
Doğa intikamını alıyor... Kapitalizmin
doğaya yönelik katliamı sonuçlarını göster-
meye başladı. Ormanların yokedilmesi, ne-
hirlerin, derelerin HES'lerle barajlarla
kesilmesi, sıcaklık artışı ve sel olarak geri
dönüyor insanlığa.

Sadece insan emeğini değil, doğayı ve
yaşam alanlarını da sömüren kapitalist sis-
tem, dünyayı geri dönülemeyecek bir yoko-
luşa doğru sürüklüyor. Coğrafyamız son
dönemlerde hem sıcaklıkların artması, hem
de pek çok şehirde yağışlarla beraber yaşa-
nan sellere tanık oluyor.

24 Ağustos günü de Artvin'de yaşanan
sel felaketinde 8'den fazla kişi hayatını kay-
betti, 20 kişi de kayıp.

Artvin, Ankara, İzmir ve İstanbul...
Artık son yıllarda ne zaman yağmur yağsa

şehirler sele teslim oluyor. Modernleşmenin
kanıtı olarak gösterilen köprüler, alt geçitler,
tünelleri su basıyor, duble yollar çöküyor...

Tarihte medeniyetin simgesi kabul edi-
len alt yapı ve kanalizasyon sistemi de ka-
zanç getirmediği için şehirler “büyürken”
gözardı edilen şeylerden biri. Tıpkı rüzgarı
üretecek, nem ve ısı dengesini koruyacak
olan bitki örtüsünün yok edilmesi gibi...

Artvin Hopa'da şu an selin yaraları sa-
rılmaya çalışılıyor. Kayıplar aranıyor, haya-
tını kaybedenler için yas isyana dönüşüyor.
Akıllara orada “HES'lere Hayır” dediği, in-
sanı, yaşamı savunduğu için gaz bombasıyla
hayatını kaybeden Metin öğretmen geliyor.
Havva ananın “halkım ben” çığlığı hala ku-
laklarımızda. Dört bir yanda yaşam alanla-

rını savunan insanlar ayakta...
Bir taraftan Yırca'da yeni diki-
len zeytinliklerin dahi ateşe ve-
rilmesi, diğer taraftan Rize'de
sele gömülen bir iş aleti...

Doğa intikamını alıyor mu
bilemeyiz ama, O'nu yok eden
sistemi durduramadığımız tak-
dirde, gelecek nesillerin yaşaya-
bileceği bir dünya
kalmayacak... Ya en kötü di-
stopya hikayelerine hazırlaya-
lım kendimizi ya da kapitalizmi
yıkalım...

Proletaryanın Devrimci
Sınıf Partisi Öncülüğünde
C.Dağlı

Kürdistan’da İktidara Doğru

Taylan Işık

Devrim İçin Gereken Birikim
Var
Özgür Güven

Ayaklanmanın
Mayası Olarak Boykot
Umut Çakır

Saray Darbesi

Ali Varol Günal

Bir yerde çocuk denebilecek yaşta
iki genç insanın resimleri gözümüzün
önünde duruyor. Bir başka zamanda
onbir yaşlarında bir çocuğun artık ya-
şama bakamayan gözlerini seyrediyo-
ruz. Büyük acılar çeken yaşlı annelerin
feryat eden, isyan eden resimleri...

Bir başka resimde evleri askerle-
rin roketleri ve ağır silahlarının mer-
mileriyle delik deşik olmuş, yani
gerçekte evleri başlarına yıkılmış in-
sanların çaresizlik içinde yere çömel-
miş haldeki resimleri.

Bunlar son bir kaç haftadır faşist
devletin Kürt halkına karşı başlattığı
yeni saldırı dalgasının sözlere sığma-
yan bir kaç karesidir.

>>Editör...
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“Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson, İnci dişli, zenci kardeşim, Kartal ka-
natlı kanaryam. Türkülerimizi söyletmiyorlar bize, Korkuyorlar Robson, Şafaktan kor-
kuyorlar, Görmekten, Duymaktan, Dokunmaktan korkuyorlar...”

Bizlerden korkuyorlar. Bir araya gelmemizden, türkülerimizi söylememizden,
özgür yarınlar adına düşler kurabilmemizden... Biliyorlar bizler bir araya geldiğimizde
yer yerinden oynuyor, tahtlar sarsılıyor, saltanatlar çöküyor. Yükseliyor özgürlük tür-
küleri, kırılıyor zincirler... Haziran'la başladı en büyük kabusları, her bir araya gelme-
mizden korktular, saldırdılar. Önce meydanları yasaklamaya kalktılar birer birer, sonra
sokakları, sonra sahneleri...

Biliyorlar ecel kapılarını çaldı... Son bir savaş onlarınki, bir gün daha fazla yaşa-
mak adına, bir gün daha fazla zulmetmek adına... “Çünkü ölüm vurdu damgasını alın-
larına: -çürüyen diş, dökülen et-, bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler”

İnadına bir araya geleceğiz, meydanlarda, sokaklarda, sahnelerde, her yerde... Öz-
gürlük için haykıracağız sloganlarımızı, türkülerimizi... “Yaşam Bizden Yana” demek
için, özgürlük için dövüşenleri selamlamak için, 6 Eylül'de 19.00'da Sarıgazi Festival
Alanı'nda Emeğe Ezgi ile buluşuyoruz...

EZGİLERİMİZ ÖZGÜRLÜK İÇİN DÖVÜŞENLERE..

Büyük bir altüst oluşun, bir dönüşümün için-
den geçiyor ülke. Bir yanda inanılmaz bir çürüme
var. Tel tel dökülüyor nereye el atsanız. Sürüp
giden Soma katliamı davasının ifadelerine şöyle bir
göz atmak yeter çürümenin boyutunu anlamak için.
Hopa'da insanlarımızın sele kurban edilişine bak-
mak kafi. Satılığa çıkarılan memuriyetler, her tür
değerin paraya tahvil edilişi, yağma, talan... Doğa-
nın korkunç bir katliama tabi tutulması, hız kes-
meden devam eden iş cinayetleri, parodiye dönen
davalar... Öte yanda tüm bunlara isyan eden, de-
ğiştirmek için mücadeleye atılan milyonlar, artan
çatışmalar, gözaltılar, tutuklamalar, sokak ortasında
infazlar, ve nihayetinde Kürt halkının adım adım
kendi iktidarını kurma çabaları. Tüm bunların or-
tasında süregiden koalisyon tiyatrosu ve nihayet 1
Kasım itibariyle erken seçim!

Sürüp giden darbe tartışmalarına bakın. So-
kaktan ödü kopan, Gezi'den sonra sokağın yolunun
doğrudan devrime çıktığını açıkça görüp köşe
bucak kaçan düzen temsilcileri, masa başında kı-
namalarla bahsettikleri meşum darbeyi önleyecek-
lerini sanıyorlar! Korkudan hiçbiri kitlelere
harekete geçme çağrısı yapmaya cesaret edemiyor.
Basın açıklamalarıyla, anayasal budalalıklarla oya-
lanıp gidiyorlar.

Parlamenter budalalıkla iğdiş edilmiş demo-
kratlarsa hala sandık üzerinden bu gidişi değiştire-

bilecekleri hayalini satmaya çalışıyorlar emekçi halklara. Sanki 7 Haziran
tüm bu parlamenter ahmaklıkların beş kuruşluk bir gücü olmadığını onlara
bir kez daha öğretmemiş gibi!

Hiç kuşku yok, bir dönüşümün, bir sıçrama sürecinin içindeyiz. Hiç-

bir seçim, hiçbir sandık, hiçbir parlamenter budalalık bu gidişin önüne ge-
çemez. Halkların geleceği fiili olarak kurulan halk meclislerinde, kent kon-
seylerinde, milis birliklerinde şekilleniyor. Bu yol devrim yoludur. Devrim
yolundan ileri!

DEVRİM YOLUNDAN İLERİ
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Küçük burjuva çevreler, kendilerine marksist devrimci
deseler de, olayları, somut gelişmeleri değerlendirişlerinde
marksist kavrayıştan, devrimci bakış açısından eser yoktur.
En devrimci olguları bile en sıradan bir bakış açısıyla ele alı-
yor, en ılımlı ve en geri sonuçlara varıyorlar. Devrimci mark-
sizm, onların bakış açısında küçük burjuva sosyalizmi
düzeyine düşürülmüştür.

Somut toplumsal ve politik durumu, marksizmin dev-
rimci kavrayışıyla değerledirdiğimizde büyük alt üst oluşlar
kaçınılmazdır. Olaylar devrimci yönde ilerler. Süreç devrimci
süreç olarak sürer; sınıf kavgası alabildiğine yoğunlaşır. Böy-
lesine devrimci, böylesine yoğun bir dönemde var olan
durum, sınıfların güç ilişkisi, dolayısıyla pratik ortam hızla
değişime uğrar.

Haziran 2013'te öncesinde ve sonrasında gerçekleşen
irili ufaklı yüzlerce yığınsal eylem devrimci durumun somut
göstergeleridir. Bunun yeni bir örneği Özgecan Arslan'ın kat-
liamına karşı doğan öfke patlamasının, kadın ayaklanmasına
dönüşmesidir. Ayaklanma sırasında çok büyük bir kadın kit-
lesi harekete geçti, büyük bir enerji açığa çıktı. Bu sırada, o
güne kadarki en geniş kadın gücü eylemlere katıldı. Kadın
hareketi devrimci durumun karakterine uygun olarak dev-
rimci tarzda gelişti.

En küçük bir eylemin hemen büyük eylemlere dönüş-
mesi, daha ileriye giderek ayaklanma boyutu kazanması; ey-
lemlerin yoğunluğu, sürekliliği, büyümesi, devrimin bütün
koşullarının oluştuğunun ve bu koşulların bir araya geldiği-
nin hem göstergesi hem de sonucudur. Eylemin, taktiğin, pro-
paganda ve ajitasyon çalışmalarının tüm pratik çabanın
üstlenmesi gereken görev, devrimci olan öne çıkarıp gelişti-
rerek devrimin olgunlaşan koşullarını devrime çevirmek ol-
malıdır.

Devrimin olgunlaşmış koşullarını devrime dönüştür-
mek, tutarlı devrimci bir sınıf olan işçi sınıfının görevidir.
İşçi sınıfı bu görevini, pratikte, eylemde, kavgada etkin dav-
ranarak yerine getirebilir. Sınıf mücadelesini yönetmek,
ayaklanmayı ve devrimi örgütlemek, en ileri teoriyle donan-
mış, zengin politik mücadele deneyimiyle işçi sınıfının ger-
çek devrimci partisine düşmektedir.

Uzun yılların teorik-pratik mücadelesinin de gösterdiği
gibi, mücadeleci sınıf bilinçli işçiler devrimci partinin içinde
yer almalıdır.

İşçiler ve diğer emekçilerin en ileri, en tutarlı ve en mü-
cadeleci kesimi, ancak proletaryanın devrimci sınıf partisinin
öncülük edeceği ileri bir düzeyi temsil ediyor. Devrimci yı-
ğınlar sokakta, savaşımda bizim politikalarımızı yaşama ge-
çirirken, aynı zamanda, uzlaşmacı küçük burjuva çevrelerden
ne kadar ileri olduklarını da gözler önüne seriyorlar. Bunun
ne demek olduğunu anlamak istiyorsanız, 2013 Haziran ve
Ekim'ine, 2014 6-7 Ekim'ine ve 2015 kadın ayaklanmasına
bakın. Ezilen ve sömürülenler devrimci pratikleriyle top-
lumsal kurtuluşun yolunu açıyorlar. Bu pratikte bir devrim
gelişiyor.

Yığınların her devrimci eylemi, yeni eylemlerin kapı-
sını açıyor. Ve her devrimci eylem, sokak gösterisi ve tüm
eylemlerin üst biçimleri geniş kitleleri ve tüm bu eylemlerin
üst biçimleri geniş kitleleri eyleme, harekete çağırıyor.
Eylem yoluyla yapılan çağrıların büyük kalabalıkların mü-
cadeleye katılmasında etkin bir rolü var. Devrimci kitle ey-
lemleri o denli yaygın ki, her biri bulunduğu yerde etrafına
geniş insan topluluklarını birleştiren birer odak görevini gö-
rüyor. Bu kadar yaygın, militan, aktif kitle hareketinden
sonra, kimse devrimin öznesinin devrimi gerçekleştirecek
düzeye gelmediğini ileri süremez.

Bugün yalnızca işçileri, gençliği aydınları değil, köylü-
lerin, bugüne dek egemen güce karşı harekete geçmemiş yı-
ğınların en geri unsurlarını da burjuvaziye ve devlete karşı
mücadele içinde görüyoruz. Yığınların yeni topluluklarının
kendilerini ezen ve sömürenlere karşı mücadeleye atılması
da, gerçek devrimci güçlerin cesaretlendirici etkileri çok
açıktır. Şimdi halk kitlelerini devrimi gerçekleştirmek için
cesaretlendirmeliyiz.

Uzlaşmacılar, kitleleri devrim için yüreklendirmek ye-
rine, kendi geriliklerini, kitlelerin durumuyla açıklamaya ça-
lıştıkları için, kitleler bir dizi devrimci eylemi arka arkaya
gerçekleştirince, bu kez de kitle eylemlerini “kendiliğinden-
dir” diyerek küçümseme yoluna gittiler. Emekçi kitleler, ey-
lemden eyleme koşarken, küçük burjuva sol çevrelerin, öncü
değil, artçı oldukları iyice açığa çıktı.

Gerçek devrimci komünist partinin öncülük görevi ve
rolü her zamankinden daha önemli hale gelmiş ve öne çık-
mıştır. Kitlelerin sık sık ayaklanmasına karşın kesin sonuca
varmamış olması, komünist partinin önderliğinin gereklilik
ve zorunluluğunun önemini yeterince açıklıyor. Proletarya-
nın sınıf konumundan hareket ettiği için yalnızca proleter ko-
münist parti, hareketi, tutarlıca sonuna dek götürebilir.

Devrimci sınıf partisi, yalnızca olayları en devrimci bi-
çimde değerlendirmesiyle değil; yalnızca daha çok devrimci
propaganda, daha devrimci ajitasyon ve daha devrimci tak-
tik ortaya koyarak değil, işçi eylemlerinde, kitle eylemlerinde
her zaman önde olmalıdır.

PROLETARYANIN DEVRİMCİ
SINIF PARTİSİ ÖNCÜLÜĞÜNDE

BAŞYAZI C. Dağlı

İsyan Et
Savaşların yazılı olmayan bir kuralı var-

dır. Önce kadına saldırırsın. Nasıl saldırdığın
o halka, o topraklara kendi malın gözüyle ba-
karsan, kadına da “malın” gözüyle bakarsın
ve ilk etapta saldırılacak, ganimet edilecek,
tecavüz edilecekler listesine alırsın. Kısacası
cinsiyeti yüzünden “mal”, “meta” ilan edil-
miştir kadın çoktan.

Savaşta, işgalde, gözaltında ya da sıra-
dan herhangi bir zamanda, herhangi bir se-
bepten dolayı saldırırsın kadına, kadınlığına...
Çünkü sen güçlü olansın ve muzaffer olansın,
bu da sana her şeye hükmetme hakkı verir.
Kadın da bunların içindedir çünkü metadır,
birilerinin mülkiyetidir. Babasının, kocasının,
bir halkın mülkiyetidir. O, bir halkın, bir top-
lumun geleceğini doğurandır, soyunu sürdü-
rendir.

Bu düşünceye sahip olanlardır kadına
saldırarak güçlerini göstermek isteyenler... Bir
halka zulmetmek istiyorsanız, o halkın kadı-
nına zulmederek gelecek nesillere de bir
mesaj vermiş olursunuz... Bir kadının kadın-
lığına saldırırsanız, “burjuva ahlak” daha
fazla incinecek, daha fazla yaralanacak
çünkü... Gözaltında taciz tecavüzler, kadın ge-
rillaların bedenlerine yapılan saldırılar, “siz-
den olmayan” bir halkın kadınlarını zincire
vurup pazarlamalar...

Son yaşanan ise, bir kadın gerillanın can-
sız bedeninin Varto'da çırılçıplak halka sergi-
lenmesi oldu. O, 10 Ağustos günü çatışmada
hayatını kaybeden YJA Star gerillası Ekin
Wan (Kevser Eltürk) idi.

13 Ağustos günü kadınların omuzlarında
toprağa verilen kadın gerillanın çırılçıplak
teşhir edildiği resimleri, bir gün sonra med-
yada boy göstermeye başladı. Kadını meta
olarak, birilerinin namusu olarak görenler, bir
kadın şahsında bir halkı aşağılamak istedi.

Onyıllardır bu topraklarda sürdürdüğü-
müz mücadelede, kadın ve erkekler olarak öğ-
rendiğimiz bir şey var. Varlığını
sürdürebilmek için her tür vahşi saldırıyı ya-
pabildiğini gördüğümüz faşizme karşı çıplak
bir savaş bu yaşanan. Ve bu savaşta karşılaş-
tığımız her saldırı birey olarak bizlere değil,
düşüncemize, ırkımıza, örgütlenmemize, baş-
kaldırımıza yapılmış bir saldırı.

Ve ne yazık ki bütün bu saldırılarda en
çok acı çeken, kadınlar. Çocuklarını ölüme
gönderen, çocukları yaşasın diye kendi be-
denlerini siper eden, bir halkın yaralarını sar-

mak için onlara kol kanat geren kadınlar...
Amed'den geçtiğimiz günlerde yayınla-

nan bir fotoğraf karesi bütün bunları özetliyor
aslında. Halkını korumak için sopalarına sa-
rılmış Kürt anaları, silahına evladı gibi sarıl-
mış kadın gerillalar kadar etkileyici... Ve bu
kareler bize diyor ki, “insanlık düşmanlarına
karşı isyan et, savaşa atıl!”

Öyle ak öyle ak ki teni;
İpekten biçilmiş sanki...
Duyulmamış bu yüzden
Üstünü örtmek gereği...

Çırılçıplak, incecik
Sedyede bir kız cesedi..

On parmağı boyalı;
Bulaşmış ıstampa mürekkebi...

Bir kızım sağsa eğer;
Bir kızım morgda şimdi...

Metin Altıok

Gerilla Ekin Wan Onurumuzdur
Türk'ün gücünü göreceksiniz

diye bağırıyordu faşist devletin
kolluk gücü. Yere yatırılmış on-
larca insan, elleri arkadan kelep-
çelenmiş, bas bas bağırıyor
Türk'ün gücü Türk'ün gücü...

Aradan çok zaman geçmedi
sosyal medyada Gerilla Ekin
Wan'ı gördük. 10 Ağustos'ta Muş
Varto da çatışmada ölümsüzleş-
miş, yaralı soyulmuş bedeni
yerde, başında aynı tavırla bekle-
yenler Türk'ün gücü.

Bu Türk'ün gücü falan değil,
yere yatırılan işçiler de, ölüm sonrası işkence edilerek sergilenen kadın be-
deni de tümüyle Türk'ün aşamadığı acizliğidir.

Kadının bedeni üzerinden siyaset yapmak, çıplaklığı kullanarak bir
toplumu aşağılayarak baskı altına almak TC'nin ve onun örgütünün na-
musunun bittiği yerdir.

Ama unutulan bir şey var ki her baskı, her katliam, her faşizm kar-
şıtını da büyütür, besler kendi sonunu hazırlar.

Bu coğrafyanın Türkiye'nin ve Kuzey Kürdistan'ın kadınları faşizmin
işkencelerine, tecavüzlerine boyun eğmedi. Devlet ağızlı hakaretlerine,
küfürlerine, yok saymalarına yenilmedi.

Silopi de eli silahlı, taşlı, sopalı kadınlar yollarını bekliyor. Dağlar-
dan, kentlerden kadın gerillalar kolluk güçlerine diz çöktürüyor. Şehir-
lerden işçi kadınlar örgütleniyor, güçleniyor, barikatlarınızı yıkıyor.

Biz Emekçi Kadınlar artık sonlarının geldiğini söylüyor ve meydan
okuyoruz. Yaşam sizin iki dudağınızın arasında değil, bizim ellerimizde.
Ve o ellerimiz sizin kokuşmuş sisteminizin mezarını kazmaya devam ede-
cek ta ki insanlık verdiği onurlu yaşam mücadelesini kazanıncaya dek, ta
ki sınıfların, sınırların olmadığı bir dünyayı kurana dek.

Özgürlüğümüz Ellerimizde
Kadın Devrim Özgürlük

EKA EMEKÇİ KADINLAR

Kübalı Kadınlar Federasyonu
Masal gibi an-

latılsa yeridir. Bir
varmış bir yokmuş
ülkesinde yaşanan
tüm adaletsizliklere,
tüm ezilmişliklere,
tüm baskılara daya-
namayan bir kadın
sınıf mücadelesine
sürük lenmekten
kendini alıkoyama-

mış. Bu kadın devrimin ayak seslerini duyunca daha da yüksek
sesle konuşmaya başlamış, vahşi kapitalizmin ve onun asasını
elinde tutan diktatörü yenip onun elinden kurtardıkları ülkesiyle
yeni bir başlangıç yapmış. Kadın işte, üretmeden durabilir mi hiç?
Çoğaltmak, renklendirmek, anlam katmak, korumak ve güçlendir-
mek doğasında var.

Bu başlangıç öyle şeylere sebep olmuş ki sadece kadının ken-
disini değil tüm kadınları ve erkekleri değiştirmiş. Masal gibi ger-
çekler doğurmuş. İşte bu masal gibi gerçeklerden biri de Kübalı
Kadınlar Federasyonu olmuş. 23 Ağustos 1960 yılında Vilma Espin
tarafından kurulan bu federasyon 55. yılına girerken ülkede bir tane
bile bilinçsiz kadın bırakmamış. “Kadın kısmı şöyle yapar kadın
kısmı böyle yapar, etek boyu budur, saç rengi şudur, evine sadık ge-
rekirse köpek olur, dışarı çıkar ama beyinin arkasından yürür, ça-
lışamaz ama kocasının verdiği parayı yetirir, kocasına kendini
dövdürtür ama sesini çıkarmaz, okula gidemez, kocaya kaçamaz,
tecavüze uğrar ama şikâyetçi olamaz, kahkaha atamaz, bir de susar,
bol bol susar, zira kadındır o” diye dayatılan tüm iğrenç uygula-
malara ve baskılara kocaman bir set çekmiş bu federasyon. Kübalı
kadınları hayatın her yerinde her alanında aktif hale getirmiş.

Sınıf bilincini almış
bu kadınlar 55 yıldır bilfiil
nasıl kadın olunacağının
erkekler ve sermaye güç-
leri tarafından belirlenme-
diği bir ülkede ekonomik,
sosyal ve politik tüm alan-
larda varlıklarını rahatça
ortaya koyabiliyorlar. Her
alanda söz hakkına sahip
bu kadınlar ülke yöneti-
minde de sayılarını eşitle-
miş durumdalar.

İnsanların cinsel eği-
tim alıp sapıklaşmasını engellemişler, bu sayede ülkede kadın ci-
nayeti ya da tecavüz gibi kavramlar kullanılmaz olmuş. Çocuk
bakım merkezleri kurmuşlar, anneler üretirken de çocuklarının eği-
tim aldıklarından, kaçırılıp organ mafyasının eline düşmeyecekle-
rinden ya da dilendirilmeyeceklerinden emin olmuşlar.
Anayasadaki aile yasasını oluşturmuşlar, evin reisi erkektir o ne
derse o olur gibi saçmalıklardan kurtulmuşlar. İşçi ve ücret yasa-
sında tüm adaletsizliği ortadan kaldırmışlar. Sanatın her alanında,
sporun her dalında, sosyal ve politik yaşamın tüm noktalarında
olmak için 14 yaşına gelen her kadını örgütlemiş ve federasyona
dahil etmişler.

Şimdi sokaklarda, okullarda, mecliste, ofislerde, fabrikalarda,
tarlalarda huzur içinde çalışan, emeği sömürülmeden üreten, üret-
tiğine sahip ve hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyen kadınlar var.
Masalı yazan, yaşayan ve yaşatan kadınlar.

55. Yılında Yaşasın Kübalı Kadınlar Federasyonu
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Baş tarafı
1. sayfada...

Kürdistan'ın genelinde manzaranın böyle ol-
duğundan kuşku yok. Kürt halkı büyük acılar çe-
kiyor.

Giriş-çıkışları kapatılan ilçelerde katliamlar
yapıldığından kuşku duymak için kişinin ahmak
olması gerekir. Suruç, Silopi, Lice, Varto akla
gelen ilk ilçeler. Faşist devlet ve onun başı, Kürt
halkını özerklik ilan ettiğine/edeceğine pişman
etmek parolasıyla yola çıkmışlar.

Zulüm dalgası özerklik ilanından önce baş-
lamıştı. Yere yatırılan, onurları ve gururları çiğ-
nenen işçiler, katledilmiş kadın gerillanın çıplak
şekilde teşhir edilmesi ve daha nice zulüm ör-
neği.

Kürdistan halkları bu zulüm dalgasına ayak-
lanmayla yanıt verdiler. Bu her onurlu, özgürlü-
ğüne düşkün halkın yapacağı, yapması
gerekendi. “Artık bizi siz yönetemeyeceksiniz”
sloganıyla ayağa kalktılar. Öz yönetimlerini ilan

ettiler ve yerleşim yerlerine asker ve polisin gi-
rişini önlemek için önlemlerini almaya başladı-
lar. Bu, bir ayaklanmadır; zulme uğrayan, onuru
ve gururu çiğnenmek istenen bir halkın haklı
ayaklanmasıdır.

Yanı başımızda koca bir coğrafyanın halk-
ları ayaklanıyor. Kendi topraklarını faşizme
mezar etme hedefiyle ileri atılıyor. Faşist devle-
tin ve tekelci sermayenin egemenliğini kökle-
rinde sarsıyor. Devlet o topraklarda dağılıyor.
Tek varlık yolu savaş uçakları, tanklar, zırhlı as-
keri araçlar, özel harekat birlikleri vb vb. Ne vali,
ne kaymakam, ne de devlet çarkının diğer dişli-
leri artık iş görebiliyor. Hepsi felç, hepsi hü-
kümsüz.

Bütün bunların Türkiye halklarını derinden
etkilemesi kaçınılmazdı; öyle oldu. Halkın kız-
gınlığı, öfkesi, burnundan soluması artık rahatça
görülebilecek dereceye gelmiş bulunuyor. Ce-
naze törenleri faşist devlete ve onun başına bir
öfke seline dönüşüyor. Dinci faşist iktidarı tem-
sil eden ne varsa bir öfke patlamasının nedeni ha-

line geliyor.
Göktaşının dünyaya değeceği söylentisi

dahi faşist devletin başındakine hakaret ve söv-
günün malzemesine dönüşebiliyor.

Faşist devlete, dinci faşist iktidara duyulan
öfke, kin ve devrimci enerji birikiminde Haziran
Ayaklanmasına öngelen günlerden çok daha ileri
noktaya gelmiş durumdayız. Anayasa'dan Mec-
lis'se; Yargıdan Yürütme erkine kadar hepsinin
hükümsüz, güçsüz, varlıklarıyla yokluklarının
bir olduğu şu bir-iki ay içinde bir kez daha gö-
rüldü.

Onlarla ilgili emekçi sınıfların bilincinde
varolan saygınlıkla ilgili yanılsamaları biz değil
ama devletin başındaki adam zaten yıktı/yıkıyor.

Muzaffer bir devrim için Türkiye halkları-
nın ayağa kalkmasından başka geriye ne kalıyor?
Hiçbir şey! Ama Türkiye halklarını ayağa kalk-
maya teşvik etmesi gerekenler, gözlerini dev-
rime, ayaklanmaya, sokağa değil beş paralık
hükmü kalmamış Meclise çevirmiş parlamenter
ahmaklıkla oyalanıp duruyorlar. Enerjilerini

ayaklanmayı örgütlemek için harcayacaklarına
dikkatlerini oy oranlarını gösteren anketlere çe-
virmeyi tercih ediyorlar.

Oysa şimdi ayaklanma zamanı; şimdi dev-
rim zamanı. Faşist devletten, burjuva egemen-
likten tam ve kesin kurtuluşu getirecek bir
devrimden başka hiç bir şey Kürt halkının acıla-
rını dindiremez. Bir halk iktidarıyla taçlanacak
bir devrimden başka hiç bir şey Türkiye emekçi
sınıflarının öfke ve kinlerini dindiremez. Ne
Meclis'te elde edilecek fazladan bir kaç millet-
vekili ne de hükümette elde edilecek hükümsüz
bir kaç bakanlık.

Ayağa kalkmış Kürdistan halkları Türkiye
emekçi sınıflarına ve ezilen halklarına tarihi bir
fırsat sunuyor. Bu, faşist devletten, gericilikten,
baskıdan, devlet teröründen, sömürüden sonsuza
kadar kurtulma fırsatıdır. Seçimlerle, Meclis'le,
hükümetle oyalanmak bu tarihi fırsatın tepilmesi
anlamına gelecek.

Acılarımızı dindirecek yoldan; devrimin yo-
lundan ileri.

Editör
DEVRİM YOLUNDA İLERİ

Kürt Halkı
Yalnız Değildir!

19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'da Silvan ve
Şemdinli olmak üzere, ezilen halklara son dönemde yapı-
lan katliam ve baskılara, TC devletinin savaş çığırtkanlı-
ğına karşı; önce Devrimci Öğrenci Birliği İzmir Konak
Meydanı'nda Valilik önünde eylem yaptı. Eyleme polis
saldırarak Lütfiye Burcu Kara ve Cansu Göksün'ü gözal-
tına aldı.

19.00'da tekrar Valilik önüne gelen Mücadele Birliği
okurları, DÖB'lü
öğrencileri selam-
layarak, son dö-
nemde yaşanan
katliamlar ile ilgili
ajitasyon konuş-
maları yaptı. Polis
bu eyleme de sal-
dırdı. Erdi Kaya,

Mercan Dindar ve Servet Kaya darp edilerek gözaltına alı-
nırken, eylemi görüntülemek için orada olan Kamera
Sokak muhabiri Neşe Kızılcık ve Özgür Gelecek Okur-
ları Sinem Özkan, Perihan Erkılınç, İbrahim Ulaş Şener
de polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Güvenlik Şubeye götürüldükle-
rinde, avukatlar ile polisler arasında çıkan tartışma ve po-
lisin hakaretleri üzerine Avukat Bahattin Özdemir ve
Erdoğan Akdoğdu da gözaltına alındı.

Eylem boyunca "Yaşasın Kürt-Türk Halklarının Mü-
cadele Birliği”, “Kürt Halkı Yalnız Değildir”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz”, “Yaşasın Halkların Mücadele Birliği”,
“Silvan Halkı Yalnız Değildir”, “Yaşasın Devrimci Daya-
nışma”, Yaşasın Devrimci Öğrenci Birliği”, “Kürt Halkı
Devrimle Özgürleşecek”, “İnsanlık Onuru İşkenceyi Ye-

necek”, “Yaşasın
Devrim Yaşasın
Sosyalizm" slo-
ganları atıldı.

Gözaltına alı-
nan 11 kişi ifade-
lerinin ardından
serbest bırakıldı.
Mücadele Birliği

/ İzmir

Kürt Halkı İle Dayanışma Pankartı
Kürdistan'da devletin Kürt halkına karşı

yürüttüğü vahşice savaşa karşı Kürt halkının
yanında olduklarını göstermek için, Mücadele
Birliği okurları bir eylem yaptı. 20 Ağustos sa-
bahı erken saatlerde Mecidiyeköy'de metrobüs
köprüsüne “Kürt Halkı Yalnız Değildir” pan-
kartı asıldı.

Okurlarımız, “Katliamlara sessiz kalmı-
yoruz. Cephede - savaşta, sokakta - kavgada
her zaman Kürt halkıyla birlikteyiz. Yaşasın
Türkiye ve Kürdistan Emekçi Halklarının Bir-
leşik Devrimi” dediler.

21 Ağustos sabahı ise işlerine giden işçi-
leri, Cevizlibağ metro istasyonu köprüsünde
“Kürt Halkını Katledenler İşçi Sınıfının Da
Düşmanıdır, Zeferi Birlikte Kazanacağız” pan-
kartı karşılıyordu. İşçi sınıfı ve emekçiler,
ortak düşmana karşı güçlerini ezilen halkla bir-
leştirdiklerinde zafere ulaşılacaktır. Yaşasın İş-
çilerin Mücadele Birliği, Yaşasın Kürt Ve Türk
Halklarının Mücadele Birliği!

“Tutsakların Talepleri Karşılansın”
PKK ve PJAK tutsakları, 15 Ağustos tarihinde 3 günlük dönüşümlü süresiz açlık

grevine başlamış ve talepleri karşılanıncaya kadar bu eylemi sürdüreceklerini bildirmiş-
lerdi. 21 Ağustos günü TUAD,
İHD, ÖHD ve TOHAV üyeleri Ba-
kırköy Kadın Kapalı Hapishanesi
önünde yaptıkları basın açıklaması
ile yurtsever tutsakların eylemine
destek vermek ve taleplerinin kar-
şılanması için bir basın açıklaması
ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kurumlar adına yapılan ortak
basın açıklamasını Arif Yılmaz
okudu. Yılmaz, hukuksuzluğun,
köyleri, kasabaları, kentleri, dağları ve ormanları ateş altında bırakan gelişmelere yol aç-
tığı gibi cezaevlerindeki kangren olmaya yüz tutmuş sıkıntıları da en yüksek seviyeye ge-
tirdiğini ifade etti.

Temel hakların pazarlık konusu yapıldığı her dönemde aynı mekanizmanın işledi-
ğini ve idarenin 35 yıllık tecrübelerine rağmen sorunları çözmek yerine pazarlık ve pa-
zarlığı da aşan demagojik söylemlerle süreçlere yaklaşmayı tercih ettiğini ifade eden
Yılmaz bu sefer aynı şeylerin aynı hukuksuzluk ve aynı acıların yaşanmaması için yet-
kililerin yol yakınken sorumlu davranmak zorunda olduklarını belirterek açlık grevine
başlayan tutsakların taleplerinin “Kürt özgürlük lideri Abdullah Öcalan üzerindeki in-
sanlık dışı tecridin kaldırılması, Sınırda bekletilen YPJ-YPG ve HPG gerillalarının ce-
nazelerinin bekletilmeksizin ailelerine teslim edilmesi ve Kürt halkına karşı girişilen
siyasi soykırım operasyonlarının son bulması” olduğunu aktardı.

Açlık grevine başlayan tutsakların taleplerinin hukuk işletildiği takdirde karşılan-
mayacak talepler olmadığını söyleyen Yılmaz “Tecrit uygulamalarına kim olduğuna ba-
kılmaksızın son vermek, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerini esas alan anlayışa
yönelmek, toplumsal barışı öncelikli olarak benimsemek, çatışmasızlık koşullarını inşa
etmek hiç de zor değildir” dedi.

Tecrit uygulamalarını sonlandırmak ve hastalara tıbbi normlar çerçevesinde dav-
ranmanın hem evrensel hukukun hem de aslında Türkiye'deki meri hukukun gereklerin-
den olduğunu ifade eden Yılmaz, tecrit ve hastaların tedavisinin sağlanmamasının suç
olduğunu belirtti.

Barışın inşasına yönelik hukuki adımlar atmak gerektiğini aksi halde kan, gözyaşı
ve ölümden başka sonuçla karşılaşılamayacağını defalarca dile getirdiklerini belirten Yıl-
maz, kamuoyuna tutsakların taleplerinin karşılanması yönünde duyarlı olmaları çağrı-
sında bulunurken, siyasal ve idari sorumluları da hukuka uymaya ve sorunu barışçı
yöntemlerle çözecek girişimlerde bulunmaya çağırdı.

Eyleme İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mine Nazari, HDP İstanbul İl Eş-
başkanı Cesim Soylu, Kürt Din Alimlerinden Yusuf İnal da katılarak Kürt tutsakların ta-
leplerinin Türk ve Kürt halkının da talepleri olduğu belirtilerek tutsakların ağır sağlık
sorunlarıyla karşılaşmaması ve barış içinde bir ortamın sağlanması için taleplerinin bir
an önce karşılanması gerektiğini belirttiler. Eylemde “Biji Berxwadana Zindana”, “Biji
Aşiti Biji Azaji”, “Tecrite Hayır”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.

Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapılarak sloganlarla eylem
sona erdi.

Bir Genç Ömür Daha Gitti Suruç'ta
“Karadeniz’in Asi Çocuğu Koba-

nê’de Şehit Düştü”. O'nun mesajla-
rında yazdığı son sözlerden biriydi bu.
Mert Cömert belki Kobane'de kaybet-
medi hayatını, ama Kobane'de yeni bir
yaşamı örmeye giderken yolda onlarca
arkadaşı, yoldaşı ile birlikte katıldı bu
ölümsüz gençler kervanına...

O kervana son birkaç yılda kaç
gencimiz, kaç çocuğumuz katıldı, en
büyük düşleri daha iyi bir dünya ya-

ratmak olan...
20 Temmuz günü Suruç'ta yüzlerce sosyalist gencin ortasında patlayan bomba, Mert

Cömert'i de yaralamıştı. Haftalardır hastanede tedavi gören 19 yaşındaki Mert, yaşam
mücadelesini 14 Ağustos günü kaybetti.

Cenazesini ailesi teslim aldı Mert'in, Samsun Bafra'da toprağa verilecekti. Ancak
gencecik çocukların ölülerinden bile korkan devlet cenazesini kaçırmaya çalıştı ve aile-
sine baskı yaparak sabaha karşı gizlice defnedilmesini sağladı.

Arkadaşları ve yoldaşları cenaze sırasında Bafra Asi Mezarlığına sokulmadığı için,
öğle saatlerinde mezarı başında bir anma düzenlendi. Geride Mert'in güzel gülüşü ve son
sözleri kaldı, “Beni de Kazım Koyuncu gibi anarsınız her sene”...
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Marksizm Leninizmi kavrayamayanlar genel olarak kabalaştırırlar.
Kaba marksistler somut koşulların somut tahlili yöntemini; bu yöntemin
neyi ifade ettiğini ve niye buna başvurulacağını da anlayamıyorlar. Sanı-
yorlar ki, somut koşulların somut tahlili, sadece koşulların anlaşılması için
yapılır. Bu nedenle olsa gerek, 71 devrimci çıkışının önderlerinin o yıl-
larda yazıp söylediklerini halen geçerli sanıyorlar. Bu çevrelerden biri, o
yıllarda yazılı hale getirilen görüşleri aşma cesaretini gösterdi. Ama bu
sefer de diğer uca savruldu. Yarı feodal, yarı kapitalist Yeni Demokratik
Derim'den sosyalist devrime gitti. İşte somut koşulların somut tahlilinden
anladıkları bu.

Oysa marksizmin bir yöntemi olan somut koşulların somut tahlili, ve-
rili anın sınıflar arası güç ilişkilerini; toplumdaki çelişki ve çatışmaların
verili andaki durumunu; buna bağlı olarak hangi taktiğin, hangi politika-
ların ve hangi sloganların öne çıkarılacağını saptamak için yapılır. Mark-
sizmin bu yöntemi proleter devrimci bir öze sahiptir. Sadece koşulların
saptanmasını değil, proletaryaya ve halkların devrimci mücadeledeki yö-
nelimini saptamak ve devrimci görevleri doğru belirlemek için yapılır.

Sınıflar mücadelesinin içinde cereyan ettiği nesnel koşulların her de-
ğişimi proletarya ve halkların örgütlü devrimci mücadelesine eşlik eder,
bir değişim yaratır. Nesnel koşulların değişimi kaçınılmaz olarak prole-
tarya ve halkların mücadele araç ve yöntemlerinde, taktiklerinde, güncel
grev ve sloganlarında bir değişim yaratır; komünist partinin çalışma tar-
zında bir değişime neden olur. Nesnel koşullarla devrimci mücadele ara-
sındaki ilişki diyalektik bir ilişkidir. Nesnel koşullardaki her değişim nasıl
ki, devrimci mücadeleyi etkileyip değiştiriyorsa, devrimci mücadeledeki
gelişmeler de nesnel koşullar üzerinde etkide bulunur, değişime neden olur.

Emperyalizmin dünya krizi küresel ölçekte devrimci duruma yol açalı
yıllar oluyor. Tekelci sermaye küresel ölçekte ortaya çıkan devrimci bu-
nalımın devrimlerle sonuçlanmasının önüne geçmek amacıyla küresel öl-
çekte iç savaşa başvurdu. Bu savaş çeşitli biçimlerde derinleşerek sürüyor.

Türkiye cephesinde daha da geçmişe uzanan bir devrimci bunalım
var. Bu topraklarda sınıflar mücadelesi neredeyse 50 yıldan beri iç savaş
ya da iç savaşa yakın bir sertlikte sürdü, sürüyor. Devletin mayasında va-
rolan gerici, anti-komünist çizgi, Kürt ulusal sorunundaki ilhakçı, asimi-
lasyonu, inkarcı çizgi bu devletin karakterini belirledi. Bu gerici, despot,
ilhakçı, anti-komünist burjuva devlete dayanarak gelişen kapitalizmin tek-
elciliğe evrilmesiyle birlikte faşizm, devletin bir diğer karakteristik özel-
liği oldu. Kapitalizmin gelişimi ve bugüne dek bunun yarattığı sonuçlar
bu topraklarda marksizm-leninizmin en iyi propagandası oldu; proletarya
ve halkları devrimci mücadele saflarına doğru itti. Kapitalizme son veril-
mesi, yerine daha iyi ve daha ileri bir toplumsal sistem olan sosyalizmin
kurulmasının tarihsel bir zorunluluk olduğu yönündeki temel devrimci gö-
rüşlerin hayata geçirilmesi için gerekli olan bütün koşulları da bizzat ka-
pitalizmin kendi gelişimi yarattı. Kapitalizm kendi yıkımını içinde
taşıyarak gelişir.

Denizlerden bu yana sürekli olarak gelişip güçlenen marksist-leninist
enternasyonalist ilkelerimizde ve görüşlerimizde gösterdiğimiz ısrar ve ka-
rarlılığın arka yüzünde tarihsel gelişmenin bu doğrultuda olması var. Bütün
iniş çıkışlarına, zikzaklarına rağmen tarihsel gelişmenin yönü komünizme
doğrudur. Proletarya başta olmak üzere ezilen ve sömürülen geniş kitleleri
devrim saflarına yönelten, bu kitlelerin içinde bulundukları nesnel koşul-
lardır. Proletarya ve halkların kapitalizm tarafından içine itildikleri sefalet,
açlık, yokluk, yoksunluk ve sömürü onları sadece devrime yöneltmekle
kalmaz; devrimin öznel koşullarını da hazırlar. Leninist Parti, bu koşulla-
rın devrimle taçlanması için proletarya ve halklara yardım etmek, devrim
ve sosyalizme doğru ilerleyişi hızlandırmakla yükümlüdür.

Proletaryanın sınıf mücadelesi tekdüze ilerleyen evrimci bir çizgi iz-
leseydi her şey çok daha kolay olurdu. Oysa toplumda hiç bir şey böyle bir
gelişim seyri izlemez. Proletaryanın mücadelesinde de inişler çıkışlar, zik-
zaklar yer alır. Bunun bir nedeni nesnel koşullarsa diğeri de proletaryanın
sınıf bilincinin gelişkinlik düzeyidir. Bunlara bağlı olarak proletarya zaman
zaman yanılgıya düşebilir. Bilimsel sosyalizm ile diğer sosyalizm biçim-
lerini, özellikle uzlaşmacı, reformist, küçük burjuva sosyalizmini birbirine
karıştırmak proletaryanın bir yanılgısıdır. Bu yanılgıları nedeniyle prole-
taryanın kurtuluş hem zorlaşıyor hem de uzun ve sancılı bir sürece yayılı-
yor. Ancak proletarya ve halklar daha çok kendi deneyimlerinden
öğrenirler. Bugüne kadar yaşananlardan hiç bir şey öğrenemedilerse bile
nasıl kurtulamayacaklarını öğrendiler. Leninistler ne kadar söyleseler, yaz-
salar da proletarya ve halklar kendi deneyimlerinden çok daha hızlı öğre-
niyorlar. Burada Leninistlerin ısrarla yapmaları gereken, her koşulda
Leninist Partinin marksizm-leninizm ve proletarya enternasyonalizmi il-
kelerine dayanan devrimci tezlerini proletarya ve halklara götürmeye sür-
dürmeleridir.

Proletarya, diğer ezilen ve sömürülenleri kurtarmadan kendi kendisini
de kurtaramaz. Proletarya kurtuluşunu gerçekleştirmek için önce politik
iktidarı ele geçirmelidir. Bu hedefine ulaşması belirli bir güç ve deneyim
birikimini gerektirir. Bugün açısından bu topraklarda proletarya ve halk-
lar bu birikime saliptir. Yaşanan uzun iç savaş sürecinde parlamenter, ba-
rışçıl yöntemlerden gerilla savaşına, silahlı ayaklanmaya dek pek çok
mücadele ve deneyim birikimine sahip oldu; yasal ve yasadışı pek çok
örgüt deneyimi de yaşadı. Bu birikim ve deneyime dayanarak kendi ikti-
darını kurabilecek olgunluğa ve düzeye erişmiştir.

Toplumsal gelişmede devrimci bunalım dönemleri tarihsel öneme
sahip dönemlerdir. Proletarya ve halklar bu dönemlerde politik iktidarı ele
geçirebilmek için her zamankinden daha uygun koşullara ve daha çok ola-
naklara sahip olur. Çünkü devrimci bunalım dönemlerinde sınıflar arasın-
daki güçler dengesi, sınıfların karşılıklı konumlanışı proletarya ve halklar
lehine bir değişim geçirir. Bugün bu topraklarda yaşanan da budur. Bu-
güne kadar verilen mücadeleler proletarya ve halkların özgürlüklerini ka-
zanmasına henüz yetmedi. Şimdi bu bilgi ve deneyim birikimine
dayanarak iktidarı ele geçirmek, emeğin iktidarını kurmak için harekete
geçme zamanı; şimdi devrim zamanı.

Bu amaca erişmek için bugüne kadar olanlardan daha güçlü örgütler
kurmalı ve daha ileriye gidilmelidir.

DEVRİM İÇİN
GEREKEN BİRİKİM VAR

Özgür Güven

13 Ağustos
Güne damgasını vuran, Ağrı Diyadin'de

2 Kürt çocuğun devlet tarafından infaz edil-
mesi oldu. Bir fırında çalışan 16 yaşındaki
Emrah Aydemir ve 18 yaşındaki Orhan Aslan,
jandarma karakoluna yapılan bir silahlı saldırı
sonrasında polislerin açtığı ateş sonucu ha-
yatlarını kaybetti.

Burjuva medya kendilerini korumak için
çalıştıkları fırına sığınan 2 çocuğu “iki terö-
ristin ölü ele geçirildiği” diyerek verdi haberi.

Hakkari'de de HPG'li Barış Tekçe’nin
(Andok Colemerg) cenaze törenine polis gaz
bombası ve gerçek mermilerle rastgele ateş
açtı, çok sayıda kişi yaralandı.

Günlerdir Mürşitpınar sınır kapısında
bekletilen ve ülkeye alınmayan 20 YPG sa-
vaşçısının cenazelerinin 24 saat içinde alın-
ması ve ailelerine teslim edilmesi için
YDG-H/YDG-K, uyarı yaptı ve konu ile il-
gili polis ve özel harekatçılara yönelik misil-
leme eylemleri yaptıklarını, yapmaya devam
edeceklerini duyurdu.

Halep’in Herêtan kasabasından olan 58
yaşındaki Qedriya Keke adlı kadın, 12 Ağus-
tos akşamı Efrîn’in Reco ilçesinden Bakurê
Kurdistan’a geçmek isterken Türk askerleri
tarafından otomatik silahlarla tarandı, başın-
dan yaralandı.

Tüm bunların yanı sıra, 11 Ağustos'ta
“özyönetimleri kurma” çağrısı yapan HDP'li
yöneticiler, ertesi sabah saatlerinde evlerinden
baskınlarla gözaltına alınmışlardı. Bir açık-
lama yapan Varto ve Bulanık Halk Meclisleri
de, “Özyönetimlerini” ilan etti.

Bulanık Halk Meclisi açıklamasında,
Devletin ve meşru olmayan AKP hükümeti-
nin 'Herkes benim emrimde olmalıdır, dedi-
ğim şekilde hareket etmeli' dayatmasını kabul
etmeyeceklerini söyleyerek, "Bizler merkez-
den dayatılan Ankara'dan toplumla uyuşma-
yan her şeyi yapma zorunda değiliz. Devletin
atadığı vali ve kaymakamlar tarafından yöne-
tilmek istemiyoruz. Kürt halkı olarak demo-
kratik meşru yöntemlerle kendimizin seçtiği
yönetimler tarafından yönetilmek istiyoruz.
Bu nedenle biz artık kendimizi, kentimizi öz
yönetimle yönetmek istiyoruz. ... Bizleri tem-
sil etmeyen bu rejim ve tüm kurumları meşru
görmediğimizi açıkça beyan ediyoruz. ... Kent
Meclisi olarak halkımıza yönelik geliştirilen
topyekun imha rejimine karşı tutum olarak
bugünden itibaren kendimizi öz yönetim ve
iradeyle yöneteceğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Devletin Kürt halkına yönelik gözaltı,
baskın, infaz saldırılarına karşılık, Kürt halkı
da bu saldırılara cevap vermekte gecikmiyor.
Kah “özsavunma” için sopalarını ellerine
almış dövüşe hazırlanan analar, kah mahalle
sınırlarına polisi sokmamak için kazılan hen-
dekler, kah denetim altına alınan yollar, kah
“öz yönetim” ilanları...

“Devlet bitmiştir, kendi yönetimlerimizi
kuruyoruz” diyen Kürt halkı, bu varlık yok-
luk savaşında sessiz kalmayacağını bir kez
daha gösterdi dosta düşmana. Sokaklarda
birer ikişer infaz edilmelerine, evlerinin bası-
lıp köylerinin ormanlarının yakılmasına sessiz
kalmayacağını da göstermiş oldu

İlk “öz yönetim” ilanı Silopi'den gelmişti
ve devletin buna cevabı tüm HDP/DBP yö-
neticilerini gözaltına almak oldu. Hamle sı-
rası Kürt halkına geçtiğinde ardı ardına Cizre,
Nusaybin, Şırnak, Yüksekova, Bulanık, Varto
ve Edremit “öz yönetim”lerini ilan etti. 14
Ağustos günü ise Farqîn Halk Meclisi de öz
yönetim ilan etti.

14 Ağustos:
Akşam Yüksekova'da İpekyolu üzerinde

polise ait zırhlı araçtan açılan ateş sonucu 20
yaşındaki Ş.D. başından ağır yaralandı.

Yine Yüksekova'da HPG gerillası Sinan
Özer’in Yüksekova’daki cenaze töreninin ar-
dından kitleye saldıran polis, 1 genci silahla
göğsünden vurdu.

Polis, Amed’in Sur içlesine bağlı Lale-
bey Mahallesi'nde hendek kazarak öz sa-
vunma yapan gençlere gerçek mermi ve biber
gazları ile saldırdı. Gençlerin de ses bombası
ile karşılık vermesi üzerine mahallede çatışma
çıktı.

Askerler ise, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı

Adetli köyü yakınlarında bir kamyoneti tara-
yarak, araç şoförü Cemal Aras'ı yaraladı.

15 Ağustos
Muş Varto'da akşam saatlerinde İlçe Em-

niyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutan-
lığı'na yapılan saldırının ardından ilçenin giriş
ve çıkışlarının yanı sıra caddeler de HPG ge-
rillalarının kontrolüne girdi.

Varto'nun tüm ana caddelerine hendek-
ler kazıldı, silahlı gruplar denetimi sağladı...
Polis ve askerler karakollardan çıkamazken,
Muş valiliği sabah saatlerinde Varto'da sokağa
çıkma yasağı ilan etti...

Söylenenlere göre halk ve HPG'liler
Polis İmdat 155'i arayarak, "Polis sokaklar
size yasaklanmıştır. Dışarı çıkmayın" diyerek
devlete “sokağa çıkma yasağı” ilan etti. Bur-
juva medya ise kazılan hendeklerin bomba-
larla dolu olduğu propagandasını yaptı.

Bu arada bir haber de Batman’ın Bağlar
Mahallesi’nden geldi... Bağlar Mahalle Mec-
lisi de dün özyönetimini ilan etti ve Kürt halkı
olarak kendi dilleri ve kültürleriyle yönetil-
mek istediklerini duyurdu.

17 Ağustos
Varto'ya birkaç gün boyunca devleti sok-

mayan halk, ilçe merkezine polis ve askeri
sokmuyordu. Kendi özsavunmasını alan
Varto halkı, sabah saatlerinde evlerine çeki-
lince kent merkezine giren askerler onlarca iş-
yeri ve evi tarayarak ateşe verdi.

İlçe merkezine askerler panzer ve zırhlı
araçlarla girdi. Büyük maddi hasarın meydana
geldiği ev iş yerlerinden halen dumanlar yük-
selirken ilçe merkezi savaş alanına döndü.
Onlarca ev ve iş yeri kullanılamaz duruma
geldi. İlk belirlemelere göre kimliği belirle-
nemeyen 4 kişi infaz edildi. Onlarca kişi ya-
ralandı.

Hınıs-Varto karayolunda yaşanan patla-
mada da 3 kişi hayatını kaybetti, halk patlama
alanına akın etti.

Muş'ta siyasi parti, dernek ve sendika
yöneticileri Muş Valisi Vedat Büyükersoy ile
görüşerek sabah saat 05.00'da sokağa çıkma
yasağının kaldırılacağı sözü almışlardı. Daha
önce de defalarca tanık olduğumuz gibi bari-
katlar kaldırılıp, yollar açılıp halk geri çekil-
diğinde, devlet katliamlarına başlar...

Hakkari Şemdinli'de de Sanayi Sitesi ci-
varında 3 gündür HPG'liler ile jandarma ve
polis özel harekat timleri arasında yaşanan ça-
tışmalar yeniden yükseldi. Kobra tipi heli-

kopterler de yine dağlık araziyi bombalayarak
yangın çıkarmaya başladı.

Van'da “Geçici Askeri Güvenlik Böl-
gesi" ilan edilen Tendürek dağında da halkın
canlı kalkan eylemi 5. gününde devam ediyor.

Bu arada Alanya'da akşam saatlerinde
bir grup faşist HDP il binasını kuşatarak sal-
dırdı, içeride 50 HDP'li mahsur kaldı.

18 Ağustos
Silvan’da bulunan HDP Amed Millet-

vekili Ziya Pir, “İlçede yollar kapalı. Zaman
zaman bomba sesleri, silah sesleri geliyor.
Tanklar da var. İnsanlar sokağa çıkamıyorlar.
Çok ağır çatışmalar var. Telefonların hepsi
kesilmiş durumda. Yüksek bir binaya çıktım
şu an. Cep ve ev telefonlarının hepsi kesilmiş
durumda” dedi.

Kaymakam ve vali ile görüştüklerini bil-
diren Pir, “Kaymakam zaten yeni atanmış.
Vali ise ‘Beni de aşan durum; Ankara’dan ta-
limat var’ dedi. Ankara’dan bir yumuşama ol-
mazsa, farklı bir emir gelmezse katliam
yapılacak” dedi.

Evlerin çatısına çıkıp video çekenlerin
de tarandığını açıklayan Pir, şimdiye kadar
öğrenebildikleri kadarıyla iki kişinin infaz
edildiğini bildirerek, “Biri keskin nişancı ta-
rafından alnından vurulmuş” diye ekledi.

Yine Silvan’da polis ve askerin silahlı
saldırısında Murat Karaaslan, saat 07.30 su-
larında sol ayak bileğinden aldığı kurşunla ya-
ralandı. Ambulansa ulaşamayan Karaaslan,
kendi imkanlarıyla Silvan Devlet Hasta-
nesi’ne gitti. Burada ambulans görevlileriyle
görüşen Karaaslan’a, “Teröristlere yardım
ediyorsunuz’ diyen polis yaralıları almamıza
izin vermiyor” denildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş-
başkanı Gültan Kışanak, "Silvan'da kelime-
nin tam anlamıyla savaş var" diyor ve herkese
"harekete geçin" çağrısı yapıyordu.

Evet savaş, yaşananları anlatmak için ye-
rinde bir kelime. Bir taraftan Lice-Hani-
Kocaköy üçgenindeki köylerin askerler
tarafından bombalanması sonucu çıkan yan-
gın birçok köyü tehlikeye atıyor; bir taraftan
Zere köyünde gerilla ile asker arasında yara-
lanan ve ölenler olduğu öğreniliyor, burada
canlı kalkan olmak üzere HDP'li yöneticiler
ve vekiller gitmeye çalışıyor; Fis ovasında
sivil bir araç taranıyor; Lice ve Hani ilçele-
rinde internet, telefon ve GSM operatörlerine
erişim engelleniyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de çatış-
malar yoğunlaşıyor, Şapatan (Altınsu) köyü
ve Yayla Mahallesi'ne doğru panzerler, heli-
kopterler geliyor, Tekeli Taburu'ndan yapılan
top, obüs ve havan atışlarının ardından, özel
harekat timleri zırhlı araçlar ve zırhlı kepçe-
lerle ilçe merkezi girişinde kazılan hendekleri
kapatmaya çalıştı. Sabah saatlerinde yaşanan
bu olayda hendeklerde şiddetli bir patlama ya-
şandı, panzerlerden ormanlık alanlara doğru
ateş açılması üzerine 2 saatliğine duran çatış-

malar yeniden başladı. Bombardımanın ya-
pıldığı Şapatan köyünde harabeye dönüşen
evlerde bulunan 4 yaralı da halen hastaneye
kaldırılamadı.

Devletin bu saldırıları yaşanırken, Kürt
halkı da kartlarını oynamaya devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde bir haber de Ağrı’nın
Doğubayazıt ilçesinden geldi. Doğubayazıt’ta
DBP, HDP, DTK, Bazid Demokratik Halk
Meclisi, Doğubayazıt Belediyesi, TUHAYD-
DER ve Sema Yüce Kadın Danışma Merkezi
ortak açıklama yaparak katliamlara karşı öz
yönetim ilan etti ve öz savunmanın oluşturu-
lacağını açıkladı.

Lice Halk Meclisi de özyönetimini ilan
ederek, çatışmaların sürdüğü Fis Ovası ve
Lice-Hani-Kocaköy üçgenine doğru hareket
etti.

Günün son saatlerinde gelen özyönetim
haberi metropollerdendi. İstanbul'da Gazi
Mahallesi'nde Gazi Halk İnisiyatifi, Sultan-
gazi Gazi Mahallesi'nde yürüyüş düzenleye-
rek, öz yönetimini ilan etti. HDP Sultangazi
İlçe Binası önünden Gazi Mahallesi Şair
Abay Lisesi'nin önüne pankart ve sloganlarla
yürüyen kitle, hükümetin saldırgan politika-
larını ve yönetimini tanımayacağını duyurdu.

Yine İstanbul Esenlerde de, gece yaşa-
nan eylem ve çatışmalarda ateş açan polis, 17
yaşındaki Fırat Elma'yı öldürdü, 4 kişi de göz-
altına alındı.

Sayısı 100'ü aşan 'Özel Güvenlik Böl-
gesi' ve 'Askeri Güvenlik Bölgesi' ilanları...
Karşılığında sayısı her geçen gün artan öz yö-
netim ilanları... Savaş sürüyor... Sokağa çıkma
yasakları ilan ediliyor, hendekler kazılıyor.
Uzaktan keskin nişancı atışları ve bombala-
malar yapılıyor, barikatlar kutuluyor çarşaflar
geriliyor sokaklara... Sokak ortasında infazlar
yapılıyor, karakollara, askeri konvoylara mi-
silleme saldırıları yapılıyor... Asker mahalle-
lerde ağır silahlar kullanırsa, halkı korumak
için şehre ineceğini ilan ediyor gerilla.

Her saldırı karşılığını doğuruyor. Devle-
tin asker ve polisinin donanımı, ağır silahları
Kürt halkının mahallelerini, şehirlerinin her
sokağını tanımaları ve ayaklanmalar tarihin-
den çıkardıkları derslerle boşa çıkarılıyor.
Devletin saldırganlığı, halkın gözüpekliği ile
yeniliyor...

Her ne kadar eşitsiz koşullarda da olsa,
bu yaşanan bir savaş ve özgürlüğü için sava-
şan halklar daima kazanacak.

19 Ağustos
Akşam saatlerinde Şemdinli’deki Ha-

runa Karakolu’ndan atılan havan topları Nêr-
dûşe (Yufkalı) köyündeki evlere isabet etti,
kimi evlerde büyük hasar oluştu. Öte yandan
Şemdinli'nin etrafındaki ormanlık alanda baş-
layan yangın da sürüyor.

Bu saldırıların sürmesi üzerine KCK,
Kürdistan gençliğini hiç vakit kaybetmeden

Kürdistan'da Çatışmaların Kısa Kronolojisi...

...devamı 5. sayfada
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SARAY DARBESİ

ALİ VAROL GÜNAL
O filmi biliyorsunuz değil mi? Hani Charlie Chaplin'in

dünya ile bir balon gibi oynayan Hitler'i canlandırdığı o ünlü
sahnesiyle hafızalara yer etmiş olan o filmi... Büyük Dikta-
tör'ü... Peki size bir şeyler çağrıştırıyor mu? Söz konusu olan
dünya değil de Türkiye ve K.Kürdistan olsa, sanırız bahsi
geçen fotoğraf kafanızda biraz daha somut hale gelir. Evet,
başka bir ülkede, başka bir diktatörlük heveslisi, "yetkilerini
kullanmak suretiyle" benzer bir oyunu sahneye koymaya ça-
lışıyor.

Her ne kadar kendisi "diktatör" olarak adlandırılmaktan
hiç hazzetmese, her defasında eğer diktatör olsa kendisine
"diktatör" diyenleri ne hallere koyacağını ima yollu ifade etse
de, söylediği her söz, yaptığı her icraat, onu tarihin lanetle
anılan diktatörüne biraz daha yaklaştırıyor. En son söylediği
"siz kabul etseniz de etmeseniz de, Türkiye'de sistem değiş-
miştir" sözü, bunun açık kanıtıdır. Türkiye'nin artık "fiili bir
başkanlık sistemi" ile yönetildiğini söylemektedir. Söyle-
mekle yetinmemekte, bunun böyle olduğunu göstermek için
yoğun mesai harcamaktadır. Muhtarlarla toplantı yapıp on-
lara "ayar verme" çabasından tutun, esnaflara açık açık "al-
peren" olma çağrısı yapmaya varana kadar, olabildiğince
geniş bir alanda hegemonya kurma çabası içindedir.

Parlamento yoluyla elde edemediği başkanlığı, ne yapıp
edip zimmetine geçireceğini bütün dünyaya ilan etmiş du-
rumdadır. Bunun için gözü karartmış görünüyor. Görünen o
ki, dağılan TC egemenlik sistemini tahkim etme görevi ken-
disine verilmiştir. Bunu ordu olmadan yapamayacağı için de,
orduyla birlikte iç savaşı farklı bir aşamaya taşımaya karar
vermiş durumdalar. Bunun adı, düpedüz bir saray darbesidir;
kendisini padişah, halkı da tebaası sanan biri, zaptiyesine gü-
venerek her yerde terör estirmektedir.

Elbette bu onun kişisel tercihleri olmaktan çok Türk tek-
elci kapitalizminin yapısal bunalımını aşmak için girmek zo-
runda olduğu bir yoldur. Bugüne kadar işçi sınıfı ve emekçi
halklara karşı sürdürdüğü savaşta üstünlük kazanamayan bur-
juvazi, son bir çırpınışla "saray darbesi"ne başvurmaktadır.
Tüm yetkiyi tek bir kişinin elinde toplamak suretiyle hem iç
hem de dış savaşı kışkırtmakta, azami kar hırsı için yapama-
yacağı çılgınlık olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gös-
termektedir. Bu esnada yakalanmış olduğu "bölünme
fobisi"nden biraz olsun kurtulmayı planlamaktadır. Böyle bir
ihtimale karşı gerekirse tüm Ortadoğu'yu kan gölüne çevir-
mekten çekinmeyeceğinin mesajlarını vermektedir.

Sorunu sadece seçimlere endeksli olarak değerlendiren-
ler, şu son bir ayda yaşananlardan hiçbir şey anlamamışlar-
dır. Asıl meselenin faşizmin tahkimatı olduğu,seçimlerin
bunun içinde çok küçük bir yer tuttuğu açıktır. "Orduların
genel komutanı" sıfatıyla bir kişinin her attığı adımı ayak-
lanmacı ve devrimci güçleri ezmeye yönelik attığını anla-
mamak için ciddi bir politik körlük gerekiyor. Sıradan bir
kişinin tarih sahnesinde bu denli önemli bir rol almasını onun
kişisel özellikleriyle açıklama çabası yanlış olmanın ötesinde
yanıltıcıdır. Sıradan bir insanın tarihte böyle bir özgül ağırlığa
sahip olması, ilk defa karşılaşılan bir durum değildir; ama her
şey sınıflar arası güç ilişkilerine, dengelere vb bağlıdır. RTE,
eğer seçim zamanını bile kendi başına tayin edebileceği bir
noktaya gelmişse, bunda kuşkusuz dayandığı tekellerin çı-
karları belirleyici olmaktadır.

Ancak "saray darbesi" ile yapmaya yeltendikleri işin al-
tında kalmaları işten bile değildir; çünkü bir de işleyen sınıf
mücadelesinin yasaları vardır. K.Kürdistan'da giderek yük-
selen devrimci iç savaş, burjuvaziyi giderek daha fazla zor-
lamakta, tutunabildiği son bağları da hızla koparmaktadır.
Özerklik ilanlarının arka arkaya gelmesi, hendek savaşlarının
bir anda her yanı sarması, gerillanın şehir merkezlerine in-
mesi, Kürt halkının bu savaşa iyi hazırlandığını gösteriyor.
Onlar şu anda seçimle vb ilgilenmiyorlar. K.Kürdistan'da
devleti tamamıyla etkisiz hale getirmenin mücadelesini veri-
yorlar. Ve eğer önleri parlamenter hayallerle kesilmezse daha
ileri gidecekleri ortada. "Çözüm süreci"nin buzdolabında ya
da başka bir yerde olması, onları artık ilgilendirmiyor. Nasıl
ki, sarayda yapılan toplantılarda savaşın gelişimine göre ha-
zırlıklar yapılıyorsa, Kürt halkı da buna göre hazırlıklar ya-
pıyor. Sarayın diktatorya heveslerini kursağında bırakmak
için "son büyük kavga"ya hazırlanıyor.

Şimdi önemli olan Kürt halkına bu kavgada yalnız ol-
madığını göstermektir. Kürt halkı artık sözlerin havada uçuş-
masına değil, izlerin kalıcı olmasına bakıyor. Bu zorlu süreçte
kimin yanında olduğuna, kimin kendisiyle mücadele birliği
yaptığına bakıyor. Soyut "kardeşlik" söylemleri, artık onlar
için bir şey ifade etmiyor. Şehirleri yakılıp yıkılırken onlar
teselli edilmek değil, Türkiye cephesinden savaşın yükseltil-
mesini bekliyorlar. "Saray darbesi"ne karşılık verecek bir mü-
cadele kararlılığı bekliyorlar.

Olayların gelişim seyri gerçekten başdöndürücü; sınıf-
lar mücadelesinin Türkiye ve K.Kürdistan'da aldığı hal,tatlı
su balıklarının hayal edemeyeceği ölçüde. Bir devrimin tüm
göstergeleriyle geliştiği bir süreçten geçiyoruz. Ve bu süreç,
herkesten daha fazla cesaret ve yaratıcı atılganlık bekliyor.
Sarayın kendine göre hazırlıklarını yaptığını görüyoruz;
önemli olan devrim güçlerinin buna nasıl cevap vereceği, iç
savaşın bu yeni aşamasında nasıl bir tutum alacağıdır. Dev-
rimin bütün güçlerini merkezi bir önderlik altında birleştir-
menin her zamankinden daha yaşamsal bir hal aldığını
görmek büyük önem taşıyor.

HDP Saldırıları Protesto Etti
HDP ve HDK,

yaşanan baskın,
operasyon ve gözal-
tıları protesto etmek
için, 16 Ağustos ak-
şamı Galatasaray Li-
sesi önünde bir
basın açıklaması dü-
zenlemek istedi.
Alanı ablukaya alan
polis, basın açıkla-

masına izin vermedi.
Flamaları ve sloganlarıyla HDP İl Binasına yürüyen kitle, basın açık-

lamasını burada gerçekleştirdi.
"Bombardımanlar, köylerin boşaltılması ormanların yakılması as-

keri güvenlik bölgeleri ilan edilmesi gibi yöntemlerine dönüş yapan ikti-
dar ülkeyi uçuruma doğru hızla sürüklemektedir" diyen HDP'liler,
gözaltına alınan yönetici ve çalışanlarının derhal serbest bırakılması ge-
rektiğini belirterek, "Demokratik siyasete uzanan her türlü komplo ve sal-
dırı karşısında mücadelemizi daha da büyüteceğimizi ve bu karanlık
gidişe tamamen son verinceye değin meşru demokratik direnişimizden
ödün vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dediler.

YPG Savaşçılarının Cenazeleri
Hala Sınırda

Kobanê'de IŞİD'e karşı savaşarak yaşamlarını yitiren 23 YPG'linin
cenazeleri 1 aydır Suruç'ta Müşritpınar sınır kapısında bekletiliyor. Ne ai-
lelerine gösteriliyor, ne demokratik kitle örgütlerine. Konuya dair İHD
Adana Şubesi'nde konuya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında konuyu ilişkin olarak, "Savaş hukukunun ilke-
lerine dahi riayet edilmemiştir. Hiçbir inanç ve insani değerle bağdaş-
mayan fiili hukuktan vazgeçilerek Kobanê'deki YPG'li cenazelerin
ailelerine derhal teslim edilmesini talep ediyoruz" denildi.

YPG'li savaşçıların cenazeleri için 15 Ağustos itibari ile Adana F
Tipi, Ceyhan ve
Karataş zindanla-
rında açlık grevleri
başladığı açıklandı.
İHD cezaevi ko-
misyonunun ta-
kipçi olacağı
söylendi.

Mücadele Birliği
Adana

Sarıgazi Halkının
Eylemlerini

Engelleyemeyecekler
Kürt halkına yönelik

saldırı ve katliamları pro-
testo etmek içim 19 Ağustos
akşamı yürüyüş yapmak is-
teyen Sarıgazi halkına polis
saldırdı.

Sarıgazi halkının plan-
ladığı eylem, Vatan İlköğre-
tim Okulu önünde
toplanarak Demokrasi Cad-
desi üzerinden meydana yü-
rümek ve bir basın
açıklaması yapmaktı. Top-

lanmaya izin vermeyeceğini söyleyen
polis, toplanan kitleden dağılmasını istedi.
Bunun üzerine Demokrasi Caddesi üze-
rinde Derya Market önünde toplanarak yü-
rüyüşünü gerçekleştirmek isteyen halka
polis akreplerle saldırdı. 5 metre gibi yakın

bir mesafeden halkın
üzerine nişan alarak
plastik mermiler ve gaz
bombaları yağdıran
polis, yine vahşetini
halktan esirgemedi.

Bizler diyoruz ki,
bizleri yıldırma politika-
larınız her zaman fayda
etmedi, etmeyecektir.
Unutmayın ki örgütlü
bir halkı hiç bir güç ye-
nemez.

Mücadele Birliği/
Sarıgazi

Kadıköy'de Suruç Anması

Suruç'ta katledilenleri anmak için 20 Ağustos günü
Kadıköy Belediyesi önünden Evlendirme Dairesi'ne yü-
rüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Yürüyüşte Suruç Da-
yanışması “33 Yürek Adalet İçin Çarpıyor” pankartı
açılarak Suruç'ta ölümsüzleşenlerin fotoğrafları taşındı.

Okunan basın açıklamasında, “Yitirdiğimiz arka-
daşlarımıza bağlılığımızın nişanesi; yapamadıklarını
yapmak, hayallerini gerçekleştirmektir. Bu paralelde;
Kobané'nin inşasında yeniden etkin bir katılım sağla-
yarak; okul, hastane, çocuk parkı yapımına katkı ver-
mek, sağlık taramalarına katılmak, ivedi insani
ihtiyaçları tespit ederek karşılanmasını sağlamak bun-
dan sonra yapacaklarımızın yol haritasıdır. Bu vesile ile
önümüze koyduğumuz temel görevleri gerçekleştirmek
üzere, 33 şehidimizin ve yüzden fazla yaralının hesabını
hukuk zeminlerinde sormak, ayrıca biz geriye kalan ya-
ralıların hukuki, sağlık ve sosyal sorunlarını takip etmek
üzere yolumuza 'Suruç Dayanışması' olarak devam ede-
ceğiz” denildi.

Basın açıklamasının ardından 33 kişiyi temsilen 33
dakika oturma eylemi yapıldı. Pankartı yere seren Suruç
Dayanışması üyeleri, Kobane'ye götürülmek istenen ki-
taplar ve oyuncakları temsilen pankartın önüne kitaplar
ve oyuncaklar koyarak 33 dakika sessiz oturma eylemi
yaptı.

İşgal mahke-
mesinin 200 yıl
hapis cezası verdiği
32 yaşındaki Filis-
tinli Mahir Haşle-
mun'un gülerek
işgal hakimine ver-
diği cevap: "Ül-
kemde bu kadar
uzun kalacağınızı
mı düşünüyorsu-
nuz?"

öz yönetimleri korumak için hare-
kete geçmeye çağırdı, “Kürdistan’da
büyüyen, bilinç kazanan, özgürlüğü
tanıyan, özgür yaşamın ne olduğunu
bilen, özgürlüğü gören, direnişi
gören Kürdistan’ın dünya haritası
üzerinde özgürce yaşamasını, öz-
gürce var olmasını, Kürt halkının ve
bütün kardeş halkların özgürce ya-
şayacağı bir ülke kurulması için
Kürdistan ve demokratik Türkiye
gençlerinin seferber olması gerekti-
ğini” söyledi.

Mardin Artuklu'da gençler, son
dönemde yaşanan askeri operasyon-
ları protesto etmek için eylem yaptı-

ğında, polis, gerçek mermilerle
gençlere saldırdı. Çapraz ateşe tutu-
lan 19 yaşındaki Ali Akpınar, haya-
tını kaybetti. Mahalleye giriş ve
çıkışları engelleyen polis, ambulan-
sın girişine de izin vermedi. Saat-
lerce yerde bekletilen cenaze, otopsi
yapılmak üzere Diyarbakır’a götü-
rüldü.

Ali Akpınar yapılan törenle son
yolculuğuna uğurlandı, halk Akpı-
nar'ın vurulduğu yere gitmek için
yürüyüşe geçince polis saldırdı. Sal-
dırıda bir kişi göğsünden gaz fişeği
ile vuruldu.

Gece bu defa İdil'de bir yakını-
nın evinden çıkmakta olan 20 yaşın-
daki Cebbar Acer, caddede devriye
gezen akrepten açılan ateş sonu-
cunda kasığından yaralandı ve kan
kaybından hayatını kaybetti. Cena-
zesi daha sonra İdil Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.

Cizre'de özyönetim ilan edilir-
ken, halk inşa çalışmalarına başla-
maya hazırlanıyor.

Cizre Kent Meclisi Eş Başkanı
Yüksel, özyönetim ilanına ilişkin,
"AKP’nin zulmüne karşı, kirli poli-
tikalarına karşı öz yönetimimizi ilan
etmekten başka çaremiz kalmamıştı"
diyerek, kararlı olduklarını belirtti.

Cizre’de 10’un üzerinde ma-
hallenin giriş-çıkışları, hendeklerle
gençlerden tarafından kontrol altında
tutuluyor. Silopi ve Cizre’de yoğun
ev baskınları yapan asker ve polisle-

rin, karakol ve kışlalarına çekilmesi
dikkat çekiyor.

Silopi halkı, “Son olarak Silo-
pi’de 3 sivil insanımız AKP’nin pol-
isleri tarafından infaz edildi, evler
ateşe verildi, insanları diri diri yak-
mak istediler. Kürdistan dağlarını
ateşe verdiler. Güya gerilla içinde
barınmasın. Oysa sayısız canlı tü-
rünü diri diri aktılar. Zaten AKP, do-
ğamızı ateşe verince savaş ilanında
bulunarak, Kürt halkına şu mesaj
verildi; ‘biz savaşı başlatıyoruz, siz
de hazırlıklarınızı yapın.' Bizim de
AKP’nin zulmüne karşı, kirli politi-
kalarına karşı öz yönetimimizi ilan
etmekten başka çaremiz kalma-
mıştı.” diyorlar

HPG de bir açıklama yaparak,
yaşamını yitiren YJA Star gerillası
Ekin Van anısına 19 Ağustos günü
yapılan eylemlerde 13 askerin öldü-
ğünü açıklarken, Türk ordusunun
bombardımanlarda napalm bombası
kullandığını da belirtti.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaş-
kanı Cemil Bayık da yaptığı açıkla-
masında, “Kürt halkı ve demokrasi
güçleri bu azgın saldırılar karşısında
kesinlikle derhal ayağa kalkmalıdır.
Gelinen aşamada halklarımızın üze-
rine düşen görev budur” dedi ve şu
ana kadarki tepkilerin yetersiz oldu-
ğunu söyledi.

20 Ağustos
Akşam saatlerinde Yükseko-

va'da Tilorana Jerê (Aşağı Uluyol)
ve Tilorana Jorê (Yukarı Uluyol)
köyleri kırsalında düzenlenen ope-
rasyon sırasında skorsky tipi heli-
kopterler bêrivanlar (yaylada
sürüleri sağan kadınlar) ve koyunla-
rın bulunduğu noktayı taradı. Bunun
üzerine çevrede bulunan köylüler
operasyon bölgesine akın etti. Heli-
kopterlerin dağlık alandaki rastgele
ateşi sonucu bêrivan grubunun
içinde bulunan Erhan ve Murat Bel-
lier ile Yılmaz Güneyli yaralandı.

Buradaki bir kadın, elindeki
kurşunları göstererek, "Bakın şu
mermilere. Helikopterler kafamıza
doğru ateş etti. Saatlerce bize kur-
şunlar yağdırdı. Çobanlarımız ço-
cuklarımız yaralandı. Ama ne
yapsalar yapsınlar. Bizler canımızda
bir damla kan kaldıkça, bunlara
karşı mücadele edeceğiz. Ayıptır gü-
nahtır, yeter artık" dedi.

Köylüler operasyon yapılan
alana akın etmeye devam etti. Bü-
yüyen kitlenin tepkisi üzerine asker-
ler operasyon bölgesinden ayrılmak
zorunda kaldı.

Yine akşam saatlerinde Siirt'te
Jandarma Çavuş Bahadır Aydın'ın
cenaze törenine katılan Sağlık Ba-
kanı Mehmet Müezzinoğlu, halk ta-
rafından protesto edildi. Pet şişe
atılan ve yumruklanılmaya çalışılan
bakan, belediye binasına sığınmak
zorunda kaldı.

...baş tarafı 6. sayfada
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DENİZ FIRTINASI-1

Parkta Bir Yaz Akşamı
Setenay Berdan

...Ve bir 6 Mayıs sabahı haberlerin en acısını aldıkla-
rında öfkeden çıldırdılar. Dünyayı parçalamak, geri kalan
ne varsa küle çevirip yok etmeyi dilediler. Mirasların en te-
mizini, anıların en sıcağını, yoldaşlığın en yücesini yaşayıp
da şimdi Deniz'lerin nefes almadıklarını bilmek dayanılır
gibi değildi.

Ama acıdan da, kahırdan da büyük iddiaları vardı,
birlikte verilen sözler, haykırılan yeminler, göz göze gelip
“Sonuna kadar yoldaş!” diyebilmenin bitimsiz kıvancı.

....
Denizlerle başlayan bir tarihin anılarını bulacaksınız

bu kitapta.

ÇIKIYOR...

TARİHE LENİNİSTÇE AD KOYA
THKO KURUCULARI

THKO SAVAŞÇILARI

THKO-MB SAVAŞÇILARI

THKO ÖNCESİ

13 MART

ENTERNASYO

6 MAYIS 1972

31 MAYIS 1971
13

30 MART 1972

1944-31 MAYIS 1971

1969

DENİZ GEZMİŞ

YUSUF ASLAN

HÜSEYİN İNAN
VEDAT DEMİRCİOĞLU

(-1968)
BATTAL MEHETOĞLU

(-1969)

İBRAHİM ÖZTAŞ
(-22 MAYIS 1971)

GÜRSEL BAKIR
(-1978)

CEMAL GÜLŞEN
(1960-1979)

KEMAL ŞAHBUDAK
(1956-1979)

YUSUF SAGUN
(1962-1979)

MEHMET AYIK
(-1978)

İHSAN YILMAZ
(-1979)

AVNİ GÖKOĞLU
REŞİ (-1974)

KADİR MANGA

ÖMER AYNA

TK

CEVAT SAİM ÇELEN
(1968-1986)

İHSAN ÖZSOYLU
(1957-1980)

Y

Niyazi Yıldızhan
(-1972)
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ARAK YÜRÜYORUZ GELECEĞE...

T SAVAŞÇILARI

ONAL SAVAŞÇILAR

3 MART 1982

AGİT
(-27 AĞUSTOS 1993)

CİHAN
(-26 TEMMUZ 1995)

(-22 NİSAN 2001)(-19 ARALIK 2000)

Türkiye ve Kürdistan proletaryasının devrimci
sınıf partisi TKEP/Leninist 25. mücadele yılını ge-
ride bırakırken 26. mücadele yılına her iki ülkede
devrimin muazzam adımlarla ilerlediği koşullarda gi-
riyor.

Şimdi Devrim Zamanı!
Devrimci komünist bir parti için o partinin dü-

şünce ve politikalarının bizzat yaşam bulması kadar
önemli bir şey olamaz. Bu o partinin gücünün bir
göstergesidir.

Leninist Parti işte böyle bir süreçten geçiyor.
Partimizin düşünce ve politikaları sınıf savaşı

içinde ve savaşın kendisi tarafından sınanıyor, daha
geniş kesimler tarafından kabul görmeye başlıyor.

Haziran seçimleri, burjuva politik kurumların,
genel oy hakkının, Meclisin, Hükümetin, Anayasa-
nın, Yargı kurumlarının bir hiç; sokakların, eylemin,
örgütlü ve mücadele eden gücün her şey olduğunu
gösterdi.

Haziran seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla
zaman geçti. Seçilen beşyüzelli mebusun ellibeş ku-
ruşluk değerinin olmadığı bu süre zarfında en sıra-
dan insanın bilincinde dahi yer etti. Denebilir ki
Haziran seçimlerinin tek hayırlı sonucu bu oldu. Kit-
leler kitaplardan değil yaşamın kendisinden öğrenir-
ler.

Burjuva Meclis'in bir hiç olduğu ortaya çıkınca
Kürdistan Halkları Halk Meclisleri, Kent Konseyleri,
Şehir Meclisleri gibi adlar altında kendi yerel ikti-
darlarını oluşturmaya ve bunları savunacak silahlı
güçlerini devreye sokmaya başladılar.

Denizlerden bu yana uğruna savaşılan Devrim
ve iktidar kendine has kurumları oluşturarak kendine
özgü biçimlerle gelişiyor.

Partimiz TKEP/Leninist işte bu olağanüstü dev-
rimci koşullarda 26. mücadele yılına giriyor. Kürt
halkının, Kürdistan halklarının, Türkiye işçi sınıfı ve
emekçilerinin, gençliğin, Alevilerin, ezilen ulusal
topluluk halklarının Partimizin sloganlarına, politi-
kalarına, programına, yol göstericiliğine en çok ihti-
yaç duydukları bir dönemdir bu.

Şimdi Devrim Zamanı!
Kendisi olağanüstü olaylar dizisi olan devrim,

zafere ulaşmak için olağanüstü bir enerjiyle, fedai ru-
huyla mücadeleyi gerektirir.

Devrimde emekçi sınıflara, ezilen halklara ön-
cülük görevi ancak böylesi bir enerji ve ruhla ileri atı-
lırsak bir gerçeklik haline gelebilir.

Anın tarihsel görevi budur. Yeni Haziran Ayak-
lanmaları yaratmak, böylelikle birleşik devrimin Tür-
kiye ayağına itilim sağlamak bu tarihsel görevin en
önemli yönüdür. Partimizin tüm güçleri bu konuda
yol açıcı olmak; yaratıcı bir çabayla harekete geçirici
bir rol oynamak sorumluluğuyla karşı karşıyalar.

1 Eylül'de çeyrek asrı geride bırakacak olan Par-

timiz tarihsel görev ve iddiasına uygun olarak bu so-
rumluluğu yerine getirmek için tüm gücüyle müca-
dele edecektir.

Yaşam bizden yana akıyor! Olayların devrimci
gücüyle sloganlarımız, düşüncelerimiz, politikaları-
mız geniş kesimleri etkisi altına alıyor. İç savaş de-
rinleştikçe Kürt halkının, emekçi sınıfların, gençliğin
Partimize ilgisi artıyor.

Şimdi Partimizi örgütlü güçten güç örgütüne
dönüştürmenin zamanı. Devrimin zaferi bu görevi ne
kadar yerine getireceğimize ve harekete geçmiş dev-
rimin toplumsal ordusuna ne kadar öncülük yapabi-
leceğimize bağlıdır.

Onun için tüm güçler büyük bir enerji ve fedai
ruhuyla görev başına! 26.mücadele yılında Partimi-
zin büyük atılımı buna bağlıdır.

ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI!
BÜTÜN İKTİDAR EMEĞİN OLACAK!

YAŞASIN KÜRT-TÜRK HALKLARININ
MÜCADELE BİRLİĞİ!

YAŞASIN PARTİMİZ TKEP/LENİNİST!

TKEP/Leninist Merkez Komitesi
NOT: Açıklama elimize e-posta yoluyla ulaşmıştır,
yayınlıyoruz.

KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE HALKLARINA

KEP DÖNEMİ TKEP/LENİNİST

YUSUF ALİ ERBAY
(1943-1981)

HALİL ULUĞ
(1958-HAZİRAN 1981)

HÜSEYİN ELMAS
(1954-1989)

TURAN DEMİR
(-24 OCAK 1990)

İMAM ATEŞ
(1958-1982)

MUSTAFA ÇETİNER
(1958-1982)

EMİN DİKER
(-24 MAYIS 1996)

AYNİL OKTAR
BERFİN

(-22 EYLÜL 1996)

RASİMOKTAR
ŞİAR

(-22 EYLÜL 1996)

AYSUN BOZDOĞAN
(-26 HAZİRAN 2001)
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Emeğin Dünyası

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da 301
maden işçisinin yaşamını yitirmesine neden
olan katliamın ardından Soma'daki maden
işçilerinin ve ailelerinin yaşamına dikkat
çekmek amacıyla Sosyal Haklar Derneği
Kadıköy Altıyol'da bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.

Kadıköy Altıyol'da stand açan SHD
üyeleri "Soma'nın Hesabı Sorluacak",
"Kaza Değil, Cinayet, Kader Değil Kat-
liam" sloganlarıyla maden ocağındaki iş ci-
nayetinde yaşamını yitiren 301+? maden
işçisini hatırlattı.

Yapılan basın açıklamasında seçimden
sonra düşmesi gereken bir hükümet eli ile
dahi patlayıcı ortama sahip yer altı maden-
lerindeki işçi güvenliğini bir nebze olsun
arttıran teçhizat ve koruma sistemlerine iliş-

kin Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe
girmesinin 5 yıl süreyle ertelediğine dikkat
çeken SHD üyeleri, "Suruç patlamasından
sonra toplanmaya gerek duymayanlar ser-
mayenin ihtiyaçları için tam randımanla
çalışıyor" dedi.

Bu acımasızlığın, rant için gözü dön-
müşlüğün, kural tanımazlığın, sosyal cina-
yetler üzerinden hesap sorabilmek ve onu
aşabilmek için Soma başta olmak üzere
maden ocaklarında değişmeyenlerin bir an
önce değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

13 Mayıs 2015'te yaşanan katliamın
ardından Soma madenlerinde işçiler ve ai-
leleri açısından hiçbir şeyin değişmediğine
vurgu yaparak maden ocaklarında değiş-
mesi gerekenleri;

"1- Büyüme, enerji ihtiyacı ve kalkın-

manın sanki tek yoluymuş gibi termik sant-
rallerin yapımına devam ediliyor,

2- Güvenlik önlemleri alınmamaya
devam ediyor,

3- Etkin bir kamu denetimi yapılmıyor,
4- Üretim zorlaması devam ediyor,
5- Hükümet-işveren-sarı sendika ve

dayıbaşı işbirliğine dayalı tahakküm değiş-
medi,

6- Ücretle artmıyor,
7- Dayıbaşı sistemi sürüyor,
8- Kaza-kader-fıtrat söylemi artarak

sürdürülüyor" şeklinde belirtti.
Sosyal Haklar Derneği üyeleri basın

açıklamasının ardından Bahariye Cadde-
si'nde bulunan Mehmet Ayvalıtaş Meyda-
nı'nda Soma ile ilgili belgesel gösterimi
gerçekleştirdi.

“Soma'da Değişen Hiç Bir Şey Yok!”

Balcalı'da
Sağlık İşçileri Eylemde

Ç u k u -
rova Üniver-
sitesi Balcalı
Hastanesi'nde
uzun zaman-
dır maaşlarını
geç almala-
rından dolayı
7 Ağustos
günü Dev-

Sağlık üyesi işçiler bir eylem düzenlemişti. Eylem
sonrası Dev-Sağlık İş Sendikası Yönetim Üyesi Mus-
tafa Hotlar hakkında taşeron şirket soruşturma açtı.
Mustafa Hotlar da 11 Ağustos'ta işten savunmasını
verdi; 13 Ağustos'ta da işten, sendikal çalışma yap-
mak ve işçileri kışkırtmak gibi nedenlerle atıldı.

14 Ağustos'ta TTB, SES ve Dev-Sağlık birlikte
bir basın açıklaması yaparak iş bıraktı. Mustafa Hot-
lar da Balcalı Hastanesi önünde eylemini sürdürmeye
başladı.

Mustafa Hotlar ile 18 Ağustos günü yaptığımız
sohbetimizde bize, "uzun zamandır maaşlarımızı geç
aldığımızı ve kadrosuz, güvencesiz çalışmaya karşı sü-
rekli sendikal çalışmamızı sürdürdük. Bu hastanede
10 yıldır örgütlüyüz. Bu saldırı bana karşı değil ör-
gütlülüğümüze, sendikamıza karşıdır" dedi. Basın
açıklamasına katılan 3 kişiye daha 18 Ağustos'ta so-
ruşturma açıldı, işçiler 19 Ağustos günü ifadelerini
verdi.

Sohbetimiz sırasında başka bir işçi arkadaş da,
"biz asgari ücret ile çalışıyoruz. 940 lira alıyoruz. Üs-
tüne bir de 4 gün 5 gün gecikince bu bizim yaşamı-
mızı zora sokuyor. Ailemize mahcup oluyoruz." dedi.

İşçiler eylem taleplerinin işe geri alınmak ve so-
ruşturmaların kaldırılması olduğunu söylüyor.

Mücadele Birliği Adana

...Ve kuytularda, dağlarda, alanlarda
Akıtılan ve akıp gelen kanlarda
Bir sabah büyük büyük ateşler yanınca
Eller temizlenecektir
Bir tören olacaktır
Ölülerimiz toplanacaktır. *

Karşıyaka iskelesinde bir vapuru izliyorum.
'SOMA 301' yazmışlar üzerine. Nasıl suyun üze-
rinde batmadan duruyordu bu vapur?

Bütün bildiklerimizi unutturuyor olsa da ölüm-
ler, bir katliamın acısını hiç unutmadık bugüne dek,
hiç unutmayacağız.

Şimdi yeniden Soma Katliamı yargılamasının
davalar silsilesindeyiz. Katliamdan bu yana çok
sözler işittik. Devlet ve sermaye sahipleri ısrarla
kendini çemberin dışında tutmaya çalışıyor her ko-
nuştuğunda. Biz de ısrarla söyledik, söylüyoruz so-
kaklarda, meydanlarda, mahkeme salonlarında: İş
kazası değil, bu bir cinayet! Oysa sorumlular dille-
rinden düşürmüyor;

Enerji Bakanı Taner Yıldız kanıt istiyor kat-
liama. Çok zor değil ölen bir maden işçisinin aile-
sini ziyaret etmek. Süren davanın herhangi bir
duruşmasına gelmesi yeter mesela. Geride kalan
maden işçilerini dinliyoruz. Ve hepsi anlatıyor. "De-
netimlerin ne zaman yapılacağını önceden biliyor-
duk, müfettişler gelmeden bizim sürünerek
geçtiğimiz yerleri onlar rahat geçsin diye temizli-
yorduk, görmemeleri gereken yerleri kapatıyorduk,
ocak içinde tatbikat yapılmıyordu, gaz maskemin
çalışıp çalışmadığını bilmiyorum..." Taner Yıldız
ölen 301 canı geçiyor, bunlarla yetinmeyip hala kat-
liam diyebilmek için kanıtlamak gerektiğini iddia
ediyor. Varsın etsinler. Biz Soma faciasının katliam,
katliamı yapanın da devlet olduğunu biliyoruz. Ve
peşlerindeyiz, bırakmayacağız!

Yine işçiler anlatıyor; amirlerimiz daha çok
kömür çıkarmamız için sürekli baskı yapıyorlardı.
Kimdi peki bunun sorumlusu?

Soma Katliamı’nın gerçekleştiği Eynez hav-
zası, çok fazla riski bünyesinde barındıran bir saha.
2006 yılında hizmet alım sözleşmesi kapsamında
yapılan ihaleyi alan Park Teknik A.Ş. tüm bu risk-
ler nedeniyle 2009 yılında bu sahayı Soma Holding
A.Ş.’ye TKİ kararı ile devrediyor. Ve bu devrin ge-
rekçelerine göz attığımızda; “Park Teknik A.Ş.’nin
hedeflenen üretim temposunu yakalayamaması”,
“Yeraltı kömür üretim faaliyetlerinin teknik ve iş
güvenliği bakımından kesintiye uğraması duru-
munda; daha büyük sorunların oluşabileceği aşikar
olduğundan üretimde sürekliliği sağlama zorunlu-
luğu” gibi gerekçeler ile karşılaşıyoruz. Haklı se-
beplerle yapılmış görünen bu devir, alınmayan
önlemler, verilmeyen ve göstermelik verilen eği-
timler, yapılan üretim baskısı ve sermaye sahibinin
üretim için ne olursa yaparız mantığı ile gerekçe-
lerden tamamen uzaklaşarak bizi Soma Katliamı’na
götürüyor.

Soma Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu
başkanı Alp Gürkan madencilik hayatını 'adadığı'
bir kaç şeyden bahsediyor katliamdan sonra. Biz-
lerle aynı fikirde olmalarını asla beklemiyoruz. Biz
şimdiye kadar tüm toplumların tarihinin sınıf sava-
şımı tarihi olduğunu görüyor ve yaşıyoruz. Tatbi-
katın yapılmadığı, kurmaca denetimlerin yapıldığı,
işçilere 1940'lı yıllarda üretilmiş olan gaz maskele-

rinin verildiği bir madeni işletenler, tek önem ver-
diklerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği olduğunu söy-
lemekten elbet çekinmeyecek.

Katliam sonrası yine konuşuyorlar. Öldüren
sistem, bu sefer sindirmeye çalışıyor. Evrende yeni
bir dünyanın keşfedildiği bu çağda ülkenin Başba-
kanı 1800'ler İngiltere'sinde meydana gelen maden
kazalarını, ölen işçileri sayılara vurarak sıralıyor.
Sonra bu 'gezi zekalılar' nereden çıktı diyorlar?
Malzeme çok biz ne yapalım...

Sistem krizleri patlak verdiğinde elleri ayak-
larına dolaşıyor. Korkuyorlar. Ölmek madenciliğin
fıtratında yok, katletmek devletin fıtratında var. Biz
Suruç Katliamı'nda öldük, Sivas'ta yandık, Robos-
ki'de bombalandık. Katili biliyoruz.

Şimdi sizler iş kazası diyorsunuz, katliamlara
devam ediyorsunuz diye biz ne 'İş kazası değil ci-
nayet!' demekten ne de mücadele etmekten vazge-
çeceğiz. Zaten ne kadar konuşursanız konuşun,
gerçeği görenler ne diyor bir de onu dinleyin:

Yargılamada gelinen noktada görüyoruz ki so-
ruşturma aşamasından bu yana aralarında güzel bir
anlaşma sağlamış sanıklar topluluğu ile karşı karşı-
yayız. Soruşturma aşamasında katliama sebep olan
yangın, kovuşturma aşamasında sanıklar arasında
söndürülmüş hatta hiç yanmaya başlamamış! So-
ruşturma aşamasında sermaye sahibi Can Gürkan,
genel müdür Ramazan Doğru ve işletme müdürü
Akın Çelik arasındaki uzlaşmazlık, kovuşturma
aşamasında sakin bir uzlaşıya dönüşmüştür. Katli-
amda hayatını kaybeden emniyet baş mühendisi
Mehmet Efe'nin sorumluluğu konusunda neredeyse
tüm sanıklar hemfikir olmuştur. Üst düzey yöneti-
cilere 'haber vermeyerek' görevini yerine getirme-
yen, imzaya yetkisi olmayan mühendisler
anlatamaz, konuşamaz hale gelmiştir.

Biz anlatacağız, biz konuşacağız, biz mücade-
leden vazgeçmeyeceğiz. Bizi sayılara vuranlar an-
layacaklar, ölülerimiz toplanacak ve o zaman
yaşayacağız!
*Turgut UYAR - BİRAZ DAHA

Devrimci Hukukçular

Ölülerimiz Toplanacaktır

DİHA Kobane ekibinden muha-
bir Nazım Daştan, Rojava'da savaşan
Leninist savaşçılarla yaptığı röporta-
jını 26 Ağustos günü yayınladı. Biz de
paylaşıyoruz.

Rojava direnişinde yer alan
TKEP/L savaşçılarından Cemal Çi-
rusk, Türk ve Kürt halklarının ortak
mücadelesinin halkları zafere götüre-
ceğini vurguladı. Enternasyonal müca-
deleyi büyütmek ve devrimin
kazanımlarına sahip çıkmak için Roja-
va'da bulunduklarını belirten Çirusk
"Burada hem öğreniyoruz hem de des-
tek sunuyoruz" dedi.

Türkiye Devrimi'nin 68 kuşağı
önderlerinden olan Deniz Gezmiş'in
THKO geleneğinden gelen Türkiye
Komünist Emek Partisi/Leninist
(TKEP/L), Rojava'nın Kobanê ve Cizîr
kantonlarında YPG/YPJ ile birlikte de-
mokratik sosyalizmin inşaasında mü-
cadele ediyor. Her iki kantonda bir çok
cephede YPG/YPJ ve diğer özgürlük

güçleri ile birlikte savaşan TKEP/L sa-
vaşçılarından Cemal Çirusk, Rojava
devriminin bir parçası olduklarını be-
lirtti.

'PKK Kürtlerin İsyan Hareketidir'
PKK'nin kuzeyde defalarca kez

köleliğe ve baskılara karşı isyan eden
Kürt halkının son isyan hareketi oldu-
ğunu söyleyen Çirusk, geçen süreç bo-
yunca devletin sorunu çözmek yerine
PKK'yi tasfiye etme yollarını aradığını
ifade etti. Devletin bu klasik yaklaşı-
mının halk tarafından bilince çıkarıldı-
ğını dile getiren Çirusk, sokaklarda
yaşanan çatışmaların bunu gösterdiğini
kaydetti. PKK'yi tasfiye etmenin tek
başına AKP'nin isteği olmadığını söy-
leyen Çirusk, Türkiye ve Kürdistan
devrim mücadelesinin birbirinden ko-
parılmak istendiğini de ifade etti. Türk
ve Kürt halklarının birlikte mücadele-
sinin birçok dengeyi değiştirdiğini dile
getiren Çirusk, "Bu mücadele faşist
devletin birçok kurumunu işlevsiz hale
getiriyor. Kürt ve Türk halkları baskı
ve şiddetle yıldırılamamış, aksine
moral üstünlüğünü ele geçirmiştir. Bu
durum devletin çatısında da dağılma-
lara yol açmaktadır" dedi.

'Birlikte Mücadele Zafere Götürür'
Bu konuda Türkiye devrimci par-

tilerine ve halkına önemli görevler düş-

tüğünün altını çizen Çirusk, Kürt hal-
kına yapılan baskı ve katliamlara karşı
bulundukları her alanda örgütlenerek,
cevap verilmesinin gerektiğini vurgu-
ladı. Tüm devrimci güçlerin ezilen
halklardan yana olması gerektiğini
söyleyen Çirusk, iki halkın birlikte mü-
cadeleyi güçlendirerek, devrimi zafere
götürebileceğini belirtti. Partileri
TKEP/Leninist'in enternasyonal müca-
dele örnekleri açısından zengin ve
onurlu bir tarihe sahip olduğunu akta-
ran Çirusk, İsrail siyonizmine karşı Fi-
listin'de PKK ile birlikte savaştıklarını
hatırlattı. Bu direnişin halen Arap coğ-
rafyasında etkilerinin sürdüğünü kay-

deden Çirusk, bu miras ile Rojava dev-
riminde yer aldıklarını dile getirdi. Ko-
bane savaşında güney cephesinde
bulunduklarını söyleyen Çirusk, "2 ay
önce yeni bir tim yoldaşımız eğitimle-
rini tamamlayarak cephede yerlerini
aldılar. Cizîr Kantonu'nda ise siyasi
olarak çalışma yürütmekteyiz. Hem as-
keri hem de siyasi olarak Rojava'da
bulunmamızın amacı, enternasyonal
mücadeleyi büyütmek ve devrimin ka-
zanımlarına sahip çıkmaktır. Her dev-
rim, kendi özgünlüğünü içinde
barındırdığından biz Leninist savaşçı-
lar için de farklı bir deneyim ve kaza-
nım olmaktadır. Kısacası burada hem

öğreniyoruz hem de destek sunuyoruz"
dedi.

'Rojava Kuzeye Moral Katkı
Sundu'

Devrimler tarihine bakıldığında
hiç bir devrimin etkilerinin ulusal sı-
nırlar içinde hapsolmadığını kaydeden
Çirusk, her devrimin başka bir devri-
min tetikleyicisi olduğunu belirtti. Bu
anlamıyla Rojava halk devriminin de
Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimine
deneyim, moral ve birçok yönden kat-
kılarının olduğunu vurgulayan Çirusk,
dünya'nın birçok yerinden gelip Ro-
java halkı ile birlikte savaşarak, enter-
nasyonalist bir dayanışma ortaya
çıkaran yabancı savaşçıların bu du-
rumu kanıtladığını belirtti.

'Halkların İktidarını Kuracağız'
Rojava'da kazandıkları deneyim-

lerin birçok yönden kendilerini geliş-
tirdiğini söyleyen Çirusk, şu sözlerle
konuşmasını tamamladı: "Türkiye
halkları başta olmak üzere tüm halklar
bilmelidir ki, yaşadığımız ülkelerde
devrimlerimizi başarıya ulaştıracak ve
tarihin son karanlık sistemi olan kapi-
talizmi dağıtarak, halkların iktidarını
kuracağız" dedi.

NOT: Haber www.diclenews.org ve
www.amedtoday.com sitelerinden alın-
mıştır

TKEP/L Rojava: Birlikte Mücadele Zafere Götürür
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Soma Davasında 1. Gün
Soma madenlerinde 13 Mayıs

2014'te yaşanan ve tüm dünya günde-
mine oturan “Soma Katliamı”nın mah-
kemesi, 13 Nisan 2015’ te Akhisar
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye
başlamıştı. İlk duruşma 9 oturumda ya-
pıldı ve madenci ailelerinin öfkesi, fer-
yadı, gözyaşları damgasını vurdu. İlk
duruşmada tutuklu sanıklar yargılanır-
ken, ikinci duruşmada tutuksuz sanıklar
yargılandı. 18 Ağustos günü başlayan
3. duruşmada da avukatlar sanıklara so-
rular sordu.

Aileler, her duruşma öncesi ol-
duğu gibi, bu duruşma öncesinde de
pankartlarıyla toplanarak Adliye önüne
yürüyorlar. “Bakanlar, Devlet, Ser-
maye, Sarı Sendika Hesap Verecek”,
“301'in Hesabı Sorulacak” sloganla-
rıyla yürüyen aileler, ilk günkü öfkele-
rinden bir şey kaybetmemişler.

Duruşmanın başlaması ile birlikte
aileler, avukatları ile duruşmaya girdi
ve karşılarına çıkan sanıklara tepkile-
rini gösterdiler, “vicdansızlar, katiller,
çocuklarımız mezar taşına baba diyor-
lar, nasıl uyuyorsunuz!”

İlk olarak sanık Erdem Cambaz
ifade verdi. Cambaz, “maden mühen-
disiyim, işe başlayalı dokuz ay olmuştu,
emniyet birimindeydim, maskeleri ba-
retleri var mıydı kontrol ediyorduk”
diyor. O da anormal bir ısı artışı olma-
dığını savunuyor.

Ardından Mehmet Enez ifade ve-
riyor hakime, “daimi nezaretçi olarak
sadece hazırlık biriminde bir sıkıntı
olunca müdahale etmekle görevliydim.
Ben çalışırken teknik nezaretçi ertan
Ersoy sen aynı zamanda daimi neza-
retçi ol dedi, ben de oldum” diyor.

Hakim iş güvenliği harcamalarını
soruyor sanık Can Gürkan'a, mekani-
zasyon yatırımlarını üretimi artırmak
için değil işçilerin güvenliği için yatı-
rım yaptıklarını söylüyor. İşçilerin mas-
kelerinin de yeni olduğunu söylüyor,
aileler haykırıyor, yalan söyleme... iş
güvenliği için en iyi malzemeler kulla-
nıldığı söylenirken, alev yürütmez
bantlar değil, ahşap tahkimat kullanıl-
mış.

Bir kadının fenalaşması ve ailele-
rin tepkisi üzerine hakim ara verdi du-
ruşmaya. Avukatlar ailelere ayın 28'ine
kadar duruşma olduğunu, tepki göster-
mekte haklı olduklarını ama davanın
yürümesine engel olunmamasını söy-
lüyor.

Aranın ardından savcı ve avukat-
lar Can Gürkan'a sorular yöneltiyor.
Migem müfettişlerinin tüm denetleme-
lerinden eksiksiz geçtiklerini anlatıyor.

Av. Selçuk Kozağaçlı yöneltiyor
sorularını. Gürkan madeni 500 milyon
ödeyerek devraldıklarını, sorunlu oldu-
ğunu bilseler almayacaklarını söylüyor.
Madeni de bankalardan kredi çekerek
almış. Yeni aldıkları Merzifon ocağının
çalışan bir ocak olduğunu, sırf işçilerin
güvenliği için iş durdurma kararı aldık-
larını da söylüyor. Ve Can Gürkan'ın
avukatları olaya “katliam” denilmesine
tepki gösteriyor, “facia” ya da “kaza”
denilmesini istiyor.

Gürkan, güvenlik uzmanlarının
sorun görse madendeki üretimi durdu-
rabileceklerini açıklıyor. Ve üretim zor-
laması yapıldığını reddediyor,
teknolojik yatırımlarla üretimin bu
kadar arttığını öne sürüyor.

Av.Can Atalay soruyor bu defa da,
Park Teknik'in bu ocağı satarken gü-

venlik sorunları olduğuna dair TKİ'ye
10 satır dilekçe verse de kendilerinin
haberinin olmadığını ileri sürüyor Gür-
kan.

Soma Davasında 2. Gün
19 Ağustos günü duruşmanın 2.

oturumu başladı. Soma duruşması 2.
gününde Ramazan Doğru'nun sorgu-
suyla başladı. Salona giren ailelerin ilk
tepkisi, “siz hala yaşıyor musunuz, ca-
nımızdan canımızı aldınız” oldu. Ra-
mazan Doğru, daha önce de iki ayrı
davada ölüme neden olmak suçundan
yargılanmış.

Ramazan Doğru küçük ya da
büyük her tür harcamanın yönetim ku-
rulu onayıyla yapıldığını anlatırken,
anormal büyüyen Eynez için aldıkları
önlemin havalandırmayı yenilemek ol-
duğunu söyledi.

Doğru, 2011'e kadar yılda 2,5 mil-
yon ton ürettiklerini, mekanize üretime
geçtikten sonra bunun 3,5 milyon tona
çıktığını söylüyor. Ancak mekanize
üretime geçtikten sonra tam tersi ola-
rak işçi sayısı artırılmış. Doğru bunun
gerekçesini de eğitmek için aldıkları
olarak açıklıyor.

Ve soruyorlar iktidar partisi ile
doğrudan ilişkisi olup olmadığını, o da
işçiler işsiz kalmasın diye, ihale alabil-
mek için işçileri AKP mitingine götür-
düklerini anlatıyor.

Doğru Park Teknik'in TKİ'ye ver-
diği rapordan haberleri olmadığını söy-
lüyor. Av. Can Atalay, riskli bir alanda
yeni bir ocağa girildiğini ama bunun
nasıl araştırılmadığını; işlem dosyası-
nın nasıl incelenmediğini soruyor. Ve
301 işçinin katledilmesinin nasıl oldu-
ğunu anlamadıklarını söylemelerine
rağmen, Eynez'i nasıl yeniden üretime
açtıklarını soruyor.

Doğru acil durumlar için güvenlik
tatbikatı kaç kez yapıldığını ya da tah-
lisiye ekibinin kaç kişi olduğunu bil-
mediğini söylüyor. Ancak kendisi
genel müdür. Sanık avukatları her so-
ruya itiraz ediyor, aileler tepki gösterip
haykırıyor.

Avukatlar soruyor, “ekipbaşlarına
senin ekipten şu kadar ton bekliyoruz
deniyor muydu?”, “Hayır” Aileler hay-
kırıyor, “Yalan! Bir ton eksik olsa yev-
miye kesiliyordu”

Bir madenci annesi sesleniyor,
“Bunları sormayın şunu sorun, 'sizin
hiç evladınız öldü mü!'”

Avukatlar acil durumlarda tele-
fonların dışında bir uyarı sistemi olup
olmadığını soruyor, Doğru, megafon
olduğunu söylüyor.

Aranın ardından müşteki avukatı
Serhan Özbek, “TKİ zamanından bu
yana maliyet yedide altı düşmüş, nasıl
oldu bu?” diye soruyor, “İş güvenli-
ğinden kısarak mı maliyeti düşürdü-
nüz?”. Cevap, “bilmem”. Doğru,
kendini eski imalat alanları, metan var-
lığı, kendiliğinden yanma vb riskleri
araştıracak, denetleyecek olmaktan da
sorumlu görmüyor. Ve acil eylem pla-
nına da hiç bakmamış, planda sadece
yerüstü yangınlar öngörülmüş.

12 saat boyunca bir sensörde kar-
bonmonoksit seviyesi 50ppmin çok üs-
tüne çıktığı halde çalışmayı durdurmak
gereksiz görülmüş. İşletme Müdürü
Akın Çelik bir slayt hazırlamış ve
bunun sunumunu yapmak istiyor, aile-
ler itiraz ediyor. Çelik ve avukatı, bilir-
kişi raporunun hatalı olduğu savıyla
teknik bir sunum yaptı. Aileler Çelik'e
“o kadar uzmandın da niye çocukları-

mız öldü, niye daha önce göstermedin
uzmanlığını” diye haykırıyor. Akın
Çelik, İsmail Adalı ve M. Ali Günay
Çelik'in işçileri yanlış şekilde yönlen-
dirmiş olabileceğini söylüyor; Ocakta
havalandırma sorunu olmadığını söy-
lüyor. Avukatlar da onun eğitimli bir
uzman olduğu halde neden sorunlara
müdahale etmediğini, tedbir almadık-
larını soruyor. Çelik, “plan var, yöner-
geler var, bütün tedbirleri aldık, risk
analizi yaptık” diyor ve eski gaz mas-
keleri sorulduğunda, gaz maskeleri olsa
da çıkamayacaklarını söylüyor. Ma-
dende, 3 yılda taahhüt edilen kömür 1
yılda çıkarılmış...

Soma Davasında 3. Gün
Soma davasının üçüncü duruş-

ması devam ediyor. Ailelerin salona
girmesinin ardından duruşma, işçileri
tokatlamasıyla, zulmetmesiyle ünlü İs-
mail Adalı'nın sorgulanmasıyla başladı.
İsmail Adalı resmi olarak işletme
müdür yardımcısı olmadığını, sadece
üretimle ilgilendiğini söylese de, bütün
belgeleri bu ünvanla imzalamış ve iş
güvenliği ile ilgili hiç bir ilgisi olmadı-
ğını söylüyor. Adalı, “olayı öğrendiğim
anda hemen ocak boşaltılsın dedim, iş-
çiler ocağa girmesin diye nöbetçi bı-
raktım” diyor.

Ve müşteki avukatları Adalı'ya so-
rularını soruyor: “Üretim kötü gitti-
ğinde ne önlem alıyorsunuz? Ne
yapıyorsunuz?” Aileler cevaplıyor:
“dövüyor!”. Adalı ise hiç bir işçiye vur-
madığını, hakaret etmediğini söylüyor.

Adalı madende taşeron sistemden
vazgeçildiğini, taşeronların bir kısmı-
nın ekipbaşı olarak işlerine devam etti-
ğini söylüyor. Ailelerse tepki
gösteriyor, “onlar dayıbaşı” diye. Avu-
katların “dayıbaşı kimdir ne iş yapar”
sorusuna mahkeme izin vermiyor.
Adalı da onların ekipbaşı olduğunu ve
işin başında durduklarını söylüyor.

İki sene önce madende bir tatbikat
yapıldığını duyduğunu ama kendisinin
katılmadığını an-
latan Adalı, “Genç
mühendisler, tek-
nikerler, vardiya
amirlerinden biri
risk görüp üretimi
durdurdu mu bu-
güne dek?” soru-
suna da
“hatırlamıyorum,
durdurmuştur” ce-
vabı veriyor. Ve
“ben ölçüm yap-
mam, deneyimli
olduğum için hissederim, sıcaklık artışı
hissetmedim” diyor.

Avukatın “katliamdan önce yaşa-
nan bir iş cinayetinin ardından müfet-
tişler tahkimat yetersiz demiş” sorusuna
da “müfettişlere katılmıyorum” diyor.

Avukatın “katliamın temel neden-
lerinden birinin işçileri çalıştırma bi-
çimi olduğunu düşünüyorum” cümlesi
ailelerin alkışlarıyla karşılanıyor. Adalı,
hiçbir sendika yöneticisi ile muhatap
olmadığını söylüyor. “İşe yeni girecek
işçilere sendikaya üye olma dayatması
yapılır mıydı?” Adalı, “hiç duymadım”.
Gelen müfettişleri de Akın Çelik'in kar-
şıladığını, gezdirdiğini söylemesi üze-
rine aileler, “25 metre yürürlerdi, sonra
çıkıp kuzu çevirirlerdi” diye tamamlı-
yor.

Verilen arada aileler “katiller”
diye haykırıyorlar yine. Aranın ardın-
dan hakim, avukatlardan gelen mağ-
durların sanıklara doğrudan soru
sorması talebini reddetti.

İsmail Adalı, “ben TKİ sözleşme-
sini görmedim, yalnızca 1,5milyon ton
alt sınır olduğunu biliyorum” diye an-
latıyor. “Üretim artışı için alt yapımız
uygun mu sorusu hiç aklınıza geldi
mi?” sorusuna da, “Üretimin pazarlığı
olmaz, ocağın doğayla mücadelesine
bağlı” diyor. Adalı “301 arkadaşımız
öldü” dediğinde aileler haykırıyor,
“onlar senin arkadaşın değil! Arkada-
şım demesin çocuklarımıza!” bir ma-
denci yakını da, “benim kardeşimi
tokatladı o, arkadaş arkadaşı tokatla-
maz!” diyor.

Aileler, “sanığın avukatları bi-
zimle dalga geçiyor, bize kıs kıs gülü-
yorlar, bizim içimiz yanıyor niye? Bize
bir söz hakkı verilse tüm yalanlarını bir
bir ortaya dökeriz senin” diyor. Mah-
keme başkanı da “lütfen müdahale et-
meyin, size söz hakkı vereceğim,
bildiklerinizi anlatacaksınız” diyor ai-
lelere.

Adalı, “yangını görmedik, müda-
hale etmedik, sadece araştırdık” diyor.
Avukat “su sıkmışsınız ama?” dedi-
ğinde de “yangına su sıkılmadı” diyor.

“Kurtulan bazı işçiler havalandır-
manın ters çevrilmesinin ölümlere
neden olduğunu söylüyorlar” denildi-
ğinde de, “zor bir karardı, bence doğ-
ruydu” diyor. “Telefon dışında acil
durumlar için başka bir sistem var
mı?” sorusunu da “megafon var” diye
yanıtlıyor.

Ardından teknik nezaretçi Ertan
Ersoy'un sorgusu başladı. Ersoy, “sı-
caklık takibi benim görevim değil, bana
bilgi verilmedi, kömürün sıcak çıktı-
ğıyla ilgili bana bilgi gelmedi. Görevim
15 günde bir ocağa girip eksiklikleri
aksaklıkları teknik nezaretçi defterine
yazmak. Deftere gaz artışlarını not et-
mediğim iddia edilmiş, doğru değil.”
diyor ve bilirkişinin yanıldığını, bunun
topuk yangını olmadığını söylüyor.
“Orada ani bi şey gelişti, kömür yan-
gını değildi, ne olduğunun Türkiye için
tespit edilmesi gerekiyor” diyor.

“Her yıl Nisan ayında Migem'e iş-
letme faaliyet raporu sunarız” diyen
Ersoy, “kara tumba yöntemi mevzuatta
yasak değil, uygulanıyor pek çok yerde.
Madenin bazı yerlerinde kara tumba
yöntemiyle üretim yaptığımızı Migem
de biliyor” diyor.

Yaşanan “katliam”la ilgili olarak
“katliam” kelimesinin kullanılmasının
yasaklanmasını isteyen sanık avukat-
ları, mahkeme salonunun bir anda ge-
rilmesine neden oldu. Aileler ve
avukatlar tepki gösterdi, duruşma ertesi

güne ertelendi.
Soma Davasında 4. Gün
Soma Davası Sanık Mehmet Ali

Günay Çelik'e doğrudan soru sorulması
ile devam ediyor. Mehmet Ali Günay
Çelik de sanık İsmail Adalı gibi tek
maddelik acil durum planlarının
'Kaçın!' olduğunu anlatıyor. Madende
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu var.
Sanık M.A.Günay Çelik iş güvenliğin-
den sorumlu 3 vardiyanın amiri, ancak
kurulda yok. Denetçiler ise şirketten
maaşlılar.

Bir sonraki sanık Yasin Kurnaz. O
da gaz değerlerinin maniple edilmedi-
ğini söylüyor, “İlk olarak biz etkileni-
riz sonuçlardan” diyor. Ve Soma
AŞ'nin 2014 acil eylem planını ve bu
planda acil eylem sorumlusu olduğunu
ilk defa görerek şaşırıyor.

İş güvenlik uzmanı olan sanık
Hilmi Kazık'ın sorgusuna geçiliyor ve
“Benim görevim işçilerin karbonmo-
noksit maskesini taşıyıp taşımadığını
kontrol etmek.” diyor; maden devrin-
den sonra maaşının 2 kat arttığını söy-
lüyor.

Eynez'de kullandıkları sistemin,
“Emici havalandırma yöntemi kömü-
rün yanmasını arttıran bir sistem” ol-
duğunu anlatan Kazık, acil durum
planının kendisine tebliğ edilmediğini
anlatıyor. İş güvenliği uzmanı acil
durum planını ilk defa duruşmada öğ-
reniyor. Ne memleket...

Soma katliamı davası tutuksuz sa-
nıkların doğrudan sorguları ile 24
Ağustos Pazartesi günü devam edecek.

Kürdistan’da
İktidara Doğru

Taylan Işık
Haziran seçimlerinden sonra Türkiye ve

Kürdistan'da tarihin akışı olağanüstü hız-
landı. Bu süreç, devrim dönemlerinde olay-
ların nasıl sıçramalar biçiminde geliştiğinin
son derece tipik örneği oldu.

Şöyle de diyebiliriz, olayların sıçramalı
gelişimi sürecin devrimci karakterini tartı-
şılmaz bir gerçek haline getirdi.

İki aya yakın bir zaman geçti seçimlerin
üzerinden ve bu kadar kısa bir süre içinde
“çok önemli” denen seçimleri hatırlayan bile
yok.

Türkiye'nin, Kürdistan'ın hatta Ortado-
ğu'nun gündemine damgasını vuran Kürdis-
tan halklarının devrimci savaşıdır. Ne seçim,
ne burjuvaların bile beş kuruşluk değer ver-
mediği Meclis, ne hükümet ne de başka bir
şey.

Faşist devlet, Türkiye ve Kürdistan bir-
leşik devrimini ezmek için yeni bir savaş sü-
recinin işaret fişeği olarak Suruç katliamını
planladı ve tosuncuklarına uygulattı. IŞİD,
bir bahane, bir aldatma aracı olarak kulla-
nıldı. Asıl amaç, gerçek hedef Kürdistan
halkları, özellikle de Kürt halkı idi.

Bu gerçek, devletin ve hükümetin bütün
aldatma çabalarına karşın, halklar tarafından
çok çabuk anlaşıldı. Kürt halkının bu saldırı
dalgasına yanıtı kendi kaderini tayin etme
hakkını devlete hatırlatmak oldu.

Şimdilik ilçelerle sınırlı kalan “özerk
yönetim” ilanları ardı sıra geldi. Silvan,
Lice, Varto, Cizre gibi pek çok ilçede Kürt
halkı, devletin kurumlarını bundan böyle ta-
nımayacaklarını ve kendi kendilerini yöne-
teceklerini ilan ettiler.

Özerk yönetimlerin kendi öz savunma-
larını hazırladıkları da bu süreçte ortaya
çıktı. Görüldü ki Kürt halkı, aradan geçen
zamanı boş geçirmemiş. Halkın silahlı bir-
likleri ilçelerde devriye gezmeye, kontrol
yapmaya, asker ve polisin ilçe merkezine gi-
rişini yasaklamaya başladılar.

Bu, devrimin gelişimi açısından ola-
ğanüstü bir gelişmedir. Kürdistan'ın pek çok
ilçesinde iktidar yerel güçlerin eline geçmiş
bulunuyor. Bu, “ikili iktidar”ı da aşan bir du-
rumdur. Halk Meclisleri, Kent Meclisleri ya
da daha başka isimlerle ortaya çıkan kurum-
lar Kürdistan'ın pek çok yerinde fiili iktidarı
temsil ediyorlar.

Birleşik devrimin Kürdistan ayağı, ta-
rihte ilk defa, silahlı birliklerce de korunan
bir yerel iktidar noktasına kadar ilerlemiş bu-
lunuyor.

Şimdi temel mesele, gelinen bu noktayı
daha ilerilere taşımaktır. Durmak, ileri git-
memek, adımların arkasını getirmemek inti-
har etmek anlamına gelecektir.

Nitekim devlet ve hükümet karşı saldı-
rıya geçtiler bile. Öz yönetim ilan edilen il-
çelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettikten
sonra operasyonlara başladılar. Gözaltılar,
tutuklamalar, açık infazlar, ilçelere hakim te-
pelere yerleştirilmiş keskin nişancıların evde
oturan halkı dahi hedef alarak insanları vur-
ması sıradan, olağan olaylar haline geldi.

Devlet ve hükümet Kürdistan'da ancak
süngü gücüyle ve süngünün ucunda ayakta
durabilir hale gelmiş durumda. Başka bir
toplumsal dayanakları yok.

Devletin ve hükümetin Kürdistan'da
toplumsal dayanaklarını yitirmiş olmaları
birleşik devrim için büyük bir avantajdır. Bu
avantaj, daha ileri gitmek ve “yerel iktidar”
güçlerini birleştiren merkezi bir iktidarın
oluşturulması için değerlendirilirse gerçek
anlamını bulmuş olur.

Faşist devletin avantajı merkezi bir ik-
tidar gücüne sahip olmasıdır. Devrimci yerel
iktidarların zayıf noktası bu güçten yoksun
olmaktır.

Bu zayıflığı ortadan kaldırmak için ya-
pılması gerekenlerin başında birleşik devri-
min Türkiye ayağını güçlendirmek geliyor.
Şimdi yeni Haziranlar gerek.

Şimdi Devrim Zamanı” sloganı ete ke-
miğe bürünmeye başladı. Bu eseri tamamla-
mak için Türkiye işçi sınıfını, devrimci
güçlerini, emekçilerini ayağa kaldırmak
gerek.

Anın tarihi görevi budur!

“Sorun Onlara Hiç Evlatları Ölmüş Mü?”
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Ayaklanmanın Mayası Olarak
Boykot

Umut Çakır
Reformizmin en rafine temsilcilerine göre, sadece son bir kaç haftada yüzlerce

ölüme neden olan iç savaşın ateşlenmesinin, tüm o bombardımanların, katliamların
ve darbecilere rahmet okutan gözaltı operasyonlarının, yalnızca tek bir amacı var:
“Erdoğan diktatörlüğünü sağlamlaştırmak” (Halkın Sesi)

Görüntünün kendisi gerçeklikle özdeş olsaydı bilime hiç gerek kalmazdı. 7 Ha-
ziran seçimlerinde tek parti hükümetinin sona erişi ile hızla yükselen iç savaş arasında
bir ilgi bulunduğuna dair sezgi, milyonların kafasında aydınlanmayı bekleyen bir
soru olarak duruyor. Görünenden yola çıkan ve aslına bakılırsa tüm sermaye düze-
nini, parlamentosu ve yürütme erki ile sorgulamaya iten bu devrimci ve ham bilinç,
reformizm için bir korkulu rüyadır ve onlar başka bir rüya masalını kitlelere pazar-
layarak sıyrılma çabasındalar.

Oysa, tek parti hükümetlerinin keyfini asıl süren, tekelci sermaye egemenliği-
dir. Ve bu durum bozulduğunda asıl paniğe kapılan aynı egemen sınıftır. Neden?
Çünkü tekelci sermayenin karşısında bir ayaklanmalar zincirinden geçip rüşdünü is-
patlayan, her adımda devrimci sınıfların bilincini keskinleştiren, daha düne kadar
pasif görünen kitlelerde bile radikal bir tutum değişimine neden olan ve ara unsurla-
rın sözlerini tüketerek, sonuç alıcı nihai bir meydan muharebesi için tüm alanı te-
mizleyen bir devrim var. Böyle bir devrim karşısında tekelci sermayenin tek bir
güvencesi vardır: Faşist devletin yürütme erkini alabildiğine yetkinleştirerek iktida-
rın çıplak hükmünü örten bütün incir yapraklarından kurtulmak. Çünkü ancak böy-
lesi bir iktidar yoğunlaşmasıyla sonuç alıcı o meydan muharebesine hazırlanabilir.
Askeri sanatın bilinen yasasıdır: Özellikle meydan muharebelerinde etkin savaş ye-
teneği, ancak tüm iradenin bir elde toplanmasıyla yaratılabilir. Bir öncekini boşa çı-
karan her talimat, savaş meydanındaki orduyu darmadağın etmeye yeter.

Tekelci sermaye, egemenliğini tehdit eden iki büyük ayaklanmada, tek kişiye
bağlanmış yürütme erki organlarının ne denli yaşamsal olduğunu gördü. Milyonları
karşısında bir anda bulan her iktidar, ayaklanmayı sadece çıplak zorla bastırma siya-
setinin tehlikelerini bilir. Bu yüzden bir elinde sopa tutarken, diğerinde havuç bulu-
nur. Son büyük ayaklanmaların sermayeye ezberlettiği bir derstir bu.

Haziran ayaklanması çok daha ileri gidebilirdi, eğer hükümet saflarında bir yal-
palamaya, görünür bir çatlamaya ya da en azından uyumsuz sesler korosuna neden
olabilseydi. Fakat ayaklanmanın en kritik aşamasında Erdoğan kişiliğinde cisimleş-
miş bir yekpare yürütme gücü ile sopa, tekelci egemenliği adeta uçurumun kenarın-
dan aldı. Bunun için sermaye, fiili başkanlık yolunu RTE'ye açmakta hiç beis
görmedi.

Aynı şekilde, 6-7 Ekim ayaklanmasında, tek kişiye bağlanan yürütme erkinin ya-
şamsal etkinliği ortaya çıktı. Bu kez “havuç” devredeydi ve iktidar sadece bir kaç
saat içinde karar alıp İmralı'dan ayaklanmanın bitirilmesi için bir çağrı koparmaya
imkan buldu. Sopayı ve havucu bu denli etkin hızlı, kritik anlarda devreye sokabil-
menin tek koşulu, hükümet koltuklarında tek kişiye biat etmiş kuklaların oturması-
dır.

Seçimlerden sonra koalisyon kurmanın nimetlerini sayıp dökenler çok oldu,
dendi ki, “İşte bakın Avrupa'da koalisyonlar çok daha güçlü bir yönetim modeli or-
taya çıkartıyor.” Doğru ama burası Avrupa değil. İç savaşın devrimci ayaklanmalar
yaratarak sürdüğü birleşik devrimle sarsılan bir coğrafya burası. Ve yükselen dev-
rimci dalgalar karşısında en geniş tabana dayalı koalisyon hükümetlerinin bile nasıl
kolayca çatırdayabildiğini, 70'li yılların MC hükümetlerinden, 96'da bir kaç ay ayakta
kalabilen ANAP-DYP deneyiminden ve 2001 krizi ateşinde küle dönen DSP-MHP
koalisyonlarından pekala biliniyor. 7 Haziran sonrası oluşan tablodan, olası bir AKP-
CHP ortaklığının tek kişiye biatla yürütülebilen “sopa” siyasetini kullanılamaz hale
getireceği, aynı şekilde, MHP ile koalisyonun en kritik anlarda tartışmaya yol açma-
dan devreye girmesi zorunlu “havuç” siyasetini kötürümleştireceği sonuçlarını çı-
karmak zor değildi. Tekelci sermayenin kendisi tek bir partinin hükümetine ihtiyaç
duyuyordu. Koalisyon, ilk büyük devrimci dalgada bozulup dağılabilir, kitleleri daha
ileri gitmeye teşvik edebilirdi.

Görünenin altında yatan tabloda, yenilenen seçimin bir kişiye ait ikbal hırsıyla
pek az ilgisi olduğu ortaya çıkıyor. Burada kişisel hırs, olsa olsa genel sınıf dengeleri
ile uyumu oranında, süreci hızlandıran ya da yavaşlatan bir görev yüklenebilir.

Genel sınıf dengeleri açısından durum şu: Bir yanda faşist ve şoven bir sendi-
kanın zincirlerinden kurtulan işçilerin “metal fırtına”sının bir virüs gibi kentten kente
yayılması; diğer yanda “Devlet kim oluyor?” diye haykıran Karadeniz halkı. Bir
yanda bütün gücüyle yüklenildiği halde diz çöktüremediği Gazi'den süklüm püklüm
çekilen polis, diğer yanda ardı ardına özyönetim, özsavunma ilan eden Kürt kent-
leri... Bir yanda artık kaçınılmazlığı su götürmeyen ekonomik yıkım, diğer yanda
kışla ve karakollardan dışarı çıkamayan kolluk kuvvetleri. Böylesi bir tablonun kar-
şısında tek korku duyan kişinin RTE olduğunu kim söyleyebilir? Fakat olan biten
her şeyi sandık parametresiyle açıklayanlar için burada sözü edilen tarihsel önem-
deki olguların hiç aktif değeri yok, bunlar olsa olsa sandık sonuçlarına hizmet koşulu
pasif olgulardır. Ama yeter!

Yeter, çünkü milyonlarca emekçi için, yalnızca şu bir kaç ayda olup bitenler yü-
rütme erkinin her şey ama parlamentonun hiçbir şey; tek kişiye bağlanmış egemen-
liğin her şey ama oydaşmaya dayalı tiyatronun hiçbir şey; kaldırım taşları ve
bazukalarla dile getirilen değişiklik önergelerinin her şey, ama meclis komisyonları-
nın hiçbir şey olduğunu kavratmak için yeter de artar.

Öte yandan, kitlelerin açık devrimci bilincini sıçratan ögeler içeren bu koşular,
seçimler yaklaştıkça etkisini ciddi oranda yitirebilir. Bir yandan reformizmin öbür
yandan tekelci sermaye partilerinin baş döndüren vaatleri, epeyce kişinin kafasın ka-
rıştıracaktır. Tabii onlardan önce, Leninist Parti koşulları değerlendirirse, yeni ve
güçlü bir boykot cephesini yaratmak zor olmayacak.

Devrimci eylem, eğer zamanında ve en uygun sınıf dengeleri içinde kendini
gösterirse, kitlesel bir güç kazanabilir. Devrimci eylemin gücü, sözünün doğrulu-
ğundan çok, en kritik anda hızla hareket geçebilme yeteneğinde saklıdır. Bu anlamda,
seçimlerin, meclisin ve genel oyun hiçbir şey ifade etmediğinin, sıcak olaylar tara-
fından tümüyle onaylandığı, kitlelerin henüz bu konuda kafalarının karışık olmadığı
bu anda boykot çalışması yürütmek, fırtınanın az çok dindiği ve bilincin keskinleş-
mesindeki eğilimin az çok yatıştığı sonraki haftalardan çok daha kitlesel bir sonuç va-
dediyor.

Gelinen aşama, boykot şiarını bir ayaklanma parolasına dönüştürmüştür. Bu her
zaman böyleydi ama ilk kez boykot ve ayaklanma ilişkisi bu denli açık, doğrudan
kavranabilir ve gerçek bir kitle hareketine yaslanmakta. Bazı köşe yazarlarının “Halkı
genel oyla bu hükümeti düşürmenin mümkün olduğuna zar zor ikna etmiştik, şimdi
imkansız” demesi, boykot çalışmalarının gerçek bir ayaklanmanın mayası haline gel-
diğine işaret ediyor.

Devrimin yarı gönüllü yol arkadaşlarının, uzlaşmacıların yazdıkları hayal kı-
rıklığı ve şaşkınlık; onların bir kez daha aynı yavan lapayı (Seni yine başkan yaptır-
mayacağız) kitlelerin önüne sürmeleri, sonuç alıcı bir eylemden yana milyonların
karışsında Leninist Partinin elini fazlasıyla güçlendiriyor. Kitleler AKP'yi geriletmek
taktiğinin zavallı sonuçlarını yeterince gördü. Bu iyidir. Sonuç alıcı bir meydan mu-
harebesi için ara yolların, uzlaşma imkanlarının tüketilmesi gerekiyordu, bu şimdi
oluyor. Küçük burjuva uzlaşmacılığı sözlerini tüketti. Sıra proleter devrimci sınıfa
geldi.

(İlk bölümü
289. sayımızda yayınlanmıştır)

Emperyalizm kendi ekonomik siyasi
çıkarları olmayan bir süreci desteklemez.
Desteklerini sundukları her durum, kendi
egemenliklerini pekiştirmek için yapmış-
lar. Tarihte yaşanan her gelişme bunu doğ-
rulamıştır. Yaşanan her toplumsal süreçte
ya da ulusal kurtuluş mücadelelerinde em-
peryalizmin yaptıkları her müdahale,
kendi ekonomik ve sosyal çıkarları için-
dir. Bu, Kobane'deki koalisyon güçleri için
de geçerlidir. Sınıf savaşının bir sonucu
olarak ortaya çıkan ulusal sorun ve bu so-
runların sonucunda çıkan savaşlar için de
bu böyledir. Tarihte IRA, ETA gibi örgüt-
ler için de böyle örnekler verebiliriz.

Son yarım asırdır Ortadoğu'da büyük
bir ses getiren ulusal sorun, 40 yıla yakın-
dır devam ediyor. Kürdistan'ın bir parçası
olarak Kuzey Kürdistan ve Türkiye'deki
halkların yaptıkları savaş, halkların müca-
dele birliği bize büyük bir katkı sağlamış-
tır. Bu katkı, Kürdistan'ın dört bir
parçasına büyük bir destek sunmuştur.
Halkların bu büyük mücadelesi sonu-
cunda Rojava Halk Devrimi ile belli bir
noktaya gelmiştir. Fakat her süreç, kendi
dinamikleri ile gelişirler. Kendi çelişkile-
rini de beraberinde getirir.

Daha düne kadar ABD emperyalizmi
başta olmak üzere Kürt ulusal gücünü
terör örgütü listesinin başında tutan bu
güçler, şimdi ulusal hareketi bir müttefik
olarak görüyorlar. Bunun bir çok politik
etkeni var diyebiliriz. Bu etkenlerin ba-
şında, özellikle son yıllarda Ortadoğu'da
yaşanan toplumsal ayaklanmalar ve mü-
cadelelerle birlikte emperyalizm, kendi
Ortadoğu halklarını yönetemediğinden
kaynaklı, farklı politik oyunlar oynamak-
tadır. Başta Kürt halkının serhıldanların-
dan tutun, PKK'nin ya da YPG'nin
diyelim, uluslararası kamuoyunda belli bir
konuma, belli bir güce sahip olması ve
emperyalizmin bunu kontrol edememesi,
Ortadoğu'da farklı adımlar atılmasını da
beraberinde getirdi.

Suriye savaşıyla ortaya çıkan yeni
denklemlerle birlikte Rojava Halk Devri-
minin oluşmasıyla birlikte, ulusal hareket
ve Kürt halkı dünyanın gündemine otur-
muştur. Kürt ulusal hareketinin, özellikle
kendi politik çıkarları açısından bu gibi
güçlerle böyle bir politika izlemesi, tari-
hin belli bir evresi için gayet doğaldır.
Fakat özellikle bu politik ayrışmalar çok
daha farklı gelişmeleri de beraberinde ge-
tirecektir diyebiliriz.

Rojava Devrimi, 3 yılı aşkındır
devam ediyor. Rojava Devrimi ile çizilen
sınır, Kobane savaşından sonra geniş-
ledi.Yalnızca Kürt halkının değil, farklı
mezheplerin yaşadığı topraklar da
YPG'nin kontrolü altına geçti. Bunların en
önemli olan bölgelerini şöyle sayabiliriz.
Sirin, Şeyhler, Tel Abyad gibi bölgeler,
Arap halkının yoğun yaşadığı bölgeler. Bu
bölgelerin YPG'nin eline geçmesiyle bir-
likte çetelere yakın olan köylüler yerlerini
terk ederken bazı kesimler de aynı yerde
yaşamlarını devam ettiriyor. Bazı bölge-
lerde halkın yoğunluğunu çete olarak gös-
terip yanlış politikalar izlenmesi de
sonucunda göç yarattı. Bu da, politikalar
izlenirken, özellikle bir devrimin gelişi-
minde daha esnek, daha net olmak gerek.
Burada bir parantez açmamız gerektiğini
düşünüyorum. Kitleler güç ve olanaklar
kimde ise onun yanında olurlar. Beklerler,
gözlemlerler ve kendi yaşamlarının iyiye
ya da kötüye gittiğini gördükten sonra ha-
rekete geçerler. Kitleleri ilerici ya da ge-
rici yapan şey, yaşadıkları ekonomik,
sosyal ve politik koşullardır. Onun için bir
devrimin halkların gözündeki yargılarının
oluşması için, kitleleri kapsayıcı, yönlen-
dirici politika izlenmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Kobane savaşında bunun
olumlu-olumsuz örnekleri yaşanarak de-
neyim kazanıldı. Özellikle şu son süreçte
kitlelere yönelik bazı yanlış yaklaşımlar
YPG nezdinde eleştirildi. Asıl ele alınması
gereken nokta bunlardır. Fakat bunları
daha önceden görüp önlem almak, bir
devrimin gelişimi açısından kaçınılmaz-
dır.

Bu süreç bittikten sonra ideolojik
olarak diğer hareketlerle bağlantı kurula-
caktır. Her bölgenin kendine özgü bir yö-

netimi mi olacak, yoksa Tel Abyad, Şeyh-
ler, Sirin gibi stratejik bölgelerde kurum-
sallaşma mı sağlanacak, bu
kurumsallaşma hangi boyutta şekillene-
cek... Bütün politik-siyasal sorunlar, cephe
savaşı bittikten sonra, ulusal hareketin ba-
şına daha derin bir şekilde ortaya çıkacak-
tır. (Yazı yazıldığı sırada tarih 25
Temmuz'du ve hamleler devam ediyordu)

Bütün halkların ortak yaşamını sağ-
layacak olan tek sistem, halk devriminin
bir ileri aşaması olan sosyalizmdir.

-II-
Savaşçıya Notlar

Bir savaşta en fazla ihtiyaç duyulan
şeylerden biri de moraldir. Psikolojik sağ-
lamlılık, savaşın içinde yaşamlarını devam
ettiren her birey için hayati önem taşı-
maktadır. Özellikle cephe savaşında her
gün düşmanla sıcak temas içerisinde olan-
lar için bu daha da önem taşır.

Bu savaşta askeri disiplin çok önem-
lidir. Komutan neyse, askerler ona göre şe-
killenir ve gelişir. Bu gelişimi olumlu ya
da olumsuz şekilde ayırabiliriz. Ayrıca sa-
vaşıma katılan her birey, savaşa katılmışsa
ileri bir adım atmış demektir. Fakat bu ileri
adımı ileri taşıyacak olan, o savaşı yürüten
politik güç ve örgüttür. Ama her birey, sa-
vaşı yaratan koşulları biliyor olmasına
rağmen, cephede durum değişiyor. Cep-
hede olduğu zaman, aynı morali, bilinci ve
inancı taşıyacak olan şey, askeri disiplinin
bütün yaşama girmesidir. Bütün yaşama
girmesi için de, bir askerin ve o askeri ya-
ratan örgütün ve partinin disiplinli yaşamı
oluşturmasıdır. Cephe sırasında bir savaş-
çıyı yıpratan bir çok etken var diyebiliriz.
Ve en önemli etkenlerden biri de günlük
yaşamı şekillendirme, örgütleme ve yö-
netmedir.

Bir devrimcinin, bir savaşçının mo-
rali düşmanla temas halindeyken en üst
seviyeye kadar çıkar. Bütün algıların şe-
killenmesi buna göre olur.. Düşmanın ha-
reketi, atacağı her adım için önemli bir
etkendir. Düşmanla temas içindeyken sa-
vaşçının duyguları, düşünceleri, refleks-
leri çok yünlü değişir. Bunları paylaşırken,
önümüzde olabilecek bir sınıf savaşımının
ve leninist parti kadrolarının bunun için
şimdiden hazırlıklı olmaları için bu bilgi-
leri paylaşma gereği duyuyoruz. Asıl
sorun, bundan sonraki yaşamdır aslında.
Cephedeki savaş, düşmanla temastan çok,
günlük yaşamı çok farklı kültürlerden,
yaşam şekilleri, alışkanlıkları olan bir cep-
hede, günlük yaşamı örgütlemek çok zor-
dur. Özellikle toplumun ve sistemin çok
farklı kesimlerinden gelen her birey, bu ör-
gütlü disiplini yaşamak zorundadır. Biz-
ler, Leninist savaşçılar olarak, bu bilinçle
gelecek döneme hazırlıklı olmalıyız. Le-
ninistler olarak, bu yaşamı yaratmak için
öz disiplinimizi her gün, her an sağlama-
lıyız, sağlıyoruz da. Bugünden savaşa
hazır olanlar, yarınki savaşta zafer kaza-
nacaklardır.

Cephe savaşının zorluğunu aşmak
için sabır ve çelikten bir iradeye sahip ol-
mamız gerekmekte. Savaşın içinde iyi bir
yönlendirici olmak istiyorsak, en yüksek-

ten uçan bir kuş en uzağı nasıl görüyorsa,
biz de olaylara, sorunlara derin, esnek ve
çözümleyici bir şekilde yaklaşmamız ge-
rekir. Ayrıca ön açıcı bir şekilde yaklaş-
mak, bizleri ileri taşıyacaktır. Özellikle bu
tarihsel süreçte yaşanan gelişmeler, bizim
savaşa her yönüyle hazırlanmamızın bir
zorunluluk olduğunu ortaya çıkarıyor.
Bizler, Kobane'de bulunan Leninist sa-
vaşçılar olarak, bu tür zorlukları aşan, sa-
vaşa çok yönlü bakan bir kadronun bu
süreçte ne kadar zorlanırsa zorlansın, sa-
vaşın yasalarına göre hareket ettiği sürece
çelikleşmiş bir şekilde ilerleyeceğini, yet-
kinleşeceğini biliyoruz. Leninist kadrola-
rın önündeki tarihsel görev ve
sorumluluklar, bu şekilde yaşamımızı ör-
gütlemeyi ve biçimlendirmeyi zorunluluk
haline getiriyor.

Cephedeki askeri disiplini sağlamak
için belli kurallara ihtiyaç vardır. Bu ku-
ralları birden yaşama geçirmek zor olabi-
lir. Ama bu konularda ısrarcı olmak
gerekiyor. Disiplinli yaşamayı sağlayan
her örgüt, her kadroya özdisiplini vermiş
olacaktır.

Kobane savaşında yaşadığımız
önemli eksikliklerden biri de savaşı yürü-
ten bir hareket eksikliği diyebiliriz buna,
istihbarat zayıflığı. Teknoloji ve teknik,
modern çağda ne kadar gelişmiş olsa da,
emperyalizmin bile kullandığı istihbarat
yöntemlerinin başında insan gelir. İnsanlar
üzerinedir istihbaratın büyüğü. Kobane sa-
vaşında sağlanan ve düşmanın kullandığı
yöntemlerden biri de budur. Ve bu yön-
tem, bir çok yönden cephedeki savaşın dü-
zenlenmesini sağlamak için bizim
önümüzde engel teşkil etmiştir, ilerleme-
mizi engellemiştir. Devrim ve karşı dev-
rim için de durum aynıdır. Ve bunun en iyi
kim kullanırsa yürütülen süreçte önemli
bir adım atmış olur. İstihbaratı çok geniş
ele almamız gerekiyor. Bir yerden bir yere
gitmek, bulunulan bölgeyi tanımak gibi sı-
ralayabiliriz bunları. Savaş sürerken elde
edinilen kazanımları ileri taşımak ve ko-
rumak için, düşmanın yapacağı hamleleri
önlemek için de istihbarat çok önemli. Bu,
saldırı gerçekleştirilen bir örgüte karşı
olanları da kazanmak ya da kaybetmek
olasılığı da yapılacak bu çalışmalarla be-
lirlenir. Yaşamın normal olduğu bir dö-
nemde yapılacak bir saldırı veya saldırı
girişimi, kararsız olan halk kitlelerini
olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı, sa-
vaşın içinde, savaş sürerken istihbaratı en
iyi şekilde sağlamak, bir devrimin daha iyi
ilerleyebilmesi için önemlidir. Emperya-
lizm bu dönemlerde bu yöntemi, her türlü
insan istihbarat yöntemini en iyi şekilde
kullanıyor. Her devrimin kendine özgü
teknik ve bilgi toplama yöntemi vardır.
Bunun için bu tür olanakları en iyi şekilde
değerlendirip, en derin, en ayrıntılı nokta-
larla kendimizi geliştirip, yetkinleştirip
kitlelerle en güvenli bağı kurmak zorun-
dayız. Bu, Türkiye'de oluşabilecek bir sa-
vaşta, hızlı gelişebilecek olaylara hız
vermek için, komünist bir parti için çok
önemli bir etkendir.

25 Temmuz 2015

Rojava Devrimi İlerlerken

CCeepphheeddeenn  NNoottllaarr....
Rojava'da bulunan TKEP/Leninist savaşçıları, 17 Ağustos günkü izlenimlerini

anlatıyor...
“Bulunduğumuz mevziden Fırat nehri görünüyor... Karşı yaka IŞİD çetelerinin

toprakları... IŞİD noktalarından mevzilerimize günlük olarak havan ve doçka atış-
ları ile saldırılar düzenleniyor... Mevzilerimizden bu atışlara cevap veriyoruz

Geçen hafta yaşanan saldırıda, noktamızda bulunan YPG savaşçısı Mazlum
arkadaş havan parçasının göğsüne gelmesinden dolayı ölümsüzleşti.

Rojava'dan Leninist Savaşçılar
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Ekin Sanat

Emeğe Ezgi, 26 Temmuz günü Sa-
rıgazi'de yapacağı “Yaşam Bizden Yana
Konseri”ni yaşanan katliam üzerine er-
telemişti. 

Emeğe Ezgi konserini, “Ezgilerimiz
Özgürlük İçin Dövüşenlere” diyerek 6
Eylül günü gerçekleştiriyor.
“Günler ağır.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
Düşman haşin
zalim
ve kurnaz.
Ölüyor çarpışarak insanlarımız...

Yaşam hızla akıyor. Yaşadığımız
coğrafya ve tüm dünya, tarihin belki de
en ateşli çemberinden geçiyor. Devrimin
ayak sesleri yükseldikçe, geleceği karan-
lığa boğmak isteyenler, yine hep bildik
yöntemle, ölüm mangalarıyla devreye gi-
riyor. Suruç ve ardından Zergele katliamı
ve Kürt halkına yönelik saldırılar, işçi sı-
nıfı ve emekçilere; devrimcilere, müca-
dele eden kadınlara ve gençliğe dönük

saldırılar, sermaye sınıfı ve onun kana
susamış devleti- hükümetinin çıkışsızlı-
ğını açıkça gösteriyor. Sermaye uğruna
katletseler de, bizleri yok etmeye çalış-
salar da bizler biliyoruz ki:YAŞAM BİZ-
DEN YANA!

Her geçen gün sokakları, meydan-
ları hınca hınç doldurarak yeryüzünü
sarsan; yeni yaşama, yeni dünyaya mer-
haba diyenlerin sesi daha da büyüyor.
Gezi Ayaklanması'ndan Kobane'ye uza-
nan yol, bu dünyayı değiştirmek isteyen
halkların devrimci bir eseridir. Bu eser
yazılmaya devam ediyor. Çünkü yaşam
devrime akıyor.

Hani bir söz vardır: ‘Dünya ideal-
leriniz kadar büyüktür.’ İdealimiz sosya-
list dünya ve ezgilerimizin tınısıyla,
ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI demek için
gelin, hep birlikte haykıralım ezgileri-
mizi...

Ezgilerimiz özgürlük için dövüşen-
lere...” diyen Emeğe Ezgi'nin konseri

için, İstanbul'un dört bir tarafında afişler
asılıyor, bildiriler dağıtılıyor, stantlar açı-
lıyor. 

Konser öncesi saat 19.00'da Vatan
ilköğretim okulu önünde toplanılarak
alana yürüyüşle gelinmesi planlanıyor. 

Emeğe Ezgi herkesi, ezgileri özgür-
lük için dövüşenlerle buluşturmaya çağı-
rıyor.

Konser için araçların 
kalkış noktaları:

Gazi Mahallesi
16.00 Şair Abay Lisesi Önü

1 Mayıs Mahallesi
17.00 Sağlık Ocağı Önü

Şişli 
16.30 Şişli Cami Önü

Okmeydanı
16.30 Cemevi Önü

Esenyurt
16.00 Kuruçeşme Mah. 
Köşem Market Önü

“Ezgilerimiz Özgürlük İçin Dövüşenlere”

Yaşam Bizden Yana
Son süreçte yapılan katliamlara ve

saldırılara karşı sanat cephesinden de ses
çıkarmak için örgütlediğimiz “Yaşam
Bizden Yana” konserimizin hazırlıkları
tüm hızla devam ediyor.

Okmeydanı, Sarıgazi, Gazi Mahal-
lesi, 1 Mayıs Mahallesi afişlerle donatılı-
yor. Halkın olumlu tepkileri, bu süreçte
birlikte olmamızın, bir arada ve dimdik
durmamızın gerekliliğini bir kez daha
gösteriyor bizlere.

SURUÇ İÇİN 
EZGİLERİMİZİ SUSTURAMAZSINIZ!

Korkuyorlar… Birlikte olmamızdan, yan yana dur-
mamızdan, onların yarattığı korku, baskı duvarlarını yık-
mamızdan, öfkemizin örgütlü güce dönüşmesinden
korkuyorlar…Sanatımızın, ezgilerimizin mücadeleyle yan
yana yürümesinden korkuyorlar… Ölülerimizden korku-

yorlar... Devrime sevdalı yüreklerimizden...
Çıkınında umudu ve devrimi taşıyan genç yürekleri,

genç devrimcileri, anaları, babaları  Suruç’ta alçakça kat-
lettiler… Çünkü onlar elini Kobane'ye
uzattı...Çünkü onlar elini bir halkın devrimine
uzattı...

Genç bedenleri yok ederek yenilmemizi iste-
yenler, şimdi de ölümsüzleşenlerimiz adına yapılan
ne varsa engellemeye çalışıyor. Biliyorlar, öfkemiz
ilk günkü gibi taze... volkan olup taşacak, yerle bir
edecek düzenlerini, sırça saraylarını...

İzmir'de Suruç için yapılacak konseri engelle-
meye çalıştılar. “Güvenlik” adına 200 polisi konser
alanına sokmaya çalıştılar. Bu da yetmezmiş gibi,
“Biz de halkız. Bu konser halka açık değil mi? Gi-
receğiz.” dediler. Alanı ablukaya alarak engellemek
istediler... Susturmaya çalıştılar sesimizi.

Ama başaramadılar. Etkinliğimiz sığmadı ka-
bına... Sahnemiz sokak oldu yine...

Türkülerimizi, ezgilerimizi haykırdık, slogan-
larımızı haykırdık tek yürek...

Dedik ki; 
KOBANE SANA YİNE GELİRİZ!

EMEĞE EZGİ

“Yeşil Yol” İsyanı Sürüyor
Karadeniz'de “Yeşil Yol” adı al-

tındaki talan inatla sürdürülüyor. Kara-
deniz halkının inatçı isyanı da tabii ki!
“Yaylada çimen olur, inek olur, sevda-
luk olur; İş makinası, polis ve jan-
darma olmaz!” diyorlar.

Halkın her itirazında olduğu gibi
karşılarına dikilen yine jandarma,
polis, asker... Birkaç hafta önce ülke
çapında yankı uyandıran eylemlerinin
ardından Karadeniz halkı iş makinele-
rini geri çektirmişti Samistal Yayla-
sı'ndan. 20 Ağustos günü sabaha karşı
yaklaşık 50 kişilik jandarma eşliğinde
hiçbir izin belgesi olmadan çalışmaya
başlayan dozer 300 metre kadar iler-
ledi...Fırtına köylüleri çalışma alanına
doğru yola çıksa da, jandarma ördüğü
barikatla halkı çalışma alanına geçir-
medi. Akşam saatlerinde Fırtına İnsi-
yatifi Galatasaray Lisesi önünde bir
basın açıklaması yaparak bunu pro-
testo etti. 

Mahkeme kararının açıklanmasını
bekledikleri bugünlerde yangından mal
kaçırır gibi kaçak yollarını acele ile
inşa etmeye çalıştıklarını söyleyen Fır-
tına İnsiyatifi, “Yol bittiğinde yaylalar
parsel parsel satılacak! 1998 yılında
çıkarttıkları yasa ile yaylalarımızda
bizleri işgalci sayan mantık, yaylaları-

mızdan atacak. Yayla tatilköyü sahipleri ruhsatlı Konutları'nda keyif çatacak!” dedi. 
Haritalarda yaylaların hemen çevresi orman gösterildiği için madene açılması, tu-

rizme açılmasının daha kolaylaştığını söyleyen çevreciler, “Yok edilen ülkenin en büyük
doğal sit alanıdır... En önemli milli park alanıdır... Fırtına Vadisi'ni besleyen kotlardan
başlayarak vadinin yok edilmesi projesidir... Yeni maden yataklarının habercisidir. Gelin
hukuksuz yollarına tanık olun... Gelin sesimize ses katın.” diyerek çağrı yaptılar. 

21 Ağustos günü Çamlıhemşin Samistal yaylasını 2 gündür abluka altında tutan jan-
darma ve çevik kuvvet polisleri alandan ayrıldı, iş makinası da geri çekildi.

Köylüler, bu iş makinalarının fırsat bulduğu ilk anda gene geleceğini biliyor ve bek-
liyorlar.

Gezi Ayaklanması'nın ardından
bir kaç ay geçmişti. Okulların açıl-
masın az bir süre kala, 2013 Ey-
lül'ünde, ODTÜ ormanlarınnı
içinden geçmesi planlanan yolun ya-
pımına başlanmasıyla birlikte artan
eylemler her yerde yankı bulmuştu.
Gezi'nin artçıları, Gezi yoğunlu-
ğunda olmasa da devam ediyordu.
ODTÜ'ye destek eylemlerinin bir
ayağı da o sıralarda Antakya'da ya-
pılıyordu.

Hala Haziran'ın şaşkınlığını
üzerimden atamamışken, birkaç ay
boyunca elimde sadece Gezi'ye
dair ufak karalamalar vardı. Bun-
lardan bir şey çıkar diye ummuyor-
dum, ama o koca Haziran'ın da
unutulup gitmesini istemiyordum.
Birçokları gibi ben de Haziran'ı
unutmak istemiyordum.

ODTÜ'de çatışmaların sertleş-

tiği bir gece, Armutlu'da Ahmet
adında bir gencin polisler tarafın-
dan katledildiği haberi geldi. Her
gün kapısından rahatça girdiğim
okula destek olmak istediği için bir
genç öldürülmüştü. Haberi aldığım
gece, bu karalamalardan ne yapabi-
lirim diye çok düşünmemiştim. Sa-
dece o günlerde sokaklarda olan
insanların hikayelerini dinleyerek
devam ettim. Sonra da çizdikleri-
min bir kısmını 2 aylık kültür sanat
dergisi olan ÖNSÖZ'e gönderdim
ve orada yayınlanmaya başladı.
Dört sayıdan sonra da bir kitap ha-
line getirilmesine karar verildi.

Gezi'de söylüyorduk, hala da
söylüyoruz. Gezi bizim için sadece
bir başlangıçtı. Ben burada sadece
bir başlangıcı anlatmak niyetindey-
dim. Devamını zaten sokaklar size
anlatacaktır. 

Ayaklanmanın Gezi Hali

ÇIK
IYOR
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12 Ağustos
Uzun zamandır görüşemiyor-

duk. Yeni bir yere geçtik. Burada
biraz uyum sorunları falan yaşandı,
iletişim aksaklıkları ondan dolayı
oldu. 

Önemli, büyük bir gelişme yok
burada. Bir savunma hattı oluştu-
ruldu. 1 hafta 10 gün önce bir saldırı
oldu Sirin'de, orada 13 YPG savaş-
çısı ölümsüzleşti. Bunların çoğu pu-
suya düştüklerinden dolayı kendini
feda etti. O saldırıdan sonra Sirin'in
hepsi boşaltıldı. Sirin'de şu an asayiş
ve YPG güçlerinden başka kimse
yok.

Nereye tahliye edildi Sirin
halkı, hangi bölge?

Nereye gittiklerini bilmiyorum.
YPG'nin bununla ilgili hatalara iliş-
kin genel bir açıklaması var. Hem bu
son süreçteki genel olarak askeri di-
siplinsizliğinden, kopma-sapma, ba-
şıboş bir rehavet... Belli bir disiplinin
sağlanması için adımlar atılıyor. Ay-
riyeten Haseke ve Serekaniye'de
ufak tefek çatışmalar devam ediyor.
Şengal'deki durumu biliyorsunuz.
Barzani'nin Türk hükümetiyle yap-
tığı bazı politikalar... Genel olarak
bizim bölgemizde bir durağanlık var.

Zaten sınıra kadar gelindi. Ben şu an
sizinle konuşurken karşımda Fırat
var. Bundan sonraki süreçte ne olur
bilemem. Ama genel bir değerlen-
dirme de yapabiliriz. YPG şöyle bir
açıklama yaptı, “Sirin'i toprak olarak
aldık ama oradaki halkı kazanama-
dık” diye. Oradaki halk gitti. Şu an
başka bir hareketlilik yok, durağan.
Yalnızca nöbet tutuluyor. Diğer böl-
geler de benzer. Zaten artık cepheler
kalmadı, bütün cepheler birleşti, bir
savunma hattı oluşturuldu. Rojava
kantonu'nda genel süreç bu.

Şu an konferansa hazırlanılıyor.
Kobane'deki değerlendirme, süreç...
Bu konferansın tarihi daha netleş-
medi, bilinmiyor. Kendi içlerinde mi
yapacaklar, herkese açık mı olacak
henüz bu konuda bir açıklama yapıl-
madı.

Biz de muhabir göndermek is-
teriz.

Gönderin tabii, hem muhabir,
hem gözlemci olarak gitmek iyi olur.
Haberleri takip ediyorsunuz, eskisi
gibi hareketli bir durum olmadığını
görebilirsiniz. 4-5 gün önce havan-
dan kaynaklı bir arkadaşımız ölüm-
süzleşti, çatışmada değil ama.

Şu an sınırda bekletilen 20'yi
aşkın YPG'linin cenazesi var.

Hangi kantonda?

Kobane diye geçiyor.
Belki tüm kantonların toplamın-

dan olabilir. Burada, önceki günlerde
ölen bir arkadaşımızın dışında kay-
bımız yok. Dediğim gibi, savunma
hattı var burada. Kayıplar sıcak te-
mastan kaynaklı değil. Kaza ya da
ağır silahlarla belli bir taciz ateşinden
kaynaklı. Havan vb. ağır silahlardan
ateş açıldığında kaza ölümleri olabi-
liyor, sıcak temas yaşanmıyor. Bizim
Kuzeyimizdeki cephe, o da 1 hafta
önce olmuştu, son temasları yaptı.
Sirin'e geliyor IŞİD, sızma falan ya-
pıyor arada, çatışma oluyor. Ama o
bölgede bir hamle girişimi olduğunu
duymadım şu ana kadar. Şu an sa-
vunma hattındayız ama çatışmalar
vb. olabilir, ölüm haberleri gelebilir.
Dediğim bölgelerde de böyledir tah-
minim. Çünkü belli bir sınıra kadar
gelinmiş, belli hatlar oluşturulmuş.
Ama mesela 1 hafta 10 gün önce 2
tane araba patlatıldı, IŞİD tarafından
gerçekleştirildi.

Dün TC hükümeti bir açıklama
yaptı. Sınırda bir güvenli bölge
oluşturulacağı ve bu bölgeye kimse-
nin giremeyeceği konusunda ABD
ile anlaşıldığı söylendi. 2 saat geç-
medi ABD yalanladı, böyle bir an-
laşma yok dedi.

Fiili olarak hazırlıklar var orada.
TC ordusu tarafından zaten Rojava
Kantonu sınırına 1 haftadan beri belli
bir hareketlilik var. Tank, asker, ağır
silah vb. El Nusra Afrin'e saldırmıştı,
püskürtüldü. Görünüşe göre buralar
islamcılara bırakılacak. Yani El
Nusra gibi. Ne YPG'ye ne IŞİD'e.
Böyle bir çalışma var Türkiye tara-
fında.

Geçtiğimiz günlerde 6 yaralı
YPG'li El Nusra'ya teslim edildi. 

Evet, TC devleti açıktan savaş
yürütüyor.

20 Ağustos
Şu an durumumuz stabil. 2 gün

önce bir bölgeye saldırmıştık. Bu
Şeyhler ve Köprü dediğimiz Karako-
zan yönüne. Nehri geçmek istemiş-
lerdi geri püskürtüldüler. 

Bir ara bombalı saldırı oldu
birkaç gün önce. Qamışlo bölge-
sine, bilginiz var mı?

Orası bize biraz uzak. Cizire

kantonunda. Olabilir, bombalı intihar
eylemleri yapıyorlar. Dediğim gibi,
köprüyü geçmek ve bir köyü almak
için saldırdı çete, ama püskürtüldü.
Başka bir şey yok. Belki biz de yeri-
mizi değiştirebiliriz, Köprü tarafına
gidebiliriz. Başka bir hareketlilik yok
burada.

IŞİD toparlanmaya çalışıyor.
Önümüzdeki günlerde bir saldırı ola-
cak gibi bir hava var. Ama sanırım şu
ara güç toplamaya çalışıyor. Son za-
manlarda yapılan saldırılarda ilk
önce istihbarat topluyor çete. İstih-
barat topladıktan sonra en zayıf nok-
taları vurmaya çalışıyor.

Yani planlı bir şekilde saldırı-
yor.

Aynen. Örneğin o Kobane'de ya-
pılan saldırı bu şekildeydi. Belli şe-
kilde istihbarat toplandı, farklı

birimlerin arasına ajan konuldu. Du-
raklamalarda bu yaşanır. İlerleme
oluncaya kadar, karşı güç kesin ola-
rak yenilinceye kadar bu olur.

Biz şunu soracaktık, Türkiye
Kandil'e PKK ile müzakereye falan
gitti mi?

Böyle bir şey yok.
Merak ettiğim bir konu, bu

kadar operasyon yapılmasına, bu
kadar özerklik ilan edilmesine rağ-
men TC devleti o faşist kesimi niye
harekete geçirmiyor? Bunun politik
nedenleri neler?

Aslında harekete geçirdi, ama
gücü o kadar. Alanya'da, Turhal'da
oldu bu. Birkaç ufak yerde daha
oldu. Ama asıl olarak cenazelerde
tepki var. Devlete karşı bir tepki.
Yani istediklerinin tersi bir ortam
var.

Peki AKP-HDP yakınlaşması
var mı? Radyolar böyle şeyler anla-
tıyor. 

Hayır böyle bir şey yok. Erken
seçim oluyor 1 Kasım'da burada.
Koalisyon kurulamadığı için parti-
ler bakanlıklar için milletvekili ve-
riyor. MHP ve CHP buna
katılmayacak, geriye AKP ve HDP
kalıyor. Yakınlaşma ile alakası yok.
Seçimlere kadar kurulacak geçici
bir hükümet için bakanlıklar dağıtı-
lacak, orada da bir sürü savaş var
içlerinde. Yoksa öyle bir görüşme
yakınlaşma en azından yansıyan
yok. Yansımayan şeyler varsa bile-
mem. 

Peki İmralı'yla görüşme tıkandı
mı?

Yok. Devletle görüşmeler varsa
var. Bu cenahta HDP vs. hiç bir gö-
rüşme yok.

Yani savaşa devam, desenize!

CEPHEDEN NOTLAR

Leninist savaşçılar olarak, 15 Ağustos tari-
hinde Kobane'de YPG'li dostlarla birlikte bir anma
etkinliği yaptık. 15 Ağustos'un anlamı üzerine ya-
pılan etkinlikte, Leninist savaşçılar olarak yerimizi
aldık. 

Bulunduğumuz bölgede yapılan anma, askeri
törenle başladı. Törende birlik komutanı kısa bir ko-
nuşma yaptı. Askeri törenin ardından moral etkin-
liği düzenlendi. 

Etkinlik başlamadan önce cephe komutanı
PKK'nin tarihindeki ilk eylemden bu güne kadar
gelişen süreci, aşamaları ve yaratılan değerler üze-
rine verilen mücadeleyi anlattı. Daha sonra
TKEP/Leninist adına bir savaşçı söz aldı. Enter-
nasyonal savaşçılar olarak söze başlayan arkadaş
konuşmasında, ulusal sorunun kısa tarihi ve gelişim
yasalarını dile getirdi. Kapitalist toplumda ulusal
sorunun tarihsel bir sorun olduğunu, bu sorunun
farklı tarihlerde dünyanın farklı bölgelerinde ulusal
kurtuluş hareketlerinin ortaya çıktığını anlattı. PKK
isyanının 29. isyan olduğu dile getirildi. Bu 29. is-

yana gelene kadar farklı tarihlerde yaşanan Kürt is-
yanları üzerine kısaca değindi. 

Daha sonra Türkiye devrimci hareketinin si-
lahlı mücadeleye başlamasıyla birlikte gelinen süreç
üzerine değerlendirme yapıldı. TKEP/Leninist
adına konuşan arkadaş, “ezen ulusun devrimcileri
olarak bizler Kürt halkı kendi kaderini tayin edene
kadar mücadele birliğini öreceğiz. Kahramanlık-
larla bu güne kadar gelinmiş durumda. Bundan
sonra her savaşçı, bugünkü süreçte alacağı sorum-
lulukla bu süreci geliştirecektir. Bizler de bu süreçte
aldığımız sorumlulukla halkların mücadele birliğini
örme çabamızı devam ettireceğiz. Bundan sonraki
süreç Türkiye ve Kürdistan'da daha da sertleşerek
devam edecektir.” dedi.

80 döneminde Mazlumlardan bugüne kadar
gelinen süreç, yapılan kahramanca feda eylemle-
riyle 15 Ağustos'ta yapılan ilk silahlı eylem üzerine
kısa bir değerlendirme yapıldı. Türkiye devrimci-
lerinin silahlı mücadeleye başlaması, tüm dünyada
gelişen 68 gençlik hareketi ve Küba'da yaşanan
devrimin PKK'nin çıkışı açısından önemli bir etken
olduğu üzerinde duruldu. Özellikle Che'nin ve De-
nizlerin yoldaşları Leninist savaşçılar olarak bu mü-
cadeleyi bizler de ileri taşımak için elimizden geleni
yapmaya devam edeceğimizi söyleyerek, Denizle-
rin yoldaşları olarak bu mücadeleyi sonuna kadar
omuzlayacağımızı vurguladık. 

“Denizlerden Mazlumlara, Mazlumlardan Zi-
lanlara, Zilanlardan Sibellere kadar büyük kahra-
manlıklarla bu süreç buraya kadar getirilmişse,
bizim de görev ve sorumluluklarımız bu mücade-

leyi, halkların onurlu mücadelesini devam ettirmek,
halkların onurlu ve kardeşçe yaşayabilecekleri bir
toplum yaratmamız zorunludur. Bu toplum sosya-
list toplumdur” denildi. 

“Özellikle 90'lı yıllarda başlayan Türkiye ve
Kürdistan'daki bu iç savaş, devlet tarafından her iki
halk üzerinde büyük baskı ve katliamlarla devrimci
çıkış engellenmeye çalışıldı. Halkların birlikte mü-
cadelesi ile birlikte, bu süreç aşıldı. O süreçten bu-
güne Kürt halkının militan, kahramanca ve fedai
mücadelesi, Rojava Devrimiyle somutlanmıştır” de-
nildi.  “Bizler TKEP/Leninist savaşçıları olarak,
Denizlerin yoldaşları olarak, ezen ulusun savaşçı-
ları olarak son sözlerimiz, her birimizin yaşamında
tarihsel önemi ve anlamı yaratmak, tarihte yaşa-
nanların bir parçası olmak için bu mücadeleyi ileri
taşımak iradesini göstereceğiz! Kürt halkının kendi
kaderini tayin edene kadar, Kürt halkı özgürce bir
yaşam kurana kadar, mücadele birliğini örmek için
savaşacağız. Yaşasın Halkların Mücadele Birliği,
Kürt Ulusuna Kendi Kaderini Tayin Hakkı” diye-
rek son buldu konuşma. 

Sonra Leninist savaşçılar adına bir arkadaşı-
mız şiir okudu. Ardından 15 dakikalık bir tiyatro

gösterisi yapıldı. Tiyatro gösterisinde, devletin Kürt
halkına yönelik baskıcı ve faşist uygulamaları ele
alındı. Ondan sonra Leninist savaşçılar adına bir ar-
kadaş şiir okudu ve şarkılar söyledi. Sözlerine
“ölümsüzleşen tüm devrimcilere gelsin bu şiir” diye
başladı arkadaşımız. “Bir devrimci unutmamalıdır
ki, bir bedene kurşun sıkılabilir ama düşüncelere
kurşun sıkılamaz. Faşist devlet hiçbir saldırısında
başarılı olamadı, olamayacak” dedi. 

Etkinlik şarkılarla, halaylarla son buldu.
Rojava’dan Leninist Savaşçılar

Kobane'de 15 Ağustos Anması


