
lerek, Tiyatro Avesta'nın kuruluşu ile
Önsöz'ün yayına başlamasının aynı dö-
neme denk geldiğini anlatarak, bu günün
Tiyatro Avesta'nın da kuruluşu oldu-
ğunu, Önsöz'ün çıkışı planlanırken, ken-
dilerinin de tiyatro çalışmalarına
Ayışığı'nın tiyatro salonunda başladıkla-
rını söyledi; “tüm oyunlarımızı orada ça-
lıştık, prova yaptık ve tüm yazılarımız,
oyunlarımız, tanıtımlarımız Önsöz'de yer
aldı” dedi.

Ve komünist yazar Orhan İyilerin
eşi Zeynep de Ayışığı'ndaydı. Orhan İyi-
ler ile beraber olmaya başladıklarında
Önsöz'le tanıştığını söyleyen Zeynep,
İyiler'in hastalandığı dönemde de hep

Ayışığı'nın yanlarında olduğunu anlattı;
“Önsöz'ü okumak, ilk okumayı söken ço-
cuğun kitabın sayfalarını çevirerek harf-
leri birleştirme heyecanı ile okunuyor”
dedi.

Verilen kısa bir aranın ardından Ön-
söz'ün dağıtımcılarından biri olan Ercan
Ballıoğlu'na söz verildi. Ballıoğlu, dire-
nişçi bir işçi olduğu zaman Önsöz'le ta-
nıştığını anlattı. Ardından Önsöz'ü
şiirleri ile besleyen Nazım Akarsu tele-
fon bağlantısıyla etkinliğe katıldı, “Ön-
söz'ü yayınlamadan önce düşünüyorduk,
başarabilir miyiz diye. Ama şu an yayın-
lanan .birçok dergiden çok daha özgün
bir yeri var. En önemli sorunumuz, Ön-
söz'ü daha fazla kitlelere ulaştırama-
mak” dedi.

Selah Özakın yeniden söz alarak
Edip Cansever'in “Mendilimde Kan Ses-
leri”ni okudu. Ve Önsöz'ün doğumunda
yer alan yayın kurulu üyesi Temade
Çınar ile telefon bağlantısı kuruldu. Te-

made Çınar Önsöz'ün ilk çıkışını anlattı.
Ardından gelen tiyatro oyuncusu ve yö-
netmeni Kemal Oruç, yayın kurulunun
tek erkek üyesi olmanın nasıl bir şey ol-
duğunu anlatıyor ve Ayışığı'ndan kahka-
halar yükseliyor.

Önsöz emektarlarından ve yazı ku-
rulundan Fatma Yıldırım Önsöz'ün İşçi
Dosyası'ndan “30 Kuruş” şiirini okuyor.
Ayışığı Sanat Merkezi emekçisi ve
Emeğe Ezgi solisti Ebru söz alıyor ve
Önsöz üzerine konuşuyor ve konserle-
rine davet ediyor. Söz BYUAŞ işçilerin-
den bir kadın geliyor ve ardından Gazi
Mahallesinden bir işçi konuşuyor.
Emeğe Ezgi'nin müzik ve ses çalışmala-
rında büyük katkıları olan Kaan Erten
söz alıyor.

Devinim Tiyatro Atölyesi de mat-
baa baskısı ve dijital baskı üzerine hazır-
ladıkları doğaçlama skeçlerini oynadılar.
Matbaa baskısı ve dijital yayının artıları
ve eksilerini karşılaştıran oyuncular,
sonuç olarak matbaada basılan eserlerin
tanıtımlarının dijital ortamdan yapılabi-
leceğine karar verdiler.

3 saati aşan etkinlik sona ereceği sı-
rada, Rojava'daki TKEP\L savaşçıların-
dan Önsöz'e selam geldi. Twitter
üzerinden gelen mesajda Önsöz'ün 10.
yılını kutlayan Leninist savaşçılar, izle-
yenler tarafından uzun süre alkışlanarak
selamlandı.

Etkinlik sona ermesine rağmen
kimse Ayışığı'ndan ayrılmaya niyetli de-
ğildi. Uzun süre daha sohbetler sürdü.

Önsöz 10 Yaşında

Yerlerde oyuncaklar
Amara'nın ağaçları

döküyor gözyaşlarını
Amara'nın ağaçları

fidanlara selam duruyor

31 canımız
31 gül gülüşlümüz
düşleriniz umutlarınız

milyon milyon yüreklerde
Hangi kurşun hangi bomba

yokedebilir sizleri
düşleri

Nerde katliam orda yüreklerimiz
Öfkemiz acılarımız kadar büyük

damla damla değil
Deniz Deniz çoğaldı

taştı
sığmıyor yüreklere

Ah Kobane
seninle atar yürekler
Kuşatılmışken dört bir yanın
bağrındaki savaşçılar açtı yolları

Ah Kobane
sesine ses katmak
gülüşüne gülüş eklemek
seni yeniden inşa etmek için

çıkılan yolda
aşıldı engeller
çözüldü telörgüler
yıkıldı örülen duvar

Nerede devrim orda biz Nerede yaşam orda biz
Ah Kobane
Öfkemiz acılarımız kadar büyük
Eğiliyor Amara'nın ağaçları

fidanlara selam duruyor
yarın devrime akıyor...

20-21 Temmuz '15
Elif Can

Yaşam Bizden Yana
Konseri Ertelendi

Emekçi Halklarımıza!
26 Temmuz Pazar günü “Yaşam Bizden Yana” sloganıyla ya-

pacağımız konseri, Suruç’ta yaşanan katliam ve 32 insanımızın kat-
ledilmesinden sonra var olan hassas durum göz önüne alınarak daha
ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ölümsüzleşenlerimizin ailelerine baş-
sağlığı diliyoruz.

Kuruluşunun ilk anından itibaren ezilen halkların ve emekçile-
rin yanında olan Ayışığı Ekin Sanat Derneği olarak, dinci faşist
IŞİD'in ve IŞİD'leşmiş iktidarın katliamını kınıyor ve halklarımızın
birleşik devrimini engelleyemeyeceğini haykırıyoruz.

Ölümsüzleşenlerimizin hayalleri gerçek olana ve her türlü fa-
şizmin iktidarına son verene kadar mücadelemiz devam edecektir.
Bir gün mutlaka çocukların katliamlar olmadan oyuncağa, deftere,
kaleme ve en önemlisi güzel bir geleceğe sahip olacağı günler gele-
cektir.

Zafere Kadar Daima!
Şimdi Devrim Zamanı!

Umudumuz Kavgada Kavgamız Sanatımızla

Sarıgazi Ayışığı Ekin Sanat Derneği

Yıkık bir ülkenin
yıkık bakışlı çocuklarını

güldürmek için
çıkmışlardı yola

Oyuncaktı yükleri
bilgi yüklü kitaptı

ve umuttu
herkesin ihtiyacı olan

Genç gülüşlerinde taşıyorlardı
umudu

Dünyaya umut olan Kobane'ye...
Suruç'ta kesildi yolları

kalleş bir bombayla...
genç gülüşleri

boyandı kana
31 paramparça cana

hangi yürek dayanır
Ağır geliyor insana
Genç ölümlerin yası
Ah çocuklar
Ah çocuklar
Elime alsam da makası
P aramparça etsem atlası
Gülüşlerini solduran

yere batası sınırları
hükümsüz kılsam

Bütün dünyayı emekle yeniden karsam
Ah çocuklar
Ah çocuklar
O kuracağınız salıncaklar da
Ben de sallansam

ben de sallansam..
21 Temmuz 2015
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MÜCADELE BİRLİĞİ

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki, bu Suruç'taki
vahşi katliamın, gencecik silahsız insanlarımızı
hedef alan bombalı saldırının hesabını sormak, bu
insanlık düşmanlarına gereken cevabı vermek, boy-
numuzun borcudur. O genç devrimcilere and olsun
ki, burada, Rojava'da, bu vahşi katliam çetesini tarih
sahnesinden sileceğiz. Bu gözü dönmüş caniler ha-
kettikleri cezayı çekecekler. Düşenlere sözümüz
devrim olacak!

Dün Kobane'de bir patlama oldu. Kobane ve
Suruç'taki patlama birbirlerine yakın saatlerde oldu.
Yani Suruç'taki patlamadan yaklaşık yarım saat
sonra Kobane'de patlama oldu. Ayrıca cephede de
bir patlama oldu, onun da sabotaj olduğuna dair bir
bilgi var. Ama bu iki saldırının arka arkaya olması,
kafalarda soru işareti yaratıyor. Ayrıca bizim cep-
hede son iki günde yoğun hareketlilik var. Özellikle
iki gün önce IŞİD saldırdı ve 4-5 saatlik bir çatış-
mayla geri püskürtüldü. O gün de IŞİD'in elinden
bir köy ve bir tepe alındı. Genel olarak hamle
devam ediyor. Kobane biliyorsunuz bir yılı geride
bıraktı.

Kobane Rojava kantonuna bağlı küçük bir
coğrafya. Kobane'yi bir yıl önce belki bir çoğumuz
bilmiyordu. Ama Kobane şimdi dünyanın günde-
minde. Kobane'ye saldırının 1. yılında kazanılan za-
ferle birlikte, dünya ve Ortadoğu'da çok önemli

gelişmeler yaşandı. Komünist hareketin militanları
olarak bu süreci iyi değerlendirmemiz, Türkiye ve
Kürdistan birleşik devrimi için tarihi bir öneme sa-
hiptir. Bizler Leninist militanlar olarak Kobane sa-

vaşının içinde yer alırken ve bu süreci değerlendi-
rirken, önümüzde uzun, zorlu ama onurlu görevler
beklediğini bilerek yolumuza devam ediyoruz.
Amacımız bu yazıda, geride kalan bir yılı özetle-

mek.
Her savaşın kendine özgü, öznel koşulları var-

dır. Kobane savaşı 1. yılını geride bırakırken, ulus-
lararası sınıf dengeleri ve bütün dinamikleri,
çelişkileri ve keskinliği ile devam ediyor. Kürt hal-
kının büyük bedeller ödeyerek yarattığı devrimci
değerleri, Rojava Devrimiyle somutlaştı. Büyük ça-
balarla Kürt halkı bu günlere geldi. Kendi toprak
bütünlüğü için savaşın en iyi örneklerini yaratan bu
halk, somut olarak yaşamını kendi elleriyle yaratı-
yor. Bundan sonraki süreçler, özgürlüğe uzanan
eller için dayanak olacaktır.

Bizler, Leninist savaşçılar olarak geride kalan
bir yılı devirmenin büyük coşkusunu da içine kata-
rak değerlendirmek istedik. Politik olarak bir dev-
rimin gelişimi sırasında eksiklikler ve zayıflıklar
olacaktır. Bu bizim yazımızın konusu değildir. En-
ternasyonal savaşçılar olarak Kobane direnişinin
eksikliklerinden çok halklarımızda yarattığı dev-
rimci coşkunun etkilerini anlatacağız. Bunları an-
latırken, kısa politik değerlendirmemiz olacak.

Politik olarak bu sürecin nasıl ileri gideceği
konusunda Kürt özgürlük hareketinin atacağı siyasi
adımlar etkili olacaktır. Bununla birlikte Türkiye
emekçi halkının sürece katkısı, süreci ileri taşıya-
caktır.

DÜŞENLERE SÖZÜMÜZ DEVRİM OLACAK

Rojava Halk Devrimi ile birlikte,
Kürt halkı kendine güvenini ve örgütlü-
lüğünü dosta düşmana göstermiş oldu.
Bu süreçten sonra halk devrimini boğ-
mak için emperyalizmin uşakları, dinci
faşistler devrime saldırmaya başladılar.
Bu saldırıların en sonuncusu, Kobane'ye
yapıldı. Kobane Savaşı, 134 gün devam
etti. Büyük kahramanlıklarla, büyük be-
dellerle zafere ulaşıldı.

Savaşın anlamı, değeri ve önemi
büyüktü. Kobane çetelerden özgürleşti-
rildikten sonra, Kürt halkının örgütlü-
lüğü daha da artmıştır. Kobane zaferiyle
en geri kitleler bile ileriye dönük adım-
lar atarak zaferi sahiplendi. Türkiye ve
Kürdistan emekçi halkları, bu zaferi
ortak mücadele ederek sağladılar. Şen-
gal ve Kobane süreciyle beraber, Kürt
halkının politik duruşu da değişti.
K.Kürdistan'da son seçimlerde bunu
gördük. Aynı şey G.Kürdistan'da [da
gözlemleniyor.] Şengal ve bir çok böl-
gede halk peşmergeyi değil, YPG'yi des-
tekliyor ve sahipleniyor. Yıllardan beri
peşmergenin iki yüzlü politikaları, bu
süreçte en geri kitleler tarafından bile
görülmeye başlandı. Bu da politik güç
dengelerinin değişmesine neden oldu.
Kürt halkı yaşadığı deneyimlerle politik
durumu değiştirmeye başlamıştı.

Şengal ve Kobane'de dinci gerici-
lere karşı YPG öncülüğünde halkların
mücadele birliğinin iyi örnekleri yaşan-
mıştır. Savaşın sonucunda halklar birbi-
rine daha fazla güven sağlamaya
başlamıştır. Dengeler değişirken, politi-
kalar da günümüzde değişmeye devam
ediyor. Kobane savaşı, 4 parçaya bölün-
müş Kürt halkı ve onun ulusal gücüyle

beraber enternasyonal savaşma için
büyük deneyime sahne oldu.

Rojava Devrimi, kendine özgü bu
iç ve dış dinamiklerin etkisiyle geliş-
meye devam ediyor. Bu devrimin daha
ileriye gitmesi için, Türkiye emekçi
halklarının ve dünya emekçi halklarının
daha etkin rol alması zorunludur. Ko-
bane savaşına toplumun büyük kesimin-
den destek geldi. Çevrecilerden tutalım
anarşistlere, örgütsüz kitlelere, devrim-
cilere, komünistlere kadar çok geniş bir
kitle Kobane savaşına destek sundu.
IŞİD'e karşı Kobane'de savaştı ve savaş-
maya devam ediyor. Bu durum, aslında
milyarlarca insanın, içinde yaşadığı sis-
temi kabul etmediğinin bir işaretidir.
Kitleler yalnızca koşulların olgunlaşma-
sını bekliyor ve ayrıca kiminle savaştı-
ğının bilincinde bu kitleler. Bu, örgütsüz
kitleleri örgütlenmeye itiyor. Kobane sa-
vaşında bunun güzel örnekleri yaşandı,
yaşanmaya devam ediyor. Bunu daha
ileri taşımak için kitleler içinde yapıla-
cak propaganda ve ajitasyon birlikleri-
nin önemi karşımıza bir daha çıkıyor.
Kitlelere devrimin bir parçası oldukla-
rını göstermek için, propaganda ve aji-
tasyon birlikleri zorunludur. Bu her
bireyin ileri taşınması için önemli bir et-

kendir.
Çok farklı insanlardan bahsettik bu

süreçte. Her bireyin kendine özgü savaşa
katılma nedeni var. Fakat onları ortak-
laştıran nedenlerden dolayı savaşan kit-
leler, Türkiye ve Kürdistan birleşik
devrimi açısından büyük önem teşkil
ediyor. Devrimin ilerlemesi için bu kit-
lelerin sürece katılmaları önemlidir. Ko-
bane Savaşında enternasyonal
dayanışmanın en ileri örnekleri de ya-
şandı. İspanya İç Savaşında ve 2. Dünya
Savaşı döneminde yaşanan enternasyo-
nal mücadele, Kobane Savaşı ile yeni-
den filizlendi. Enternasyonal dayanışma
için dünyanın çok farklı ülkelerinden
gelen savaşçılar destek sundu. Ortak
noktaları IŞİD'e karşı mücadele ver-
mekti. Enternasyonal dayanışma için bi-
reysel katılım gösterilmesi önemli bir
noktadır. Bağımsız kitleler, Türkiye ve
Kürdistan'da olduğu gibi, dünyada den-
gelerin gelişim ve değişimine göre hare-
ket ediyorlar. Kobane savaşında
aylardan beri savaşan Leninist Savaşçı-
lar olarak, bu mücadelenin önemli bir
parçasıyız.

Kobane savaşı ve Rojava Devri-
miyle, Ortadoğu'da yoğunlaşan çelişki-
ler devrim ve karşı-devrimi karşı karşıya
getirdi. Emperyalistler, bu devrimi [ku-
şatmak için] kendi ekonomik ve politik
hamleler yaparken, devrimci güçler ve
emekçi halklar, emperyalizm ve dinci
gericiliğe karşı savaşımı devam ettiri-

yorlar. Özellikle faşist devletin son sü-
reçte saldırgan tavır ve politikaları yük-
seltmesi, TC devletinin kitleleri
yönetemediğinden dolayıdır. Başta
ABD emperyalizmi, tüm gerici devlet-
lerin yaptıkları bu politikalar, kendi ege-
menliklerini devam ettirebilmek için
yapılan politikalardır. Özellikle Koba-
ne'de başta ABD emperyalizmi olmak
üzere koalisyon güçlerinin IŞİD'e hava
saldırıları yapması, politik çevirme oyu-
nunun bir parçasıdır. Daha bir yıl önceye
kadar IŞİD'e destek olan bu güçler, em-
peryalist koalisyon güçleri, bugün
IŞİD'e saldırıyor. Daha düne kadar silah,
asker, para, lojistik açıdan IŞİD destek-
leniyordu.

Emperyalistlerin yaptığı politik
oyunlar, emekçi halkların devrimci mü-
cadelesiyle boşa çıkartılacak. Başta Kürt
halkı ve dünya emekçi halkları, bu ola-
yın farkındalar. Emperyalizmin bu güç-
leri, komünizme karşı tarihte kullandığı
gibi, şimdi de kullanmaya devam ediyor.
IŞİD'in tarihte aldığı rol budur. Fakat
emekçi halklarımız bu güçlere karşı
nasıl savaşmışsa, bugün de aynı kahra-
manlıkla özgürlükleri için bütün bedel-
leri ödemeye hazır. Artık hiç bir güç, işçi
sınıfı ve emekçi halklarımızın devrim ve
sosyalizm mücadelesinin önüne geçe-
meyecektir. Yeni bir tarih, halkların
onurlu mücadelesiyle yazılacaktır.

Devam Edecek...

Rojava Halk Devriminin Getirdikleri

Rojava'da enternasyonal görevlerini yerine getiren
TKEP/Leninist Rojava Komitesi Türk Devletinin
Kandil'de gerilla kamlarına yönelik gerçekleştir-

diği yoğun bombardıman üzerine bir açıklama yayımladı. “Fa-
şist TC devleti devrime ve halkların özgürlük mücadelesine
karşı topyekûn bir savaş başlatmıştır.” denilen açıklamada
“Bazı aklı evvellerin süreci dar okumaları gibi bu saldırı ne bir
kişinin bireysel koltuk hırsıdır ne de IŞİD denilen çete sürüle-
rine karşı başlatılmıştır. 31 Mayıs Halk Ayaklanmamız ve er-
tesinde Kobane ayaklanmasıyla halk kendi gücünü sokaklarda
sınamış ve faşist devletin sarsılmaz sanılan duvarında büyük
çatlaklar oluşturmuştur.

Ardından çeşitli nedenlerle işçi sınıfı, Kürt halkı, emekçi
Aleviler, kadınlar ve öğrenciler kısmî ayaklanma boyutuna
varan eylemlilikleriyle 31 Mayıs ile aralanan devrimin kapı-
sından içeri gireceklerinin kararlılığını göstermişlerdir.

"İç Güvenlik Yasası", tutuklama ve katliam tehditleri, fa-

şist devlette yaşanan korku hezeyanları, iki ülke devriminin gü-
cünü göstermektedir.” görüşlerine yer verildi.

Açıklama “Son günlerde faşist devletin yaptığı katliam ve
tutuklamalar ile eş zamanlı olarak Güney Kürdistan'da bulu-
nan Medya Savunma Alanları'na dün gece (24 Temmuz) yoğun
bombardıman ve top atışları yapılmıştır. Bu saldırıların boyu-
tunu ilerleyen saatlerde daha net öğrenebileceğiz ancak şunu
kesin olarak biliyoruz; artık ok yaydan çıkmıştır. Türkiye ve
K. Kürdistan devrimi ile faşist TC devleti arasındaki iç savaş
bir üst boyuta evrilmiştir. Tüm halkımız katliamlara karşı si-
lahlanmalı ve bu silahı devrimci, yurtseverlerlerin yanında saf
alarak faşist devlete ve onun sokak çetelerine karşı tereddüt-
süzce kullanmalıdır.

Kürt halkının kazanımlarını korumak ve geliştirmek için
Kobane'de enternasyonal desteğini sürdüren Leninist Savaşçı-
lar olarak devrime olan inancımız tamdır. Biz Kazanacağız”
sözleriyle sona erdi.

Biz Kazanacağız


