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Geçen hafta içinde ABD Başkan
yardımcısı Joe Biden ve üst düzey
ABD’li bürokratlar ülkemizdeydi.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile sa-
atler süren vatana ihanet görüşmeleri
yaptılar. 

Yapılan görüşmeler Ortadoğu
halklarına saldırı için AKP’nin uşak-
lığını pekiştiren görüşmelerdi. 

Kapalı kapılar arkasında yapılan
görüşmelerden basına yansıyan ha-
berlerden çıkan sonuçlar şöyle:

Bir: IŞİD'e karşı mücadelede
Amerikan çizgisine gelindi.
İki: Irak'ta olduğu gibi Suriye'deki

IŞİD'i zayıflatıp yenmek için hava
güçleriyle beraber çalışacak etkili bir
kara gücüne ihtiyaç olduğu konu-
sunda mutabakata varıldığı... 

Üç: “Esad rejimindeki ihtilaf, böl-
gedeki aşırılık için çekim unsuru.
Esad'dan uzak bir siyasi geçişe ihti-
yacımız var.” Bu konularda mutaba-
kata varıldığı... 

Henüz anlaşma sağlanamamış an-
cak üzerinde tartışmaların sürdüğü
bir diğer konu da Türkiye'deki askeri
üslerin tamamının "koalisyon güç-
leri" tarafından kullanılmasına izin
verilmesi...

Bunlar koca bir yalan... Ortada
karşılıklı yapılan bir pazarlık yoktur.
Amerika’nın politikaları var, adım
adım ilerliyor... 

AKP’nin, iki aydır Irak’ta peş-
mergeye askeri eğitim verdiği, 230
peşmergenin eğitiminin tamamlandığı
ortaya çıktı. Kırşehir İrfanlı’da Suri-
yeli işbirlikçi Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO)’ndan 2 bin kişinin eğitilip
donatılacağı artık kesinleşti. 

Türkiye’deki üslerin “koalisyon
güçleri” tarafından kullanılmasına şu
anda ihtiyaç yok, günü geldiğinde
onu da istedikleri gibi kullanacak-
lardır. 

Ne pazarlığı, AKP Ortadoğu’dan

Afrika’ya kadar daha fazla kullanıl-
mak için can atıyor. Bu uşaklığını
halka kabul ettirmek için karşılığında
Türkiye’nin menfaatlerine bir şeyler
kopartıyormuş görüntüsü yaratmaya
çalışıyor. 

Amerika tarafından tekrar maşa
olarak kullanılmayı kendilerine ve-
rilmiş en büyük ödül görüyor AKP. 

***
Halkın Hukuk Bürosu geçtiğimiz

hafta Türkiye halkları adına Cum-
hurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Ba-
kanı, Milli Savunma Bakanı hakkında
VATANA İHANET’ten suç duyu-
rusunda bulundu. 

Halkın Hukuk Bürosu’nun suç
duyurusunu gerekçeleriyle birlikte
kısaltarak aktarıyoruz. 

***

Suriye Devleti’nin
İçişlerine Müdahale

1- 2011 yılında "Arap Baharı"
adı altında Libya, Tunus ve Mısır'da
olduğu gibi ABD Ortadoğu ülkelerini
yeniden şekillendirmek ve Beşar Esad
hükümetini düşürmek hedefiyle Su-
riye'de de muhalif adını verdikleri
işbirlikçileri örgütleyip, onları silah-
landırmıştır.

2- AKP hükümeti de ABD'nin çı-
karları doğrultusunda ortaya konan
planın uygulayıcısı olmuştur. Bu
süreç 2011 yılının Ocak ayında baş-
lamış, Türkiye hükümeti 25 Mayıs
2012 tarihinde, Suriye'ye nota vererek
tüm diplomatik ilişkilerin askıya alın-
dığını ve Suriyeli diplomatların sınır
dışı edileceğini duyurmuştur.

3- AKP, Suriye devleti karşısında
savaşan işbirlikçi muhaliflerine yar-
dımcı olmuştur. Ağustos 2012'de
BBC tarafından yayınlanan bir ha-
berde Suriyeli muhaliflerin Türki-
ye'nin Adana ilçesindeki bir eğitim
kampında eğitilip Suriye'ye gönde-



rildiği anlatılıyordu[1].
The Independent muhabiri Robert

Frisk ise Halep'te bu işbirlikçiler ara-
sında Türkiyeli kişilerin de yer aldığını
belgelemiştir[2].

Yine Türkiye, Aralık 2012'de, Suriye
sınırına MIM-104 Patriot füzeleri yer-
leştirmek için NATO'ya başvurmuştu.
Talep NATO tarafından kabul edildi.
ABD, Almanya ve Hollanda'nın gön-
derdiği ilk parti füzeler Adana, Kah-
ramanmaraş ve Gaziantep'e konuşlan-
dırılarak 26 Ocak 2013 tarihinde dev-
reye girdi.

4- Ayrıca Türkiye’den Suriye’deki
işbirlikçilere bu yılın haziran ayından
itibaren 47 ton silah gönderildi. Bu
durum Birleşmiş Milletler ve TÜİK
kayıtlarında resmi olarak kayıtlıdır.
Suriye’ye silah ambargosu uygulandığı
koşullarda BM kayıtlarına göre 2014
Haziran ayında Türkiye’den Suriye’ye
9303 kodlu silah cinsinden 3.6 ton
silah yollanmıştır. Temmuz’da 4.4 ton
gönderilmiş. Guta’da yaklaşık 1000
kişinin öldüğü tahmin edilen 21 Ağustos
kimyasal silah saldırısının olduğu ay,
silah sevkiyatı 10 tondu. Herkesin
savaş beklediği eylül ayındaysa Suri-
ye’ye giden silah miktarı 29 tona fır-
ladı.

Suriye'ye sevkiyatı yapan şoför bir
yargılamada verdiği ifadede “Bu mal-
zemeleri 2 kez Reyhanlı’ya gidip teslim
ettim. Zaten oraya girebilmek için jan-
darma kontrolünde geçiyordum. Aracı
aramadılar, bakmadılar. Sonra karakol
binasının 200 metre ötesinde çevrili
bir alana yükü boşalttım. Hepsi sarılı
bir şekilde idi” Anlaşıldığı üzere sı-
nırdan geçip giden eşyalara gümrük
kontrolü yapılmamaktadır.

Türkiye hükümeti işbirlikçi ka-
tillere silah göndermekle kalmıyor,
başka ülkelerden silah sevkiyatı ya-
pılmasına da izin veriyor. Foreign
Policy Dergisi’nden alıntılanan habere
göre, bu yolla iki kez “yüklü miktarda”
silah sevkiyatı yapıldı. İkincisi 2014
Haziran ayında yapılmış, ağır makineli
silahlar, RPG roketleri, havan topları,
mühimmat ve 120 adet karadan SAM-
7 füzesi. The New York Times Gazetesi
de 25 Mart 2014 tarihinde  Türkiye
havaalanlarının silah sevkiyatı için
kullanıldığını yazdı.

5-  2 Ocak 2014'te Hatay'da dur-
durulan ve Suriye'ye insani yardım ta-
şıdığı iddia edilen İHH (İnsani Yardım
Vakfı)'na ait bir tırda yapılan aramada
mühimmat, hücum yelekleri, elektronik
cihazlar gibi askeri ekipmanlar olduğu
tespit edilmişti. Türkiye İçişleri Bakanı
Efkan Ala tırda askerî ekipmanlar bu-
lunduğunu reddetmemiş, malzemelerin
Suriye Türkmenlerine yardım amacıyla
gönderildiğini iddia etmişti. Suriye
Türkmenleri tarafı ise tırın içindekiler
hakkında bir bilgi sahibi olmadıklarını
açıklamışlardı. Ertesi gün ise tırdaki
malzemelerin Millî İstihbarat Teşkilatı
tarafından devlet sırrı olarak sınıf-
landırıldığı bildirildi. Olayı takip
eden günlerde tırı aramak isteyen ve
durduran polisler ile savcının görev
yerleri değiştirildi.

6- ABD, işbirlikçi muhaliflere yar-
dım ederek, istediği sonucu elde ede-
meyince bu defa kendisinin yarattığı
İŞİD isimli örgütü bahane ederek,
adına "ılımlı islamcı" dedikleri işbir-
likçileri eğitmek suretiyle planlarını
gerçekleştirmek istiyor. ABD bu görevi
de AKP'ye verdi. Basına yansıyan bil-
giler, yapılan açıklamalar bu konudaki
işbirliği göstermektedir. Ve Suriye hal-
kına yönelik yapılacak savaşta uygu-
lanacak yeni politikanın adına "EĞİT-
DONAT" projesi diyorlar.

Bu durumu ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcü Yardımcısı Marie Harf, “General
Allen ve Büyükelçi McGurk’ün iki
gün süren toplantılarının sonucu olarak,
Türkiye Suriyeli ılımlı muhaliflere
eğitim ve ekipman desteği vermeyi
kabul etti” diyerek açıkladı. Bunun
için küresel koalisyon özel temsilcileri
emekli Orgeneral John Allen ve yar-
dımcısı Brett McGurk Ankara'ya ge-
lerek iki gün boyunca hükümet ile gö-
rüşmeler yaptı.

Bu konuda Amerika'nın Türkiye’den
somut destek istediğini, ABD Savunma
Bakanı Chuck Hagel açıkladı ve
“ABD’nin Türkiye’den almak isteye-
ceği kilit askeri yardım,  İncirlik’teki
Türk hava üssüne erişim ve ılımlı Su-
riye güçlerinin eğitim ve donanımı
için yardım anlaşması” dedi.

Basına yansıyan bilgilere göre ilk
aşamada yaklaşık 2 bin Suriyeli mu-
halif, Türkiye topraklarında güvenli

bir askeri üsde eğitime tabi tutulacak.
Eğitimi Türk ve ABD’li askeri uzmanlar
kimi zaman ortaklaşa, kimi zaman ise
dönüşümlü verecek. Eğitime alınacak
Suriyeli muhalifleri Türkiye belirle-
yecek. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın
uygun gördüğü, haklarında “olumlu
rapor” verdiği isimler eğitimden geçi-
rilecek.

Eğitimden geçen muhalifler için
gereken askeri teçhizatı büyük oranda
ABD karşılayacak. Ancak Türkiye de
belli oranda katkı sağlayacak. 2 bin
kişinin eğitimi tamamlandıktan sonra
periyodik olarak 400’er kişilik gruplar
halinde eğitime devam edilecek. Mu-
haliflerin eğitimiyle ilgili ayrıntılar ise
önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek
ABD askeri heyetiyle ele alınacak[3].”

İşbirlikçilerin eğitilmesi konusunda
ABD ve Türkiye'nin çıkarlarının ortak
olduğunu Marie Harf “Bu IŞİD, El
Nusra ve Esad’la olan savaşlarında
Suriye ılımlı muhalefetini desteklemekle
ilgili. Stratejik amaçları konusunda
onların (Türklerin) konuşmasına izin
verin. Esad’ın meşruiyetini kaybettiği
konusunda mutabıkız ama ılımlı mu-
halefeti eğitmek, donatmak, desteklemek
meselesine gelince, bunlar bizim Su-
riye’deki kara ortaklarımız[4].” şek-
linde açıkladı.

7 -Basındaki bilgilerde Türkiye’nin
eğitimleri sınıra yakın bir bölgede yap-
mak istediği yazılıydı. Buna göre Di-
yarbakır merkezli 7. Kolordu Komu-
tanlığı bünyesindeki bir üssün tercih
edilmesi belirtiliyordu. Şanlıurfa, Kah-
ramanmaraş, Gaziantep ya da Malatya
seçenekleri üzerinde duruldu.

8- Son çıkan haberlerde ise “Eğit-
Donat” projesinin başladığı yazıldı.
13  Kasım 2014 tarihinde AKP Genel
Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Beşir Atalay açıklama yaptı. Açıkla-
mada  "Oradaki esas ana muhalefeti
oluşturan o ekibin unsurlarının eğitil-
mesi anlamında bugün bir heyet geliyor.
Ne zaman nasıl olacak. Bunları bu
heyetler arasında çalışılıyor. Bu gelişte
artık son safhalara gelinmiş son ka-
rarlar verilmiş olur. Sonra da sizinle
paylaşırız.” dedi[5].

9- Başbakan Davutoğlu ise 28
Ekim'de BBC'ye röportaj verdi, buradaki
beyanlarında, eğit-donat programının
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başladığını söylemişti: "Eğit ve donat
programı' çoktan başladı. 'Eğit ve do-
nat' bizim bütünlüklü stratejimizin bir
parçasıdır. Tek çözüm yolu bunun hız-
lanmasıdır. Türkiye'nin kendi öncelikleri
ve bu önceliklerine bağlı riskleri var.
Biz müttefiklerimizin bu endişelerimizi
anlamasını istiyoruz."

10- Yine Hürriyet Gazetesi haberine
göre  Suriyeli ‘ılımlı muhaliflerin’
eğitilip donatılmasıyla ilgili toplantı-
larını sürdüren Türkiyeli ve ABD’li
askeri uzmanlar üçüncü kez bir araya
gelmiş. Genelkurmay Karargâ-
hı’ndaki harekât merkezinde yapılan
toplantıda taraflar eğitim yerinin
Kırşehir-Hirfanlı olması konusunda
anlaştı. Anlaşma kapsamında, yaklaşık
2 bin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
mensubuna eğitim verilmesi planla-
nıyor[6].

AKP İktidarının
Gerçekleştirmek İstediği
"Eğit-Donat"
Projesi Anayasaya,
Yasalara, Uluslararası
Sözleşmelere Aykırıdır

1- Anayasa'nın 92. maddesi "Savaş
hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanıl-
masına izin verme" başlığı altındaki
madde şöyle düzenlenmiştir.

“Milletlerarası hukukun meşru say-
dığı hallerde savaş hali ilânına ve
Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası
antlaşmaların veya milletlerarası ne-
zaket kurallarının gerektirdiği haller
dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
yabancı ülkelere gönderilmesine veya
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de
bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nindir."

Buna göre, "yabancı silahlı kuv-
vetlerin" Türkiye'de bulunmasına izin
verilmesi TBMM'ye aittir. Türkiye'de
eğitilecek işbirlikçiler meşru bir silahlı
kuvvetlerden değildir. Ayrıca meşru
bir hükümet olan, Suriye Devleti’ne
ve Suriye halkına karşı her türlü
katliamı yapan işbirlikçilerin eği-
tilmesi ve silahlandırılması meşru
görülemez. İşbirlikçilerin eğitilmesi,
milletler arası anlaşmalarda uygun
değildir.

2- "Eğit-Donat" projesi Türk

Ceza Mevzuatı’nda açıkça suç tipi
olarak düzenlenmiştir. TCK’nın 304.
Maddesinde düzenlenen “Yabancı dev-
leti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
karşı savaş açması için tahrik”, yine
TCK’nin 306. Maddesinde düzenlenen
“Yabancı Devlete Aleyhine Asker
Toplama” suçunu düzenlemiştir.

TCK 304 maddesi "Devlete Karşı
Savaşa Tahrik" başlığı altında

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
karşı savaş açması veya hasmane ha-
reketlerde bulunması için yabancı dev-
let yetkililerini tahrik eden veya bu
amaca yönelik olarak yabancı devlet
yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on
yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır" şeklinde düzenlen-
miştir.

Açıktır ki bir başka ülkede -Suri-
ye’de- silahlı eylemlerde bulunmaları
için eğitileceği açıklanan 2 bin eli si-
lahlı kişinin varlığı, Suriye devletini
savaşa tahrik eder niteliktedir.

Suriye’deki siyasi iktidarın Türkiye
devletinin siyasi iktidarınca beğenil-
mesi ya da meşru görülmesi zorunlu-
luğu olmadığı gibi bu meşru görmeme
hali, Türkiye toprakları üzerinde Su-
riye’deki yönetimi devirmek üzere ör-
gütlenip eğitilecek binlerce kişilik si-
lahlı insan varlığını haklı göstermez.

Bir ülkenin siyasi iktidarının meş-
ruiyetini belirleyen o ülkenin halkla-
rıdır. Anti demokratik de olsa bu yö-
netimin değiştirilmesinin tek geçerli,
haklı ve meşru yolu o ülke halklarının
kendi örgütlülüğü ve kendi iradesi ve
mücadelesidir.

"Temel milli yararlara karşı faaliyette
bulunmak için yarar sağlama" başlıklı
305. maddesi  "Temel millî yararlara
karşı fiillerde bulunmak maksadıyla
veya bu nedenle, yabancı kişi veya
kuruluşlardan doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak kendisi veya başkası
için maddi yarar sağlayan vatandaşa
ya da Türkiye'de bulunan yabancıya,
üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin
güne kadar adlî para cezası verilir.
Yarar sağlayan veya vaat eden kişi
hakkında da aynı cezaya hükmolu-
nur." şeklinde düzenlenmiştir.

Yine şüpheliler TCK’nın 305. mad-
desinde yer alan temel milli yararlara
karşı da faaliyette bulunmuş olmak-

tadırlar.

Yabancı Devlet
Aleyhine Asker Toplama

Madde 306: 
(1) Türkiye Devleti’ni savaş tehli-

kesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde,
yetkisiz olarak, yabancı bir devlete
karşı asker toplayan veya diğer has-
mane hareketlerde bulunan kimseye
beş yıldan oniki yıla kadar hapis
cezası verilir.

(2) Fiil sonucu savaş meydana ge-
lirse faile müebbet hapis cezası ve-
rilir.

(3) Fiil, sadece yabancı devletle
siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye
Devleti veya Türk vatandaşlarını mi-
silleme tehlikesi ile karşı karşıya bı-
rakacak nitelikte ise faile iki yıldan
sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Siyasal ilişki kesilir veya mi-
silleme meydana gelirse üç yıldan
on yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur.

(5) Bu maddede yer alan suçun
kovuşturulması Adalet Bakanının iz-
nine bağlıdır.

(6) Bu madde hükümleri, fiilî savaş
hâlinde ülke topraklarının tamamını
veya bir kısmını işgal eden yabancı
devlet kuvvetlerine karşı meşru mü-
dafaa amaçlı direniş hareketleri hak-
kında uygulanmaz.

- Eğit- donat kapsamında ilk etapta
sayısı 2 bin olarak açıklanan eli silahlı
insan, Suriye devleti aleyhine toplanan,
eğitilen, silahlandırılan insanlardır.
Şüphelilerin fiillerine karşılık gelen
hareketler tam olarak TCK’nın 306.
maddesinde tanımlanmıştır.

“Türkiye Devleti’ni savaş tehlikesi
ile karşı karşıya bırakacak şekilde,
yetkisiz olarak, yabancı bir devlete
karşı asker toplayan…”

Bir asker toplama işi yapılmaktadır.
Bu iş yetkisiz olarak yapılmaktadır.

Türkiye’yi savaş tehlikesiyle burun
buruna getirecek gayrimeşru bir
eylem/iş örgütlenmektedir.
Şüphelilerin hareketleri tam ola-

rak TCK’nın 306. maddesindeki ta-
rife uymaktadır.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasa’nın 14. maddesinde şöyle den-
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mektedir: “Anayasada yer alan hak ve
hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmayı ve insan haklarına dayanan
demokratik ve lâik cumhuriyeti ortadan
kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçi-
minde kullanılamaz. Anayasa hüküm-
lerinden hiçbiri, devlete veya kişilere,
anayasayla tanınan temel hak ve hür-
riyetlerin yok edilmesini veya anayasada
belirtilenden daha geniş şekilde sınır-
landırılmasını amaçlayan bir faaliyette
bulunmayı mümkün kılacak şekilde
yorumlanamaz.”

3- Yine anılan “Eğit-Donat” planı
ve plan kapsamındaki fiiller, Birleşmiş
Milletler Şartının “Amaç ve İlkeler”
bölümünün 2/1. maddesinde düzenle-
nen: “Örgüt, tüm üyelerinin egemen
eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur”
ilkesi gereğince “egemen eşit” BM
üyesi Suriye’ye karşı savaş ilanından
başka bir şey değildir.

Oysa aynı BM Şartının 2/4. mad-
desinde: “Tüm üyeler, uluslararası
ilişkilerinde gerek herhangi bir başka
devletin toprak bütünlüğüne ya da
siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Bir-
leşmiş Milletler’in amaçları ile bağ-
daşmayacak herhangi bir biçimde
kuvvet kullanma tehdidine ya da kuv-
vet kullanılmasına başvurmaktan ka-
çınırlar” denilmektedir.

Yine bu eylemlerin; 24 Ekim 1970
tarihinde toplanan 1883 BM Genel
Kurulu’nda kabul edilen “BM Antlaş-
ması Doğrultusunda Devletler Arasında
Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin
Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusunda
Bildirge” Ekinde belirtilen;

“Her devlet uluslararası ilişkilerinde
herhangi bir devletin ülke bütünlüğü
ya da siyasi bağımsızlığına karşı güç
kullanma tehdidinde bulunma ya da
güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Mil-
letler’in amaçlarıyla ters düşen herhangi
bir biçimde davranmaktan kaçınmak
yükümlülüğündedir. Böyle bir güç teh-
didi ya da güç kullanımı uluslararası
hukukun ve Birleşmiş Milletler An-
tlaşması’nın ihlali anlamına gelir ve
hiçbir zaman uluslararası sorunların
çözümünde bir araç olarak kullanıl-
mamalıdır.”

Saldırıdan kaynaklanan bir savaş,
uluslararası hukuka göre sorumluluğu

olan, barışa karşı işlenmiş bir suçtur.
Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkeleri

uyarınca devletlerin, saldırıdan kaynak-
lanan savaş lehinde propaganda yap-
maktan kaçınma yükümlülüğü vardır.

Her devletin, başka bir devletin var
olan uluslararası sınırlarını ihlal etmek
amacı ile ya da toprak anlaşmazlıkları
ve devletlerin sınırları ile ilgili sorunlar
dâhil olmak üzere ULUSLARARASI
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜ-
MÜNDE ARAÇ OLARAK GÜÇ TEH-
DİDİ YA DA GÜÇ KULLANIMIN-
DAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
VARDIR.

“Her devletin, kendisinin taraf ol-
duğu ya da başka bir şekilde saygılı
olmak durumunda olduğu uluslararası
bir antlaşma ile oluşturulmuş ya da bu
antlaşma gereğince ortaya çıkmış ateş-
kes sınırları gibi uluslararası sınır ta-
yinlerini ihlal etmek amacı ile güç teh-
didi ya da güç kullanmaktan kaçınma
yükümlülüğü vardır. Yukarıda belirti-
lenlerin hiçbiri, kendi özel rejimleri
altındaki bu gibi sınırların mevcut du-
rum ve etkileri açısından tarafların ko-
numlarına zarar verecek ya da geçici
niteliklerini etkileyecek şekilde yo-
rumlanamaz.

“Devletlerin güç kullanımını içeren
misilleme hareketlerinden kaçınma ko-
nusunda bir yükümlülükleri vardır.

“Her devlet, eşit haklar ve kendi
geleceğini tayin etme ilkelerinin iş-
lenmesi sırasında sözü edilen halkları,
kendi geleceklerini tayin etme, özgürlük
ve bağımsızlık haklarından yoksun bı-
rakan herhangi bir zora dayalı eylemden
kaçınma yükümlülüğüne sahiptir.

“Her devletin, başka bir devletin
toprağına saldırı amacını taşıyan, ücretli
askerler de dâhil olmak üzere, düzensiz
güçler ya da silahlı grupları örgütlemek
veya örgütlenmelerini teşvik etmekten
kaçınma yükümlülüğü vardır.

“Her devlet, bir başka devletin için-
deki sivil mücadele hareketleri ya da
terörist hareketleri örgütlemek, kışkırt-
mak, bunlara yardımda bulunmak ya
da bunların içinde yer almaktan ya da
bu tür hareketlerin yürütülmesine yö-
nelik olarak kendi toprakları içinde
yürütülen örgütlü etkinliklere rıza gös-
termekten, bu paragrafta sözü edilen
hareketler güç tehdidi ya da güç kul-

lanımı içerdiği zaman, kaçınmakla yü-
kümlüdür.

“Bir devletin toprağı, antlaşmanın
hükümlerine aykırı bir biçimde güç
kullanılmasından kaynaklanan askeri
işgalin hedefi olmamalıdır. Bir devletin
toprağı, güç tehdidi ya da güç kullanıl-
ması sonucunda, bir başka devletin ele
geçirme hedefi olmamalıdır. Güç tehdidi
ya da güç kullanılması sonucunda sağ-
lanan hiçbir toprak kazanımı yasal
olarak kabul edilmeyecektir” şeklindeki
ilkelere aykırı olduğu açıktır.

Hemen her gün bir yeni örneği ile
karşılaştığımız uygulamalarla, egemen
bir devletin (Suriye’nin) toprağına sal-
dırı amacı taşıyan güçlerin ülkemizde
örgütlendiklerini hatta bu güçlerin kont-
rolsüz bir şekilde kendi halkımıza karşı
da saldırganlaştıklarını görmekteyiz.

Bir başka anlatımla, 42 yıl önceki
BM toplantısında kabul edilen bu il-
kelerin bütün üye ülkeleri bağlayıcı
hükümleri ortadayken, her iki devlet
yetkililerinin kendilerini bu taahhütlerle
bağlı hissetmemesi, tümüyle uluslararası
hukuku tanımamalarından kaynaklan-
maktadır.

Cenevre Sözleşmesi
Sivil şahısların harp zamanlarında

himayesi için yapılan Cenevre Söz-
leşmesi’nin genel prensiplerine de Tür-
kiye hükümeti aykırı davranmıştır. He-
nüz bir açık savaş ilanı olmamasına
rağmen Türkiye’den gönderilen mü-
himmat ve silah yardımları sonucunda
taraf olmayan sivil halk Suriye’de açık-
ça katledilmiştir.

Türkiye hükümetinin sağladığı des-
tekle özellikle Suriye’de yaşayan Kürt,
Alevi ve Hıristiyan yerleşim yerleri
saldırıya uğramış bu bölgelerdeki in-
sanlar açıkça katledilmiştir. “Eğit-Do-
nat” planı ile de bu katliamlar artarak
devam edecektir.

(...)
SONUÇ VE İSTEM; Yukarıda ay-

rıntılı açıkladığımız üzere şüpheliler
hakkında soruşturma yürütülmesi ve
kamu davası açılması için gerekli iş-
lemler tamamlanarak ve şüpheliler hak-
kında kamu davası açılmasını talep
ederiz. 21.11.2014

Halkın Hukuk Bürosu
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Amerikan Merkezi İstihbarat
Ajansı CIA, 67 yıllık tarihi boyunca,
birçok ülkede silahlı ayaklanmalara
örtülü askeri yardımda bulundu. Bu-
gün Suriye muhalefetini eğitme çabası
da bu geleneğin son halkasıdır.

Bilindiği üzere II. Paylaşım Sa-
vaşı’ndan sonra emperyalist sistemin
jandarmalığına soyunan ABD, CIA
kanalıyla, sosyalizmin prestijinin art-
masına bağlı olarak gelişen halk mu-
halefetini bastırmak amacıyla Avrupa
ülkelerindeki adıyla Gladio, biz de
ise bilinen adıyla Kontrgerilla ör-
gütlenmelerini oluşturdu.

ABD, dünya çapındaki gelişme-
lere göre politikalar geliştirerek, bun-
ları “Güvenlik Doktrinleri” adı al-
tında piyasaya sürdü ve uygulamaya
koydu. 1960’lı yıllarda bütün yeni
sömürgelerde mücadelenin Küba ve
Vietnam’dan esinlenerek gelişmesi
ve iktidarları sarsması karşısında bir
yandan faşist cuntalar devreye so-
kuldu, diğer yandan “Ulusal Gü-
venlik Doktrini” adı altında toplumu
terörize etmeye yönelik adımlar atıl-
dı.

“Ulusal Güvenlik Doktrini”, top-
lumsal muhalefetin her türlü yön-
tem ve aracının devreye sokulması
yoluyla bastırılmasını kapsıyordu.
Her türlü işkencenin, baskının, insan
hakları ihlallerinin ve anti-demokratik
faşist uygulamaların sıradanlaştırıldığı
bu doktrin, rejim muhaliflerinin sin-
dirilmesine yönelik eylemler yürü-
tecek paramiliter (sivil faşist) çetelerin
örgütlendirilmesi ve kullanılmasını
da içeriyordu. (Ülkemizde 1970’lere
doğru sivil faşist çetelerin eğitildiği
komando kamplarının kuruluşu bu
emperyalist programın ürünüydü.)

1960’lı yıllardaki yükselişi, “ulus-
lararası komünist hareketin ülkeleri
içten çökertmesi” olarak tanıtan em-
peryalizm; uluslararası komünizme
karşı emperyalist kampın ortak karşı
koyuşunu sağlamaya çalıştı. Faşist
cuntalara destek verildi, devletin mi-

litarizasyonu için gerekenler yapıldı
ve “Ulusal Güvenlik Doktrini” uy-
gulayacak üst kadroların ABD askeri
akademilerinde (Panama vb. yerler-
deki kontrgerilla okulları-aşağıda
tekrar anlatılacaktır) eğitilmesine hız
verildi.

1960’lı yılların sonunda gerilla
hareketlerinin hemen bütün yeni sö-
mürgelerde -özellikle de Latin Ame-
rika’da- çıkışı üzerine “Ulusal Gü-
venlik Doktrini” kendi içinde geliş-
tirildi. Gerillaya karşı kontrgeril-
layla (Ayaklanmaya Karşı Müca-
dele-Counter Insurgency) cevap
verilmesini içeren “Ayaklanmaya
Karşı Mücadele”, baskı yöntemlerini
hem geliştiriyor, hem de daha in-
celtiyordu. Bunun yanı sıra kitlelerin
tepkilerinin yumuşatılması, depoli-
tizasyonu için yeni etkinlikler oluş-
turulmasına önem veriliyordu. Ken-
nedy, amacı şöyle açıklıyordu; “Nük-
leer savaşın zararları ya da korkusu
yaşanmadan komünizmi yenmek için
ve (komünist) başkaldırıların başla-
dığı yerde söndürülmesi ve -daha
da önemlisi bu ilk adımı da atmasına
fırsat vermeden yok edilmesini amaç-
layan bir plan hazırlamak...” (Terör
Ne? Terörist Kim? Cilt I, syf. 52)

Kitleleri etkileme faaliyetleri yük-
selen gerilla mücadelesinin kitlelerden
yalıtılması için yeterli olamazdı. Ni-
tekim devletin gizli servislerinin yü-
rüttüğü kontrgerilla faaliyetleri ile
koordineli bir şekilde sivil faşist çe-
teler toplumsal muhalefetin sindiril-

mesi, bastırılmasında önemli roller
oynamaya başladılar. Gerillanın “suda
balık” olması esprisine karşılık
“Ayaklanmaya Karşı Mücadele
Doktrini”, “Balığın Suyunu Ze-
hirleme” olarak formüle edilmişti.

‘70’li yıllar dünya devrimci ha-
reketinin en ileri olduğu yıllardır. II.
Paylaşım Savaşı’ndan sonra peş peşe
devrimlerle ‘70’li yıllarda gelmiştir.
Vietnam, Laos, Kamboçya, Gine,
Mozambik, Angola devrimleri bu
yıllara sığdı. İşkencelerin, insan hak-
ları ihlallerinin-özellikle Latin Ame-
rika’da ayyuka çıktığı, binlerce in-
sanın gözaltında kaybolduğu, dikta-
törlüklerin “insan avı” yürüttüğü
bir dönem oldu bu yıllar. Fakat 1979
Nikaragua Devrimi’nden sonra em-
peryalizmin askeri faşist diktatör-
lükleri yıprandığında “demokratik-
leşme” manevraları devreye girdi.

1980’li yıllarda faşist cuntaların
“demokrasi” ile maskelendirilmesi,
“Düşük Şiddette Çarpışmalar
Doktrini”nin geliştirilmesine neden
oldu. Bu proje ABD’li Albay Wag-
heistein tarafından: 

“1- Zorun sınırlı kullanılması, 

2- Bir toplumu belli bir davranışa
zorlayabilme ve kontrol edebilme
yeteneği, 

3- Barışın korunması için ope-
rasyonlar, saldırılar ve kurtarma ey-
lemleri düzenleme yeteneği” şeklinde
tanımlanıyordu. 

Bu doktrin çerçevesinde Nikara-
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gua’da Contralar’a, El Salvador’da
faşist iktidara destek verilmiştir.

“Düşük Şiddette Çarpışmalar
Doktrini” toplumsal çatışmaların kök-
ten çözümlenebileceğini değil, bu
çatışmanın sınırlandırılarak kontro-
lünü (ve uzun sürede yok edilmesini)
esas almaktadır.

Bu doktrin, yeni sömürge ordu-
larının iç savaşa göre örgütlendiril-
mesini amaçlar. Burada toplumsal
muhalefete yönelik “demokratikleş-
me” mesajları ile kontrgerilla iç içe
kullanılır. Öte yandan gerillaya karşı
küçük, hareketli ve iyi silahlandırı-
larak savaş gücü artırılmış profesyonel
ordu oluşturulur ve bu orduyu ko-
mandolaştırır.

Bu doktrinin diğer bir yönü ise
hiçbir ülkenin ABD saldırılarına
karşı kendini koruma hakkı ol-
madığıdır. Bu doktrine bir örnek;
Reagan yönetimine periyodik olarak
Nikaragua’nın jet uçaksavar peşinde
olduğu şeklinde provokatif hikâyeler
ortaya atıldı. Hikâyeye göre eğer Ni-
karagua bu uçakları elde ederse
ABD’ye saldırabilecek konuma ge-
lecekti. Bu da ABD güvenliğine karşı
bir tehdit demekti. Yüzlerce insanı
katleden ABD’li kontralara karşı Ni-
karagua’nın kendini savunması “suç”
sayılıyordu.

“Düşük Şiddette Çarpışmalar

Doktrini”nin bir sonucu olarak em-
peryalizmin güdümünde halklara
karşı yürütülen savaşın bir ayağını
kontrgerilla oluşturmaktadır. Kontr-
gerilla örgütlenmesi yaşanan siyasal
sürece, konjonktürel duruma göre
çeşitli sabotajlardan cinayetlere, pro-
vokasyonlardan faşist darbelere kadar
birçok yasadışı faaliyeti örgütler ve
yürütür.

Kontrgerilla örgütlenmesi iç sa-
vaşa yönelik olarak düşünülmüş özel
bir örgütlenmedir. Kontrgerillanın
eğitimi, bizzat CIA tarafından dü-
zenlenmiş eğitim programlarına göre
yürütülmektedir.

Örneğin Fort Bragg’daki Özel
Savaş Merkezi, 1961 sonbaharında
programını kontrgerilla savaşına uyar-
layarak en önemli kontrgerilla eğitim
merkezi haline getirildi. ABD’nin

kontrgerillaya yaptığı en büyük yar-
dım kontrgerillaya bir akademi tahsis
etmesi oldu “Scholl of Americos”
ya da “Amerikanın Okulu”... ABD
son 50 yıldır SOA’da Latin Amerikalı
subayları eğitmekte, dünyanın görmüş
olduğu en kanlı diktatörler, cellatlar
ve işkenceciler hep bu okulun me-
zunları arasında yer almaktadır. Birkaç
sene öncesine kadar varlığı hep red-
dedilen bu okul, artık gizlenemeyecek
bir noktaya gelince, ABD bu okulu
kapattığını açıklamak zorunda kaldı.
Okul, 1946’da Panama’da komüniz-
me karşı mücadele için kuruldu.
1984’te ise, 1977 Panama Kanalı
Anlaşması’na göre ABD Askeri Eği-
tim ve Doktrin Komutanlığı’nca okul
ABD’nin Georgia Eyaleti’ndeki Fort
Benning’e taşındı.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Bi-
den ile Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın görüşmesinde Suriyeli iş-
birlikçilerin “Eğit-Donat” kapsamında
Kırşehir-Hirfanlı’daki Jandarma Ko-
mutanlığı’nda eğitileceği konusunda
mutabakata varıldığı açıklandı. 

Eğit-Donat kapsamında yılda 2
bin işbirlikçi TSK ve ABD askerleri
tarafından eğitilecek. ABD tarafından
Suriye ve bütün Ortadoğu’da kulla-
nılmak üzere donatılacak. 

Kimlerin eğitileceği ise bizzat
ABD tarafından seçilecek. Proje kap-
samında her yıl 2 bin kişinin eğiti-
leceği söyleniyor. Yani topraklarımız
uzun süre boyunca Ortadoğu halk-
larını katletmek için kontraların eği-
tildiği merkez olacak. 

Daha önce gayri resmi yaptıkları
eğitim ve donatım işini IŞİD saye-
sinde meşru olarak yapma zemini
buldular. 

İşbirlikçi ÖSO Kırşehir’de Eğitilecek

13, 14 ve 15 Kasım günlerinde
Umut Veren ASİ Gazetesi okur-
ları, Samandağ merkezde top-
lamda 210 Umut Veren Asi Ga-
zetesini Samandağ halkına ulaş-
tırdı. Okurlar köylülerin sorun-

larını dinleyip not aldılar.16 Kasım’da dört ASİ okuru Dikmece
Köyü’nde ASİ Gazetesi tanıtımını yaparken aynı zamanda köy
tanıtımı için Dikmece halkıyla röportaj yaptılar. 

Gazi’de bir şantiyenin tetikçiliğini yapan ve Şırnaklı Deniz
olarak bilinen torbacı, 20 Kasım’da Cepheliler tarafından ceza-
landırıldı. Genç kızları fuhuşa sürükleyen, genç yaşta çocuklarımızı
zehirleyen bu torbacı, halkın adaletinden kaçamamıştır. Cepheliler
torbacı Deniz’i kahve kahve, esnaf esnaf, dolaştırarak, pazarda
ve Dörtyol bölgesinde halka teşhir etti ve torbacıları cezalandırmaya
devam edeceklerini söyledi.

Okmeydanı Halk Meclisi, 8 Kasım’da Aşure
dağıtımı yaparak zalime karşı birlik olma çağrısı
yaptı. Geceden başlayan hazırlıkların ardından
saat 14.00’te Halk Meclisi adına yapılan konuş-
mayla program başladı. Aşurenin birlik, dayanışma
olduğunun vurgulandığı konuşmada halk mecl-
isleriyle zalime direnme çağrısı yapıldı. Ardından,
esnafların ve halkın dayanışmasıyla yapılan aşure
gelenlere dağıtıldı. Yüzlerce kişinin gruplar
halinde katıldığı ve 3 saat süren dağıtımda, 1000
kişiye aşure dağıtıldı. Daha sonra Okmeydanı
Halk Meclisi yazan önlükler eşliğinde evlere
dağıtıldı. Okmeydanı Halk Meclisi yapacağı et-
kinliklerle halkın dayanışmasını büyüteceğini,
yozlaşmaya karşı halk kültürünü yaşatacağını
duyurdu.
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Okmeydanı Halk Meclisi'nden
Aşure Dağıtımı

Umut Veren Asi, Samandağ Halkının Elinde

Gazi Mahallesi’nde Torbacı Cezalandırıldı
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Geçen hafta içinde Amerikan Baş-
kan Yardımcısı Joe Biden ve bazı
üst düzey Amerikan yetkilileri Tür-
kiye’de Başbakanlık ve Cuhurbaş-
kanlığı düzeyinde görüşmeler yaptı.
“Eğit Donat” projesi kapsamında Su-
riyeli işbirlikçilerin nerede, nasıl eği-
tileceğinde karşılıklı mutabakata va-
rıldığı basında yer aldı. 

Bu görüşmelerde karşılıklı pa-
zarlıklar yapılıyormuş imajı yaratıl-
maya çalışılıyor. Şu konuda muta-
bakata varıldı, şu konuda anlaşılmadı
gibi açıklamalar, haberler yapıldı.
Bunlar doğru değildir. Adım adım
Amerikan politikaları hayata geçi-
rilmeye çalışılıyor. “Pazarlık” gö-
rüntüleri bu politikanın adımlarıdır. 

Biden’in bu ziyaretiyle Suriyeli
işbirlikçi Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO)’nun Kırşehir-Hirfanlı’daki
Jandarma Komutanlığı’nda eğitile-
ceğini öğrendik. Bunlar bu görüş-
melerde değil çok daha önceden be-
lirlenmiş yerlerdir. 

Kamuoyunda “eğit donat”ın ne-
rede yapılacağı konuşulurken TSK
ait özel birliklerin 2 aydır Irak Kür-
distanı’nda peşmergeye askeri eğitim
verdiği ve 230 peşmergenin eğitiminin
tamamlandığı ortaya çıktı. 

Amerika Ortadoğu politikalarını
hayata geçirmek için halkların kat-
liamında kullanacağı kendi “kara
gücü”nü oluşturuyor. Ortadoğu’yu
kontra katliamlarıyla bir dönemlerin
Latin Amerika’sına çevirecekler. AKP
de burada Amerika’nın maşası olmak
için can atıyor. 

ABD’nin “eğit donat”  politikası
yeni sömürgecilik sürecinin başından
beri başvurduğu bir yöntemdir. Ancak
ABD geçmişte bunları gizleme gereği
duyardı. Artık gizleme gereği bile
duymuyor.  

ABD geçmişte Honduras ve Pa-
nama’da kurduğu kontrgerilla Eğitim
Akademileri ile bütün Latin Amerika
ülkelerindeki devrimci mücadeleleri

bastırmak için cuntalar tezgahladı,
her türlü kontra katliamlar gerçek-
leştirdi, gizli işkence merkezleri, ha-
pishaneler kurdu... 

Kontra eğitim merkezleriyle, gizli
hapishaneleri ile ABD’nin katliam
politikaları yine devrede... 

Aşağıda Amerika’nın Latin Ame-
rika ülkelerindeki kontra faaliyetle-
rinin kara tablosunu aktarıyoruz...
Ülkemizin Ortadoğu’nun Honduras’ı,
Panama’sı yapılmasına izin verme-
yeceğiz...   

Arjantin: 1831’den beri ABD’nin
gizli işgalini yaşayan Arjantin’deki
1976 cuntası, Latin Amerika tarihinin
en kanlı cuntalarındandır. ABD’nin
eğitip donattığı cuntacı katil sürüleri
tarafından onbinlerce Arjantinli  kat-
ledildi, işkencelerden geçirildi, uçak-
lardan denize atıldı. Resmi rakamlara
göre 30 bin devrimci demokrat ilerici
kaybedildi. 

Bolivya: Sadece 1947-1952 ara-
sında çoğu madenci ve tarım işçisi
30 bin kişi ABD’nin CIA destekli
cuntaları tarafından katledildi. Cunta
öncesinde de kışkırtılan bölgesel sa-
vaşlarda ölen Bolivyalıların sayısı
onbinlerle ifade edilmektedir.  

Yine, Che Guavera’nın  da içinde
olduğu yüzlerce devrimci önder CIA

ajanları  ve CIA yetiştirmesi Bolivya
ordusu tarafından katledildi.

Brezilya: CIA destekli 1964 dar-
besi tarihindeki en kanlı olaylardandır.
Üç-dört yıl içerisinde cuntanın ABD
ile işbirliği yaparak kurduğu “Ölüm
Filoları” iki binden fazla kişiyi kat-
letmiştir.

El Salvador: Latin Amerika’nın
katliamlar ülkesi olarak tarihe geç-
miştir.1931-1944 arasındaki yerli
ayaklanmaları sırasında 15 binden
fazla El Salvadorlu katledildi. Özel-
likle 1979 yılından sonra CIA tara-
fından Arena Partisi’yle birlikte
oluşturulan ölüm mangaları, toplam
70 bin kişiyi kattletti. Bütün bu kat-
liamların arkasında ABD’li danış-
manların olduğu ve birçok katliama
da bizzat katıldıkları resmi belgelerle
kanıtlandı.

Grenada: 1979’da iktidara gelen
sosyalist eğilimli Bishop katledilerek
devrildi. ABD, Grenada’yı 1985’e
kadar işgali altında tuttu.

Guatemala: 1954 yılında CIA,
ABD’nin United Fruit Company'ne
ait toprakları millileştiren demokratik
yollarla seçilmiş Başkan Jacobo
Arbenz Guzmani hükümetini askeri
darbe ile düşürdü. Darbe, Guatema-
la’da 40 yıl süren faşist diktarörlük
dönemini başlattı. CIA’nın organize
ettiği askeri cunta ve onun takipçileri
terör ve ölüm mangaları ile ülkede
30 yıl içinde askeri yönetim altında
100.000 kişiyi katletti. 

Haiti: 1915’teki ABD işgalinden
sonra en kanlı kıyımlardan nasibini
aldı. ABD destekli cuntalar süresince
1957’den 1971’e kadar Haiti’de 26
bin kişi katledildi.

Kolombiya: 1948’de United Fru-
it Company ve Standart Oil’in
isteği üzerine CIA’nın Kolombiya
Devlet Başkanı Gaitan’ı öldürmesiyle
başlayan cunta 300 binden fazla ki-
şiyi katletti. 

‘EĞİT DONAT’ ABD’NİN KONTRA EĞİTİM PROJESİDİR
ABD, dün gizli gizli kurduğu kontra eğitim merkezlerini bugün gizleme

gereği duymuyor: 2 bin Suriyeli işbirlikçi (ÖSO) katil, Kırşehir Hirfanlı’da
TSK tarafından eğitilip, Amerika tarafından donatılacak!

ABD'nin Ukrayna'da 
Gizli Hapishaneleri
Ukrayna'nın savunma yeteneğini

güçlendirme etkinliklerinin finans-
manını ABD'nin sağlayacağı, bunun
karşılığında ise Ukrayna'nın IŞİD
militanları için gizli hapishanelerin
yapılmasına izin verdiği haberi ba-
sında yer aldı.

ABD kontra eğitim merkezle-
riyle, gizli hapishaneleriyle, işken-
ceci katil danışmanlarıyla halkların
kanını akıtmak için bölgeye yerle-
şiyor.
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Küba: 1898’deki ABD işgalinden
1959’a dek kukla hükümetler tara-
fından yönetilen Küba, 1959’da Cas-
tro ve Che Guavera ile boyunduruktan
kurtuldu. 1962’de sosyalizmi yıkmak
için ABD tarafından yapılan Do-
muzlar Körfezi çıkarmasının başarı-
sızlığa uğramasından sonra da yüzler-
ce suikast planı ve provokasyon bir-
birini izledi. Her yönden başlatılan
ambargo ise bugün hâlâ devam et-
mektedir.

Meksika: Bu ülkenin tarihi aynı
zamanda ABD’nin saldırganlığının
tarihidir. 1848’de topraklarının büyük
bölümünü ABD’ye kaptıran Meksi-
ka’da 1909’da Zapata ve Panço
Villa’nın önderliğinde başlatılan köy-
lü ayaklanmalarının bastırılması
ABD’nin doğrudan askeri müdahalesi
ile oldu. Zapata ve Villa çeşitli tu-
zaklarla katledildi. Meksika, o günden
beri ABD destekli cuntalar ve sık
sık taraf değiştiren hükümetler tara-
fından yönetilmektedir.

Nikaragua: 1885’te Amerikalı
korsan Walker’in işgali ile başlayan
dönem sonrası 1894’te bu ülke tam
bir ABD eyaleti haline getirildi.
1926’da başlayan Sandino direni-
şinin bastırılmasından sonra ABD’nin
adamı, Latin Amerika tarihinin en
kanlı diktatörlerinden Somoza’nın
iktidarı başladı. Somoza, 1979’da
Sandinista gerillaları tarafından
düşürüldü. 1985’e kadar geçen sürede
Miami’de örgütlenen kontra çete-
lerinin saldırılarında 11 bin Nika-
ragualı yaşamını yitirdi. Ülke eko-
nomisi sabotajlarla mahvedilerek,
yönetimin seçim sandıklarında terk
edilmesinin zemini hazırlandı.

Panama: Her zaman kukla
hükümetler tarafından yönetilen Pa-
nama’da en basit eylemler bile en
vahşi yönetmelerle cezalandırıldı.
1990 yılında uyuşturucu ticareti yap-
tığı bahanesiyle Panama Devlet Baş-
kanı ve eski bir CIA ajanı Norie-
ga’nın tutuklanıp ABD’ye götürülme-
si tam bir komedi idi.

Peru: 1780’de başlayan Kızılderili
katliamından beri cinayet makineleri
hiç boş durmadı. 1968’den en son
diktatör olan Fujimori’ye dek her

zaman baskı ve zulümle yönetilen
Peru’da sadece 1980’den bu yana
30 bin kişi işkenceler ve kurşuna
dizmeler yoluyla öldürülmüştür.

Şili: ABD kökenli çok uluslu şir-
ketlerin (özellikle ITT) isteği üzerine
CIA tarafından tasarlanan darbe ile
1973’te general Pinochet iktidara
getirildi. Darbenin ilk gününde başta
solcu başkan Allende dahil olmak
üzere toplam 35 binin üstünde insan
işkencelerle, kurşuna dizmelerle kat-
ledildi, sakat bırakıldı. Şili cuntası
ABD ve IMF’den tarihin en yüksek
yardım ve kredilerini aldı. Ancak
buna rağmen Pinochet döneminin
sonunda Şili ekonomisi tam bir harabe
halindeydi.

Uruguay: ABD, 1964-1971 yılları
arasında Uruguay seçimlerine el attı
ve baskı politikalarını destekledi.
1968 yılında halk hareketleri zirve
yapınca 1970 yılına kadar ABD, Uru-
guay polisine ayaklanmaları kontrol
eğitimi vermeye devam etti. ABD’nin
Uruguay ordusu ile işbirliği neticesi;
Uruguay, 1973-1985 yılları arasında
askeri diktatörlüğün pençesine düştü. 

Venezüella: Bu ülke de CIA ope-
rasyonlarının deneme laboratuarı
oldu. Petrol üretimi bakımından
önemli olan Venezüella ABD’nin
güneydeki yatırımlarının %66’sını
barındıran ülke olarak her zaman
cuntalar ve faşist yönetimlerin elinde
oldu. Tarih boyunca ABD’nin yakın
müttefiklerinden biri olarak görülen
Venezüella, Chávez’in iktidara geli-
şinin ardından ABD’nin ikili ilişki-
lerde en çok gerilim yaşadığı ülke-

lerden biri haline gelmiştir.

Latin Amerika; 1970-2000

1959 yılında Küba Devrimi’nin
başarılı olmasından sonra Che Gua-
vera’nın “foco teorisi”nin* bazı ülke-
lerde uygulanmaya başlaması üzerine
ABD, Güney Amerika’da “Komünist
bozguncular” olarak adlandırdığı
gruplara karşı savaş açtı ve bunun
için de demokratik yollarla seçilmiş
sol hükümetler yerine askeri darbeleri
yani cuntacıları destekledi. Birkaç
yıl içinde tüm Güney Amerika’da
(Şili, Paraguay, Brezilya, Bolivya,
Uruguay, Arjantin gibi ülkelerde)
en kirli yöntemlerle benzer askeri
diktatörlükler oluşturuldu. Nikaragua,
Guatemala ve El Salvador gibi askeri
yönetim altındaki ülkelerin sol dire-
nişçi gruplarla savaşına kontra güçler
oluşturarak destek verildi. 1990’lara
kadar olan dönemde ABD tarafından
desteklenen Charly Operasyonu
çerçevesinde Arjantin askerleri Orta
Amerika’da kirli savaş yürüttüler.
ABD’nin “ulusal güvenlik doktrini”
Amerikancı olmayan ülkelerdeki
‘bozguncu’ olarak adlandırdıkları öğ-
rencileri, sendikacıları, sosyal hare-
ketleri hedef aldı ve bir yandan kendi
neo-liberal ekonomik politikalarını
dayattı. Şili, Milton Friedman’nın
faşist uygulamalarının laboratuarı
oldu.

*Foco teorisi; Belirli koşullar al-
tında ideolojik olarak kendini adamış
küçük bir silahlı grup ile halka gere-
ken mesajın iletilebileceği ve devrim
için harekete geçirilebileceğini ön-
gören teori...

“Eğit Donat” uygulamasının ne-
rede yapılacağı konuşulurken Baş-
bakan Davutoğlu’nun Irak Kürdis-
tan’ına yaptığı ziyaret ile Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne bağlı “Bordo Bere-
liler”in 1 aydır peşmergeyi eğittiği
ortaya çıktı. 

Başbakan Davutoğlu, Erbil'deki
basın toplantısında, "Türk askerinin
Peşmergeyi eğitme süreci başladı
mı?" sorusu üzerine "Türkiye, Kürt
bölgesinin güvenliği için gereken
her türlü desteği verecektir. Bu ta-

rihi, insani ve stratejik bir konudur.
Eğitim konusunu da ele aldık. Bu
da dahil olmak üzere vereceğimiz
destekler artarak devam edecektir"
dedi... Yine yapılan çeşitli açıkla-
malarda 230 peşmergenin eğitiminin
tamamlandığı söyleniyor. 

İşkencecileri eğiten, yeni sömür-
gelerde kontra örgütleri kuran eğitim
veren işkenceci, katil Amerikalı
“DANIŞMAN”lar Irak’talar. 3 bin
danışman ile adeta Irak yeniden
işgal edildi.

Peşmergeye Eğitim 'Bordo Bereliler'den
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19 Kasım günü Hasan Ferit Ge-
dik’in katillerinin son duruşması Kar-
tal Anadolu Adliyesi’nde yapıldı. 

Yargılama dosyası yok! Mahkeme
dosyayı Adalet Bakanlığı’na başka
bir yere nakil yapılması için gön-
derdiği için dosya olmadan duruşma
yaptı. 

Yargılamanın hâkimleri yok! Mah-
keme başkanı ve üyeler olmadığı
için yerlerine başka mahkemelerin
hâkimleri girdi. 

Sanık yok! Mahkeme yargılama
yapmak istemediği için sanıkları ge-
tirmedi. 

Tüm bunlar ortadayken mahke-
menin yargılama yapmayacağı bel-
liydi. Mahkeme heyeti de kendi dos-
yası olmadığını bahane ederek bir
an önce duruşmayı bitirme havasın-
daydı. 

Yargılamanın 7. Duruşması ya-
pıldı. Fakat bu duruşmaların dördü
Hasan Ferit’in ailesinden ve avu-
katlarından kaçırılarak yapıldı. 

İlk duruşmada sanıklar getirildi.
Fakat Hasan Ferit’in ailesi, avukatları,
diğer müştekiler, polis ve özel gü-
venliğin mahkeme salonunun önüne
barikat kurması nedeniyle alınmadılar.
Aileler ve avukatlara polis saldırdı.
Duruşmadaki çeteci sanıklar da mil-

letvekillerine hâkimin gözü önünde
saldırdı. Hiçbir yargılama işlemi ya-
pılmadan güvenlik gerekçe göste-
rilerek duruşma bitirildi. 

İkinci duruşmada “vekâleti ol-
mayan avukatlar alınmayacak” de-
nerek desteğe gelen avukatlar ve ai-
lelere engel olunmak istendi. Mücadele
sonucunda aileler ve avukatlar du-
ruşmaya girebildiler. Mahkeme baş-
kanına “bu talimatı kendisinin mi
verdiği” soruldu. Hâkim kendisinin
talimat vermediğini söyledi. Mahkeme
heyeti duruşmayı kapalı yapacağı ka-
rarını sadece savcıya görüş sorarak
aldı. Avukatların tepkisi sonucu bu
karardan dönüldü. Avukatlar tarafından
mahkeme heyetine “duruşma salo-
nunun küçük olduğu ve Adliyede
daha büyük salonun bulunduğu, du-
ruşma salonunun yetersiz olduğu
daha önce bilinen bir durum olduğu
ve yargılama başlamadan aylar önce
bu talebin yazılı olarak bildirildiği
fakat mahkemenin herhangi bir
karar almadığı” söylenerek mahkeme
teşhir edildi. Mahkeme, duruşma sa-
lonunun daha büyük yere alınması
için kendi yetkisi olmasına rağmen
cumhuriyet savcısına talimat yazılması
kararı aldı. Duruşma çıkışında ailelere
ve avukatlara polis saldırdı. 

Üçüncü duruşma yine aynı sa-

londa yapıldı. Savcılık “Adliyede
daha büyük duruşma salonu oldu-
ğunu fakat güvenlik sağlayamaya-
cağı için büyük salonun verileme-
yeceğini” belirtti. Ayrıca valilik ve
emniyet güvenlik sorununu yaşan-
dığını; fakat gerekli güvenliğin alı-
nacağını belirtmişti. Avukatlar “Du-
ruşma salonunun yetersiz olacağının
baştan belli olduğunu, bunun düzel-
tilmediğini, mahkemenin savcılığa
emir vereceğini, salon tahsisinin
direkt mahkemenin yapması gereken
bir iş olduğunu, güvenlik sorunu diye
bir gerekçe olamayacağını, mahke-
menin yargılama niyeti olamadığı
ve mahkemenin emrini yerine getir-
meyenler hakkında suç duyurusunda
bulunulması gerektiğini, bu nedenle
büyük salonda yargılama yapılması
gerektiğini” belirttiler. Fakat mah-
keme hukuka aykırı olarak kamu gü-
venliğini gerekçe göstererek davanın
nakli için dosyanın Adalet Bakanlı-
ğı’na ve Yargıtay’a gönderilmesi ka-
rarı aldı. Duruşma son duruşmanın
yapıldığı 19 Kasım’a bırakıldı. 

Bu karara Halkın Hukuk Bürosu
avukatları tarafından itiraz edildi.
Fakat mahkeme bu konuda hiçbir
işlem yapmadan dosyayı Adalet Ba-
kanlığı’na gönderdi. Bu husus avu-
katlar tarafından hatırlatıldığında

DOSYA YOK! SANIK YOK! HÂKİM YOK 
HASAN FERİT’İN KATİLLERİNİ MAHKEMELER 

KORUMAYA DEVAM EDİYOR!



Fedanın Zulme
Meydan

Okuduğu Tarih:
Kerbela

Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Sultangazi Şubesi
Gazi Şehitleri Cemevi ola-
rak yas-ı matem günleri

boyunca cemevi’nde halkla birlikte oruç açma
ve muhabbetler yapıldı. On iki gün boyunca,
her gün ayrı bir konuda sohbetler yapıldı, lok-
malar ve aşure halkla paylaşıldı. Gündemle
ilgili sohbetlerin de yapıldı; halkın avukatlarının
mahkemesine ve Hasan Ferit Gedik için adalet
çadırına tüm halkın katılması çağrıları yapıldı.
Alevilerin kendilerine yönelen saldırıları; ancak
örgütlenerek durdurabiliriz denildi. 16 Kasım'da
ise tüm bu faaliyetlerin emekçiliğini yapan “Ka-
dın Komisyonu, Veli Komitesi, Gençlik Ko-
misyonu” ve dernek yönetimi birlikte kahvaltı
yaptı.

30 Kasım
2014

Yürüyüş
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mahkeme dosyanın olmadığını ge-
rekçe göstererek itirazı incelemedi.
Oysa kanunlara göre itirazın ince-
lenmesi ve karara bağlanması zo-
runludur. 

Dosya olmadığı gerekçesiyle iti-
razı incelemeyen mahkeme duruşma
günü olan 19 Kasım’dan önce, kim-
seye haber vermeden, elinde dosya
olmamasına rağmen, üç duruşma
yaptı. Bu duruşmalarda, iddianamede
bile çete lideri olarak gösterilen,
buna rağmen tutuksuz yargılanan,
çete lideri Yusuf Turhan ve çeteci
Yusuf Polat’ın savunmasını aldı. Ay-
rıca bu çetecilerin gelecek duruşma-
lardan vareste (duruşmaya gelmeme
kararı) tutularak yargılamalarının ya-
pılmalarına karar verildi. Hukuken
duruşmalar taraflara haber veri-
lerek yapılır. Bu yapılmayarak çe-
tecilere tarafların soru sorma hakkı
gasp edilmiş oldu. Elinde dosya ol-
mayan hâkim, çetecilere kendisi bile

soru sormamış! 

En son 19 Kasım’daki duruşma
da bu hukuksuzluklar ışığında yapıldı.
Avukatlar tarafından mahkemeden
“yetkisini kullanıp dosyaya bakma-
sı… Dosyanın nakli kararından vaz-
geçilmesi… Kendilerine haber ve-
rilmeden yargılama yapılmaması…
Taraflar olmadan dinlenen sanıkların
tekrar dinlenmesi ve diğer duruşma-
lara getirilmesi” istendi. Mahkeme
talepler hakkında karar almadan dos-
yanın Adalet Bakanlığı ve Yargı-
tay’dan dönüşünün beklenerek du-
ruşmanın 6 Ocak 2015 tarihinde ya-
pılmasına karar verdi. 7 duruşma
geçti. Yargılamada hiçbir yol alına-
madı. 

Sonuç Olarak; 
1- Mahkemenin yargılamayı yap-

mama bahanesi olarak “güvenlik
nedenini” göstermesi gerçek değildir.
İstanbul’da güvenlik alınmama diye

bir durum söz konusu değildir. 

2- Mahkemenin “büyük bir sa-
londa yapılmaması” diye bir durum
olamaz. Kartal Anadolu Adliyesi’nde
büyük salon bulunmaktadır. Balyoz,
Poyrazköy gibi davalar burada ya-
pılmaktadır. 

3- Mahkemenin yargılama yapma
niyeti yok. 7 duruşma yapıldı. Fakat
bugüne kadar bir arpa boyu yol alın-
madı. 

4- Mahkeme “oldu bitti” şeklinde
yargılama yapmak istiyor ve bizden
davayı kaçırmak istiyor. 

5- Mahkeme çetecileri davaya
bakmayarak korumaya çalışıyor.
Mahkeme davayı uzatarak çetecileri
serbest bırakıp, davanın takip edil-
memesini istiyor. 

6- Mahkemenin tüm ayak oyun-
larına yabancı değiliz. Adalet müca-
delemiz sürecek ve bu davayı her
halükarda takip edeceğiz. 

Türkülerimizle, Şiirlerimizle
Halkın Kültürünü Yaşatacağız

Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nde 25 Kasım’da Kuruçeşme
Kültür Derneği’nde türkü ve şiir gecesi yapıldı. Mahalleye İdil
Kültür Merkezi’nden gelen tiyatrocu Gamze Keşkek, şair Galip
Doğan ile birlikte düzenlenen programa 15 kişi katıldı. Her
cuma gecesi yapılacak olan türkü ve şiir programındaki hedef,
mahalledeki uyuşturucu kullanan gençleri bu programa dahil
etmek ve düzenin yoz kültürüne karşı halkın türküleriyle,
şiirleriyle halkın kültürünü yaşatmaktır, denilerek program son-
landırıldı.

Düzene Alternatifiz Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz

Antep'te Halk Cepheliler, her hafta düzenledikleri film göste-
rimine 21 Kasım'da devam ettiler. 'Yıldız' filmini izleyen Halk
Cepheliler film üzerine sohbetler ettiler. Yapılan film gösterimine
8 kişi katıldı.

23 Kasım günü ise Dev-Genç'liler, İngiliz sömürgesi İskoç
halkının 14. yüzyılda özgürlüğüne kavuşmak için, cesurca giriştiği
savaşı, ödediği bedelleri konu alan Cesur Yürek filmini izledi.



Biz kimiz, ne istiyoruz? Bunları
halka nasıl anlatacağız, nasıl kendi-
mizi tanıtacağız? Bunun en önemli
aracı dergimizdir.

Kendimizi mi anlatmak istiyoruz;
biz şuyuz mu demek istiyoruz, biz
bunu mu demek istiyoruz? O zaman
dağıtacağız, daha çok, daha çok in-
sana dergimizi ulaştıracağız. İşte biz
bunu düşünüyoruz, biz buyuz diye-
ceğiz. 

75 milyonluk bir ülke, 75 mil-
yonluk ülkede bir damlayız. Bu dam-
lanın gücünün farkında olmalıyız. 

Halka ne kadar ulaştığımız dergi
sayısıyla orantılıysa; düşünelim bu
75 milyonun ne kadarına ulaşabili-
yoruz? Ulaşamadığımız her insan
düzene terkedilmiştir. 

O Halde Ne Yapmalıyız? 
Birincisi: Dergi Sayısını
Arttırmalıyız! 

Yürüyüş, faşizmin yalan ve de-
magojilerine sıkılan gerçeğin kur-
şunudur! Faşizmin yalanlarına
karşı bir kurşun da ben sıkmalıyım
demeliyiz. 

Gücümüzü iki katına çıkarmalıyız. 

SLOGANIMIZ: HER OKURU-
MUZ YENİ BİR OKUR KAZAN-
MALIDIR! 

HER YÜRÜYÜŞ OKURU BİR
DAĞITIMCI OLMALIDIR! 

İkincisi: Dergi Satışımız
Örgütlülüklere
Dönüşmelidir! 

Dergi satışında istikrarlı bir artış
var, fakat bu aynı oranda örgütlülüğe
yansımıyor. Bu tarz dergi satışında
bir çarpıklık vardır. Örneğin bir ma-
hallede 2 bin dergi satılıyor, ancak
kaç tane dergi komitemiz var diye
baktığımızda örgütlü insanlarımızın
dışında halkın da içinde yer aldığı
komitelerimiz çok azdır. 

Burada dergi dağıtımı amaç haline
gelmiştir. Dergi bizim örgütlenme
faaliyetlerimiz için elimizdeki en
güçlü kitle çalışma aracıdır. En güçlü
eğitim aracıdır. En güçlü ajitasyon
ve propaganda aracıdır. 

Evet, tüm alanlarda dergi satışla-
rında bir artış var fakat dergimizi
düşmana sıkılan bir kurşun gibi de-
ğerlendiremiyoruz. 

Örneğin bir mahallede hafta sonu
yozlaşmaya karşı bir yürüyüş yapı-
lacak. Bunun için yoğun bir çalışma
yapılıyor. Hafta sonu kitlesel bir ey-
lem de düzenleniyor. Fakat kaç dergi
sattıkları sorulduğunda “hafta sonu
eylemimiz vardı dergi satamadık”
deniyor. 

İşte çarpıklık budur; eğer bir alan-
da, birimde yoğun bir çalışma varsa
orada daha çok dergi satılması gerekir.
Eğer biz o çalışmada dergimizi kul-
lanmıyorsak siyasi bir faaliyet de yü-
rütmüyoruz demektir. Kitle çalışması
yapmıyoruz demektir. Çünkü bizim

DDAHA ÇOK DERGİ, DAHA ÇOK KİTLE DEMEKTİR!.. 
DAHA ÇOK KİTLE, DEVRİME BİR ADIM DAHA DEMEKTİR!

HALKIN SESİ SUSMAYACAK!

Devrimci Yayınlarımız,
İktidar ve Devrim İddiamızdır! 

TV’miz yok. 

Radyomuz yok. 

Günlük gazetemiz yok. 

Peki ideolojik mücadele aracı ola-
rak elimizde ne var? 

Dergimiz var. 

Kitaplarımız var. 

Düzenli okumazsak; yayınlarımızı
halka taşımazsak, ideolojik mücadeleyi
nasıl yayacağız? 

Politikalarımızı halka nasıl taşı-
yacağız? 

Düzenin tek alternatifiyiz. Devri-
min tek gücüyüz. 

Daha çok dergi, daha çok kitle
demektir. 

Daha çok kitle, devrime bir adım
daha demektir. 

Bedeller pahasına çıktı yayınları-
mız; yüzlerce baskın, gözaltı, işkence,
tutuklama... Para cezaları, toplatmalar... 

Yüzlerce şehidimiz dergi sayfala-
rımıza canlarını verdiler. 

İrfan Ağdaş sokak ortasında polis
kurşunuyla katledildiğinde; Ferhat
Gerçek sırtından vurulduğunda; Engin
Çeber gözaltına alındığında elinde
Kurtuluş vardı, Yürüyüş vardı. 

Dergimizi daha çok dağıtmak,
okumak ve okutmak emeğimize, şe-
hitlerimize sahip çıkmak, değer ver-
mektir... 

Yürüyüş

30 Kasım
2014
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kitle çalışmasındaki en güçlü aracımızı
bu çalışmada kullanmamışız. 

Bütün faaliyetlerimizde dergimiz
kitle çalışmasındaki birinci aracımız
olmalıdır. 

SLOGANIMIZ: DAHA ÇOK
KOMİTE KURALIM! 

DAHA ÇOK DAĞITIMCI
BULALIM! 

Üçüncüsü:Dergimiz
Okurların Eline
Zamanında Ulaşmalıdır 

Yeni sayı çıkacağı zaman hala
dergiyi okura vermemişsek, dergimizi
etkili bir şekilde kullanamamışız de-
mektir. Ülkemizde gündem çok hızlı
değişmektedir. Haftalık dergimizde
güncel politika üretiyoruz. Dergimizin
zamanında halka ulaştırılması bu açı-
dan çok önemlidir. 

SLOGANIMIZ: GÜNDEMİ
KAÇIRMAMAK İÇİN DAHA
HIZLI OLMALIYIZ!

Dördüncüsü: Dergi
Paralarını Toplamalı ve
Dergiye Ödemeliyiz 

Derginin parasını almak ve öde-
mek sahiplenmenin ifadesidir. Okur-
larımız, dağıtımcılarımız bu bilinçle
yaklaşmalı ve daha çok dergi dağı-
tarak, dağıttığı derginin parasını alıp
dergimize ödeyerek sahiplenmesini
ortaya koymalıdır. Dergimizi düşmana
karşı bir kurşun gibi kullanmak için
bunları yapmak zorundayız. 

SLOGANIMIZ:
DERGİ EMEKTİR,
PARASI NAMUSTUR! 

Beşincisi: Dergiyi
Nasıl Satacağız?

Temel Yöntemimiz
Kapı-Kapı Dolaşarak
Satmaktır

Genel ajitasyonlarla değil, ikna
ederek, örgütleyerek satacağız der-
gimizi. Dergi satmak için dergi çı-
kartmıyoruz, biz halkı örgütlemek
için çıkartıyoruz dergimizi. O halde
cadde-cadde, sokak-sokak, ev-ev do-
laşacağız. Kapıları tek-tek çalacağız.
Her mahallede, her alanda dergi okur-
larımızın da içinde olduğu dergi ko-
miteleri oluşturacağız. Her okurumuzu
bir dağıtımcı gibi düşüneceğiz. 

Her alanda, her birimde, her ma-
hallede, pazar yerlerinde, meydanlarda
okurlarımızla birlikte toplu  kitlesel
dergi dağıtımlarını yine yapacağız.

Otobüs duraklarında, metro is-
tasyonlarında stantlar açacağız. 

SLOGANIMIZ: ÇALINMA-
DIK KAPI BIRAKMA! 

GİRİLMEDİK SOKAK-EV-
İŞYERİ KALMASIN! 

Altıncısı; Dergimizin Etkisi
ve Gücü Satılmasında Değil
Okunmasında Yatmaktadır 

Dergimizin okunup okunmadığını,
okurlarımızın dergimize yönelik dü-
şünce ve değerlendirmelerini alacak
yol ve yöntemler bulmalıyız. Bununla
ilgili gerekirse özel çalışmalar yap-
malıyız. Dergimizi ulaştırdığımız
okurlarımızın düşüncelerini almak
önemlidir. Her okurumuzu bir dağı-
tımcı yapmayı hedefliyorsak bunu
yapmak zorundayız. 

Tabi bunun için dergi dağıtımcı-
larımızın dergimizi öncelikle kendi-
lerinin eksiksiz ve zamanında oku-
maları çok önemlidir. 

SLOGANIMIZ: OKUYALIM,
OKUTALIM! 

Yedincisi; Düzenli Dergi
Toplantıları Yapmalıyız

Dergi dağıtımcılarımız bulunduk-
ları alan ve birimlerde düzenli biraraya
gelerek deneyimlerini ve sorunlarını
paylaştıkları, dergi satışını arttırma
ve komiteler kurma noktasında ön-
lerine yeni hedefler koydukları de-
ğerlendirme toplantıları yapmalıdır. 

Ne kadar bilinçli, programlı ve
disiplinli hareket edersek o ölçüde
sonuç almış oluruz. 

İktidar perspektifinin günlük an-
lamdaki en somut, en açık karşılığı
neyi, niçin, nasıl yapacağımızı bil-
mektir. Attığımız her adımın başında
ne yapıyoruz, niçin yapıyoruz, hangi
sonucu alacağız sorusunu sormak ve
atılan her adımın sonrasında hangi
sonucu aldık, bundan sonraki adımı-
mız ne olacak sorularını cevaplamak
iktidara doğru yürüyüşün sigortası
sayılabilecek bir çalışma tarzıdır. 

SLOGANIMIZ: NE İÇİN
SAVAŞTIĞINI UNUTMA! 

KİME KARŞI SAVAŞTIĞINI
UNUTMA! 

SONUÇ: 
Bir, dergimiz kitle çalışmamızın

en temel aracıdır. Kitle çalışmasının
ölçütlerinden biri dağıttığımız dergi
sayısıdır. Çalınmadık kapı, işyeri bı-
rakmamayı hedeflemeliyiz. 

İki, dergimiz örgütleyicidir, dergi
satmak amaç değil araçtır. Dergi
satışı örgütlenmelere dönüşmelidir.
Dergi komiteleri yaratmalı, yeni da-
ğıtımcılar bulmalıyız. 

Üç, dergimiz meşruluğumuzun, id-
diamızın adıdır. İdeolojik propaganda
aracımızdır. Yalanlara karşı doğruların
ifadesidir. Okumalı ve okutmalıyız. 

30 Kasım
2014

Yürüyüş
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İSTANBUL
Esenyurt: Halk Cepheliler 22 Ka-

sım’da Yeşilkent Mahallesi’nde kapı
çalışması yaptı. 8 Halk Cepheli'nin
katıldığı çalışmada toplam 51 dergi
halka ulaştırıldı.

Çağlayan: Halk Cepheliler 22 Kasım
günü önlüklerini giyip ellerindeki dergileri
insanların beyinlerine umut tohumlarını
ekercesine büyük bir coşkuyla dağıttılar.
Çalışma sona ermeden önce sloganlar
atılıp halaylar çekildi. 60 kişinin katıldığı
çalışmada 270 dergi dağıtıldı. 

Altınşehir: Şahintepe Mahallesi’nde
16 Kasım günü yapılan tanıtımda kah-
veler gezilip halkla sohbet edildi. 

İkitelli: Atatürk Mahallesi’nde 19
Kasım günü gerçekleşen çalışma iki
saat sürdü. Halk Cepheliler çalışma sı-
rasında çocuğu uyuşturucu kullanan bir
aileyle tanıştı ve uyuşturucuya karşı
Halk Cephesi'nin çalışmalarını anlattılar. 

Bahçelievler: 20 Kasım’da Halk
Cephelilerin yaptığı çalışmada 16 dergi
halka ulaştırıldı.

BURSA: 19-20-21-22 Kasım ta-
rihlerinde 5 Halk Cepheli'nin önlükle-
riyle Gemlik’te yaptığı çalışmada, top-
lam 170 dergi halka ulaştırıldı.

23 Kasım’da ise bir araya gelen Yü-
rüyüş okurları Heykel’den Fomara Mey-
danı’na kadar toplu dergi tanıtımı yaptı. 

HATAY: 18 ve 19 Kasım’da 2 Yü-

rüyüş okurunun yaptığı çalışmada, An-
takya, Samandağ Merkez Ve Deniz
Yolu’nda toplamda 190 Yürüyüş Dergisi
okuyucularıyla buluşturuldu.

SİVAS: 19 Kasım günü Merkez Sey-
rantepe Mahallesi, Cumhuriyet Üniver-
sitesi ve Ulaş İlçesi’nde Yürüyüş Dergi-
si’nin 443. sayısının tanıtımı yapıldı.

TEKİRDAĞ: Dev-Genç'liler Çift-
likönü Mahallesi’nde yaptıkları çalış-
mada 20 Yürüyüş Dergisi’ni halka
ulaştırdı. 

EDİRNE: Dev-Genç'liler 20 ve 21
Kasım’da Ayşekadın Caddesi’ndeki
esnafı dolaşarak Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımını yaptılar. 

ANTEP: Dev-Genç'liler 18, 20 ve
22 Kasım’da Çarşı-Balıklı Meydanı’nda,
Düztepe Mahallesi’nde kapı çalışmaları
yaparak dergimizi halka ulaştırdı.

WAN: Wan’da her hafta sonu açılan
kitap, dergi ve tutsak ürünleri standı 22-
23 Kasım tarihlerinde de Sanat Sokağı’na
açıldı. Masaya ilgi oldukça yoğundu.

AMED: Amed’de Halk Cepheliler
21 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında
Kaynartepe mahallesi ve Ofis’te toplam
510 dergiyi halka ulaştırdı.

Yürüyüş okurları 18 ve 25 Kasım
günleri Balıklı Meydanı ve Yeni Hal’de
dağıtım yaptı. Halk Cepheliler girdikleri
kahvelerde ölüm orucu direnişi üzerine

konuştu. esnaflar ikramda
bulundu.

Sosyalist Yarışmayla 
Dergi Sayısını İkiye Katlayalım!

Sosyalist yarışma başladı. Ülkenin birçok yerinde halka ulaşan dergi sayıları artmaya
başladı. Gerçeğin sesi Yürüyüş, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için halkın ellerinde... 

Sosyalist Yarışmayla 
Dergi Sayısını İkiye Katlayalım!

Haftalardır İstanbul'un mahallele-
rinde halk, devrimcilerle birlikte yaktığı
ateşlerin başında birleşiyor. Yozlaşmaya
karşı mahallesine sahip çıkıyor. Genç-
lerimiz; yakılan ateşlerin başında so-
runlarına birlikte çözüm arıyor, daya-
nışma ve paylaşımı büyütüyor.

1 Mayıs: Yozlaşmaya karşı 21 Ka-
sım’da Şükrü Sarıtaş Parkı’nda yapılan
ateş başı sohbette Halk Cepheliler Hasan
Ferit’in mahkeme süreci, mahalledeki
sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu. 

Esenler: 22 Ka-
sım’da Çiftehavuzlar

Parkı’nda 12 kişinin katılımıyla ateş
başı sohbeti düzenlendi. Marşlarla, şi-
irlerle, türkülerle, halaylarla aydınlandı
akşam. 

Gazi: 22 Kasım'da Halk Cepheliler
tarafından Büyük Gazi Parkı’nda ateş
başı sohbeti yapıldı. Bu haftaki sohbet
konusu ölüm orucu direnişi şehitle-
rinden Şengül Akkurt ve Fatma Ko-
yupınar'ın hayatları ve tecrite karşı
mücadelenin neden gerekli olduğuy-
du.

Çağlayan

Yozlaşmaya Karşı 
İsyan Ateşimizi Büyütüyoruz!

Yürüyüş
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Yozlaşma bugün ülkemizde çok yaygın olarak kul-
lanılan bir devlet politikasıdır. Giydiğimiz elbiseden,
elimizdeki telefona kadar her şey sistemin yozlaştırma
aracı olarak kullanılmaktadır.  

Kelime anlamıyla yozlaşma; “İyi vasıfları kaybedip
kaba, âdî hâl almak, soysuzlaşmak, dejenere olmak”tır.

Evet sahip olduğumuz bütün iyi, güzel olan değerle-
rimizin yitirilmesidir yozlaşma ve sonucu bir halk kül-
türünün yıkılması ve yerine kapitalizmin bencil, çıkarlara
dayalı yoz, tüketim kültürünün yerleştirilmesidir. Yozlaşma
bugün giyimden kuşama, yemeden içmeye, aile ilişkile-
rinden yaşamın her alanına yansıyan bir politikadır. Ka-
pitalist sömürü düzeni “babana bile güvenme” diyor.
Fedakarlığın, vefanın arkadaşlığın, dostluğun yerine
sadece çıkarı ve bencilliği koyuyor. “Her koyun kendi
bacağından asılır” diyor. İnsanları koyun yerine koyuyor.
Kimse kimseye karşı bir sorumluluk hissetmesin istiyor. 

307 madenci SOMA maden ocağında katlediliyor,
bu devletin başbakanı “madenciliğin fıtratında var.
Kaderinize boyun eğin” diyor. 

Kapitalizm nasıl yozlaştırıyor? En basit eğitim sistemini
ele alalım. Çocukluktan itibaren hep bir rekabet içine so-
kulduk.  Kim çıkıyorsa karşına ez geç herkes senin
gerinde kalsın eğer onlar başarılı olursa sen başarısız
olursun. 

Okulda, ya da işte... Senin başarılı olman diğerlerinin
zayıflığına bağlı... Yanı başındaki arkadaşının omuzlarına
basa basa tırmanılır kariyer basamakları. 

Kapitalist çürümüş düzen insanları daha çocukluktan
itibaren birbirine karşı yarıştırarak, rekabet içine  sokarak
yozlaştırıyor. Bencilleştirerek, duyarsızlaştırarak yoz-
laştırıyor. 

Katliamlar yapalım, ezelim, köleleştirelim kimse
sesini çıkartmasın istiyorlar. Cumhurbaşkanı kendine 1
milyar 370 milyona bin odalı kaçak saray yaptırırken,
yoksul halkın iki göz gecekondusu “kaçak” denilerek
başına yıkılıyor. 

Ülkemizde bunlar olurken televizyonda sabahtan
akşama kadar diziler, kadın programları, yemek prog-
ramları, moda programları vs. veriliyor. Ev kadınları
sabahtan akşama kadar bunlarla meşgul ediliyor. İnternette
siyasal, politik yazışmalar suç olarak kabul edilirken
yozlaşmaya hizmet eden her şey serbesttir. 

Uyuşturucu, fuhuş gibi yozlaştırma politikaları yoksul
halkın yaşadığı mahallelerde bizzat devletin desteklediği,
koruyup kolladığı çeteler tarafından teşvik ediliyor, pa-
zarlanıyor. Uyuşturucu ilkokul önlerine kadar inmiştir.
Gençlerimiz hergün kaybolup gidiyor bu bataklık içinde. 

Devletin kul-
landığı en güçlü
silahlardan bir ta-
nesi de sanattır
Kapitalizm sanatı
da yozlaştırmıştır.
Sanat sanat için-
dir der. Müziğin-
den edebiyatına,
sinemasından res-
mine kadar sanatı
da yozlaştırıyor. 

Halkın değerlerinden, güzelliklerinden olmayan ne
varsa allanıp, pullanıp sanat diye, kültür diye halkın
önüne getiriliyor. Televizyon dizileri ile her türlü ah-
laksızlık, yozluk kabul edilebilir hale getiriliyor. Onunla,
bununla düşüp kalkmalar, soysuzluğun, ahlaksızlığın
binbir türlü şekli üzerine filmler, diziler çekiliyor. Diziler
doğrudan yozlaşmanın aracı olarak kullanılıyor. 

Düzen tüm çürümüşlüğüyle halkımıza nüfuz etmek-
tedir. Kendisiyle birlikte halkımızı da çürütmeye çalış-
maktadır. Ki, iktidarını ancak öyle ayakta tutabilir. 

Devrimci sanatçılar buna izin veremez. Buna izin
vermeyeceğiz. Düzenin yoz kültürünün karşısına devrimci
sanat anlayışımızla alternatif olacağız. 

Umudun Çocukları koromuzla, mahallelerde oluş-
turacağımız müzik  gruplarıyla, tiyatro kurslarımızla,
spor faliyetlerimizle, konserlerimizle devrimci olanı,
halkın olanı halkımıza ulaştıracağız.

Düzenin çürümüş, kokuşmuş düzenini yerle bir ede-
ceğiz. Halkın içinde sanatımızla varolacağız. Umudu,
sevgiyi, coşkuyu yayacağız, güzel hayatlar sunacağız.

Bugün açlığı, yoksulluğu devrimci sanatçılar anlatır
yalnız. Düzenin pis kültürüne karşı  sevgiyi anlatır, va-
tanseverliği anlatır, fedakarlığı anlatır. İnsana ait güzel
olan ne varsa bizim sanatımız onu anlatır."Yarin yana-
ğından gayrı her yerde her şeyde hep beraber” diyen
Şeyh Bedreddin’in soyundan gelir, Pir Sultan’ın soyundan
gelir. Beraberliği, paylaşmayı, dayanışmayı anlatır.

Emperyalistler halkı açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor
ve yozlaştırarak buna ses çıkarmamasını istiyor. Emper-
yalizmin yozlaştırmasına karşı duracak, savaşacak ve
halkın yolunu açacak olanlar devrimci sanatçılardır.

Emperyalistler ne kadar uğraşsalar da halkın kültürünü
yok edememiştir. Çünkü halkın büyük bir zenginliği
vardır ve bugünlere kadar gelmiş halkımız sahip çıkmıştır.
Mahsuniler, Ruhi Sular hala unutulmamıştır halkın di-
lindedir..

Düzen Yozlaştırıyor, Çürütüyor... 
Biz Alternatif Olacağız!

Umudun çocukları Sanat Meclisi
Festivali’nde konser veriyor
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Soma’dan Ermenek’e;
Boğaz’daki mülteci teknesinden
Isparta’ya her gün yeni bir katliama
daha uyandığımız bir haftadan geç-
tik. Bu kadar katliamlarda hayatını
kaybedenler arasında bizler teknik
elemanlar, mühendisler, mimarlar da
bulunuyoruz. 

Bu katliamlarda yaşam mücadele-
si vermenin dışında ise birçok temel
sorunla boğuşuyoruz.

Düşük ücretlerle ve güvencesiz
çalıştırılıyoruz.

Sürekli iş bulma ve işsizlik korku-
suyla karşı karşıyayız.

Taşeron, sözleşmeli, vasıfsız işçi vb.
farklı birçok statülerde bulunuyoruz.

Yasalarda belirlenenden daha
uzun sürelerde, esnek çalışma saatle-
riyle, fazla mesai ücretleri ödenme-
den çalıştırılıyoruz.

Çoğu zaman görev tanımı belli
olmayan işlere zorlanıyoruz.

Sigorta primlerimiz ya aldığımız
ücretler üzerinden yatırılmıyor ya da
sigortasız çalıştırılıyoruz.

Proje bazlı veya sınırlı süreli söz-
leşmelerle güvencesizleştiriliyoruz.
İş kazası adı altında katliamlara kur-
ban olarak işçilerin yanı başında biz-
ler de ölüyoruz.

Bunların yanı sıra her türlü hakkı-
mıza gün be gün saldıran elimizden
alan; her gün yeni bir talanın yeni bir
yalanın ifşa edildiği halde bu denli
bir karşı duruşun örülemediği bir
ülkede faşizm koşullarında yaşıyo-
ruz.

Bu sorunlarımızın listesini sayfa-
larca uzatabiliriz...

Peki bu kadar sorunlarımız var-
ken bizler, asıl işi sorun çözmek olan
mühendisler, mimarlar en genelinde
teknik elemanlar neden sorunları-
mız etrafında sonuç alabilecek bir
örgütlenme yaratamıyoruz?

Statülerimiz veya konumlarımız
farklı olsa da sorunlarımız aynı. Bu
sorunlarımızın çözümü için farklı
düşünme ve kavrama yeteneklerini

bütünleştirerek, birlikte hareket ede-
bilmeyi ve bireysel güç olma yerine
toplumsal bir güç oluşturabilmenin
zeminini sağlamalıyız. Bu oluşum
aynı zamanda mühendis-mimar
meclislerinde örgütlenmemizin zemi-
nini de oluşturacaktır.

Sivil Toplumculuktan
Sonuç Alıcı Bir
Örgütlenmeye:
Mühendis Mimar
Meclisleri...

Zaman zaman sivil toplumcu bir
anlayışla gerçekleştirilmeye çalışılan
örgütlenmelerden daha farklı bir
örgütlenmeye ihtiyacımız var.
Mühendis mimarlar olarak sonuç
alıcı örgütlenmelere ihtiyaç duyuyo-
ruz. Çünkü sivil toplumcu anlayış;
temelde kapitalizme karşı değildir,
onun sadece sosyal devlet vb. meka-
nizmalarla ehlileştirilmesini ister, kit-
leselleşme, örgütlenme ve mücadele-
yi geliştirme gibi dertleri yoktur.

Mücadeleyi uzlaşma, diyalog ve
yasallık sınırları içerisine hapseder. 

Meşruluk yoktur, faşizme karşı
mücadele yoktur, iktidar iddiası yok-
tur; bunların karşısına protestoculuğu
koyar. 

Politikalarının ve mücadelesinin
sınırları düzen tarafından çizilir. Bu
sınırların dışına çıkmayı düşünmez,
düşünemez...

Eylem tarzı olarak benimsediği;
hiçbir yere hiçbir mesajı olmayan,
yumuşatılmış, sulandırılmış, ciddi-
yetsizleştirilmiş eylemlerdir.
Sloganları da buna uygun olarak
şekillenir.

Risksiz, bedelsiz bu yanıyla da
sonuç almaya dönük olamayan bir
mücadeleden yanadır.

İşte bu nedenledir ki bizler sivil
toplumcu bir anlayışta değil sonuç
alıcı bir şekilde Mühendis Mimar
Meclisleri’nde örgütlenmeliyiz!

Bu şekilde bir örgütlenme içerisin-

de, ekonomik, demokratik, sosyal ve
siyasal haklarımız için nasıl mücadele
etmemiz gerektiğini ve temel amacımı-
zın ne olduğunu daha açık bir şekilde
ortaya koyabiliriz. Bunun sonucu ola-
rak da taleplerimizi daha güçlü olarak
gündeme taşıyabilir ve sonuç alabiliriz.
Taleplerimizin dile getirilmesi sırasın-
daki temel dayanaklarımız; talebimizin
mühendis mimar kitlesinin taleplerini
yansıtması, meşruluğu ve haklılığı
olmalıdır. 

Ekonomik ve demokratik talepleri
doğrultusunda mücadele etmeye başla-
yan teknik elemanlar sınıfsal olarak da
daha ileri bir bilince ulaşarak çıkarları-
nın bu düzende olmadığını kavrayacak-
tır. Meclislerde örgütlenen teknik ele-
manlar; örgütlü olmanın, dayanışmanın
ve demokrasinin ne olduğunu görerek,
iktidarın baskı ve saldırılarını yaşaya-
rak, hak aramanın zorunluluğunu öğre-
necektir. 

Gücünü ve kitlesini ücretli çalışan
veya işsiz mühendis ve mimarlardan
alan bir örgütlülük olarak meclislerde
kendi sorunlarımızı daha net ortaya
koyabilecek ve bu sorunlarımızın çözü-
mü için programlar çıkarabileceğiz.
Ancak bunu sağlam ve ayakları yere
basan bir mücadele perspektifiyle ve
kolektif, örgütlü bir çalışma tarzıyla
gerçekleştirebiliriz. Bu çalışma tarzın-
da gerekli görev paylaşımlarını yapma-
lıyız. Bu görevlerin yerine getirilmesi
için mühendis mimar alanının içerisin-
de bulunmalı, o alanda yapılacak olan
tüm eylemlilik ve etkinliklerde gücü
dahilinde yer almalı, bu eylem ve etkin-
liklere devrimci bir muhteva kazandır-
malıyız. Örgütlenmeye fakültelerden,
işyerlerinden başlamalı, fakültelerde ve
işyerlerinde iş yeri temsilcilikleri, çalış-
ma grupları ve çalışma komiteleri-
mekânları oluşturmalıyız. Araştırma
grupları kurarak, bunları her birimde ve
her düzeyde yaygınlaştırmalıyız. 

Gücümüz oranında faaliyetlerimizi
yönlendirecek olan günlük, haftalık,
aylık ve yıllık programlarımız ve

Tüm Meslektaşlarımıza Çağrımızdır; 
Mühendis Mimar Meclislerinde

Örgütlenelim!
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hedefler hazırlamalıyız. Günübirlik bir çalışmaya asla
ve asla kapılmamalıyız, bu durumda gelişmelerin, olay-
ların peşinden sürükleniriz. Karanlıkta el yordamıyla
ilerleyen biri gibi değil, programlı ve önünü gören bir
örgütlenme olmalıyız. 

Mühendis mimar kitlesi duyarsız ve tepkisiz değil-
dir, ancak şu an için örgütsüzdür. Örgütsüz olduğu için
de; sahipsizdir. Baskı ve zulüm karşısında suskunluğu;
işte bu sahipsiz olmasındandır. İşte bu nedenledir ki her
türlü hak gasplarına karşı seslerini çıkaramamaktadırlar. 

Bu örgütsüzlüğü besleyen, büyüten iki ana kaynak
vardır. 

Bunlardan birincisi, iktidarın yarattığı örgüt korkusu
ve bu korkuyu sürekli kılmak için uyguladığı baskı ve
terör. 

İkincisi ise, örgüt, örgütlenme düşüncesini yok eden
“sivil toplumcu” anlayışlardır. 

Bu görevi “Halkın Mühendis Mimarları” olarak
bizler yerine getirmeliyiz. Bunu yaparken de ekonomik,
demokratik, sosyal ve siyasal mücadelenin birbirinden
ayrı ele alınamayacağını, birbiriyle bütün olduğunu vur-
gulayarak sınıfsal temelde örgütlenmeli ve mücadele
etmeliyiz. 

Bu noktada müdahale edemediğimiz süreç çok hızlı
işlemektedir. Programsızlık ve eylemsizlik içerisinde
geçen her gün biz mühendis mimar ve şehir plancıları-
nın, halkın ve ülkenin aleyhine işlemektedir. Bunu da
ancak Mühendis Mimar Meclisleri‘nde örgütlenmeyle
aşabiliriz. Çünkü;

Güçleri Örgütsüzlüğümüz,
Korkuları Örgütlülüğümüzdür

Grup Yorum, 30. yıl konser çalışmaları çerçeve-
sinde söyleşilere başladı.

Armutlu:
Grup Yorum’un yapacağı söyleşilerin ilki 23 Ka-

sım'da Armutlu’da gerçekleşti. Grup Yorum’un 30.
yıl konserlerinin önemi anlatıldı. Nasıl çalışma ya-
pılacağı, bütün çalışmalarda komitelerin nasıl olması
gerektiği konuşuldu ve 6 kişilik komite kuruldu.
Söyleşiye 15 kişi katıldı. 

Esenyurt: 
Esenyurt Halk Cepheliler tarafından, 22 ve 24

Kasım günleri Esenyurt Meydan, Yeşilkent ve Yenikent
mahallelerinde 25 Kasım Salı günü yapılacak olan
Grup Yorum söyleşisinin afişlerinden 150 adet asıldı.

Bağcılar:
Bağcılar'da 20-21 Kasım günlerinde Grup Yorum

söyleşisinin duyuru afişleri kahvehane, kafeler ve
birçok esnafa asıldı. Göztepe ve Yıldıztepe mahalle-
lerinde asmaları için dergi okurlarına afiş bırakıldı.

1 Mayıs
Cepheliler, yeni yapılan ilköğretim okulu inşaatının duvarlarına

11 adet yazılama yaptılar. "DHKP-C, 1 Mayıs Cephedir Müca-
deledir, DHKC SPB Katillerin Peşinde, Umudun Adı DHKP-C"
sloganları 1 Mayıs halkını selamladı.

AMED
Amed’de Cepheliler umudun adını yoksul mahallelerin du-

varlarına işlemeye devam ediyor. 21 Kasım’da Bağlar-Kaynartepe
Mahallesi’ne 8 adet yazılama yaptılar. Duvarlara yapılan “Yaşasın
Tam Bağımsız Kürdistan, DHKP-C, Biji Kürdistan" yazılamalarıyla
mahallede halkı Cephe saflarında emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaşmaya çağrıldı.

ANTEP
Antep’te 20 Kasım’da Düztepe Mahallesi’nde Cepheliler

Umudun Adını duvarlara nakşettiler. 

BURSA
Bursa’da Panayır Mahallesi ve Gemlik ilçesinde Cepheliler

Umudun adını duvarlara nakşetti. Panayır mahallesinde "Umudun
Adı DHKP-C - CEPHE" ve "DHKC-SPB" yazılamaları yapıldı.
Gemlik Eski Sahil bölgesinde de duvarlara umudun sloganları ya-
zıldı.

Grup Yorum 30. Yıl Söyleşilerinde!

Cepheliler Duvarları
Umudun Adıyla Donattılar



F a ş i z m
ölülerimizle

dalga geçiyor, burju-
vazi işçimizi sömürüyor. Madende,  in-
şaatlarda, fabrikalarda, tarlalarda köle
gibi çalıştırıyor, katlediyor, ölülerimizin üs-
tünde tepiniyorlar. Ailelerimizin üzerinden
günah çıkarıp pis aşağılık emellerine alet
ediyorlar. Faşizm bunu yaparken en ah-
laksız, çirkin bir şekilde yapıyor. Bir şey-
den eminiz ki, halk düşmanı AKP kendi
ahlakına göre davranmaktadır.

Emekçinin emeğine göz diken AKP
iktidarı, patronları korumakta onlar için
özel yasalar çıkarmaktadır. Madenlerdeki
köle gibi çalışma koşullarının torba ya-
sayla nasıl yasal hale getirildiğini görü-
yoruz. 2014 yılının ilk on ayında 1600
emekçimiz halk düşmanı AKP ve onun
beslemesi patronlar tarafından katledil-
di. 12 yıllık iktidarları boyunca ise 13 bin
442 işçi katledildi. Katiller ise her zaman
cezasız kaldı. Düzenin mahkemeleri ta-
rafından korundu. 

Halk düşmanı AKP’nin ve onun va-
lileri aynı ahlaksızlık ve arsızlıkla halk-
la dalga geçmeye, halka sadaka verip iş
yaptığını göstermeye çalışıyor. Son arsızlık
ise Karaman’da maden katliamında ölen
işçinin babasına Recep Güngör’e yapılan
“kara lastik ayakkabı yardımı”… Ba-
sın o kadar çok ilgilendi ki devletin eşrafı
yardıma koştu. Helalinden işçi babası Re-
cep Gökçe’ye kara lastik ayakkabı gön-
derildi. Tepki toplayan bu yardıma
AKP’nin Karaman Valisi Murat Koca
açıklama yaptı. Özrü kabahatinden büyük
“Zaatı muhterem” diyor ki; "Son derece
iyi bir niyetle Ermenek Kaymakamı Eyüp
Güngör, Recep Gökçe'ye kışlık ayakkabı
alınması talimatını vermiştir. Kaymaka-
mın İlçe Müftüsü Mehmet Seven'e konu-
yu iletmesi üzerine, Kazancı Bucak Ma-
hallesi imam hatibi Azim Pişkin ayakka-
bı alınması için görevlendirilmiştir. Ka-
zancı Merkez Mahallesi muhtarı olan ve
aynı zamanda ayakkabı satıcısı olan Nu-
rettin Albayrak'tan kışlık deri ayakkabı
alınmıştır. Bunun yanında Bucak Ma-
hallesi imam hatibi Azim Pişkin, o bölgede
yaygın olarak lastik ayakkabı kullanıldı-
ğından dolayı kendisi de bir lastik ayak-

kabı alarak Recep Gökçe'ye hediye etmiş.
Vatandaşımız Recep Gökçe de alınan bu
ayakkabıları kabul ederek, yöre şartları
nedeniyle lastik ayakkabıyı giymeyi ter-
cih etmiştir."

Her zamanki gibi günah keçisi ma-
halle hatibi Azim Pişkin oldu. Ne de olsa
alışkınız, her katliamda her sorunda
günah keçisi ilan edilecek birileri bulu-
nur asıl sorumlular yani faşizm bunun
dışında kalır. 

Ölen madencinin babasının açıkla-
ması ise; "Param yok, param olsa ben
bu ayakkabılarla gezer miyim milletin
içinde. 'Elindeki lastiği atıver' derler.
'Atarım ben, siz karışmayın' derim. Elin
kadar ben alamadım mı? Elin kadar ben
giyemedim mi? Param yok alamadım.
Dişlerim yok. Eşimin de benim de diş-
lerim tükendi. Doktora yaptıracağımız
dişler 'tutar mı tutmaz mı' diye sorduk.
Yoksulluk nedeniyle gidip taktıramadık.
Eğer orada param olsaydı, hemen tak-
tıracaktım” dedi. 

Recep Güngör’ün yaşadıkları Halk
düşmanı AKP’nin yeni Türkiye’sinin res-
midir. Bu resmi yaratan kendileridir. Bu
resimde utanması gereken Recep Gün-
gör değildir. Madenci babası ayakkabı-
sından utanmakta ve diyor ki; “bende
olsa giyer miydim?” Milyonlarca hal-
kımızı yoksulluğa mahkum bırakanlar
utanacak, sen değil. İşçi tulumuyla can
veren işçiler, yol kazalarında sağlıksız ta-
şınarak can veren çiftçiler, inşaat ve ter-
sanelerde sağlıksız iş koşullarında çalı-
şıp hayatlarına kast edilen emekçilerin

hesabını verecekler.

Bu arada tartışılması gereken asıl ko-
nular tali kalmıştır, madende yaşanan
katliamın sorumluları yargılanmak ye-
rine arsızca devlet ve patron birbirini
suçlamıştır. Doğru düzgün yargılanan
yok soruşturmanın seyri ise bütün kat-
liam davaları gibi zamana bırakılmak is-
tenmekte.  

Ülkemizde sömürü çarkının acıma-
sız dişlileri arasında öğütülen işçi ve
emekçiler bu sömürü çarkına dur demek
zorundadır. Ve bunun için örgütlenmek
bir zorunluluktur. Burjuvazinin iktida-
rına son vermek için Devrimci İşçi Ha-
reketi’nde örgütlenmeye Cephe safla-
rında halk iktidarını kurmaya çağırıyo-
ruz. Tek çıkar yolu budur. 

Korkun bu ayaklardan.
Bu ayaklar 

bir gün baş olacak

Düşmanı
Halk

AKP

Grup Yorum’un tüm Anadolu’da
yaygınlaştırdığı halk koroları için
Adana’da çalışmalar yapılmış ve koro
kayıtları alınmıştı. 23 Kasım'da Grup
Yorum üyelerinin de katıldığı toplan-
tıda, koronun nasıl olacağı üzerine soh-
bet edildi ve yeni kayıtlar yapıldı. Cu-
martesi günleri saat 15.00‘da Şiva
Kafe'de başlayacak olan koro çalış-
maları için kayıtlar devam ediyor. 50
kişinin katıldığı toplantı "Dağlara
Gel", "Güleycan", "Çavbella" türküleri
coşkuyla söylenerek sonlandırıldı.

YENİ KAYITLAR İÇİN ADRES:
Tepebağ Mah. Cemal Gürsel
Cad.No.33 Dilek İşhanı (Tepebağ
Lisesi Karşısı) Seyhan/ADANA
TELEFON: (0-546) 200 42 33

Grup Yorum Ankara Halk
Korosu Kayıtları Başladı!

Umudun türkülerini birlikte söy-
lemek için Grup Yorum halk korosu-
na sizleri de bekliyoruz!

İdilcan Kültür Merkezi
Bilgi İçin:  0534 780 49 61
Email:ankarahalkkorosu@gmail.com

Yürüyüş

30 Kasım
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Anadolu
Halk Koroları  İle
Sesimiz Daha Gür



Adalet Bakanlığı tarafından ha-
pishanelerde hücrelere kameralar ta-
kılmakta ve avukat görüş kabinleri
cam kabinlere çevrilmektedir. Bir
çok F tipinde bu uygulama tamam-
lanmıştır. 

Avukat görüş kabinleri yıkılarak,
dört tarafı kameralarla çevrili cam ka-
binler yapıldı. Bu kabinler, gardiyanlar
tarafından izlenip dinlenirken, tut-
saklara gelin burada avukatlarınızla
görüşeceksiniz denilerek hukuki ola-
mayan bir avukat görüşü dayatıl-
maktadır.

Nerede kaldı avukat müvekkil
arasındaki mahremiyet, savunma giz-
liliği gibi haklar?

Kendi yasalarına bile uymayan
devlet meşru değildir. 

Hücre havalandırmalarına tutsak-
ların yattığı odayı, tuvaletlerini dahi
izleyecek şekilde kamera takan dev-
let gayrimeşrudur. 

Elbette bu uygulamaların bir an-
lamı var. F tipi tecrit hücrelerinde 14
yıldır teslim alamadıkları tutsakları in-
sanlık dışı bu tür uygulamalarla tes-
lim almaya çalışıyorlar. 

Havalandırmalardaki kameralarla
tutsaklara 24 saat aldığınız her nefe-
si takip ediyoruz, izliyoruz paranoyası
yaratmak istiyorlar. 

En meşru savunma hakkınızı dahi
keyfi bir şekilde gasp ederim diyor.
Ben ne istersem onu yaparım diyor.
Kameralar ve cam fanuslarla tutsak-
lar üzerindeki psikolojik işkenceyi 2
katına çıkarmak istiyorlar. 

Bu uygulamaların ikisi de işken-
cedir. Tuksaklarda her an izleniyorum
paranoyası yaratarak tecrit altındaki
tutsakları yeni tecrit saldırılarıyla
kuşatmak istiyor. 

Güvenlik gerekçesini göstererek
24 saat kameralarla izleyen devletin
aslında nasıl bir ahlaka sahip oldu-
ğunu gösteriyor. 

Oysa güvenlik önlemi dediğiniz

şeyin nasıl bir psikolojik iş-
kence olduğu ve ciddi sonuçlara yol
açtığını bizler çok iyi biliyoruz. 

Burada söylenen şey, bak sizi 24
saat denetleyeceğiz, izleyeceğiz his-
sinin yaratılmasıdır.

24 saat 8 adımlık bir hücrede sü-
rekli izlendiğinizi düşünün.

Yemek yerken, kitap okurken, ya-
tarken, kalkarken... sürekli denetlen-
diğinizi, gözetim altında olduğunuzu
düşünün. 

Nasıl bir işkencedir? 
24 saat kamerayla izleme ve avu-

kat görüşüne çıkmamak işkence de-
ğil de nedir?

Avukat görüş kabinlerinin camdan
yapılması ve görüşmelerde yapılan
konuşmaların avukat ve müvekkil
dışında aynı mekanda bulunan herkes
tarafından duyulacak olması savun-
manın gizliliği koşullarını ortadan kal-
dırmaktadır. Tutsak ile avukatı ara-
sında yapılan her konuşma gardi-
yanlar tarafından izlenmekte ve din-
lenmektedir. 

Bu açıkça savunma hakkının gas-
pıdır. 

Devrimci tutsaklar böyle bir hak
gaspını kabul etmiyor ve asla etme-
yeceklerdir. 

Aylardır cam kafeslerde avukat gö-
rüşünü kabul etmedikleri için tutsaklar
disiplin cezalarına çarptırılmaktadır. 

TAYAD olarak devrimci tutsaklara
yapılan bu  saldırılara karşı sessiz kal-
mayacağız. Her zaman evlatlarımızın
yanında olduk ve olmaya devam ede-
ceğiz. 

Cam Kafesler
Avukatların da Savunma
Hakkının Gaspıdır!

Avukatlar cam kafes saldırısına
karşı sessiz kalamaz. Kalmamalıdır.
Gasp edilen sadece bizim çocukları-
mızın savunma hakkı değil, sizin
avukatlık yapma hakkınız da gasp edil-

mektedir. Müvekkil ile avukatı ara-
sındaki her türlü görüşmenin gizlili-
ği uluslararası bir çok sözleşme ile  ka-
bul edilmiş bir haktır. Bu hakka sahip
çıkmak başta avukatların görevidir. 

Tutsakların  sesine siz de sesinizi
katmalısınız. Dört duvar arasındaki
Özgür Tutsaklar, faşizmin bu saldı-
rısına karşı direniyorlar. 

Müvekkil avukat mahremiyeti, sa-
vunmanın gizliliği gibi haklarımız na-
sıl engelleniyorsa, sizlerin de elleri-
nizden alınmaktadır. Buna izin verme-
yin. 

Biz TAYAD’lı anneler, babalar
olarak bu saldırıyı kabul etmiyor ve
evlatlarımızın direnişini dışarıda bü-
yütüyoruz. Sizleri de savunma hak-
kınıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

Sonuç Olarak;
1- 24 saat kameralarla izlemek

onursuzluktur. Tecrit içinde tecrittir.
Psikolojik işkencedir. 

2- Avukat görüş yerlerine yapılan
cam kafesler tutsakların ve avukatların
savunma hakkının gaspıdır. 

3- Havalandırmalara konulan ka-
meralarla, avukat görüş yerlerine ya-
pılan cam kafeslerle tutsaklarda 24
saat denetleniyorum, izleniyorum pa-
ranoyası yaratmak işkencedir. Bu
uygulamayı kabul etmiyoruz.

Tecrit içinde tecrite son! 
24 saat kameralar ile izlemeye son
Cam kafeslerinizi parçalayaca-

ğız. 
Savunma hakkının gaspına son!

TECRİT İÇİNDE TECRİT İŞKENCESİNE SON!
DÖRT TARAFI KAMERALARLA ÇEVRİLİ 

CAM KAFESLERİ BAŞINIZDA KIRACAĞIZ!
TAYAD’lı Aileler

30 Kasım
2014

Yürüyüş
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Devletin zulmettiği halkımızın
yanında, hiçbir çıkar gözetmeden,
insanlığın en soylu damarı dev-
rimciler vardır. Paylaştıkça azal-
tacağız acılarımızı, paylaştıkça çoğaltacağız sevinçlerimizi,
diyen Halk Cepheliler, 24 Kasım günü Çorum’un Çukuröz
Köyü’ndeydi. 15 Kasım’da yanan yerlerin üzerinde dumanların
hala tütmekte olduğu görüldü. Muhtar ve köylülerle yapılan
konuşmalarda; devletin belirli sözler vereceği, ancak bunları
tutmayacakları anlatıldı. Wan gibi örnekleri anlatan Halk
Cepheliler, muhtara Çukuröz’ün ihtiyaçlarının kendilerine
bildirilmesini istedi. Muhtar Halk Cephelilere tek tek teşekkür
ederek “Siz taa İstanbul’dan gelmişsiniz. Teşekkür ederiz,
bir ihtiyacımız olduğu zaman mutlaka size haber vereceğiz.”
dedi. Ziyarete 75 Halk Cepheli katıldı. Halk, acı ve mutlu
her gününde yanında devrimcileri görecek.

Başbakan Davu-
toğlu'nun Dersim'e
gelişini protesto et-
mek için eylem ya-
pılacağını bilen polis,
Dersim merkezdeki
yolları 21 Kasım'da

bariyerlerle, çevik kuvvet polisleri, ile kapattı, çatılara özel
timler yerleştirdi. Davutoğlu'nun ziyareti nedeniyle çeşitli
illerden Dersim'e 1500 polis takviye olarak getirildi. Katil
AKP ve onun katil başbakanı, "Dersim'den Defol" sloganlarıyla
karşılandı. Dersim Halk Cephesi ve Demokratik Haklar Fe-
derasyonu, Dersim’de OHAL uygulamasına ve Ahmet Davu-
toğlu’nun elini kolunu sallayarak gezmesine karşı halkı eyleme
çağırdı.

23 Kasım'da Sanat Sokağı'nda toplanan kitle öfkeli slo-

ganlarla yürüyüşe başladı. PTT önünden çarşı merkezine yü-
rünürken polis barikatları önüne gelindiğinde sloganlarla bir
süre beklendi. Ardından tekrar Sanat Sokağı’na yüründü ve
Belediye binası karşısındaki barikatlara yüklenildi. Buradaki
barikat demirleri çekildi ve fiili müdahale başladı. Tekme ve
yumruklarla polise saldıran kitleye, polis biber gazı ve plastik
mermi kullandı. Cumhuriyet Caddesi'nde de başlayan çatışma
sırasında bazı polislerin ağzı-burnu kan içinde bırakıldı. Sanat
Sokağı'nda tekrar toplanan kitle, bir süre sonra yürüyüşe geçip
belediye önündeki polislere yüklendi. Katil sürüsü halka sal-
dırmaya başlayınca kitle de taşlarla karşılık verdi. Devrimcilerin
ve halkın direnişi ile katil AKP’nin Başbakanı, yalakaları ve
AKP’den medet umanlar rahat edemediler. Dersim Cemevi’nde
halkı yalanlarla kandırmak isteyenlere Dersim merkezde cevap
verildi. Saatler süren çatışmalar nedeniyle Davutoğlu belediyeye
yapacağı ziyareti iptal etmek zorunda bırakıldı.

İstanbul
Bağcılar: Karanfiller Kültür Merkezi’nde ‘Gözaltı Tav-

rımız’ konusunda halk okulu çalışması yapıldı. Gözaltına
alındığımız ilk andan itibaren haklılığımız ve meşruluğumuzla
hareket etmemiz gerektiği anlatıldı. 

Esenyurt: Her hafta yapılan Halk Okulu çalışmasında,
18 Kasım günü ‘Kollektivizm’ konusu işlendi. 

Okmeydanı: 19 Kasım günü yapılan Halk Okulu çalış-
masında “Sonuç Alıcılık” konusu tartışıldı. Akşam saatlerinde
başlayan çalışmada Hasan Ferit’in mahkemesine katılım ve
Liseli Gençlik kurultayına yapılan çalışma örnekleri üzerinden
sonuç alıcılık ve kullanılan yöntemler tartışıldı. 

İkitelli: İkitelli Özgürlükler Derneği’nde 25 Kasım’da
Halk Okulu çalışması yapıldı. Bu haftaki halk okulunun
konusu ‘Sahiplenme’ idi. Mahallede yaşadığımız sorunlar
ancak halk meclislerinde çözülür denilerek, meclis kurma
çalışmalarına katılım çağrısı yapıldı.

Gebze: Ulaştepe Mahallesi’nde, halkın dayanışmasıyla
kurulan okulun açılışına 20 veli, öğrencilerle birlikte katıldı.
22 Kasım günü düzenlenen açılışta, çocuklarımızın geleceği
için yapılabilecekler ve okullardaki eğitim sisteminin eksikleri
üzerine velilerle sohbet edildi. Halk Okulu’nda, hem okul-
lardaki eğitim sistemine alternatif oluşturulacağı, hem de
mahallelerdeki yozlaşmanın önüne geçmek için çalışılacağı
vurgulandı.

Ankara
Hüseyingazi: 22 Kasım günü Halk Okulu açıldı. Cu-

martesi ve pazar günü boyunca devam eden etüt çalışmalarında
12 öğrenciye derslerde yardım edildi. 

İki gün boyunca süren kayıtlarla toplam 30 öğrencisi
olan Halk Okulu dersleri 29 Kasım sabah saat 10.00 da baş-
lamak üzere etüt çalışmaları bitirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, çocukların
temel haklarıyla ilgili 21 Kasım'da açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada, iktidarın çocuk işçiliği, engelli çocuklar, cinsel
istismar, sokakta yaşamak zorunda bırakılan ve bağımlı
çocuklar gibi konularda, iktidarın çözüm için hiçbir
politikası olmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında:
"Hepsinden önemlisi devletin yaşam hakkını koruma adına
‘öldürmeme yükümlülüğü’ çocuklar için de hedef gözet-
meksizin ihlal edilmektedir. Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol
ve daha onlarcasının failleri ya belli değildir ya da meşru
müdafaa gerekçesi ile beraat etmişlerdir. Gezi olayları es-
nasında 16.06.2013 tarihinde oturduğu mahallenin günlerce
biber gazı, tazyikli su ve onlarca polisle ablukaya alınması
sonucu annesini ve kardeşlerini ekmek almaya yollamayarak
kendi giden 14 yaşındaki Berkin Elvan da yaşam hakkı
ihlal edilen bir çocuktur" denilerek en temel hakların dahi
devlet tarafından gasp edildiği söylendi.

Açılım Yalanlarınızla Sizi Cehennemin Dibine Göndereceğiz!

Yürüyüş
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Halk Okullarıyla Bilinçlenecek,
Haklarımızı Öğreneceğiz!

Zorluklar ve Acılar
Paylaşınca Azalır 

ÇHD' den Çocuk Hakları İle İlgili Açıklama



F tipi hapishanelerin “tecrit” po-
litikası üzerine inşa edilmiş hücre
tipi tecrit hapishaneler olduğu artık
herkesin malumu. Bu hapishaneler
tutsakların hem birbirleriyle, hem de
dışarıyla ilişkilerinin azami olarak
sınırlandırıldığı izolasyon hapisha-
neleridir. Ancak tecrit politikası olarak
ifade ettiğimiz şey yalnızca F tipi
hapishanelerin fiziksel koşullarıyla
ve bu koşullarla bağlantılı sosyal
izolasyonla sınırlı bir olgu değildir.
Bunlara ek olarak uygulanan keyfi
dayatmalar, yaptırımlar, saldırılarla
bütünleşen bir düşüncelerden vaz-
geçirme, tretman/iyileştirme, ıslah
etme/yola getirme politikasıdır. 

Tecrit politikası, özünü oluşturan
fiziksel/sosyal izolasyonun yanında
her türlü keyfi uygulama, dayatma
ve fiziksel saldırıyla; disiplin soruş-
turmaları ve cezalarla birlikte bugün
de sürüyor. 

F tipi hapishanelerde bir süredir
gündemde olan saldırılardan biri de
avukat görüş kabinlerinin şeffaf
fanus haline getirilmesidir. 

Uygulama genel olarak şu şekilde:
F tipi hapishaneler yapıldığından beri
kullanılan ve gardiyanların istedikleri
zaman içeriyi görebileceği bir camı
olan A, B ve C bloklarda bulunan
avukat kabinleri tadil edilerek ya
Sincan ve Edirne F tipi hapishanele-
rinde olduğu gibi üç tarafındaki
duvarlar tamamen kırılıp tabandan
tavana kadar camlarla çevrilmiş
bölümler haline getirilmekte ya da
Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde
olduğu gibi üç tarafındaki duvar-
lara 1,50 x 1,50 metrelik camlar
takılmaktadır. Böylece avukat görüş
kabinleri sıralı hale getirilmekte ve
bir noktadan; örneğin ana koridordan
ve her bir görüş kabininden tüm ka-

binler görülebilmektedir. Ayrıca camlı
kabinlerin ses yalıtımı da bulunmadığı
için avukat-müvekkil görüşmesinde
konuşulan her şey hem diğer kabin-
lerden hem de koridorlarda bulunan
gardiyanlar tarafından rahatlıkla du-
yulabilmektedir. Yine ziyaretçilerin
kullandığı koridorlardan da kabinler
rahatlıkla görülebilmekte, ses yalıtımı
olmadığı için kabinlerde konuşulan
her şey herkes tarafından duyulabil-
mektedir. Kısaca; fanus tabir etti-
ğimiz bu camlı kabinlerde avu-
kat-müvekkil görüşmesinin hiçbir
mahremiyeti kalmamaktadır. 

Bu durum Kocaeli İnfaz Hakimliği
tarafından 17 Ekim 2014 tarihinde
yapılan bir keşifle de tespit edilmiştir.
Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishane-
si’nde kalan özgür tutsakların talebi
üzerine hapishanede keşif yapan infaz
hakimi tarafından hazırlanan 17 Ekim
2014 tarihli keşif tutanağında şu ifa-
deler yer alıyor: 

“Keşfe konu avukat görüş ma-
hallerinin incelenmesinde söz konusu
mahallerin cezaevinin koridorlarının
birinde, koridorun her iki tarafında
olacak şekilde toplam dört tane avu-
kat görüş mahallinin bulunduğu, bu
mahallerin ikişerli olarak yan yana
oldukları, mahallerin cam bölmelerle
ayrılmış olması nedeni ile bir görüş
mahallinden diğer üç görüş mahal-

linin görülebildiği, bunun dışında
görüş mahallerinin koridordan ve
bahsedilen koridora dik olarak bu-
lunan ve ziyaretçi görüşleri için kul-
lanıldığı anlaşılan koridordan tama-
men görülebildiği anlaşıldı. 

Görüş mahallerinde yapılan ko-
nuşmaların dışardan duyulup duyul-
mayacağının anlaşılması için cezaevi
görevlilerinin görüş mahallerinde
konuşmaları sağlandı. Bunun üzerine
yapılan tespitte bir görüş mahallinde
yapılan konuşmaların yanında bu-
lunan görüş mahallerinde duyula-
bildiği, özelikle ziyaretçi koridoru
olarak kullanılan yerde görüş ma-
hallerinde yapılan konuşmaların ra-
hat şekilde anlaşıldığı görüldü.”

Hapishaneler arasında uygulama
açısından bazı küçük farklılıklar ol-
makla birlikte uygulamayla temel
olarak, Kocaeli İnfaz Hakimliğinin
bu tespit tutanağında da belirtildiği
gibi, avukat-müvekkil görüşmelerinin
herkesçe görülebilir ve duyurulabilir
hale getirilmesi söz konusu. Böylece,
hukuken de güvenceye alınmış olan,
“avukat müvekkil görüşmesinin
mahremiyeti” ortadan kaldırılmakta,
savunma hakkı kullanılamaz hale
getirilmektedir. 

Söz konusu uygulamaya dayanak
olarak Ceza ve Güvenlik Tedbirle-

Hapishanelerde Avukat Görüşlerindeki Cam Kafesler
Savunma Hakkının Gaspıdır! Tecrit İçinde Tecrit İşkencesidir!

Tecrit İşkencesine Son!
Savunma Hakkımızı Gasp Ettirmeyeceğiz! 

Cam Kafeslerinizi Parçalayacağız!

30 Kasım
2014
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rinin İnfazı Hakkında Ka-
nunun 59. Maddesi gösteril-
mektedir. Kanunun “Avukat
ve noterle görüşme hakkı”
başlıklı 59/2 Maddesi şu şe-
kildedir; 

“ …(2) Avukat ve noter
ile görüşme, meslek kimlik-
lerinin ibrazı üzerine, tatil
günleri dışında ve çalışma
saatleri içinde, bu iş için ay-
rılan görüşme yerlerinde, ko-
nuşulanların duyulamayacağı, an-
cak güvenlik nedeniyle görülebile-
ceği bir biçimde yapılır…”

Bu maddede avukat-müvekkil gö-
rüşmesinin “güvenlik nedeniyle gö-
rülebileceği” belirtilmiş ise de yine
aynı maddede konuşulanların duyu-
lamayacağı da açıkça ifade edilmiştir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki; görüş-
menin güvenlik nedeniyle görülebil-
mesi, görüşmenin her ayrıntısının
herkesin görebileceği biçimde aleni
olması gerektiği anlamına gelme-
mektedir. Kaldı ki; uygulama hayata
geçirilmeden önce kullanılan avukat
görüş mahalleri de güvenlik nedeniyle
ama yalnızca bu amaçla görülebil-
mekteydi. Söz konusu uygulamayla
avukat-müvekkil görüşmesinin gü-
venlik nedeniyle izlenmesi değil, gö-
rüşmenin alenileştirilmesi söz konusu
olmuştur. Ki bu durum hem bu ya-
sayla korunmaya çalışılan (!) “avukat
-müvekkil görüşmesinin mahremi-
yeti” ilkesine, hem de bu ilkeyi de
içeren diğer ulusal ve uluslararası
hukuk normlarına/kurallarına aykırılık
oluşturmaktadır. 

Örneğin; bu durum, 1990 tari-
hinde Havana’da toplanan Birleş-
miş Milletler Konferansı tarafından
kabul edilen, bu sebeple Havana
Kuralları olarak da bilinen Avu-
katların Rolüne Dair Temel Pren-
sipler adlı belgede; “… Gözaltına
alınan veya hapsedilen herkesin, bir
avukat tarafından vakit geçirilmeden
ziyaret edilmesi, kesintisiz biçimde
iletişim kurabilmesi ve sansüre uğ-
ramadan tam bir gizlilik içinde gö-
rüşebilmesi için yeterli imkanlar, za-
man ve kolaylık sağlanır…” şeklinde
ifade edilen düzenlemeye aykırıdır. 

Yine bu durum, Avrupa Konseyi
Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki
Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı
Tavsiye Kararı adlı metinde “…
Dosyaların, diğer dokümanların ve
elektronik haberleşmenin içeriği de
dahil olmak üzere avukat müvekkil
ilişkisindeki gizliliği korumak için
her türlü tedbirler alınır…” şeklinde
ifadeye yer verilmekle avukat-mü-
vekkil ilişkisinin gizliliğinin esas ol-
duğu vurgulayan düzenlemeye de
aykırıdır. 

Bu konudaki başka bir metin de
27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de
toplanan Uluslararası Avukatlar
Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul
edilen 21. YÜZYILDA AVUKATLIK
MESLEK KURALLARINA DAİR
TURIN İLKELERİ’dir. Bu metinde
de “…Yasalar veya herhangi bir yet-
kili makam huzurunda avukat-mü-
vekkil ilişkisinin ayrıcalığının her-
kesçe tanınması ve bu ayrıcalığa
saygı gösterilmesi avukatların hak-
kıdır. Bu ayrıcalık hukuk devletinde
avukat ile müvekkil arasındaki iliş-
kinin temelini oluşturmak ve yurt-
taşların yasal haklarının korunmasını
sağlamak amacıyla düşünülmüş kav-
ramsal bir ilkedir. Müvekkillerini
temsil etmeleri vesilesiyle öğrendik-
leri her türlü gerçeği ve bilgiyi gizli
tutmak avukatların görevidir…” de-
nilmiştir. Söz konusu uygulama bu
düzenlemeye de aykırıdır. Bunun
gibi daha pek çok düzenleme sayı-
labilir ancak bu kadarı bile cam fanus
uygulamasının hukuka aykırı oldu-
ğunu göstermeye yetmektedir. 

Turin İlkeleri’nde de ifade edildiği
gibi avukatların “sır saklama yü-
kümlülüğü”nün olduğu, başka bir
deyişle müvekkillerine ilişkin hiçbir

bilgiyi müvekkillerinin izni
veya onayı olmaksızın hiç
kimseyle ve hiçbir kurumla
paylaşamayacakları, aksi
durumun aralarındaki güven
ilişkisini zedeleyeceği, da-
hası kişinin kendini güvende
hissetmemesine yol açacağı
da düşünüldüğünde, bu tür
bir müdahalenin avukat-
müvekkil görüşmesinin sağ-
lıklı biçimde yapılmasını
da imkansız hale getireceği,

savunma hakkını engelleyeceği açık-
tır. 

Bu sebeple, saldırının ciddiyetinin
farkına varılmalı ve buna göre tavır
belirlenmelidir. Bu tavrın direniş ol-
duğunu ifade etmeye gerek yok sa-
nırız. Nitekim özgür tutsaklar da be-
lirttiğimiz sebeplerle uygulamayı ka-
bul etmemiş, saldırıya karşı direnişi
seçmiştir. Oysa oportünizm böyle
yapmamış, bu kapsamlı ve çok ince
düşünülmüş saldırıya karşı gerekli
siyasal tavrı göstermek bir yana, yu-
karıda ifade edilen, burjuva hukukuna
ait argümanlarla dahi karşı çıkabile-
cekleri bu saldırıya karşı hiçbir şey
yapmamış; bunun yerine “ne güzel
işte, birbirimizi görebiliyoruz…”
şeklinde ucube, ciddiyetsiz bir yak-
laşımla direnmemelerini meşrulaş-
tırmaya, bunun teorisini yapmaya
çalışmıştır. Kürt milliyetçi hareketi
ise “sürece zeval gelmesin” diyerek
faşizmin hapishanelerdeki saldırılarına
karşı da tavırsız kalmıştır. 

Sonuç olarak; Avukat-müvekkil
görüşmesinin mahremiyetini ortadan
kaldıran cam fanus saldırısı, hapis-
hanede tutulan ve ceza tehdidiyle
karşı karşıya bırakılan tutsakların sa-
vunma haklarını da kullanılmaz hale
getirmekte ve tutsaklar üzerindeki
tecriti daha da koyulaştırmanın bir
aracı haline dönüşmektedir. Bu ne-
denle ne hukuken ne de siyaseten
kabul edilebilir bir saldırıdır . 

Cam kafesler tecrit içinde tecrit
işkencesidir. 

Cam kafesleri kabul etmiyoruz.

Cam kafesler savunma hakkının
gaspıdır. Cam kafeslerinizi parçala-
yacağız!

Yürüyüş

30 Kasım
2014
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Sevgili Devrimci Okul okurları
Merhaba;

Burjuvazi halkları çözümsüz, ça-
resiz bırakmak ister. 

Çare için sözlüklerde üç tane ta-
nım vardır:

1-İstenen noktaya varmak, engel-
leri aşmak için tutulması gereken
yol, çıkar yol, çözüm yolu...

2-İlaç, deva, tedbir
3-Kurtuluş yolu...
“Çaresizlik” ise şöyle tanımlanır:

"Çaresiz olma durumu, bir çıkar yol
bulamama, elinden bir şey gelmeme,
aciz kalma, zavallılık, biçarelik"

Çaresizlik, burjuvazinin halkı ve
devrimcileri içine düşürmek istediği
bir tuzaktır. Çaresizlik zehirini içenin
eli kolu bağlanır.

Çaresizlik halk düşmanlarının
"merhametinden" medet ummak ve
koşullara teslim olmak demektir.

Ne tür bir sorun, engel ve zorba-
lıkla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar dev-
rimciler asla çaresiz kalmazlar. Kar-
şılarına çıkan sorun ve güçlükler kar-
şısında aciz kalmazlar.

Devrimcilik demek; emperya-
lizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme kar-
şı sosyalizm mücadelesinde halkın
karşısına çıkartılan sorunlara çö-
züm üretmek, zorluklara çare bul-
mak, zorbalıkları alt etmek de-
mektir. Devrimcinin varoluş nedeni
ve tarihsel işlevi budur. Devrimcinin
öncülük niteliği de bunu gerektirir. Bir
Özbek atasözü "bir kişi köprü ku-
rar, bin kişi geçer" der.  Devrimci,
işte o "köprü"yü kuran, çareyi bulan,
çözümü üretendir.

Devrimcilik ile çaresizlik yanya-
na gelmez. Devrimcinin olduğu yer-
de çözümsüzlük olmaz.

Çaresizliği yaratan burjuva ideo-
lojisidir. Giderecek olan da devrim-
ci ideolojidir. 

Burjuvazinin dayattığı ideolojik,

moral, politik çare-
sizliği yenmeyi
sağlayacak tek güç
kendimize güven-
dir.

Özgüven de-
mek; ideolojimize
ve halka güvendir.
Bu gücü kuşanan-

lar, hiçbir sorun ve zorluk karşısında
çaresizliğe düşmez, yenilmezler.

Ernesto Che Guevera’nın ifadesiy-
le söylersek "....insanın kendi gücüne
güvenmesinden, kendi gücünün bi-
lincine varmasından başka gerçek
güç kaynağı yoktur. Bir halk, gücünün
bilincine vardığı zaman, mücadele
etmeye ve ilerlemeye karar verdiği za-
man, gerçekten güçlüdür ve tüm düş-
manlarına karşı koyabilir" (Sosya-
lizme Doğru, syf: 216, Yar Yayınları)

Emperyalizm ve oligarşinin da-
yattığı çaresizliğe, kendi gücümü-

zün bilincine vararak ve bunun gere-
ğini yaparak karşı koyabiliriz ancak.
İşte o zaman emperyalizm ve oligar-
şinin dayattığı karşı devrimci politi-
ka ve koşullara karşı, devrimci poli-
tika ve mücadeleyi büyütmüş oluruz.

Kendi gücünün bilincine varan,
halkın gücüne inanan bir devrimci için
"çaresizlik" söz konusu bile olmaz.
Che, "gerçekçi ol, imkansızı iste"
derken, çaresizliğin reddedilmesi
gerektiğini vurgular.

Gerçekçi olacağız. Sorunlar, zor-
luklar karşısında çare bulup üretme-
nin ilk adımını gerçekçi olarak ata-
cağız. Felsefenin ölümsüz öğretme-
ni Politzer’ in ifadesiyle söylersek;
"çözmemiz gereken bir problemle
karşılaştığımızda yapacağımız ilk
iş, bu problemi gayet açık bir biçimde
ortaya koymaktır." (Felsefenin Baş-
langıç İlkeleri syf: 59 Sosyal Yayın-
ları)

Gerisi, hayatın içindeki çözümü
çareyi yaratmaktır. Çözümü yaratacak

olan emeğimiz, cüretimizdir. İşte
bunlara güveneceğiz. Özgüven budur.

Bizim sihirli bir değneğimiz yok.
Ama devrimci irademiz var. Sorunları
çözmenin, engelleri aşmanın, zor-
lukları alt etmenin yolu devrimci
iradeye sahip olmaktan geçer.

"Devrimcinin gökten zembille inmiş
ilahi bir varlık olduğunu, ortaya çıkan
sorunları vahiy sayesinde derhal çö-
zebileceğini sanmamalıdır. Devrimci
yorulmak bilmez bir emekçi olmalı, hem
yorulmamalı hem de düzenli olmalıdır.”
(Ernesto Che Guevera, Sosyalizm ve İn-
san, syf: 67, Yar Yayınları)

Çaresizlik düşüncesinin kayna-
ğında idealizm vardır. Diyalektik
materyalizm değişime inanır, idealizm
ise değişmeyeceğine... Değişmek için
eski ve yeninin, yanlışla doğrunun
çarpışması ve bir tarafın yenmesi
gerekir. Eğer devrimci ideolojik ola-
rak güçsüzse ve bilgisiz ise çözüm-
süzlük düşüncesi baş gösterir. 

Yorulmayacağız ve asla vazgeç-
meyeceğiz. Bu bizim şehitlerimize ve
halkımıza verilmiş sözümüzdür.
Şehitlerimizden daima güç ala-

cağız. Şehitlerimizden güç almak,
anılarına bağlı kalmak çaresizliğin
panzehiridir.

Ne zaman bir çaresizliğe, çözüm-
süzlüğe düşülse bilinmelidir ki, ora-
da şehitlere olan bağlılıkta, anılarına
olan bağlılıkta zayıflama vardır. Bu
aslında devrime inançsızlıktır. Değer
yitimidir. Bu inançsızlaşma olma-
dan çaresizliğe de düşülmez.
Şehitlerimizin hayallerini ger-

çekleştirmek, hesaplarını sormak ve
devrettikleri bayrağı daha ileri mev-
zilere taşımak... İşte bu iddianın sa-
hibi olmak, çaresizliğin ezilip geçil-
mesi demektir.

Çaresizlik, koşullara teslim ol-
maktır.

Çare, bir adım öne çıkmaktır.
Çare birken iki olmaktır.
Sorunlar ne olursa olsun, biz bü-

tün çözümleri emeğimiz ve cüreti-
mizle yarattık bugüne kadar. Devri-
me de hep böyle yürüyeceğiz. Asla
vazgeçmeyeceğiz.

Vazgeçmek, çaresizliğe teslim ol-
maktır. Uzlaşmaktır. Hiçbir Cepheli
acizliği kendisine yakıştırmamalıdır. 

Ders: Çaresizlik
Çürütür

Çaresizlik
Çürümektir 30 Kasım

2014

Yürüyüş
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Bunun yolu, istemek ve
yapmaktır. Çaresizliği yen-
menin hedeflere ulaşmanın
gereği budur: İstemek ve yap-
mak...

Biz devrimciyiz. Mahir
Çayan’ın ifadesiyle söyler-
sek: "Devrimcinin görevi dev-
rim için çarpışmaktır. Hem de
tüm olanakları ile.."
İşte bütün sorunların çözü-

münü, zorlukların alt edilme-
sini, engellerin aşılmasını, he-
deflere ulaşılmasının bilimsel,
devrimci formülü budur: 

Bütün olanaklarımız ile devrim
için çarpışmaktır.

Emekle, cüretle, sabırla, yaratıcı-
lıkla, kollektivizmle, yürekle, yumrukla
ve yeri gelince de "bir canım var feda
olsun halkıma" diyerek devrim için
çarpışmaktır.

Bakın ne diyor Stalin: "Biz zorluk-
lardan kaçan ve kolay iş arayan irade-
siz adamlar olmamalıyız. Zorluklar, on-
lara karşı mücadele etmek ve aşmak için
vardır.” (Gençlik Üzerine, Lenin, Stalin,
syf: 115, Evrensel Yayınları)

Çaresizlik iradesizliktir. Zorluk-
larla, sorunlarla karşılaşan devrimcinin
yaklaşımı "zorluklar, onlara karşı
mücadele etmek ve aşmak için vardır"
olduğu sürece, çözümsüzlüğe düşül-
mez. Bir Arap atasözü "talihsizlikler,
meziyetlerin imtihanıdır" der. Kar-
şılaşılan sorunlar, zorluklar karşısında
gösterilen tavırlar da devrimci irade-
nin imtihanıdır. Devrimci irade, zor-

luklar karşısında daha bir bilenir, güç-
lenir. Emek ve cüretinin sınırlarını
zorlayarak adımlar atar. Böylece "gi-
rilmez" denilen yerlere girilir, "ya-
pılmaz" denilenler de yapılır, "so-
rulmaz" denilen hesaplar da sorulur.
Çünkü Cepheli için "imkansız" diye
bir şey yoktur. Bugüne kadar olmadı,
bundan sonra da olmayacaktır. 

Bakın, ne diyor Sevgili Dayımız:
"Devrimciler çaresiz olamazlar. Ça-
resizlik, burjuvazinin yaratmak istediği
bir tablodur. Çaresiz, zavallı devrim-
ci tipi asalak devrimci tipidir. Kendi-
ne, örgütüne ve halka güvenmeyen,
devrimi dışardan bekleyenler müca-
deleyi zafere kadar sürdüremez ve er
geç bataklığa dönerler. Engin bir
yurtseverlik duygusu ve halk sevgisi ta-
şıyanlar halka güvenenlerdir. Halka
güvenenler, yurtsever olanlar, düş-
manın baskıları ve olanaksızlıklarla
dolu koşullara teslim olmazlar"

Halk ve vatan sevgisiyle
kuşananlar için "çaresizlik"
yoktur. Onların çözemeyeceği
sorun, aşamayacağı engel, alt
edemeyeceği zorluk yoktur.
Olmamıştır ve olmayacaktır.

Çare; emektir.
Çare; cürettir.
Çare; örgütlenmektir.
Çare; fedadır.
Çare; bir adım öne çık-

mak, birken iki olmak ve mil-
yonları örgütlemektir. Çare,
BİZ olmaktır.

Devrim halka yaşatılan bü-
tün sorunların çaresidir. Biz, işte o ça-
renin devrimcileri olarak tarihsel gö-
revlerimizi yerine getirdiğimiz her an
ve alanda söküp atacağız çaresizliği..

Çare kurtuluş yolu demektir. Zulüm
ve sömürüden kurtuluşumuzun yolu
Cephemizin yoludur. Evet, o yol en-
gebeli, dolambaçlı ve sarptır. Kurtu-
luşumuzun tek çaresi o yolda yürü-
mekten asla vazgeçmemektir.

Konumuzu Mahir Çayan’ın sözle-
riyle bitiriyoruz: "Onların bugün bü-
yük görünen güçleri ve imkanları vız
gelir. Onlar bir avuç, biz ise milyon-
larız. Kaybedeceğimiz hiçbir şeyimiz
yoktur ama kazanacağımız koca bir
dünya vardır."

O dünyayı kazanmak için milyon-
ları örgütleyeceğiz.

Sevgili okurlar; haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere..

Hoşçakalın...

""Devrimciler çaresiz olamazlar.
Çaresizlik, burjuvazinin yaratmak

istediği bir tablodur. Çaresiz, zavallı
devrimci tipi asalak devrimci tipidir.

Kendine, örgütüne ve halka
güvenmeyen, devrimi dışardan bekle-
yenler mücadeleyi   zafere kadar sür-
düremez ve er geç bataklığa dönerler.
Engin bir yurtseverlik duygusu ve halk
sevgisi taşıyanlar halka güvenenlerdir.

Halka güvenenler, yurtsever olanlar,
düşmanın baskıları ve olanaksızlıklarla

dolu koşullara teslim olmazlar."

İstanbul Avcılar’da cuma pazarı esnafı, yerlerinin el-
lerinden alınması üzerine 21 Kasım'da belediye önünde ey-
lem yaptı. 50 kişilik kitle Belediye önüne gel-
diğinde, belediyenin çağır-
dığı katil polisle karşılaştı.
Pazarcılar, Belediye başkanı
Handan Toprak'la görüşmek
istedi, başkanın belediyede
olmadığı cevabına inanmaya-
rak slogan ve alkışlarla 15 da-
kika oturma eylemi yaptı. Baş-
kan yardımcısı gelip vaatler
vermeye çalıştı ama esnaflar

tepkisini koyarak “artık dinlemiyoruz, sorunlarımıza çö-
züm üretin yer verin bize” dedi. 6 ki-
şiyle yardımcının odasında görüşen
esnaflar “Sizi biz seçtik. Seçim za-
manı haftada 2 defa yanımıza gelir-
diniz. Seçim bittikten sonra konu-
şacak muhatap bulamıyoruz. Bi-
zim sorunlarımızı siz çözeceksi-
niz. Bizi mağdur eden belediyedir.”
dediler. Halkın içinden geldiğini
söyleyen Handan Toprak’ı teşhir
etmeye devam edeceklerini söy-

leyip alkışlarla belediyeden ayrıldılar.

Avcılar Belediyesi'nin Halka ve Emekçilere Saldırısı Sürüyor!

Yürüyüş

30 Kasım
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Halkı örgütlemek devrimi örgüt-
lemektir. Halkı örgütlemek devrim
iddiasıdır. 

Halkı örgütlemeyen devrimcilik
yapamaz. Halkı örgütlemek devrim-
ciliğimizin nedenidir. 

Devrimci görev, hayatın her ala-
nında var olan çelişkileri çözümleyip,
hızla halkın talepleri doğrultusunda
halk komitelerinin, meclislerinin ku-
rulmasında halka öncülük etmektir. 

Halkı örgütlemeyenlerin devrim-
ciliği tartışmalıdır. 

-SORU: Halkı örgütlemenin te-
mel biçimleri, araçları nelerdir? 

-CEVAP: Halk kitlelerine dair
her sorun, her ihtiyaç halkı örgütle-
menin aracıdır. Ekonomik, demo-
kratik, siyasal örgütlenmeler yanında
taban örgütlenmeleri dediğimiz ör-
gütlenme biçimleri, halkı örgütle-
menin temel biçimlerinin başında
gelir. 

Bu örgütlenmeler halkın her ke-
siminin içinde yer aldığı örgütlen-
melerdir. Bunlar; Halk Meclisleri,
Halk Komiteleri, Faşizme Karşı
Mücadele ve Savunma Komitele-
ridir. 

-SORU: Nedir halk meclisleri? 

-CEVAP: Devrimci Halk İktida-
rının, en küçük yerleşim biriminden,
ülke geneline kadar, üretimden baş-
layarak yaşamın tüm alanlarına ya-
yılan HALK İKTİDARI ORGAN-
LARIDIR... YÖNETİM ORGAN-
LARIDIR... HALKIN OKULLA-
RIDIR... 

Halk meclisi; halkın kendi söz
ve karar hakkını doğrudan kullana-
cağı, iradesini açığa çıkaracağı, kendi
kaderini kendisinin belirleyeceği ve
kendi kendisini yöneteceği, ÖZ ÖR-
GÜTLENMELERİDİR... TABAN

ÖRGÜTLERİDİR... 

-SORU: Halk meclislerinin, halk
okulları, yönetim organları, iktidar
organları olması ne anlama gelir? 

-CEVAP: Halkın devrimcileri,
devrimcilerin halkı tanıdığı yer olması
yanıyla okuldur. 

Halkın dostunu-düşmanını tanı-
ması, mücadele etmeyi öğrenmesi,
örgütlenmenin gücünü görmesi ya-
nıyla okuldur. 

Halkın kendi kendini yönetmeyi
öğrenmesi yanıyla okuldur. 

Halkın değişik kesimlerinin bir-
birini tanıması ve aralarındaki ön-
yargıları atması yanıyla okuldur. 

Halkın doğrudan söz sahibi ol-
duğu, karar alıp uyguladığı örgüt-
lenmeler olması yanıyla yönetim or-
ganlarıdır. 

Yerel ve genel düzeyde halkın
sorunlarına çözümler üreterek otorite
haline gelirler. Ürettiği çözümlerle,

çözümü üretme anlayışıyla-işleyişiyle
alternatiftir. Yeni toplumun temelidir.
Bu anlamda iktidar organlarıdır. 

-SORU: Oligarşi halk meclis-
lerinden, halk komitelerinden ne-
den korkar? 

-CEVAP: Halkın örgütlü olması,
halkın kendi iktidar mücadelesini
vermesi korkusudur, oligarşinin ya-
şadığı. Halkın düzenden umudunu
kesmesi, düzene alternatif olmasının
korkusudur. Yönetememe ve “ayak-
lar baş olacak” korkusudur duyulan.
Bunun için oligarşi hem her türlü
baskı ve terörü uygular hem de her
türlü yalan ve demagojiyi kullanarak
halkın örgütlenmesini engellemeye
çalışır. 

AKP’nin polisi Gazi Mahalle-
si’nde Gazi Halk Meclisi’ne yönelik
gerçekleştirdiği saldırıda gözaltına
aldığı halk meclisi üyelerine “size
halk meclislerini yeniden kurdurt-

Ülkemizde halk komiteleri, yeni keşfedilen, yeni önerilen örgütlenme
modelleri değildir. Halk komiteleri veya adı değişik de olsa benzeri örgüt-
lenmelerin örnekleri mücadele tarihimizde vardır. 

Başta, 12 Eylül 1980 öncesi, anti-faşist potansiyelin yoğun olduğu
gecekondu bölgelerinde, yer yer köy ve küçük yerleşim birimlerinde böylesi
komiteler kurulmuş; bu komiteler faşist teröre karşı bölgenin savunmasını
örgütlemeye, yol-su sorununun çözümünden, kooperatifler kurmaya kadar
çok çeşitli roller üstlenmişlerdir. 12 Eylül bu süreci kesintiye uğratmış,
komiteler kalıcı olamamıştır. 

'80 sonrası süreçte de "komiteleşmeler" anlamında, başta gecekondu
halkının '90-'91'lerdeki yol-su vb. sorunlarının çözümü için oluşturulan
komiteler olmak üzere, öğrenci gençliğin belli dönemlere özgü olarak
kurduğu "boykot komiteleri", işçi sınıfının mücadelesi içinde sıkça gündeme
gelen, sürekli ya da geçici özellikler gösteren "Grevlerle Dayanışma Ko-
mitesi", "Toplu Sözleşme Komiteleri", "ÖKMK'lar (Özelleştirmeye
Karşı Mücadele Komiteleri)", yine değişik hedeflere yönelik gündeme
gelen "Emperyalist Savaşa Hayır Komiteleri" gibi tecrübeler vardır. 

Mücadele Tarihimizden 
Halk Komiteleri Deneyi

Halkı Örgütlemeyen
Devrimi Örgütleyemez! 

Halkı Örgütlemeyen
Devrimcilik Yapamaz -2-
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mayacağız” diyerek korkularını itiraf
etmiştir. 

-SORU: Halk komiteleri ve halk
meclislerinin siyasal örgütlenme-
lerden farkı nedir? 

-CEVAP: Halk komiteleri ve halk
meclisleri halkın kendisinin karar
alıp kendisinin uyguladığı örgütlen-
melerdir. Halkın her kesiminin içinde
yer aldığı geniş, esnek, yaygın ör-
gütlenmelerdir. Halkın doğrudan ka-
tılım gösterdiği örgütlenmelerdir. De-
mokratik yanın alabildiğine işletildiği
örgütlenmelerdir. Bu yanıyla halkın
kendi iradesini, inisiyatifini doğrudan
yansıtan örgütlenmelerdir. 

-SORU: Halk komiteleri, halk
meclisleri, devrime yürüyen, ikti-
darı hedefleyen bir örgütlenme
için vazgeçilmez örgütlenme bi-
çimleridir. Neden? 

-CEVAP: Dayı, bir yazısında
bu tür örgütlenmelerin önemsen-
memesi, yaratılmaması durumunda
ortaya çıkacak sonucu şöyle özetler:
“...halkın, devrimci mücadeleye
seyirci kalması, sorunların çözü-
münü –kendi dışından– beklemesi
gibi bir anlayış kendini gösterir.
Böylesi bir anlayışın oluşması,
halkın devrimci savaşa katılma-
ması, çözümü kendi dışında gör-
mesi demektir. Bu durum, tam da
faşizmin istediğidir.” 

-SORU: Dayı "halkız, halktan
biriyiz, halkın öncüsüyüz" demiş-
tir. Bu sözden ne anlamak gere-
kir? 

-CEVAP: Halkın ilerici değer

ve kültürüne sahip olmaktır. Halktan
biri olmaktır. Halkın önünde devrimci
değer ve geleneklerin taşıyıcısı ol-
maktır. Yaşamda, düşüncede, çalış-
mada, savaşımda her anlamda düzene
alternatif olmaktır. Halkın bir adım
ilerisinde, halkı örgütleyen olmaktır. 

Amerika Afganistan’ı işgal etti-
ğinde Afgan halkını küçümsüyordu...
14 yıldır direniyor Afgan halkı. Bütün
emperyalistlere kök söktürüyor. Biz
bunu söylediğimizde oportünizm he-
men bize saldırıyor: “Siz Taliban’ı
savunuyorsunuz, bu mu anti-em-
peryalistlik?” diye. 

İşte her türden oportünizm ve re-
formizmle aramızdaki fark buradadır.
Beğenin ya da beğenmeyin bir halk
var ve direniyor. Eğer devrimciler
önderlik etmezse Taliban vb. eder.
Bunun sorumlusu halk değildir. Halka
öncülük etmeyenler eksiği önce ken-
disinde aramalıdır. 

SORU: Milyonları nasıl ör-
gütleyeceğiz? Milyonları örgüt-
leme başarısının sırrı nerededir? 

-CEVAP: Doğru politika ve
önderlik. Sabırlı ve ısrarlı çalışma.
Kendine ve halka güvendir. 

-SORU: Geniş halk kitlelerini
kucaklamayan hiçbir siyasal ör-
gütlenme ne kadar doğru stra-
teji ve çizgiye sahip olsa da ba-
şarı şansına sahip değildir. Ne-
den? 

CEVAP: Bilgi anlamında dar
kalır. 

İnsan anlamında dar kalır. 

Olanak anlamında dar kalır. 

Üretkenlik ve yaratıcılık anla-
mında dar kalır. 

Yaygınlık ve genişlik anlamında
dar kalır. 

Etki anlamında dar kalır. 

Her devrim örneği bu gerçeklerin
ispatıdır. Her başarısızlık bu gerçek-
lerin ispatıdır. 

SORU: Siyasal örgütlenmeyle
beslenmeyen, devrim hedefi taşı-
mayan halk örgütlenmeleri geli-
şemez. Düzeni besleyen araçlara
dönüşür, söner gider. Devrime hiz-
met etmeyen halk örgütlenmeleri,
halkın sorununu çözemez! Devrim
perspektifini yitiren halk örgüt-
lenmeleri yok olmaya mahkumdur!

Kitlelerin en iyi okulu savaşın, mücadelenin kendisidir. Klasik deyişle "kitleler
en iyi kendi deneyleriyle öğrenirler." Emekçi halk, kendiliğinden ya da iradi, sayısız
protesto biçimlerinde, direnişler içinde, savaşın taktiklerini, biçimlerini öğrenir,
gücünü görür, kazanmanın ne demek olduğunu ve nasıl gerçekleşebileceğini görür. 

Meclisler, komiteler pratiği içinde emekçi halk, kendi kendini yönetme tecrübesini
de kazanacaktır. Komitelerin giderek artacak olan işlevleri, yaygınlaşacak olan alt
organizasyonları bu tecrübeyi yoğunlaştıracaktır. 

Halkın "kendi kendini yönetmeyi" öğrenmesinin özü, milyonlarca emekçi olarak
kendini yönetebileceğine inanması, bunun için burjuva politikacılarına, kurumlarına,
bürokratlarına, diplomalılarına ihtiyacı olmadığını pratik olarak görmesidir.

400 milyonluk Çin'de 2 milyon civarındaki işçi sınıfı içerisinde örgütlenerek devrim
yapmayı hedefleyen revizyonistlere karşın devasa büyüklükteki köylü kitlelerini
örgütlemeyi ve savaştırmayı hedefleyen Mao önderliğindeki devrimciler köylüleri ör-
gütlemeye başladılar. 

Önceleri illegal koşularda başlayan örgütlenme çalışmaları köylülerin en acil taleplerine
çözüm üretmesi ile giderek kitleselleşti ve açık-meşru örgütlenmeler haline geldi. Çin
devriminin önemli dönüm noktalarından biri olan bu dönemi, Mao şöyle anlatıyor; 

"Hunan'daki köylü hareketinin gelişmesi (...) birincisi, geçen yılın ocak ayından eylül
ayına kadar olan örgütlenme dönemidir. Bunun ocak-haziran arası, yeraltı faaliyetleri,
devrimci ordunun halk düşmanlarını kovaladığı Temmuz-Eylül arası ise açık faaliyet dö-
nemiydi. Bu dönemde Köylü Birliklerinin üye sayısı 300-400 bini geçmiyordu ve köylü
birliklerinin doğrudan önderliği altındaki yığınların sayısı 1 milyondan fazla değildir
(...)  Geçen Ekim'den bu yılın Ocak ayına kadar olan, ikinci dönem ise, devrimci eylem
dönemiydi. Birliklerin üye sayısı 2 milyona çıktı ve bu birliklerin doğrudan önderliği
altındaki yığınların sayısı 10 milyona ulaştı..." (Mao - Seçme Eserler) 

En İyi Öğretmen, Kitlelerin Kendi
Deneyimleridir; En İyi Okul,

Kitle Örgütlenmeleridir! 

Milyonları Örgütlemenin Sırrı
Devrimcilerde ve Halkta Saklıdır!

Yürüyüş
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Kendimiz de yoksul işçi bir ailenin
çocuğu olduğumuz için sömürüyü ya-
kından yeterince hissederdik. Daha ço-
cukken ailemizin karşılaştığı adaletsiz-
liklere şahit oluyorduk. Orta üçüncü sınıfa
giderken marketlerden salam-sucuk vb
şeyleri çalan arkadaşlarımız vardı... Onları
biri uyarıyordu.. 'Cephe sizi görür ve
duyarsa çok kızar' diye... O gün duy-
duğum Cephe ismini herkese sormaya
başlamıştım. Araştırdıkça merakım bü-
yüyor ve her geçen gün Cephe’ye yakla-
şıyordum. Cephe gençliğin olduğu her
yerde mutlaka vardı. Bu yanıyla Cephe’yi
aramak benim için de zor olmadı.. 

Zaman ilerledikçe Cephe’ye daha çok
yakınlaşmak ve Cephe’nin içinde yer al-
mak istiyordum. Ama hiçbir şey bilmiyor,
hiç kimseyi de tanımıyordum. Bu arayış
içindeyken Cephe sempatizanı bir arka-
daşla tanıştım. O, Cephe’yi baştan sona
hergün anlatıyordu. Gün sona erdiğinde
bir sonraki gün onunla tekrar buluşmak
için can atıyordum... Çünkü Cephe’yi
ondan öğreniyordum. Uzun süre Cephe’yi
bana anlattıktan sonra ona 'Ben Cepheli
olmak istiyorum ne yapmalıyım' deyince
devrimci olmanın zorluklarını anlatmaya
başladı. Ben her şeye olsun, vb. cevaplar
verince o dönemki mahalledeki arkada-
şımızın adresini Çayan sokakları olarak
gösterdi. Günlerce aradım, aradım bula-
madım. Daha sonra o arkadaş bir baskında
gözaltına alındı.. Gözaltından çıkmasını
bekledim gözaltından çıkınca tekrardan
aradım ve buldum.. Kendisini görünce
çok heyecanlandım, o da bu heyecanımı
hissetmiş olmalı ki hemen bana güven
vermeye başladı. Bir süre dolaştıktan
sonra kitap verdi, dergi verdi, ilgilendi,

yürüyüşlere çağırdı. Sonrasında artık Cep-
he’nin içindeydik.... 

☆☆
Topkapı tarafında bir mahallede eski-

den beri dergi dağıtan arkadaşımız vardı.
Sürekli de bir arkadaşı ile dolaşırdı.
Onlarla sohbet eder zaman geçirir ve bir
süre sonra yanlarından ayrılırdım. Birgün
dergi dağıtan arkadaşımız kendi arkadaşını
otobüse gece vakti bindiriyordu. Ben de
o saatte nereye gittiğini merak ettim ve
sordum... İlk başta cevap vermek istemedi.
Sonrasında Taksim’e kulübe eğlenmeye
gittiğini söyleyince suratı kırmızı oldu.
Ben ise şaşırmadım... Düzen gençliğimizi
pisliğin, bataklığın içine çekiyordu. Bize
düşen de onları o pislikten ve bataklıktan
kurtarmaktı.. Nitekim biz de üzerimize
düşeni yapmaya başladık. Bir süre sonra
onunla yakından ilgilenmeye başladım.
Sonrasında esrar içtiğini de öğrendim..
Bu derecede bataklığa batmasına rağmen
vazgeçmedik. Zamanını doldurmaya onun-
la fazla zaman geçirmeye başladık ve
halini hatırını sordukça o da ilgimizden
memnun oldu. Kendisi de hiç kimsenin
onun sağlığı ve moraliyle ilgilenmediğini
söylemişti. Daha sonra onunla biraz daha
samimi olup arkadaş gibi olduk. Sevdiği
kızı öğrendik, gittiği yerleri, yani hayatına
dair ne varsa her şeyi öğrenmiştik... Za-
manla dergi, yazılama, vb. eylemlere ka-
tılmaya başladı. Bu zamanlarda ben de
tutuklanmıştım. Daha sonra öğrendim ki
sorumluluklar almış. Bir süre sonra o da
tutsak düşmüştü. Artık mektup arkada-
şıydık. Daha sonra ikimiz de aynı dö-
nemlerde tahliye olduk.. Yan yana olmasak
da aynı havayı soluyarak kavganın için-
deydik... 

Neden? 

-CEVAP: Filistin, Ni-
karagua, El Salvador, Ar-
jantin, Brezilya... örnekleri
bu durumu ortaya koy-
maktadır. 

Filistin İntifadası’ndaki
başarı devam ettirileme-
miştir. Emperyalizm ve İs-
rail siyonizmi Filistin hal-
kına boyun eğdiremese de
halka öncülük eden islami
ve milliyetçi hareketlerin
karakterinden dolayı halk
örgütlenmeleri gelişim
gösterememektedir. 

Nikaragua ve El Sal-
vador'da devrimci hareke-
tin mücadelesinin seyri
kitle örgütlenmelerinin de
gelişimini belirlemiştir.
Devrimci hareketin mü-
cadelesi düzeniçileştikçe,
meşruluk anlayışını kay-
bettikçe kitle örgütlenme-
leri de gerilemiş ve sönm-
üştür. 

Arjantin ve Brezilya
örnekleri de benzerdir. 

Arjantin ve Brezilya'da-
ki kitlesel boyutları olduk-
ça yüksek halk örgütlen-
melerinin, devasa büyük-
lükte eylemler gerçekleş-
tirmiş olmalarına rağmen,
devrimi gerçekleştireme-
miş olmasının nedeni, dev-
rimi hedefleyen, iktidar
alternatifi devrimci bir par-
tinin süreçlere önderlik
edememiş olmasıdır. 

DEVAM EDECEK

Hayatın 
Öğrettikleri

NASIL ÖRGÜTLENDİK?
NASIL ÖRGÜTLEDİK? 

Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi’nde ''Uyuşturucuya ve Yoz-
laşmaya Karşı 2. Geleneksel Umut Gedik Futbol Turnuvası''
için çalışmalara başlandı. Futbol turnuvasına Kıraç ve Ku-
ruçeşme mahallelerinden, Trakya, Ardahan, Wan, Tokatlılardan
15 takım turnuvaya katıldı. Kuruçeşme mahallesinin girişine
çağrı içerikli 2 pankart asıldı, 500 bildiri dağıtıldı. Mahalle
halkı ve esnafı yozlaşmaya karşı turnuvaya destek verdiler.
Kuruçeşme halk komitesi, 30 Kasım pazar günü başlayacak
turnuvaya katılacak takımlara başarılar dilediler.

Kuruçeşme Halk Komitesi'nden Yozlaşmaya Karşı Alternatif Futbol Turnuvası
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'Evet süreç devam ediyor ya da devam
etmeli' şeklindeki açıklamalar bu gün-
lerde neredeyse, bu açıklamayı yapana
büyük bir eleştiri olarak dönüyor.
Çünkü tabanımız kitlemiz sürece olan
inancını yitirdi.” (HDP Eşbaşkanı Se-
lahattin Demirtaş)

***

“...Hükümeti zor duruma düşürüyor-
sunuz. Çünkü siz bunları söylediğinizde
hükümet bunları vadetmiş gibi oluyor,
hayır biz ‘kurumsal olarak bunlar
olabilir üzerinde çalışalım’ diyoruz. 

İkincisi Öcalan’ın bile talep etmediği,
Öcalan ile hükümet olarak görüşme-
diğimiz MİT’in bu görüşmeleri yaptığı
bilindiği halde, onun taleplerinin dı-
şında birtakım şeyler ileri sürmek su-
retiyle Öcalan’ı da zor durumda bı-
raktığınızı bilmiyor musunuz? Siz kimin
sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan’ı
itibarsız hale getirmek istiyorsunuz?”
(Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç)

***

"Eğer çözüm sürecinde samimiyseniz,
6-8 Ekim olayları dolayısıyla bir kere
bu millete bir özür borcunuz var. Bir
daha bu milletin evlatlarını sokağa çı-
karmak için, şiddet için çağrıda bu-
lunmayın. Çözüm sürecinde samimiy-
seniz bir daha kimseyi bu toprakların
mekanları üzerinde şiddete davet et-
meyin." (Başbakan Ahmet Davutoğlu)

***

"Yol Haritası, nasıl bir yola girileceği
ve yürüneceğini gösterir. AKP'nin Yol
Haritası ise çözüm içermiyor. AKP'nin
istediği PKK'nin kendisine 'Harakiri'
yapmasıdır. Bizden istediği budur ama
bu mümkün değil." (KCK Yürütme
Konseyi üyesi ve Halk Savunma Mer-
kez (HSM) Karargah Komutanı Murat
Karayılan)

Demirtaş: “Tabanımız, kitlemiz
sürece olan inancını yitirdi”

KÜRT HALKI AŞAĞILANMAYI 
VE ALDATILMAYI KABUL

ETMEYECEKTİR!
Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Ge-

nel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın
basına yaptığı açıklama bir yandan
hükümete, öbür yandan da Kürt hal-
kına tehdit içeriyordu... Ama bunların
da ötesinde gerçeği de itiraf eden
bir içeriğe sahipti. 

Öcalan Herkesin
Tehdit Aracı... 

Demirtaş’ın yaptığı açıklamanın
içeriğini tartışmadan önce açıklamadan
uzun bir pasaj aktaralım: 

" 'Evet süreç devam ediyor ya da
devam etmeli' şeklindeki açıklamalar
bugünlerde neredeyse, bu açıklamayı
yapana büyük bir eleştiri olarak dö-
nüyor. Çünkü tabanımız kitlemiz sü-
rece olan inancını yitirdi. Bu tarafta
da süreç karşıtları bir anlamda süreç
bitsin diye uğraşırken, biz sürecin
devam etmesi yönünde hamleler yap-
tıkça hem kendi tabanımızda hem de
süreç karşıtlarından eleştiri almaya
başladık. Bizim buradaki çabamız
derdimiz, Sayın Öcalan bu görüşme-
leri sürdürmek istediği müddetçe ona
yardımcı olmaktır. Sayın Öcalan bu
sürecin baş müzakerecisidir, bu ha-
reketin önderliğidir. Kendisi barışı
gerçekleştirmek istiyor. Dolayısıyla
'süreç bitti sürecin anlamı kalmadı
süreci yürütmeyelim buna ne gerek
var?' şeklindeki açıklamalar hükümeti
değil Sayın Öcalan'ı zorlar. Bizim,
Kürt hareketinin bütün bileşenleri
negatif dil meselesine dikkat etmesi
gerekiyor. Sayın Öcalan'ı güçlendiren
şey sürekli süreci anlamsızlaştıran
açıklamalar değil. 

Halkın genelinde değil, bizim ör-
gütlü yapılarda bazen çok ağır eleş-
tiriler yapılıyor. Bu bazen bizim he-
yetimize de ağır eleştiriler olarak
yansıyor örgütlü yapılarımızdan. Bun-

lar yazılıyor çiziliyor, doğrusu bunlar
bizi zorluyor. Siyasetçiler olarak bizim
görevimiz süreci bitirmek değildir,
süreç tek bir pamuk ipliği ile bile
bağlı olsa bağlantıyı korumaktır bizim
işimiz. Bizim işimiz barışı kurabilmek,
çözüm kanallarını açabilmektir. Bunu
yaparken eleştiri alıyorsak bunu saygı
ile karşılıyoruz, fakat bu konuda hak-
sızlık yapıldığını düşünüyoruz." 

Demirtaş bu sözleriyle bir yandan
AKP'yi tehdit etmektedir... Biz çok
uğraşıyoruz ama bakın sonra kitlemizi
zapt edemeyiz demeye getiriyor. 6-8
Ekim Kobanê eylemlerine ilişkin söy-
ledikleriyle bunu daha açık olarak
ortaya koymaktadır: 

"Elbette ki 6-8 Ekim direnişi ke-
sinlikle meşruiyete dayalı haklı bir
direniştir. Bu konuda hiçbir zaman
tereddüt olmadı. Halk sürece müda-
hale etmiştir. Halkı sokağa direnişe
iten şey tek başına bizim çağrımız da
değildir. Halk zaten psikolojik olarak
bu meşruiyeti hissetti ve zaten sokağa
çıkmıştı. HDP'nin çağrısı bunu belki
desteklemiştir." 

Süreç daha da uzarsa kitlemizi
kontrol altına alamayız, bu nedenle
daha fazla zamana yaymayın tehdidini
savuruyor Demirtaş. Hükümeti süreci
uzatmakla ve bu nedenle bunun so-
rumluluğunu taşıyacak olmakla tehdit
ediyor. 

Demirtaş'ın açıklaması sadece ik-
tidarı tehdit etmekle de sınırlı kalmı-
yor, Kürt halkını, özellikle kendi kit-
lelerini uyarıyor, Öcalan ile tehdit
ediyor. 

"Sayın Öcalan bu sürecin baş mü-
zakerecisi... 'süreç bitti, sürecin an-
lamı kalmadı, süreci yürütmeyelim,
buna ne gerek var?' şeklindeki açık-
lamalar hükümeti değil Sayın Öcalan'ı
zorlar. Bizim, Kürt hare ketinin bütün



bileşenlerinin negatif dil meselesine
dikkat etmesi gerekiyor."

'Sakın ha, ters bir laf etmeyin,
sakın ha sürece karşı çıkmayın, bu
süreci yürüten Öcalan'dır diyerek
halkın tepkilerinin önünü kesmeye
çalışan Demirtaş Öcalan’ın kitleleri
üzerindeki manevi etkisine dayanarak
susturmaya çalışıyor... 

Fakat işin garibi Öcalan sadece
HDP’nin PKK’nin tehdit aracı ol-
makla sınırlı kalmıyor. AKP de
HDP’yi ve PKK’yi Öcalan ile tehdit
ediyor, uyarıyor... Hem de Bülent
Arınç’ın ağzından bakın nasıl yapıyor
bunu: 

“...Hükümeti zor duruma düşü-
rüyorsunuz. Çünkü siz bunları söy-
lediğinizde hükümet bunları vadetmiş
gibi oluyor, hayır biz ‘kurumsal ola-
rak bunlar olabilir üzerinde çalışa-
lım’ diyoruz. 

İkincisi Öcalan’ın bile talep et-
mediği, Öcalan ile hükümet olarak
görüşmediğimiz MİT’in bu görüş-
meleri yaptığı bilindiği halde, onun
taleplerinin dışında birtakım şeyler
ileri sürmek suretiyle Öcalan’ı da
zor durumda bıraktığınızı bilmiyor
musunuz? Siz kimin sözcülüğünü ya-
pıyorsunuz da Öcalan’ı itibarsız hale
getirmek istiyorsunuz?”

Öcalan’ı zor durumda bırakmak
bir suç, hükümeti zor durumda bı-
rakmak ise ayrı bir suç! 

Şu konuşmaya, şu üsluba bakın!
Öcalan’ın itibarını savunmak
AKP’ye kalmış... Öcalan’ı tek kişilik
bir hücreye kapatan, yıllarca olmadık
hakaretleri birbiri ardına dizen aynı
AKP değilmiş gibi, itibarsızlaştır-
mayın diyerek sözde Öcalan’ın iti-
barını korumaya çalışıyor. 

Elbette Öcalan'ın itibarı umurla-
rında bile değildir. Onlar için önemli
olan PKK hareketinin silahsızlandı-
rılması, teslim alınmasıdır. 

Bunun gerçekleştirilmesi için Öca-
lan’ın başrolü oynadığı da açık bir
gerçektir. Bu hem 6-8 Ekim Kobanê
eylemleri döneminde kitle hareketinin
önünü kesmek için Öcalan’ın devreye
sokulmasında ve hem de “çözüm sü-
reci” denilen sürecin her tıkanıklık

göstermesinde görülüyor. Devletin
isteği doğrultusunda Öcalan ihtiyaç
halinde devreye girmekte, sürecin
selametini sağlama adına açıklama-
larla tıkanıkları gidermekte, kitlenin
tepkilerinin önüne geçmektedir. Hal
böyle olunca AKP’de Öcalan’ı hem
PKK’ye hem de kitlesine karşı bir
tehdit aracı olarak kullanmaktadır.
Bunu kimi zaman “itibarını zede-
lemeyin” diye sözde sahiplenerek
yapmakta, kimi zaman ise açıkça
Öcalan’ı yok edebilecekleri tehditleri
ile yapmaktadır. 

Her iki tarafın da Öcalan’ı bir
tehdit aracı olarak kullandığı bu sü-
recin gerçeği ise teslimiyet süreci
olmasının ötesinde değildir. 

Demirtaş Bir Gerçeği
İtiraf Ediyor: Kürt Halkı
Sürece İnancını Yitirdi... 

Demirtaş’ın açıklamasındaki en
önemli yan ise budur. Gerçekte de
yaşanan süreç Kürt halkının, dahası
PKK kitlesinin bu sürece inancını
her geçen gün daha fazla yitirmesini
getirmiştir. Tepkiler en son Koba-
nê’deki Kürt halkını destekleme üze-
rinden sokaklara dökülmüştür. Bu
da HDP’nin elinin ayağının birbirine
dolanmasına neden olmuştur. Öyle
ya “hükümeti zor duruma düşür-
dükleri” bir durum ortaya çıkmıştır,
halk onları da aşarak sokaklarda
hesap sormaya yönelmiştir. AKP tüm
azgınlığıyla saldırarak 40’ın üzerinde
insanı katlederken HDP provokasyon
edebiyatı yapıyordu. 40 Kürdün ce-
nazelerine bile doğru dürüst sahip
çıkmayıp adeta katledilen insanları
ortada bırakanlara Kürt halkı niye
inansın? Katledilen kendisi olduğu
halde katillerin azgınca bunu nasıl
kullandıklarını, HDP’nin ise nasıl
alttan alan ve kendini kurtarma tela-
şıyla direnen halkla arasına kalın
çizgiler çektiğini gören Kürt halkı
niye size, yürüttüğünüz “çözüm sü-
reci”ne inansın? Bu süreç nasıl bir
süreçtir ki ölen biz, suçlanan yine
biz oluyoruz. Bu nasıl bir süreçtir ki
haklarımızı elde etmek için yola çık-
tığımız halde her geçen gün yoksul-
luğumuz artıyor? 

Bu nasıl bir süreçtir ki Kürtlere
sözde dil hakkı verilirken bile kendi
paramızla kayıt yaptırmak istediğimiz
okulların kapılarına kilit vurulabil-
mektedir? Bu nasıl bir çözüm süre-
cidir ki Kürdün kimliğini kabul ediyor
gibi görünenler “tek devlet, tek mil-
let” diyerek bize azgınca saldırıyor
ve katletmeye devam ediyorlar? 

Evet, böyle bir çözüm sürecini
Kürt halkı neden kabul etsin? Neden
böyle bir sürece inanmaya devam
etsin? 

Halkı kandırmanın aldatmanın da
elbette bir sınırı vardır. Düne kadar
direnen, savaşan Kürt halkının verdiği
onbinlerce şehidinin anısı ve umut-
larını taşıyan Kürt halkı, umutlarını
tüketen ve aşağılanmayı daha üst
boyutta yaşadığı bir sürece neden
inansın? 

İnanmıyor ve kendi hakkını
HDP’nin tüm uzlaşmacı yaklaşımına
ve itidal tavsiye eden, yalancı umut-
larla aldatmaya çalışan çabalarına
rağmen sokaklara taşıyor. 

Umudun tükenmesi, inancın yi-
tirilmesi Kürt halkını elbette yeni
arayışlara da itecektir, sahte umut
tacirlerinden hesap sormaya da yö-
neltecektir. Yaşanan sürecin “mü-
zakere” değil tam bir teslimiyet ve
silahsızlandırma olduğunu Kürt halkı
da görüyor ve kendi yaşam deneyi-
minden kavramaya başlıyor. AKP’nin
yönetmekte olduğu ve her şeyini be-
lirlediği bir sürecin halka, değil ulusal
hakları hiçbir şeyi vermeyeceğini
halk kendi yaşamından biliyor. Ma-
denlerde, tarlalarda, ırgat pazarlarında
yaşadığı kölelikten dolayı biliyor.
Göç etmek zorunda kaldığı batı ille-
rinde yaşadığı aşağılanmışlıktan, aç-
lıktan, yoksulluktan biliyor. Bildiği
için de bunu yaratanların kim oldu-
ğunu ve onun koluna girip onunla el
ele verenlerin kim olduğunu da gör-
meye başlıyor ve eleştiriyor, tartışıyor,
soruyor, sorguluyor… 

İşte bu durum devletten de önce
uzlaşmacı HDP çizgisini ürkütmek-
tedir. Bunun telaşı ile el ele verdiği
AKP’yi de uyararak önlem almaya
davet ediyor. 
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Siz “Harakiri Yapmaya”
Mahkumsunuz! 

Fakat teslim olanların kaçınılmaz
talihidir; teslim alanlar tarafından
süründürülmek… Bu nedenle AKP,
her ne kadar Kürt halkı süreçten gi-
derek umudunu kesiyor olsa da,
süreci hem kontrol etmek ve hem de
teslim aldıklarını iyice süründürmek
ve mecalsiz bırakmak için yüklen-
dikçe yüklenmeye devam etmekte-
dir… Arınç’ın son “her şeyinizi bi-
liyoruz” tehditleri dışında Davutoğlu
da süründürme amacıyla şunları söy-
lüyor HDP’lilere: 

"Eğer çözüm sürecinde sami-
miyseniz, 6-8 Ekim olayları dolayı-
sıyla bir kere bu millete bir özür
borcunuz var. Bir daha bu milletin
evlatlarını sokağa çıkarmak için,
şiddet için çağrıda bulunmayın. Çö-
züm sürecinde samimiyseniz bir
daha kimseyi bu toprakların me-
kanları üzerinde şiddete davet et-
meyin." 

Hem öldürdük sizi, hem de özür
dileyeceksiniz ki aklınız başınıza
gelsin diyor! Çünkü, karşısındaki
gücün iradesini teslim aldığını ve
süreci istediği gibi yönetebildiğini
görüyor. 40 insanını öldürdüğü halde
ses çıkarmayan, tersine alttan alarak
halkı suçlayacak sözler edenlerin ira-
desizliğinin farkında olduğu için özür
dilemeye davet etme cüretini göste-
rebiliyor. 

Tam da bu söz düellolarının or-
tasında KCK Yürütme Konseyi üyesi
ve Halk Savunma Merkez (HSM)
Karargah Komutanı Murat Kara-
yılan’ın şu sözlerini okuyoruz ba-
sında: 

"Yol Haritası, nasıl bir yola gi-
rileceği ve yürüneceğini gösterir.
AKP'nin Yol Haritası ise çözüm

içermiyor. AKP'nin istediği PKK'nin
kendisine 'Harakiri' yapmasıdır.
Bizden istediği budur ama bu müm-
kün değil" 

Mümkün olmayan nedir acaba?
Şu anda girdiğiniz süreç tam da bir
intihar süreci değil midir? Evet, gerçek
olan tam da Karayılan’ın söylediğidir;
AKP “harakiri” yapmanızı, intihar
etmenizi istiyor. Teslimiyet süreci
bunun ta kendisidir. Karayılan bunu
yeni mi fark ediyor? Elbette değil.
Bu süreç başından beri böyledir…
Bu sürece girildiğinden bu yana yaz-
dıklarımızı okumak bile sürecin nasıl
geliştiğini gösterir. Biz bunları görür
ve anlatırken Karayılan uzayda mı
yaşıyordu? Biliyordu ama bile bile
de bu sürecin devamını istiyordu. Ve
halen de bu sürecin içinde ve peşin-
dedirler. Kürt halkının kendi başına
geliştirdiği direnişlere rağmen, onca
saldırılara, katliamlara rağmen, Kürt
halkını ve değerlerinin onca aşağı-
lanmasına rağmen hala daha bu sürecin
kendi kendini yok etme süreci oldu-
ğunu yeni mi fark ediyor Karayılan? 

Ne yeni gelişen bir durum vardır
ne de Karayılan bunu yeni fark et-
mektedir. Gelişen her şey bilinmekte
ve görülmektedir. Fakat buna rağmen
Kürt halkı aldatılmaya, “çözüm sü-
reci” denilen teslimiyet sürecine ikna
edilmeye çalışılmaktadır. Yaşanan
son tartışmalar sadece ve sadece sü-
reçten nispi olarak daha fazla güç
kazanarak çıkmanın hesabına dö-
nüktür. Hesabı yapanlar açısında Kürt
halkının kazanımları diye bir seçenek
yoktur. Teslimiyet sürecinin sonu-
cunda Kürt halkına yaşatacakları di-
renme hakkının dahi elinden alındığı,
umutlarının da yok edildiği bir süreç
ve köle gibi bir yaşamdan başkası
olmayacaktır. 

Sonuç Olarak; 
1- Kürt halkı her geçen gün “çö-

züm süreci”nin teslimiyet süreci ol-
duğunu, Kürt halkının çıkarlarına ol-
madığını görmektedir.  HDP bunu
tehdit aracı olarak dile getirse de bir
gerçeği itiraf etmektedir. 

2- HDP de, AKP de Öcalan’ı ken-
disi açısından bir tehdit aracı olarak
kullanmaktadır. AKP, HDP’yi sıkış-
tırmak için bunu kullanırken, HDP
de halkı susturmak, teslimiyet süre-
cine ikna etmek için kullanmaktadır. 

3- Kürt halkı yaşanan teslimiyet
sürecinin kendi çıkarına olmadığını
görüyor ve giderek bu sürece karşı
tepkilerini de ortaya koyuyor. Tep-
kileri hem HDP’ye yöneliyor ve
hem de HDP’ye, PKK’ye rağmen
devlete karşı çıkma biçiminde or-
taya çıkıyor. 

4- Halkın tepkilerini Öcalan, HDP
ve PKK üzerinden kontrol etmeye
çalışan AKP ise Kürt milliyetçi ha-
reketi bir bütün olarak hem azarla-
maya devam ediyor ve hem de daha
fazla süründürmek için ezme, bas-
tırma politikasını sürdürüyor. Bunu
“harakiri yapmamızı istiyor” diye
yorumlayan Karayılan yaşanan ger-
çeği en özlü şekilde ifade etmektedir.
Evet, yaşanan süreç tam da budur
ve siz buna gönüllü olarak rıza gös-
teriyorsunuz. Bunun mümkün olma-
sının koşullarını yaratan Kürt küçük
burjuva milliyetçiliğinin ta kendisidir. 

5- Yaşanan bu teslimiyet sürecini
bozacak olan daha fazla direniş ve
savaştan başka bir şey değildir. Kürt
halkı eninde sonunda teslimiyet
sürecini bozacaktır. Kürt halkının
bu iradesi er veya geç ortaya çıka-
caktır. Kürt halkı sonuna kadar aşa-
ğılanmayı ve aldatılmayı kabul et-
meyecektir!

.

Kars'ta Dev-Genç’liler 22
Kasım’da Akyaka İlçesi
Demirkent Köyü’ne giderek ölüm
orucu şehidi İmdat Bulut'u ölüm
yıldönümünde mezarı başında
andı. Yapılan anmanın ardından

İmdat Bulut'un ailesi evinde ziya-
ret edildi. Aile, yapılan sohbette
jandarmanın, MİT’in baskılarını
anlatarak asla yılmadıklarını,
evlatlarını sahiplendiklerini anlat-
tı. Yapılan anmaya yedi kişi katıldı

Şehitlerimizin Mezarında Ot Bitmeyecek!
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Sağlık tanım olarak tam bir iyilik
hali demektir. Yani tek başına hasta
olmama değildir. Beden ruhu ve top-
lumsal iyilik açısından ulaşılabilecek
en üst iyilik düzeyidir. 

Ülkemizde halkın, toplumsal, ruh-
sal, fiziksel olarak sağlıklı olduğunu
söyleyemeyiz. Bunun temel nedeni
insana verilen değerle alakalıdır. 

Kürdistan topraklarında ise ikti-
darın sağlık politikası Kürt halkına
verdiği değerle eşdeğerdir. Yani halka
ne kadar değer verilirse o kadar
sağlık hizmeti. Kürdistan’da Kürt
halkının sağlık sorunu üzerinden ya-
şadıklarını, devletin Kürt halkına ba-
kışından  bağımsız ele alamayız. 

AKP yıllardır Kürt sorununun çö-
zümünden bahsediyor. Ard arda çö-
züm paketleri sıralıyor. Fakat bir
yandan Kürt halkını katlediyor. 

Kürdistan’da neler yaşandığına
bakarsak bu durumu çok daha net
bir şekilde görebiliriz. Halk sağlığı,
çevre sağlığı, sağlık hizmeti veren
kurum ve kuruluşların alt yapı ek-
siklikleri, personel yetersizliği, ulaşım
vasıtası ile acil müdahale hizmet bi-
rimlerinin Kürdistan’da halkın ya-
şadığı sorunların temelini oluştur-
duğunu görüyoruz. Ki, bunlara ek
olarak yeterli altyapının bulunmayışı
da Kürt halkının yaşandığı sağlık
sorunlarının temellerindendir. 

Örneğin temel olarak insanların
hastalanmasını önlemek amacıyla
kurulmuş olan sağlık ocaklarının per-
sonelleri görevlerinin başında değil
de tamamen masa başında görevlen-
dirilmeleri halkın sorunlarına çare
değil, yaşananları daha da büyüt-
mektedir. Kürt halkı her gün onlarca,
yüzlerce sağlık sorunuyla başbaşa
bırakılıyor. 

-Sağlık ocaklarının hastanelerin yeterli
olmayışı..

-Varolan hastanelerde personel ye-

tersizliği

-Hastanelerin köy ve kasabalardan
uzaklığı ve ulaşımın olmaması. 

-Hastanelerdeki hasta yığılmaları

-Hem altyapı, hem personel, hem
ilaç, araç – gereç eksikliği...

-Bulaşıcı hastalıklar için oluşturulan
sağlık birimlerinin olmayışı. 

-Acil müdahale birimlerinin yeter-
sizliği, varolanların hastalara yakla-
şımı...

-Altyapı yetersizliği, su sorunu, çevre
sağlığı konusunda başka bir problem
yaratır. Özellikle yaz mevsimlerinde
ishal, çocuk ve bebeklerde önemli
bir rol oynar. Bu durumda Kürdis-
tan’da ekolojik bir çevre bulunma-
dığının, hijyenik bir çevrenin bulun-
madığının bir göstergesidir. Gıda ve
beslenme sağlığı olarak da Kürdis-
tan’da denetim yapılmaz. Ki, besin
zehirlenmelerinin had safhada olması
bunun bir göstergesidir. 

Kürdistan halkı bir köyden bir
hastaneye gidebilmek için kilomet-
relerce yol gitmek zorundadır. Üstelik
Mardin’den bir hasta neden Diyar-
bakır’a hastaneye gitsin ki. Bu işkence
değil midir?

Yahut binbir zorlukla gidebildiği
hastanelerde Türkçe bilmedikleri için
muayene olamazlar. Anadillerini kul-
lanırlar. Doktora anlatamazlar dert-
lerini, hastaneye gelene kadar acil
müdahale edilmediğinden kaynaklı
yaşamını yitirmediyse…

Uyuşturucu bağımlılığına bağlı
oluşan hastalıklar ve bunun için hiç-
birşey yapılmaması Kürt halkının ta-
biri caizse kendi kaderlerine terk
edildiğini gösterir bize. 

Bir yandan küçük bir azınlık çok
parayla sağlıktan ticarete çok yüksek
karlar elde ederken, diğer yandan
Kürt halkının tamamı salgınlar, bu-
laşıcı hastalıklarla ilaç yetersizliğiyle

hatta doğuma giderken yollarda ölür. 

’99 – 2002 yılları arasında Sağlık
Bakanı Osman Durmuş’un bayat kı-
zamık aşılarını Kürt illerine gönder-
mesi hafızalarımızdadır. Ki, o günden
bu yana AKP’nin sağlık politikasının
en somut göstergelerinden biri olan
bu gerçeği her geçen gün artan ölüm-
lerle yaşamaktayız. ’99 – 2002 yılları
arasında yapılan bu kızamık aşısının
neden olduğu SSPE (Subakut Skle-
rezon Panensefalit) hastalığıyla ço-
cuklar ölmüştür. En son 5 yıldır
SSPE hastası olan Cihan Kaya ya-
şamını yitirdi. Cihan  son olarak 3
ay Urfa’daki Balıklıgöl Devlet Has-
tanesi’nde ölümle pençeleşti. Cihan’ın
kullandığı ilaçlar bir yıldır yardım
kesildiği için alınamamış. Bu ilaçları
almak için devlet yardımının kesilmiş
olması sebebiyle Cihan’ın durumu
daha da ağırlaşıyor ve yaşamını yi-
tiriyor. Yani, Cihan’ın katili devlettir.
Önce bayat aşıyla hasta edip sonra
da bunun için gerekli tedaviyi yapma
zorunluluğuyla hareket etmek yerine
bu ilacı da karşılamayarak Cihan’ın
ölümüne sebep oluyor. Cihan öldüğü
sırada 2300 SSPE hastası var. 2300
Kürt çocuk, devlet eliyle hasta edildi.
Şimdi de katledilecekler. SSPE has-
talarının aileleri 24 Haziran 2014’de
Abdi İpekçi Parkı’nda meclise yü-
rüdü. Başbakanla daha önce görüşüp
yardım sözü alan aileler, çocuklarının
ölmemesi için çare aradılar. “Urfa’da;
500, Diyarbakır’da; 700, Mardin’de;
350, Şırnak’da; 300, Batman’da;
450” (1 Haziran 2014 Gündem) bu-
lunan SSPE hastası çocukların bu
hale gelmesinden başta sorumlu olan
Osman Durmuş hakkında hiçbir işlem
dahi yapılmadı. AKP iktidarının bu
konuda hiçbir şey yapmaya gerek
duymamasının sebebi zaten bu kat-
liamı bilinçli bir politikayla yaptığının
bir göstergesidir. Kürdistan’da uy-
gulanan bayat kızamık aşısı ile adeta
Kürt çocuklarına yönelik bir soykırım
politikası uygulanmıştır. Van’da Mu-
harrem bebeğin ölümünü, taşıyan
babayı, onun acısını hatırlarız. Mu-
harrem bebek ölmüşken ambulans
helikopterle gösteri yapan da yine
AKP iktidarıdır. 

Kürt çocuklarının bırakın sağlığını

KÜRDİSTAN’DA SAĞLIK
Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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iyileştirmeyi, varlığına tahammül ede-
meyen bir anlayış bu konuda hiçbirşey
yapmaz – yapamaz. Bu sadece SSPE
hastalarının yaşadığı bu yaklaşım,
farklı biçimlerde uygulanmaktadır.
Adıyaman’da doktor yetersizliğinden
kaynaklı muayene olunamıyor. Ya da
6 bin lirayı ödeyemediği için kanser
hastalarının tedavisi yarıda kesilebi-
liyor. Kendi sağlıkları için, tırnaklarına
zarar gelse dünyaları, önlerine yığan
bir iktidarın; halk için, Kürt halkının
sağlığı için hiçbir şey yapmaması,
varolan sağlık hizmetlerini geri çek-

mesi, halkın sağlığını daha da bozması
iktidarın sınıfı gereği bir politikadır. 

Ezilen Kürt halkının kendisini
ezenlerden, sömürenlerden bekleye-
ceği hiçbirşey yoktur. Yine Kürt hal-
kının sağlık sorunu da diğer yaşadığı
tüm sorunlardan bağımsız olmayacak.
Kürt halkının örgütlü mücadelesiyle
çözülebilecektir. 

Sonuç Olarak; 
-AKP Kürt halkının sağlık sorunlarını
yaratandır, çözmesi beklenemez. 

-Sağlık insana verilen değeri gösterir.
AKP’nin Kürt halkına halklara verdiği
değer katliamlar, sakatlıklarıdır. 

-Yapılan bu katliamın hukuki boyutu
gündeme dahi getirilmemiştir. Ölen
SSPE hastalarının, 2300 hasta çocu-
ğun bulaşıcı hastalıklardan ölen, ilaç
tedavisi kesildiği için ölen kanser
hastaları vb. hepsi yok sayılmış, hu-
kuki bir işlem yapılmamıştır. 

Kürt halkının yaşadığı sağlık so-
runlarının sorumlusu Kürt halkının
katili AKP iktidarıdır. 

Çağdaş Aktepe’nin
Katili AKP İktidarıdır!

Dersim TAYAD’lı Aileler 5 Kasım’da Elazığ E Tipi
hapishanesinde katledilen Çağdaş Aktepe için eylem
yaptı. 19 Kasım’da Sanat Sokağı’nda bir araya gelen
TAYAD’lı Aileler, açıklama öncesi halka ajitasyonlar
çekerek hasta tutsakları sahiplenme çağrısı yaptılar. Ya-
pılan açıklamada; "Çağdaş Aktepe’yi neden öldürdü-
ğünüzü açıklayacaksınız. Hasta tutsakların katledilmesine
izin vermeyeceğiz” denildi. Dersim TAYAD'lı Aileler,
hasta tutsakları hapishane idaresinin insafına bırakmayıp
sahiplenmeye devam edeceklerini açıkladılar.

Wan Dev-Genç'ten
Roboski Anmasına Çağrı

28 Aralık 2011'de saatler 18.30'u gösterdiğinde,
Şırnak’ın Roboski ilçesinde katil AKP iktidarının savaş
uçakları tarafından, geçimini kaçakçılıkla sağlamak zorunda
bırakılan, 17’si çocuk toplam 34 insanımız katledildi.

Unutmayacağız! Savaş uçaklarından atılan bombalarla
34 insanımızı Roboski’de katlettiler! Ve katil AKP utan-
madan bir de katledilenlerin ailelerine “kan parası" teklif
etti. Yani katil devlet “Hem katlederim hem de parası
neyse veririm” diyor. Yani katil AKP, acılarımızla bile
dalga geçiyor!

Bu acıyı unutturamayacaklar! Yüzyıllardır kendi
topraklarında zulme karşı direnen Kürt halkı; inkar, imha,
ilhak, asimilasyonla teslim alınamayacak!

Biz Dev-Genç'liler, Roboski anmasında Şırnak’ta ola-
cağımızı tüm halkımıza duyuruyoruz!

Biji Bratiya Gelan! Kürdistan Kürt Halkınındır!

Roboski Katliamını Unutmayacağız Unutturmayaca-
ğız!

Katilleri Tanıyor, Biliyoruz!, Susmayacağız! Hesap
Soracağız!

Wan Dev-Genç

İkitelli Halk Cephesi, 23 Kasım’da ailelerle birlikte
İkitelli Özgürlükler Derneği’nde kahvaltı düzenledi.
Kahvaltıdan önce dernek adına yapılan konuşmada;
2003’te kurulan derneğin özellikle halk kültürünü ko-
rumaya, geliştirmeye, paylaşım ve dayanışmayı bü-
yütmeye önem verdikleri vurgulandı. Ayrıca bu müca-
delede Birol Karasu’nun çeteler tarafından vurularak,
Yunus Gündoğdu’nun ise gerillada çatışarak şehit
düştüğü anlatıldı, şehitler anıldı. Programa 23 kişi
katıldı. 

İkitelli’de Halk Cepheli
Aileler Kahvaltıda Buluştu!

Yürüyüş
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1-)Ülkemi̇zde eği̇ti̇m
si̇stemi̇ nasıldır?
İnsan üzerinde etki gücü olan her

şey eğitim olarak değerlendirilebilir.
Eğitim;  politik, sosyal, kültürel bir
süreçtir. İnsanın yetenek, tutum ve
davranış biçimlerinin geliştirdiği
süreçtir. Buna kısaca koşullanma da
diyebiliriz. Kapitalizm tüm bu
süreçleri halkın ihtiyaçları üzerine
değil kendi karlılıklarını artırma,
sömürü ve talana dayalı iktidarları-
nın sürdürülmesi üzerine örgütler.
Bu anlamda bilimsel ve sosyal tüm
değerleri yozlaştırır. Yardımlaşma,
dayanışma, birlikte üretme, fedakar-
lık, emeğe saygı gibi kavramların
yerine bireycilik, köşeyi dönmeci-
lik, “her koyun kendi bacağından
asılır”, “sana mı kaldı”, “sana
ne?” gibi kavramları hayata geçire-
rek insanları yalnızlaştırır ve niha-
yetinde umutsuzlaştırır.

Kapitalizmde eğitim;
• Eğitim soyut ve pratikten kopuk-

tur, ezbercidir.
• “Biz” kavramını değil “ben”

kavramını öne çıkarıp kolektiviz-
mi öldürür, kişiyi yalnızlaştırır.

• Beyinleri kontrol altına alır.
Bireyi özgürleştirmez aksine
köleleştirir.

• İnsanı çıkarcı yapar.
• Eğitimin planlanması ve   prog-

ramlanması  anti-demokratiktir.
• Düşünen ve eleştiren insanı

değil, “iyi vatandaşı” ister.
Kapitalizmin “iyi vatandaşı”
sömürü ve yoksulluğu gönüllü
kabul eden insandır.

2-) GET nedir?
GET, Gönüllü Eğitim

Topluluğu’dur. Yoksul
halk çocuklarına ücret-
siz eğitim vermek
amacıyla bir araya
gelen gönüllü öğret-
menlerin öncülüğünde
oluşan bir topluluktur.
Parasız hiçbir çalışma-
nın yapılamayacağını
öğütleyen kapitalist
kültürün karşısında
örgütlenmiş, bilgi ve

becerilerini yoksul halk çocuklarıy-
la paylaşan, nitelikli eğitimin ne
anlama geldiğini pratikte anlatmaya
çalışan öğretmenlerin öncülüğünde
oluşan bir kurumdur. Gönüllü bir
faaliyet olduğundan iç disiplini ve
sahiplenme duygusu yüksektir.
Çalışmalarımızın özünde halk sev-
gisi ve karşılıklı özveri vardır. Bu
topluluğun içinde olmamızın nedeni
piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda
ve sınav merkezli bir eğitimin siste-
minin sonucu mesleğimize yabancı-
laşmaktan uzaklaşmak ve birlikte
üretmenin heyecanını yaşamaktır.

3-)GET hangi
ihtiyaçtan doğmuştur?
Halk için eğitim isteğimizin

bugünden hayata geçirilmesidir.
Yoksul mahallelerde nitelikli eğitim
alamayan ailelerin bu taleplerini
karşılamaya dönük bir çalışmadır.
Kapitalist eğitimin sınıfsal, ayrımcı
ve kendine yabancılaştıran yüzünü
pratikte göstermeyi hedefler. Özel-
likle 90’ların ortasından itibaren
TKY (Toplam Kalite Yönetimi) ile
birlikte eğitimi bir hak olmaktan
çıkarıp piyasa ilişkileri içinde alınıp
satılan bir meta haline dönüştürül-
mesinin karşısında halkın eğitim
alma hakkını savunmaya yöneliktir.
Eğitimciler kendilerinin “halkın
öğretmenleri” olarak tanımlar ve
birikimlerini öğrenciler ve velilerle
paylaşırlar. GET kolektivizme inan-
ma bilincidir. Bu anlamda eğitim
sürecini tek taraflı bir aktarım ola-
rak değil; öğrenci, öğretmen, veli,
mahalle sakinleri vb. tüm unsurlarla
birlikte öğrenme ve birbirini geliş-
tirme olarak değerlendirir.

4-) GET’in  eğitim
anlayışı nedir?
Öncelikle çocukta bir öğrenme

arzusu geliştirmektir amacımız.
Öğrenmek için soru sormak gerekli-
dir. Öğrencilerimize 5N1K soruları-
nı sormayı alışkanlık haline getire-
ceğiz öncelikle. Piyasa ihtiyaçlarını
değil çocuk ve onun ihtiyaçlarını
temel alır. Çocukların ciddi ilgileri-
ni rehber alarak bu yönlerini geliş-
tirmeyi hedefine alır. Ayrımcılık
yapılmaz. Hiçbir çocuğun bir diğe-
rinden daha  az yetenekli ve geride
kalmışlık duygusuna kapılmasına
izin vermez. İtibar duyguları zede-
lenmez. Yani çocuğun kendine ve
diğer insanlara olan saygısını orta-
dan kaldıracak, güven duygusunu
sarsacak bir çalışma ortamı yaratıl-
maz. Sınavlardan alınan notların
değil, asıl başarımızın çocuklara
düşünmeyi öğretebilme yeteneğin-
den geldiğini düşünürüz.

5-) GET’in öğrenci̇ler
içi̇n düşündüğü başka
projeler var mıdır?
Gönüllü eğitim topluluğuna

gelen öğrencilere ayrıca kendi yara-
tıcılıklarını da ortaya çıkaracak
çalışmalar hedeflenmektedir. Bunun
ilk adımı olarak  sınıf öğrenci tem-
silcileriyle bir toplantı yaparak
öğrencileri yetenek ve becerileriyle
birlikte tanımayı planlıyoruz. Bu
toplantıda yapılacak görev dağılı-
mıyla çocukların kendi çalışmaları-
nı örgütlemelerini ve sonrasında bu
çalışmaya rehberlik yaparak ortak
olmayı planlıyoruz. Bunun dışında
imkanları zorlayarak müzik, halko-
yunları tiyatro vb.  çalışmaları
zamanla hayata geçirmeye çalışaca-
ğız.

6-) GET’e ekonomi̇k
anlamda ki̇mler destek
veri̇yor?
GET’e öğrenci, öğretmen, veli-

ler ve eğitimin parasız olması gerek-
tiğine inanan, bu çalışmalardan
bireysel çıkarı olmayan herkes yani
halk destek veriyor.

Ta rih ten, bi lim den, ön der le ri miz -
den, ge le nek le ri miz den öğ ren -
dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
Gönüllü Eğitim

Topluluğu
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7-) GET eğitimini nerede
vermektedir?
Herhangi bir maddi çıkarı olmayan,

parasız bilimsel eğitimi savunan, halk ve
vatan sevgisi olan kurum ve kuruluşlarda
yapılmaktadır.

8-) GET’de hangi̇ yaş
gruplarına eği̇ti̇m veri̇li̇yor?
Başlangıç olarak ilköğretim öğrencile-

rine eğitim veriliyor. İstek ve talep üzerine
de farklı alan ve birimler de açılabilir.

9-)GET’lerdeki işleyiş
nasıldır?
Kolektif iradeyi ve üretimi hayata

geçirmeyi hedefliyoruz. Öğrenci, öğret-
men ve velilerin katıldığı ortak toplantılar-
la sorunları tespit edip birlikte çözmeye
çalışıyoruz. Her sınıfın üçer kişilik  öğren-
ci temsilcisi vardır. Sınıf içi sorunları ve
sınıfa dair birtakım işleri bu üç kişilik tem-
silci grubuyla birlikte çözüyoruz. Ayrıca
her sınıftan sorumlu bir öğretmen arkada-
şımız ise bu işleyişe rehberlik etmektedir.

Beş kişilik bir veli komitesi seçilmiştir.
Veli komitesi kurs sorunlarını ve çözümle-
rini takip etmektedir. Her gün bir komite
üyesi GET’de nöbetçi kalarak öğrenciler
ve ziyarete gelen velilerle ilgilenmektedir.
Kurs için yapılan başvuruların kaydını tut-
makta, öğrenciler ve veliler ile ilgili yapı-
lacak olan sosyal çalışmaları örgütler.

Öğretmen, veli ve öğrenci temsilcile-
rinden oluşan bir kurul ise kursun  yönetim
organı görevini yürütmektedir.

10-) GET’in hedefi̇ nedi̇r?
Öğrencileri yarış atına dönüştüren, sos-

yal yaşamdan, sanattan, spordan koparan,
sorgulamayan, üretmeyen eğitim sistemine
karşı sorgulayan ve üreten bir gençlik
hedeflenmektedir. Bunun için doğru
düşünmeyi, güçlükler karşısında yılgınlığa
düşmeden bu güçlükleri yenmeyi, sorun
çözmeyi ve yaşamın zorluklarına karşı
güçlü durabilmeyi öğretmektir. GET’lerin
amacı kapitalizmin ve sömürü ilişkilerinin
insan üzerinde yarattığı tahribatı örnekle-
riyle göstermektir. Özellikle son dönemde
gençler üzerinde kapitalizmin en büyük
saldırısı olan beyinlerde ve bedenlerdeki
yozlaştırma çabalarına karşı da bir müca-
deledir GET’ler.

Geçtiğimiz yıl devlet destekli uyuş-
turucu çeteleri tarafından katledilen
Hasan Ferit Gedik’in, 19 Kasım günü
görülen duruşmasında yine hukuk oyu-
nu oynandı. Halk Cepheliler davanın ta-
kipçisi olmak için mahkeme günü erken
saatlerde Kartal’da bulunan Anadolu
Adalet Sarayı önünde toplandılar. Yak-
laşık 350 kişi pankartlar ve sloganlarla
Ferit için adalet istediler. Mahkeme sa-
lonuna alınmayan kitle, dışarıda halay-
lar ve şiir dinletileriyle bekledi.

Öğle vakti biten mahkeme sonra-
sı açıklama yapan Halkın Hukuk Bürosu
avukatı Günay Dağ, duruşmada yalnızca
2 sanığın ifadesinin alındığını diğer sa-
nıkların mahkeme salonunda bulun-
madığını söyledi. Mahkemenin davayı
başka ile almak için Adalet Bakanlığı’na
başvuru yaptığını bu yüzden duruşma-
da dosyanın bulunmadığını da söyledi.
Ardından Anne Nuray Gedik söz alarak
mahkemeden yine adalet çıkmadığına
işaret ederek “Çeteler hala saldırmaya
devam ediyor. Kartal’da bulunan çadı-
rımıza silahlarla saldırdılar” diyerek
uyuşturucu çetelerinin devlet tarafından
kollandığını belirtti. 23 Kasım günü Kar-
tal’da adalet çadırını kaldıracaklarını ve
Ankara’ya Adalet Ba-
kanlığı’na gidecekleri-
ni ekledi. Son olarak
Berkin Elvan’ın babası
Sami Elvan söz alarak
“Aileler olarak evlatla-
rımızı sahiplenmeliyiz.
Bizlerden ve evlatları-
mızdan hala korkuyor-
lar” dedi. Berkin El-
van’ın davasının hala
açılmamasının sebebi-

nin bu korku olduğunu vurguladı. Ha-
san Ferit'in bir sonraki duruşması 6
Ocak’ta görülecek.

☆☆
Hasan Ferit İçin Adalet
Yürüyüşü Sürüyor

2.5 aylık direniş sona erdi. Hasan Fe-
rit Gedik’e adalet istemek için Kartal
Meydanı’nda kurulan çadır bir etkinlikle
kaldırıldı. Ferit’in davası aylardır mah-
kemelerde süründürülüyor. Hakimler
adalet için değil çetecileri korumak
için mesai harcıyor. Halk Cepheliler, ada-
letin halkın ellerinde olduğunu göster-
mek için önce çadır açtılar daha sonra
açlık grevine başladılar. 23 Kasım ak-
şamı çadırı kaldırarak Ankara’ya, Ada-
let Bakanlığı’na gittiler.

Saat 20.00’da başlayan etkinlikte, ça-
dırın kuruluşundan bu yana yaşananla-
rı anlatan bir sinevizyon izlendi. Grup
Umut Yağmuru'nun söylediği türküle-
rin ardından anne Nuray Gedik kısa bir
konuşma yaparak “Adalet hepimizin el-
lerinde” dedi.

Sahiplenen herkese teşekkür edile-
rek çadır söküldü ve Ankara’ya yola çı-
kıldı.

Adalet Saraylarında Adalet Yok,
Orta Oyunu Var!

Yürüyüş
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Köy Ens-
titüleri’nin kapatıl-

masından bu yana eğitim, yap-boz
tahtasına çevrilmiştir. Eğitim alanında
sürekli bir karmaşa ortamı yaratıl-
mıştır. Özellikle AKP iktidarıyla bir-
likte, eğitimdeki bu "karmaşıklaş-
tırma" süreci hızlandırılmıştır. "Kar-
maşıklaştırma" dememizin nedeni;
altındaki politik çıkarlardır. Çünkü
eğitim alanını karmaşıklaştırarak,
içinden çıkılamaz hale getirerek;
‘devlet okullarında eğitimin veri-
lemediği’, ‘devletin kaynaklarının
yetersiz olduğu’ halka kanıksatılmaya
çalışılacaktır. Dolayısıyla ‘ölümü
gösterip sıtmaya razı etme’ politi-
kası hayat bulacaktır. Bunu ülkemize
dayatan, emperyalizmin ta kendisidir. 

Emperyalizm, ülkelerin eğitim
sistemine, kendilerinin oluşturdukları
fonları ve kuruluşları kullanarak mü-
dahale eder. Ülkemizde ve dünyada
eğitim sistemi, Dünya Bankası’nın
(DB) yönlendirmeleriyle gelişim gös-
terir. DB Türkiye Direktörü Andrew
Vorkink, 27 Aralık 2005 tarihinde,
Hacettepe Üniversitesi’nde yaptığı
“Türkiye’de Eğitim Reformu” ko-
nulu konuşmasında “Türk eğitimine
yüksek kalite getirmek ve Türkiye’deki
tüm öğrencilere daha iyi eğitim ve
istihdam fırsatları sunabilmek için,
Türk eğitim sisteminde büyük bir ya-
pısal değişikliği ele alma zamanının
geldiğine” dikkat çekmiştir. Vorkink’e
göre, bu yapısal değişikliğin ilk aya-
ğını, kamu okullarında yetki ve so-
rumlulukların; okullara, yerellere
devredilmesi oluşturmaktadır. DB
Türkiye Direktörü Vorkink, Türki-
ye’de eğitimin tüm düzeylerinde,
özel okullaşmanın yaygınlaştırılma-
sının sağlanması ve bu konuda ser-
mayeyi teşvik edici politikaların ge-
liştirilmesine yönelik reformların uy-
gulanmasını talep etmektedir. 

Görüldüğü gibi 2005 yılında Tür-
kiye'ye sunulan bu model, harfiyen

uygulamaya konul-
muştur. Uygulama için
eğitim yasası değişti-
rilmiştir. 4+4+4 eğitim
modelinin ardında ya-
tan; eğitimin, bir bütün
halinde ticarileştirilme
çabasıdır. TEOG ise
bu çabanın bir parça-
sıdır. 

Kısa adı TEOG
olan; Temel Eğitim-
den Ortaöğretime Geçiş Sınavı,
2013-2014 eğitim-öğretim döneminde
uygulamaya konuldu. Sınava, 1 mil-
yon 300 bin öğrenci girdi. 155 bin
öğrenci tercih yapmadı. Tercih yap-
mayan öğrencilerden 134 bin kişiyi,
Milli Eğitim Bakalığı(MEB) kendisi
yerleştirdi. 94 bin çocuk meslek li-
selerine, 40 bini ise İmam Hatip
Liseleri’ne (İHL) yerleştirildi. Fakat
uygulama, lise öğrencileri için tam
bir işkenceye dönüştü. İstekleri dı-
şında meslek liselerine veya imam
hatiplere kayıt olan öğrencilere nakil
hakkı tanındı. “Hak” olarak iddia
edilen uygulamanın, Ekim ayının
başına kadar süreceği belirtilirken,
Kasım ayına kadar devam etti. Özel-
likle meslek liseleri, kapasitelerinin
çok üstünde öğrenciyi kayıt ettiği
için, dönemin başında ikili öğretime
geçmek zorunda kalmıştı. Dersler,
sabah 07:00'den, akşam 19:30'a kadar
sürmekte. Nakil işlemlerinin bitme-
siyle birlikte Türkiye'de bir ilk ya-
şanmış, Kasım ayında bazı okullar
ikili eğitimden tekli eğitime geçmiştir.
Ders programları, dönemin başından
itibaren tam 9 kez değişmiş, ikili
eğitim yapılacağı için eksik kalan
kadro, devletin kendi eliyle uyguladığı
taşeron sistemi olan ücretli öğret-
menlik sistemiyle tamamlanmaya ça-
lışılmış, fakat bazı okullarda tekli
eğitime geçilmesiyle arkadaşlarımız,
ücretli öğretmenler kapı dışarı edil-
miştir. 

“Dershaneleri kapatacağız. Bu
kurumlar haksızlığa yol açıyor. Pa-
rası olmayan dershaneye gidemiyor’’
diyen AKP, dershanelerden özel okula
dönüşenlere teşvik vererek, devlet
okullarında okuyan öğrencilere ver-
mediği desteği, özel okullara gidecek
öğrencilere kişi başına 3500 TL olarak
vermiştir. Sınav sonucunda istediği
okula yerleşemeyen 135 bin öğrenci,
İHL dayatması yaşadığı için ya özel
okullara yönlendirilmiş ya da çok
uzak bir liseye yerleştirilmiştir. MEB;
“ya benim istediğim okullara, yani
İmam Hatipler’e gidip, istediğim
eğitimi alıp, çemberime gireceksin
ya da parasını verip, istediğin okulda
okuyacaksın’’ dayatmasını emekçi
halkımıza yapmıştır. Burada asıl hak-
sızlığı kendisi yaratmıştır. Kendi de-
yimiyle “paralel yapı’’ ile mücade-
lesinin bir ayağı olarak gördüğü ders-
hane kapatma girişimini, parasız
eğitimi savunma adına maskelemeye
çalışmıştır. Oysa AKP iktidarı, em-
peryalizmin, eğitimi ticarileştirme
politikalarını, hızlı adımlarla uygu-
lamaktadır. 

Eğitim alanında uygulanan tica-
rileştirme politikaları, 4+4+4 eğitim
sisteminin bir parçası olan TEOG
ile sürmektedir. Sonraki yıllarda özel
okullara gideceklere verilen desteğin
artmasıyla devlet, okullardan elini
tamamen çekecek ve eğitimin tica-
rileşmesi tam anlamıyla sağlanacaktır.
Zira önümüzdeki süreçte, var olan
devlet okullarının, özel şahıslara veya
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kurumlara 10 yıllığına kiraya veri-
lebilmesinin önü açıldı. Sözüm ona
dershane kapatma yasası adı altında
aşağıdaki madde ile kanunlaştırıldı. 

“Mülkiyeti Hazineye ait ve Millî
Eğitim Bakanlığı’na tahsisli taşın-
mazlar üzerindeki okul binalarının
tamamı veya bir kısmı ile bu binaların
eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim
ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak
üzere, ilk yıl için 29/7/1970 tarihli
ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu-
nu’nun 29’uncu ve 31’inci madde-
lerine istinaden yayımlanan Emlak
Vergisine Matrah Olacak Vergi De-
ğerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük
hükümlerine göre hesaplanan emlak
vergisine esas asgari metrekare birim
değerinin yüzde biri tutarındaki bedel
üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51’
inci maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendine göre, pazarlık usulüyle, on
yıla kadar yukarıda belirtilen şart-
larda Millî Eğitim Bakanlığı’nca ki-
raya verilebilir.’’ 

Emperyalizmin bir kuruluşu olan
Dünya Bankası'nın önerdiği “eğitimin
yerel idarelere devri olan model’’
1973 ve 1989 yılları arasında, faşist
Pinochet iktidarı döneminde Şili'de
uygulanmıştır. 16 yıllık süreçte Şili'de
toplam öğrenci sayısının % 15’i,
‘90’lı yıllarda % 34’ü ve 2000 yılında
ise % 43’ü özel okullarda okudu.
Özel okullardaki bu hızlı artışa rağ-
men, rekabetin, eğitimin kalitesini
arttıracağı iddiasının gerçekliği bu-
lunmadığı, Şili’de 1980 ve 1990’lı

yıllarda yapılan araştırmalar tarafın-
dan ortaya konulmuştur. Bu araştır-
maların sonuçları; Şili’de, özel okul-
ların, belediyelerce yönetilen kamu
okullarından, özellikle anadil ve ma-
tematik öğretimi konusunda daha
başarısız olduklarını göstermiştir.
Şili’de toplumun küçük bir azınlığı
için geniş olanaklar sunan ama geniş
emekçi halk kesimlerinin eğitim ola-
naklarını ortadan kaldıran bu uygu-
lamaların sonuçları üzerinden bugün,
eğitimin yeniden merkezileştirilmesi
yönünde talepler öne çıkmaktadır. 

Dünyadaki uygulamalardan da
görüldüğü üzere, eğitimin ticarileş-
tirilmesi olan 4+4+4 yasası ve onun
bir parçası olan TEOG, eğitimde yı-
kım demektir. 

Bugün Türkiye’de, DB ve uluslar-
arası sermayenin, yani emperyalizmin
istekleri doğrultusunda, TEOG sadece
özel okulların önünü açmamış, İHL'lerin
kontenjan sayısını arttırmış, İHL'de
okumayı zorunlu kılmaya çalışmıştır.
Hatta her okulda mescit ve imam hatip
sınıfı açılmasının önünü açmıştır. Eği-
tim, sadece ticarileştirilmemekte, aynı
zamanda gericileştirilmekte, bilimsel-
likten uzaklaştırılmaktadır. 

TEOG dayatmasının devamı ni-
teliğinde olan, hafta sonu açılan kurs-
lar, okul-dershane arası ne olduğu
belli olmayan bir eğitim anlayışını
beraberinde getirdiği gibi, öğret-
menlere uygulanacak esnek çalışma
modelinin de bir adımıdır. Sorun,
öğrencilere eğitimi destekleyecek

olan kurslar vermek değil, bu kurslarla
öğretmenlerin hakkı olan hafta sonu
tatilinin elinden alınması, ihtiyaç ha-
linde öğretmenlerin pek çok birimde
çalıştırılacak olmasıdır. İstihdam bi-
çiminin değiştirilmesi, zaten iş gü-
vencesinin kaldırılması demektir. Ay-
rıca TEOG sonucundaki “başarı’’
veya “başarısızlık’’, öğretmenlerin
performansını da ölçecek bir veri
olarak karşımıza getirilecektir. Gö-
rüldüğü gibi AKP iktidarı, eğitimi
bir bütün halinde ticarileştirmektedir.
TEOG uygulaması, bunun en ciddi
adımıdır. Bu yanıyla TEOG, sadece
bir sınav değildir. 

Biz Halkın Öğretmenleri ve kamu
emekçileri olarak, TEOG sonuçlarının
takipçisi olacağımızı, eğitimde “ölümü
gösterip sıtmaya razı etmek’’ için,
özellikle yaratılan bu karmaşanın so-
nuçlarını açıklayacağımızı ve bunlarla
mücadele edeceğimizi ifade etmiştik. 

26 Kasım'da yapılacak olan TEOG
sınavının sonucu, öğrencilerimiz ve
bizler açısından ne olursa olsun, kay-
bedecek olan, emekçi halkın çocukları
olacaktır. Eğitimde yıkım demek olan
bu uygulamadan derhal vazgeçilme-
lidir. 

PARASIZ EĞİTİM SINAVSIZ
GELECEK İSTİYORUZ! 

TEOG'A HAYIR! 

EMEKÇİYİZ, HAKLIYIZ,
KAZANACAĞIZ!

KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ 

Öğrenciyiz Haklarımızı
İstiyoruz Alacağız!

Kocaeli'nde Dev-Genç'liler 20 Kasım'da, üniversitelerde
oluşan sorunlarla ilgili Sabri Yalım Parkı’nda, 'Haklarımızı
İstiyoruz' kampanyası dahilinde eylem yaptı. 5 kişinin
katıldığı eylemde; "Okullarımızda her gün haklarımız
elimizden alınıyor ve öğrenciler direnmediğinde yaşamı
biraz daha zorlaşıyor. Haklarımız için direnmek, örgüt-
lenmek zorunluluktur" denilerek örgütlenme çağrısı ya-
pıldı.

Bizler Dev-Genç'liyiz,
Keyfi Gözaltılar Bizleri Yıldıramaz!

19 Kasım günü, İzmit merkez Fethiye Caddesi'nde

Dev-Genç'li Didem Tütenk; polisin keyfi bir şekilde,
sokaktan geçen herkese dayattığı üst aramasını yaptırmadığı
için işkenceyle gözaltına alındı. Olayı gören insanlar, iş-
kenceci polise tepki gösterdi. Ortada hiçbir sebep ve
şüpheli bir durum yokken çantası aranmak istenen ve
ardından gözaltına alınan Dev-Genç'li serbest bırakıldı.

Arkadaşlarımıza Yaptığınız
İşkencelerin Hesabını Soracağız!

Adana Çakmak Caddesi’nde Grup Yorum Korosu
çalışmaları kapsamında 20 Kasım'da masa açan 4 Halk
Cepheli’yi, katil polis yerlerde sürüklenerek gözaltına
aldı. Zorla parmak izi alınırken de işkence gören Halk
Cepheliler ertesi gün serbest bırakıldı. Adana Halk
Cephesi yaptığı açıklamasında: “Sanmayın ki işkenceleriniz
yanınıza kalacaktır. Er ya da geç hesabı sorulur " dedi.  
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Bir güne sığdırılan öğretmenler
günü de bütün günler gibi yine so-
runların tartışıldığı, çözümler üretil-
diği, özel olarak öğretmenlerimizin
ele alındığı bir gün olmadı elbette.

Böyle bir düzende böyle olması
zaten söz konusu olamaz.

Böyle bir düzende ne öğretmene,
ne öğrenciye, ne de halk için eğitimin
çıkarına bir sonuç çıkmaz.

Bu günler, öğretmenlerin sorun-
larının iyice örtüldüğü, bir kaç güzel
lafla inciler dizilir. Bir gün içerisinde
sahte gülücükler etrafa saçar faşizmin
uygulayıcısı, şu andaki temsilcisi
AKP iktidarı...

Bu yüzden ne öğretmenlerimiz,
ne öğrencilerimiz; kimse bu günden
veya günlerden veya bundan sonraki
günler için bu düzenden, bu iktidardan
bir şey beklemesin..

Her sene aynı şekilde daha da ar-
tarak sorunları sürecektir.

Öğretmenlerimize yine bir seneyi
nasıl geçirdiler diye sorsak bile aslında
alacağımız cevap bir önceki sene-
lerden bir farkla aynı olacaktır.

Farkı ise sırtındaki yükün  daha
da çoğaldığı olacaktır.

Öğretmenlerin bugün sorunları
azalmak bir yana artmıştır; düşük
ücret, ağır çalışma süreleri, eğitim-

öğretimle ilgili olumsuz koşullar, ka-
labalık sınıflar gibi birçok sorunlar
olsa da asıl sorun tabii bu düzenin
eğitimi getirdiği nokta, öğretmene
biçtiği roldür.

Böyle bir eğitim sisteminden öğ-
retmene kalacak olan bir taraftan
açlık ve sefaletle boğuşurken, diğer
taraftan düzene uygun sormayan, va-
tanına- halkına yabancı, yozlaştırılmış,
gerici, faşist gençler yaratmaktır. Ül-
kemizin geleceğini karanlığa boğar-
ken faşizmin suçuna  ortak olmaktır.
İşte öğretmene faşizmin biçtiği rol
budur.

Saraylarda Oturmak
Erdoğan'a, Sarayların
Borcunu Ödemek
Öğretmenin Sırtına!

Erdoğan'ın diktatörlüğünün muh-
temelen kanlı simgesi haline gelecek
olan "AK-Saray"a harcanan para tam
71 bin öğretmenin 1 yıllık maaşına
denk geliyor. 

Düşünün bir kez... Sizin 1 yıllık
maaşınız için Erdoğan kendine sa-
raylar yaptırıyor.

Sizin emeğiniz, sizin alın teriniz,
sizin yokluğunuz üzerinden varlık-
larını büyütüyorlar.

Yapılan istatistik sonuçları bile
bu gerçeği açıklıkla göstermeye ye-
tiyor; "AKP'nin iktidara geldiği 2002
yılından bu yana öğretmenlerin alım
gücünde çok fazla düşüş oldu, 2002
yılından bu yana öğretmenlerin ma-
aşlarındaki alım gücü yüzde 41,6
oranında düşmüştür. Araştırmaya
katılan öğretmenlerin yüzde 73'ü ge-
lirlerindeki yetersizlik nedeniyle mes-
leğine motive olamadığını, yüzde 61'i
gelirlerindeki yeterizlik nedeniyle
psikolojik sorunlar yaşadığını, yüzde
69'u ise daha çok para kazanacağı
bir iş imkanı olursa öğretmenliği bı-
rakacağını belirtmiştir" (Eğitim-İş/38
ilde 1165 öğretmenle yüzyüze gö-
rüşmelerden)

Sonuç olarak; öğretmenin açlık
ve sefalet çekmeden, kendi eğitimine,
öğrencisinin eğitimine kendini ada-
yacağı bir eğitim sistemi  ancak ba-
ğımsız Türkiye'nin kurulduğu zaman
mümkün olacaktır.

Bu yüzden öğretmenler eğer ger-
çekten öğretmenlik yapmak istiyorsa,
halkın öğretmeni olarak yerlerini al-
mak istiyorlarsa bağımsız Türkiye
mücadelesinde yerlerini almalılar.

Öğrencileriyle birlikte demokratik
liseler, üniversiteler için bağımsız
Türkiye için mücadeledeki yerlerini
almalılar!

Dayanışmamız
Büyüdükçe 
Sorunlarımız Küçülür 
Çözüm Bizde...

Halk Cepheliler 23 Kasım'da, Gülsuyu Emek
Caddesi'ndeki Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nda "Da-
yanışma Kahvaltısı" düzenledi. Sabah erken saatlerde
başlayan kahvaltının hazırlıklarına mahalleli de yar-
dım etti. Kahvaltıda bir ailemizin çocuğunun hazır-
lamış olduğu "Bir Park Nasıl  Olmalı" projesinin
kâğıtları herkese dağıtıldı. Kahvaltıdan sonra Ok-
meydanı'nda baskı yasalarına karşı yapılacak yürüyüşe
gitmek için yola çıkıldı. Kahvaltıya 35 kişi katıldı.

Polisler Mahallemizde 
Rahat Gezemeyecekler!

Yenibosna Pazar
pazarında devrimci-
lerin afişlerini söken
sivil polisleri gören
Halk Cepheliler,
AKP’nin faşist pol-
islerini mahalleden
kovdu. Çekilen aji-
tasyonda; “Halkı-
mız; torbacılar ortada gezerken onlara müdahale etmeyen
polis size ulaşmamızı engellemek için afişlerimizi söküyor.
Bu faşistleri iyi tanıyın” denildi. Apar topar mahalleden
kaçan sivil polis otoları tekmelendi ve camları kırıldı.

ÖĞRETMENİMİZİN KUTLU VE MUTLU OLMAYAN GÜNÜ;

ÖĞRETMENLER GÜNÜ!

Arşiv
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Eğitim burjuvazinin kendi siste-
minin yedeklerini oluşturması için
ihtiyaç duyduğu bir sistemdir. Dü-
zeninin devamlılığını sağlamak için
eğitimine güvenir. 

Temel beklentisi başkaldırmayan,
itaatkar kafalardır.

Sınıf bilinciyle hareket eden bur-
juvazi, bilimsel gerçekleri bile yok
saydığı gibi, kendi yalanlarını halka
dayatıyor.

TÜSİAD, 2002 yılında Ortaöğ-
retim Kaynak Kitapları dizisi kapsa-
mında, Galatasaray Üniversitesi Fel-
sefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Tülin Bumin öncülüğünde Felsefe
kitabı yayınlamıştı. Felsefe kitabında,
materyalizmin kurucuları Marx ve
Engels'e yer verilmezken; Briditge
Bardot, Alain Delon, Isabella Adjani...
gibi sinema oyuncularına yer veril-
mişti. Felsefe denilince akla, halk
üzerinde etkisi olduğu söylenen bu
isimler gelmişti nedense.

Tabii ki bu bilinçli olarak tarihin
ve bilimin çarpıtılmasıdır. Bilinçlerde
bulanıklık yaratmak isteyen burjuvazi
Marx ve Engels'i yok sayarsa diren-
işleri, başkaldırmaları, ayaklanmaları
da kaldırabileceğini sanıyor olmalı.
Toplumlar tarihine dayanan tarihsel
materyalizmi yok sayarak kendilerini
kurtaramazlar.

Düzen, çarpık bilgileri öğretmenler
aracılığıyla yayıyor. Biz öğretmenler
olarak buna aracılık etmek zorunda
bırakılıyoruz.

Sorgulamıyoruz, elimize tutuştu-
rulan müfredatı öğrencilere dayatı-
yoruz. Öğretici olup olmadığına bak-
madan, ezberci bir şekilde, sınavlara
dayanarak bilgiyi satmak zorunda
kalıyoruz.

Oysa halkın öğretmenleri, bilgiyi
karşılıksız paylaşır, gerçekleri öğre-
tebilmek için her türlü bedeli göze
alır. Önüne konulan yalanlarla dolu
müfredata teslim olmaz, öğrencisine
sahip çıkar. Bir öğretmen bunu yap-

mıyorsa çok tehlikelidir. Burjuvazinin
üniformasız askerlerine dönmüş de-
mektir. Çünkü her işin başı eğitimdir. 

Benzeri bir bilimi-tarihi çarpıtma
örneğini Ukrayna'da görüyoruz. Uk-
rayna Ulusal Anma Enstitüsü Başkanı,
Sovyetler Birliği'nin 2. Paylaşım Sa-
vaşı'nda faşizme karşı direnişini ni-
teleyen "Büyük Anavatan Savaşı" ve
Sovyetler Birliği'nin bu savaştaki ba-
şarılarına dair bütün kanıtları kaldır-
manın gerekli olduğunu açıkladı.

Ders kitaplarından, Alman faşiz-
mini Moskova'dan Berlin kapılarına
kadar süren Sovyet kahramanlarını
çıkartacaklar. 

Sovyetler Birliği'nde sosyalist sis-
temin dağılmasının ardından emper-
yalizmin yeni sömürgesi konumuna
düşen Ukrayna, emperyalizmin yok
sayma politikasına hizmet ediyor. 

Öte yandan, Amerikan emperya-
lizminin, Ukrayna'da devlet memur-
larının maaşlarını ödediği de, ABD
Başkan Yardımcısı Joe Biden'in yar-
dımcısının bilgisayarında yer alan
bilgilerden açığa çıktı. 

İster emperyalizm, isterse de iş-
birlikçisi oligarşi olsun, eğitimi kendi
çıkarları için kullanırlar. Çünkü eğitim
sınıfsaldır. Eğitim kurumları hangi
sınıfın elindeyse, eğitimin içeriği de
ona göre şekillenir. 

Sovyetler Birli-
ği'nde öğrenimle üretimin içiçe
geçtiği; bilmeyenin öğrendiği, bi-
lenin ise öğrettiği ve bunun için her
türlü olanağın sunulduğu bir eğitim
sistemi vardı. Sosyalistler, halkın çı-
karlarını esas alırdı. 

Öğretmenlik kutsal bir meslektir.
Ama bu kutsallığı gerçek anlamda
sosyalistler verirler öğretmenliğe.
Eğitim-öğretim için her türlü aracı
seferber ederek yaparlar bunu. Sos-
yalist ülkelerde eğitim sisteminde
görülen kazanımlar da bunun gös-
tergesidir.

Sonuç olarak;
Öğretmenler düzenin değil halkın

öğretmenleri olmalıdır.

Gençliğe yeni ufuklar kazandıra-
bilmek için iktidarın gerici-baskıcı
eğitim sistemine karşı mücadele et-
meliyiz. Düzenin değil, halkın ne-
ferleri olmalıyız. 

Hem kendi akademik-ekonomik-
demokratik haklarımız için hem de
halkın sorunlarının çözümü için
Kamu Emekçileri Cephesi saflarında
örgütlenelim.

Ataması Yapılmayan
Öğretmenler,
Atanma Hakkı İçin
Mücadeleye
Devam Ediyor 

Öğrencilerine kavuşmak için
direnen öğretmenler 22 Kasım’da
İstanbul'da Taksim Galatasaray Li-
sesi önünde imza masası açtı. 135
imzanın toplandığı masada herkese
örgütlenme çağrısı yapıldı. “Öğ-
retmeniz Haklıyız Kazanacağız”, “Atanmak
İstiyoruz” dövizlerin taşındığı masada di-
renişin nedenleri anlatıldı.

GERİCİ-BASKICI MÜFREDATA UYMAYI REDDELİM,

HALKIN ÖĞRETMENLERİ OLALIM!
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Halk Cepheliler, halka ve devrim-
cilere baskı uygulayarak terörünü meş-
rulaştırmaya çalışan, onurumuz kızıl
maskelerimizi hedef gösteren AKP’ye
ve baskı yasalarına karşı, 23 Kasım’da
Okmeydanı’nda yürüyüş yaptı. Pol-
islerin tacizine aldırmayan Halk Cep-
heliler, yüzlerinde kızıl maskeleri ve
tüm meşruluklarıyla Okmeydanı’nın

yoksul sokaklarından geçerek Sibel
Yalçın Parkı’nda görkemli bir kortej
oluşturdular. “Halk Cephesi” pankar-
tının arkasında AKP'nin hedef gös-
terdiği kızıl maskeliler yürüdü. Kortejde
sırasıyla Liseli Dev-Genç’liler, Ok-
meydanı ve Gazi Halk Meclisleri pan-
kartlarıyla yer aldı. Yürüyüş, umudun
sloganlarıyla başladı. Halk, pencere-

lerden adaletin sembolü kızıl mas-
kelileri ve 500 kişilik korteji coş-
kuyla izledi. Kitle Okmeydanı’nın
dar yokuşlarında kızıl bir ırmak
gibi aktı. Anadolu Kavşağı’na
varıldığında Berkin Elvan’ın katili
polisler, zırhlı akrep aracından
anonslarla kitleyi taciz etti. Halk
Cepheliler anonsa aldırış etmeden

emin adımlarla ilerlemeye devam et-
tiler. Yürüyüş Sağlık Ocağı yakınında
yapılan basın açıklamasıyla bitirildi.
Basın açıklamasında yeni yasanın de-
tayları anlatılarak,  yaratılmak istenen
düzen gözler önüne serildi. Açıklama
okunurken polisler akrebin sirenlerini
çalarak, anons geçerek kitleyi taciz
etmeye devam etti. Ve son olarak
“Baskı yasalarına karşı meşrulukla
halkın öz örgütlenmelerini, halk mecl-
islerini yaratacağız” denildi.

Kızıl Maskeliler Okmeydanı’nda:
AKP’nin Faşist Yasalarını Tanımıyoruz

Açlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa, yozlaştırmaya, baskılara
karşı halkın büyüyen öfkesi karşısında AKP'nin krizi ve
korkusu büyüyor. İktidar; işçi katliamları, işten çıkarmalar,
eğitim, sağlık, barınma sorununa karşı devrimcilerin al-
ternatif ve umut olmasının önüne geçmek için yeni baskı
yasalarından medet umuyor. Halk Cepheliler ise yeni
baskı yasalarının, mücadelenin meşruluğu karşısında hü-
kümsüz olduğunu kızıl maskeleriyle anlatıyor. Kampanya
kapsamında yapılan eylemlerde, baskılarla halkın sindi-
rilemeyeceğini haykırıyor.

İSTANBUL
Okmeydanı:Okmeydanı Halk Cepheliler 23 Kasım'da
yapılacak yürüyüş için Anadolu Kahvesi önünde 21 Ka-
sım'da masa açarak bildiri dağıtımı ve dergi satışı yaptı.
Açık kalan masada baskı yasaları anlatıldı ve 300 adet
bildiri halka ulaştırıldı.

18-19-20 Kasım'da Halk Cepheliler toplamda 70
ozalit asarken 1000'e yakın bildiri dağıttılar. Aynı günlerde
Anadolu girişine, Yolağzı bölgesine, Sibel Yalçın Parkı’na,
Örnektepe’ye ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ne pan-
kartlar asıldı. Masa açılıp kuşlamalar yapıldı.

Mecidiyeköy:AKP'nin yeni saldırı yasalarına karşı
Halk Cephesi, 21 Kasım’da sabah 7.30-8.30 saatleri ara-
sında Mecidiyeköy metrobüs çıkışında bildiri dağıtımı
yaptı. 500 bildirinin dağıtılıp, 300 kuşlamanın yapıldığı
çalışmada, halk da AKP’ye tepkilerini göstererek Cep-
heliler'e destek verdi. 

Sarıgazi: Sarıgazi Halk Cephesi, 16 Kasım'da
AKP’nin baskı yasalarına karşı yürüyüş düzenledi.
Cemevi önünde toplanan Halk Cepheliler “AKP’nin
Artan Baskı Yasaları Halkı Sindiremez, Bizim de

Yasalarımız Var” pankartıyla yürüyüşe geçti. Kortejin en
önünde kızıl maskeliler yürüdü. Halkın alkışlarla destek
verdiği yürüyüş korteji Sarıgazi Kaymakamlığı’na yak-
laştığında önü TOMA’larla kesildi. Polisin kitleye gaz
bombası, plastik mermilerle saldırmasına karşılık Cepheliler
taş ve molotoflarla karşılık verdi. Demokrasi Caddesi ve
ara sokaklarda yoğun gaz saldırısı altında Cepheliler di-
renişlerini sürdürdü. Katil polis, kitlenin üzerine gerçek
mermilerle de ateş açtı. Bir saat süren çatışma Cepheliler
tarafından iradi olarak bitirildi. Yürüyüşe 250 kişi katıldı. 

Katil Polislerin Korkusu Büyüdükçe

Her Şeyimize Saldırıyor

Korkularını Büyüteceğiz!
Bağcılar’da 20 Kasım'da “Uğur Kurt’un Katillerini

Tanıyoruz Katil Polis Sezgin Korkmaz
Cezalandırılsın/Halk Cephesi” yazılı ozalitlerden Yeni
Mahalle Yavuz Selim Mahallesi, Kirazlı Mahallesi ve
Çiftlik bölgesine 10 adet asıldı. Ayrıca “Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara Karşı Halk Kültürümüzü Sahipleni-
yoruz Geleneklerimiz ve Geleceğimiz İçin Halk Top-
lantısına Davet Ediyoruz” yazılı ozalitlerden de 5 adet
asıldı. Gece mahalleye akrep aracıyla giren katil
polisler, özellikle katil polisi teşhir eden ozalitleri
azgınca parçaladı. Halk Cephesi'nin afişlerini de par-
çalayıp, öğrenci meclislerinin pankartını 3. kez çaldılar.
21 Kasım sabahı erkenden parçalanan ozalitlerin yerine
yenileri yapıldı. 

AKP’nin Yeni Baskı Yasalarına
Karşı Bizim de Yasalarımız Var
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Başbakan Davutoğlu yeni iş güvenliği yasa taslağını
açıkladığında bir kez daha gördük ki; kapitalizim demek,
her koşulda burjuvazinin kazandığı düzen demektir. 

Şimdiye kadar ölümlerimiz pahasına karlarını büyüttüler.
Ölümlerimizin karşılığı patronların kârı idi. 

Şimdi de ölmezsek para kazanacaklar. Başbakan Da-
vutoğlu şöyle diyordu:

"Üç yıl içinde iş kazası olmayan çok tehlikeli iş
yerlerinde işsizlik sigortası priminin işveren payını yüzde
2 yerine yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. 'Çok tehlikeli iş
yeri' kategorisinde üç yıl hiçbir iş kazası gözükmüyor,
her şey kuralına uygun yapılmış, işverende hem sorum-
luluğunu yerine getirmiş, hem de işçilerin canı konusunda
duyarlılık göstermiş, işsizlik sigortası primini yüzde 2
yerine yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. Bu işverenlerimize
ciddi bir teşviktir. Ancak takip eden yılda, ölümlü iş kazası
meydana gelirse aynı primi yüzde 3 olarak tahsil edeceğiz.
Ölümlü iş kazasında prim yükselecek" 

Bu yasa tasarısı güya işçilerin "güvenliği" adına çıka-
rılıyor. Daha ilk açıklamada niyetleri ortaya dökülüyor.
Davutoğlu "işverene teşvik" diyor.

Burjuva hukukunun göstermelik de olsa "ceza" anla-
yışından söz edilmiyor. 

Patronun alacağı en büyük ceza işçinin ölümü duru-
munda İKİ YIL BOYUNCA KAMU İHALELERİN-
DEN MEN EDİLMEK. 

Halk düşmanı AKP bu sisteme "ödül-ceza dengesi"
ni sağlamak adını veriyor. 

Hayır! Bu düpedüz katilliği ödüllendirmektir.

Cinayet işlemenin meşru görülmesidir. İşçi öldürmenin
"normal" görüldüğünü yasalarla tescillemektir.

Artık toplu mezarlara dönüşen madenlerin, inşaat çu-
kurlarının sorumlularını yeni katliamlar için teşvik etmektir.
Cinayet işlemedin diye patronun ödüllendirildiği bir
düzenin adaleti de ahlakı da olmaz.

Bugüne kadar hiçbir katliamın hesabı sorulmadı. So-
ma’da 307 madenciyi katleden patron tutuklanmadı.

Maaşla çalışan birkaç mühendis, görevli yargılanıyor.
Torunlar İnşaat’ta 10 işçi katledildi. Patronlar hakkında
soruşturma dahi açılmadı, takipsizlik kararı verildi.  Yine
onlar yerine maaşla çalışan mühendisler hakkında dava
açıldı. Katliam yapan patron her koşulda koruma altına
alınıyor. Öldürmeyen patrona ise artık ödül verilmeye
başlanacak. Yasa taslağında işçi ölümleri konusunda pat-
ronlara getirilen en küçük bir yükümlülük yoktur. İş gü-
venliğini almadın diye herhangi bir ceza uygulaması
sözkonusu bile değildir. 

Patronları korumaya devam edi-
yorlar. AKP patronların partisi oldu-
ğunu bir kez daha bu yasa taslağını
meclise göndererek ispatlamıştır.

AKP işçi ölümlerine önlem ala-
maz. Kendi sınıf çıkarları buna izin
vermez. AKP zaten patronlar lehine

çıkaracağı yasaları, katliamları fırsat bilerek "iş güvenliği",
"işçilerin ölmemesi" adına çıkarıyormuş gibi gösteriyor.
Hem katliamlar nedeniyle oluşacak olan tepkileri körelt-
meye, hem de patronların çıkarlarını korumaya çalışıyor. 

AKP yalan, katliam ve demagoji dışında hiçbir şey
yapmayacaktır. İş cinayetlerini engellemenin tek yolu
örgütlenmektir. Her saat, her dakika içimizden birilerinin
öldüğü bu düzende örgütlenmek artık hayati bir sorun
haline gelmiştir. İşçi meclislerinde örgütlenmeliyiz.
Haklarımızı savunmak için patronlar ve AKP karşısında
bir güç haline gelmek zorundayız.

Örgütlenmek, güç olmaktır. Bugünün koşullarında
örgütlenmek; birbirimizin canını birbirimize emanet
etmek demektir. Birbirimizin ve hepimizin çıkarlarını
korumak demektir.

Bunu bizden başka yapacak kimse yoktur. 

Örgütlenmek dışında kurtuluş yolumuz yoktur. 

PATRONLAR İŞÇİ ÖLDÜRMEDİKLERİ 
İÇİN ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Yeni yasaya göre işçilerin "güvenliği" için alınacak
önlemlerden bazıları:

*Madenlerde çalışanların kaydını ve konumlarının
takibi için çip kurulması zorunlu hale getirilecek. 

*Maden şirketlerinin işçilere hayat sigortası yaptırması
zorunla hale getirilecek.

*Fosforlu hayat hattı kurulacak.

Davutoğlu şöyle diyor:

''Yerin dibinde, karanlıklar içinde bir tünele girmiş
işçimizin psikolojisini düşünün, onun yerine bu
fosforlu hayat hattıyla bir anlamda acil çıkışta en
azından nereye doğru yürümesi lazım, o panik halinde
onun muhakemesine ihtiyaç hissetmeden, onu yön-
lendirecek bir fosforlu hayat hattı kurulacak''

***

"Önlemler"in ortak özelliği; iş "kazaları"nın olma-
masına değil de "kazalar"ın olması durumunda ya-
pılacaklara odaklanmış olması.

Kısacası bu "kazalar" sonuçta olacak, bari cansız
bedenlere kolay ulaşalım derdindeler. 

Çip takılan işçilere ulaşılana kadar onlar gazdan,
sudan ya da patlamadan ölmemişlerse kurtulacaklar. 

Kurtulamazlarsa hayat sigortası ile aileleri para ka-
zanacak. Böylece AKP hem para ödemekten kurtulacak
hem de sigorta şirketlerine yeni kazanç kapıları açıla-
cak.

Ya da AKP işçilere fosforlu hayat hattı ile kaçarak
kurtulabilme "olanağı" da sağlamış olacak. 
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DİH’li işçiler; bu sayfanın fotokopisini çekip ulaşabildiğiniz her işçiye ulaştırın...



Ülkemizde Gençlik

Halk yoksulluk, açlık sınırında ya-
şıyor. İşsizliğin her geçen gün arttı-
ğı, işsizler ordusunun sürekli çoğal-
dığı bir sistemde yaşıyor halkımız.
Evini, ailesini, kıt kanaat geçindirir.
Çocuklarını zar zor okula gönderir,
okutur. Sömürü çarkının dişlileri
arasında ezilen aileler bu yüzden
çocuklarını kurtuluş olarak görür. 

Köyler de yaşayan aileler, tarla-
larda çalışıp kendilerine yardımcı
olsun diye çok çocuk yaparlar. Şe-
hirlerde yine aileler çocuklarının ça-
lışmasını isterler. Çünkü çalışan ço-
cuk, eve ek gelirin gelmesi demektir.
Çocuklarını okutan aileler ise, ço-
cuklarını kurtuluş umudu olarak gö-
rür. Bu yüzden dişinden tırnağından
arttırarak okula yollar. Sürekli ders ça-
lışmasını ister. Sınıfta kalmasını, dü-
şük not getirmesini istemez. Çocuk-
larının "büyüyüp adam olmasını, pa-
rası iyi bir işte çalışmasını, iyi bir mes-
leği olmasını" ister aileler. Hayatla-
rının geri kalanının garantisi olarak
baktıkları için "büyüyünce hem bize
bak, hem de kendine" derler. Gen-
çliğin, ne etliye ne de sütlüye karış-
masını isterler. Mücadeleden uzak
durması için de her yola başvururlar. 

Halkımız içinde her kesimden
insan bulunmaktadır. Memuru, işçi-
si, avukatı, köylüsü, doktoru, işsizi...
Türkü, Kürdü, Ermenisi, Lazı, Al-
evisi, Sünnisi... Gericisi, tutucusu, ay-
dını, demokratı. Hepsini içinde ba-
rındırır halk. Bu yüzden her aile
farklı yaklaşır çocuklarına. 

Kimi devrimciliği terörizm olarak
görür. Çünkü egemenler terör dema-
gojileriyle halkın beynini doldurur.
Kimi çevresine, eşine dostuna, kom-
şusuna rezil olduğunu düşünür. Kimi
devrimciliğin ne olduğunu bilir, dev-
rimcileri tanır. Ancak çocuğunun be-
del ödemesini istemez. Kimi zama-
nında devrimcilik yapmış ve sonra-

sında bırakmıştır. Kendi korku ve kay-
gısından kaynaklı çocuklarının dev-
rimcilik yapmasını engellemeye ça-
lışır. Hepsi de çocuklarını devrimci-
likten vazgeçirmek için çeşitli yol ve
yöntemlere başvurur. Kimi de düşman
gibi davranır. Çocuklarını kaçırıp
eve hapsetme, dövme, uyku ilacı ve-
rip uyuşturma, deli muamelesi yapıp
hastaneye yatırma, evlatlıktan red-
detme, çocuğu vazgeçsin diye hasta
numarası yapma, evlendirmeye ça-
lışma, ev, araba, dükkan verme, rüş-
vet gibi tekliflerde bulunma... Bunun
gibi daha bir çok yöntem. Ve "bunu
neden yaptınız" diye sorulduğunda
"senin iyiliğin için, seni uzak tutmak
için, devrimciliği bırakıp unutman
için" gibi söylemlerde bulunurlar.
Güya her şeyi çocukları için yaparlar,
onları sevdikleri, düşündükleri ve
iyiliklerini istedikleri için. Ancak al-
tındaki gerçek neden, kendi korkuları,
kaygıları, çıkar ve bencillikleridir. Ör-
neğin Gençlik Federasyonu'ndan bir
öğrencinin yaşadıkları yukarıda an-
lattıklarımıza örnektir. 

"Gençlik Federasyonu üyesi bir
öğrenci, akşam evde yemek yedikten
sonra birden uyku bastırır... Alenen
yiyeceğine uyku ilacı katmışlardır.
Kendine geldiğinde de cebinde kim-
liğinin, cüzdanının olmadığını fark
eder. Ailesi kimliğini vermeyerek
dışarı çıkmasını engeller. Öğrenci ıs-
rarcı olur. Bunun üzerine baba, ar-
kadaşın yüzüne biber gazı sıkarak -
evet yanlış okumadınız, tıpkı polis
gibi biber gazı sıkarak- etkisiz hale
getirir kızını. 

Gençlik Federasyonu üyesi öğ-
rencinin arkadaşlarının yanına git-
mekte ısrarcı olması üzerine aile "ta-
mam" deyip, arabayla yola çıkarlar. İla-
cın etkisi sürdüğü için öğrenci yine
kendinden geçer... Uyandığında görür
ki, bu defa da Ankara'ya götürülmek-
tedir. Sonuçta zorla onu Ankara'da bir

akrabalarının evine götürüp adeta
hapsetmek isterler. Bütün akrabalar
devrimciliği bırakması yönünde tel-
kinlerde bulunur. Ama telkinler işe ya-
ramayınca tekrar "İstanbul'a gidiyoruz"
diyerek kendi çocuklarını psikolojik ra-
hatsızlığı olanların yatırıldığı bir po-
likliniğe yatırırlar... Orada çeşitli sa-
kinleştirici ilaçlar vererek uyutulur...
Adeta deli muamelesi yapılır ve deli-
lerin tutulduğu süngerli bir odaya ko-
nulur... Arkadaş kendine geldiğinde ai-
lesiyle ve oradaki yetkililerle tartışıyor.
Tartışmalar sonucunda aile, arkadaşı
akıl hastanesinden çıkarmak zorunda
kalır. Devrimcilikte ısrarlı olan dev-
rimci arkadaşımız, en nihayetinde aç-
lık grevine başlayarak bu çemberi kı-
rar... Arkadaş babasına: "siz ne biçim
anne babasınız kendi çocuğunuza ne-
ler yaptınız? Bunları unutmayaca-
ğım" diyor. Babanın cevabı şöyledir:
"Biz senin zarar görmeni istemiyoruz.
Oradan uzak tutarsak, unutursun
diye düşündük ama olmuyormuş.
Sen bilirsin..." (Yürüyüş Devrimci
Okul-Aileler. Sayı:253 30 Ocak 2011) 

Egemenler, Aileleri
Gençliğe Karşı Kullanır 

Egemenler gençliğin mücadele-
sini engellemek için her yönteme baş-
vurur. İşkence, gözaltı, tutsaklık,
katliam, okuldan atma, disiplin ce-
zaları... Daha çoğaltabiliriz. Ege-
menler gençleri mücadeleden uzak
tutmak için aileleri de baskı aracı ola-
rak kullanır. 

Polis devrimci gençliğin aileleri-
ni telefonla arayarak, mektup yolla-
yarak, katıldğı eylemlerden resimler
göndererek, ailelerin çocuklarına bas-
kı yapmasını sağlamaya çalışır. Bu-
nun yanısıra, eve gidip bire bir aile ile
görüşüp tedirgin etmeye çalışır. "Ço-
cuğunuz terörist olacak, canlı bom-
ba olacak" gibi yalanlarla aileleri

Gençlik Federasyonu’ndan

Aileler Gençliğin Mücadele 
Etmesini İstemezler! Neden?
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korkutmaya çalışır. Anne babanın
işyerine giderek herkesin duyacağı şe-
kilde, çocukları hakkında yalan yan-
lış konuşarak hem anne-babayı, hem
de iş yerindekileri tedirgin etmeye ça-
lışır. Kimi ailelerle işbirliği yaparak
diğer aileleri de etkilemeye, tedirgin
etmeye, çocukları üzerinde baskı
kurdurtmaya çalışır. Korkan, endişe-
lenen, tedirgin olan aileler çocukla-
rına, mücadeleyi bırakması için bas-
kı uygular, denetim kurmaya çalışır. 

Polis özellikle lise ve üniversite
öğrencilerinin aileleri üzerinde yoğun
bir propaganda çalışması yapar. Çün-
kü lise ve üniversite okuyan gençlik
ekonomik olarak ailesine bağlıdır.
Özellikle liseli gençliğin korkusu,
kaygısı daha fazladır. Aile korkusu ön
plandadır. Polis bunu bildiği için
özellikle lise ve üniversite öğrenci-
lerinin ailelerini korkutup sindirme-
ye, kendi yanına çekip politikalarına
alet etmeye çalışır. 

Polisle işbirliği yapan aileler yok
değil. Çıkarları, korku ve kaygıları söz
konusu olunca çocuklarına işkence
yapmaya kadar vardıran ailelerde
var. Fakat ailelerin çoğu bu kadar açık
düşmanlıkla yaklaşmaz. Çünkü po-
lislik kurumunu da bilir. Halk ayak-
lanmasında 6 gencimizi nasıl katlet-
tiğine, binlerce kişiye nasıl azgınca
saldırdığına tanık olmuştur halk. Bu
nedenle polislerle işbirliği yapmayı
onuruna yedirmeyen aileler çoğun-
luktadır. Polisi tanıdığı için işbirliği
yapmaz, hatta tersleyip kovar da.
Ancak yine korktuğu ve tedirgin ol-
duğu için çocukları üzerinde baskı
kurmaktan da geri durmaz. İşinden,
kazandığı üç kuruştan olmak iste-
mezler. Bu saatten sonra polisle,
devletle uğraşmak istemezler... vb.
kaygılarla hareket ederler. Yani polisle
işbirliği yapmasalar da aslında yak-
laşımları, yol, yöntemleriyle polise,
sisteme hizmet ederler. Gençliğin
mücadelesinin önüne engel olurlar. 

Gençlik Ailelere
Nasıl Bakmalı?
Ve Nasıl Kazanmalı? 

Aile toplumun en küçük yapı ta-

şıdır ve halk için kutsaldır, değerlidir.
Gençlik de ailesine böyle bakabilmeli.
Çünkü aileler de halkın bir parçası-
dır. Devrim mücadelesinde herkes de-
ğerlidir. Herkesin mutlaka yapacağı
bir şey vardır. Önemli olan emek har-
cayıp sabırla, inatla, vazgeçmeden il-
gilenmek, anlamaktır. Gençlik de ai-
lelerine bu bakış açısıyla yaklaşma-
lı sabırla, inatla emek harcamalıdır.
Eğer böyle bakmazsa ailesini kaza-
namaz. Devrimcileşmeyen aile ço-
cuğunu düzene sürükler. Elbette de-
ğişmemekte ısrar eden, polisle işbir-
liği yapıp karşı devrimcileşen ailele-
re emek harcamayız. Çünkü tercih-
lerini alenen düzenden yana yap-
mışlardır. Aileleriyle mücadelede
gençliğin parolası emek, sabır ve
inanç olmalı. 

Gençlik Ailesini
Kazanmak İçin: 

1-Ailesini tanımalı. Ailesini ta-
nımazsa onu örgütleyemez, değişti-
rip dönüştüremez. 

2-Bu düzenin nasıl kirli, çürümüş
olduğunu, devrimciliği, devrimcili-
ğin haklı ve meşru olduğunu anlata-
rak ikna etmeye çalışmalıyız. 

3-Gençlik, ailesiyle çatışmaktan,
tartışmaktan kaçmamalı. Ailesiyle
tartışmadığı sürece onları geliştire-
mez. 

4-Ailelerini eğitmek, ikna etmek
için sonuna kadar mücadele etmek
zorundadır gençlik. Kendine güven-
meli ve inanmalıdır. Devrimcilik
dünyanın en onurlu işidir. Halkın, ai-
lelerin de çıkarınadır. Ülkenin ba-
ğımsızlığı, sömürünün ortadan kal-
dırılması, emeğinin karşılığını al-
ması, anlatıldığında ailelerin karşı çı-
kamayacağı konulardandır, Hak,
onur, adalet, demokratik bir ülke
için mücadele gibi değerler ailelere
karşı en güçlü silahıdır gençliğin. 

5-Ailelere yozlaşmanın, uyuştu-
rucunun, fuhuşun gençleri, çocukla-
rı nasıl bataklığa sürüklediğini an-
latmalı. Örneğin bugün bonzai denen
zehirden hergün onlarca genç ölüyor.
Her yanda çeteler türüyor ve sürek-
li halka zarar veriyor. Bunlara karşı

mücadele etmeyip de onlar gibi mi ol-
malı? Yoksa onurlu bir şekilde, bir
devrimci olarak mücadele etmek mi
daha iyi? Yani pratikten, günlük ya-
şanan sorunlardan örnek verilerek an-
latılmalı, neden mücadele ettiğimiz,
etmemiz gerektiği. 

6 -Ailelerimiz de halkın bir par-
çasıdır. Bizler halkımızı örgütlerken
1-2 kere tartışıp 1-2 kere kapısını ça-
lıp sonra vaz mı geçiyoruz? Hayır, biz
halktan vazgeçmeyiz. O halde ailele-
rimizden de vazgeçmeyeceğiz. Bir kaç
tartışmayla onları kazanamayacağımız
açık. Bir taraftan anlatmak, bir taraf-
tan da mücadeledeki kararlılığımızı,
pratikte gösterip onların engel olarak
koyduğu her sorunu aşarak göstere-
ceğiz. Devrimciliğin güzelliklerini
kendi yaşamımızdan göstereceğiz.
Savruk, sorumsuz, saygısız, sevgisiz
bireyler yaratır düzen. Devrimciler tam
tersidir. Oturup kalkmamızla, evdeki
sorunlara kafa yorup yardım etme-
mizle pratikte devrimciliğin yaşamı-
mızı olumlu yönde değiştireceğini
göstereceğiz. Bir fidan emekle, sabırla
nasıl büyüyorsa, gençlik de aynı sa-
bırla emek harcayacak ve değiştire-
ceğine inanarak örgütleyecek. 

Bugün çocuklarıyla birlikte mü-
cadele eden, onların yanında olan, be-
del ödeyen TAYAD'lı ana-babalar
var. Gençlik "aileler örgütlenmez,
değişmez" derse, TAYAD gerçeğini
yok saymış olur. TAYAD'lı ana-ba-
balar devrimci doğmadılar. Çocukla-
rının emekleriyle, inanç ve sabırlarıyla
TAYAD'lı oldular. Ve bugün müca-
delede gençlikle, evlatlarıyla birlek-
te, mücadelenin en ön saflarında yer
alıyorlar. Çocukları şehit düşse de, tut-
sak düşse de mücadeleyi bırakmayıp
aksine inatla, hırsla, bilinçle sarıldılar
ve sarılmaya da devam ediyorlar. 

Gençlik bu gerçeği unutmadan, ai-
leleriyle ideolojik mücadeleden kaç-
madan aksine sabırla, emekle, inançla
anlatmalıdır. Ailelerine bu şekilde
yaklaşan gençlik er ya da geç ailele-
rini kazanacak ve devrim mücadele-
sine bir şekliyle katacaktır. En yakı-
nındakileri mücadeleye katmak için
gereken emeği göstermeyen halkın di-
ğer kesimlerine de emek vermez. 
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Öğrenci meclisi çalışmaları top-
lantılar ve tanıtımlarla devam ediyor.
Öğrenciler, kendi sorunlarını kendi-
si çözecek.

İSTANBUL
Gazi

Gazi'deki Şair Abay Konanbay
Lisesi’nde 19 Kasım'da öğrenci mec-
lisi toplantısı yapıldı. Toplantı okulda
son günlerde gündeme gelen kelebek
sistemi sorunu çerçevesinde birleşen
70 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantı sonunda öğrenciler tarafından
kelebek sisteminin sürmesi fakat üze-
rinde “sınav aralıklarının uzatılması,
gözetmen öğretmenin öğrencileri ka-
yırmasının engellenmesi, sınav süre-
lerinin uzatılması” gibi değişiklikler
yapılması yönünde karar alındı.

Bağcılar
Bağcılar öğrenci meclisinin emek-

le, özveriyle, coşku ve kararlılıkla
oluşturdukları öğrenci meclisi çalış-
maları devam ediyor.

Dev-Genç’liler 17-18-19-20 Kasım
günlerinde, meclis kurmak için çalış-
malarını sürdürdü. Mahalle halkı
Dev-Genç'lileri sahiplendi. Stantta
gelenlere öğrenci meclisinin nasıl ör-
gütleneceği ve hangi çalışmaların ya-
pılacağı anlatıldı. Birlikte dergi okun-
du, kitap ve Yürüyüş Dergisi satışı ya-

pıldı, bildiriler dağıtıldı. Mahallenin
gençleri ve Umudun çocukları, ço-
cuklarımız Liseli Dev-Genç tutsağı İs-
mail Korkmaz’a kart yazıldı. Verim-
li geçen 4 gün boyunca işçisi, tedavi
aşamasında olan bağımlısı, çocuğu, li-
selisimahalle halkıyla kaynaşıldı, öğ-
renci meclislerinin önemi anlatıldı.

ANKARA
Ankara'da İki Lisede
Öğrenci Meclisleri İlan Edildi!

Ankara’da Liseli Dev-Genç'liler
20 Kasım'da Hacı Ömer Tarman
Anadolu Lisesi öğrencilerine öğren-
ci meclisi anlatımı ve ardından okul-
da ilan edilmesi için çağrı yaptı. 30 ki-
şinin katıldığı öğrenci meclisi top-
lantısında öğrenciler ile birlikte so-
runlar tespit edildi.

Ankara Öğretmen Necla Kızılbağ
Anadolu Lisesi’nde öğrenci meclisle-
ri için bir koridorun bütün sınıflarını
dolaşarak öğrenci meclislerini anlattı.
20 kişinin numarası alındı. Alınan
toplantı tarihinde meclis için toplanan
18 öğrenci ile okul sorunları tespit edil-
di. Sorunlara çözümler aramak için bir
sonraki toplantı günü belirlendi.

ODTÜ Öğrenci Meclisi
19 Kasım'da fizik bölümünde öğ-

renci meclislerinin tanışma toplantı-

sına 20 kişi katıldı. Toplantıda öğrenci
meclislerinin ne olduğu, amacı işlevi,
yapısı, nasıl olacağı anlatıldı. Öğ-
rencilerin sorduğu sorular cevaplan-
dı. Bir sonraki haftayı örgütleyecek bir
komite kurulup bu sorunları daha
kitlesel konuşma kararı alındı.

ELAZIĞ
Öğrenci Meclisleri
Sorun Çözme Merkezleridir

Elazığ'da 22 Kasım'da öğrenci
meclisi girişimi tarafından, Hazar
Anadolu Lisesi önünde 22 Kasım'da,
yapılacak “Yozlaşmaya ve Çeteleş-
meye Karşı, Aşırı Pahalı Olan Kan-
tin Fiyatlarına Karşı, Kendi Sorunla-
rımızı Kendimiz Çözelim Öğrenci
Meclislerinde Örgütlenelim” konulu
sohbete çağrı için bildiri dağıtıldı. Bil-
diri dağıtımı sırasında liseli öğrenci-
lere ajitasyonlar çekilerek “bu savaşta
biz de varız, demokratik lise bağım-
sız Türkiye için biz de savaşacağız”
denildi. Öğrenci meclislerinin ko-
lektif bir çalışmayla sorunlar karşı-
sında devrimci ve pratik çözümler
üreten sorun çözme merkezleri olduğu
söylendi. Herkesin söz alarak katıldığı
sohbet, haftaya yine aynı gün ve sa-
atte daha kalabalık bir şekilde buluş-
mak üzere bitirildi. Çalışmaya 10
kişi katıldı.

Ülkemizde Gençlik

Öğrenci Meclisleriyle, 
Faşizme Karşı Birlik Olalım!

Bağcılar Şair Abay Lisesi

Yürüyüş
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HATAY
Öğrenci Meclisleri Girişimine
Tehdit Nafile!

Hatay Güzel Sanatlar Lisesi’nde
meclis çalışmalarını yürüten bir öğ-
renci, okul idaresi ve öğretmenleri ta-
rafından, meclisin aldığı kararlar
doğrultusunda, yasal olmayan katkı
paralarının ödenmemesinden kay-
naklı uyarılarak, engellenmeye çalı-
şıldı. Okul idaresi tarafından tehdit
edilen öğrenci, yasalara aykırı dav-
rananın asıl idarenin olduğunu ve bu
tehditleri karşısında geri adım atma-
yacaklarını, ileri gidildiği takdirde ida-
re hakkında yasadışı katkı payı top-
lamaktan kaynaklı soruşturma aça-
caklarını belirtti.

MERSİN
Haklarımızı İstiyoruz
Alacağız!

Mersin’de 23 Kasım'da, Dev-
Genç'liler tarafından eylem yapıldı.
Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan açık-
lamada "Bizler direnmediğimiz, ör-
gütlenmediğimiz sürece baskıları de-
vam edecektir. Baskılar karşısında yıl-
mamalı örgütlenmeliyiz, faşizme kar-
şı direnmeliyiz” denildi. Açıklama es-
nasında yaklaşık 10 sivil faşist ka-
meralarla kitleyi çekerek taciz etti, kit-
le sloganlarla karşılık verdi. Eyleme
12 kişi katıldı.

BURSA
Gelin Sorunlarımızı Birlikte

Çözelim!

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde
24 Kasım’da öğrenci meclisi çalış-
maları devam etti. Önce öğrencilerin
en çok görebilecekleri yerler olan du-
raklara öğrenci meclisleri ozalitleri
asıldı. Ardından eğitim fakültesi kan-
tininde öğrencilerle öğrenci meclis-
lerine dair anketler yapılıp öğrenci
meclisleri anlatıldı.

TEKİRDAĞ-Çerkezköy
Çerkezköy’de 26 Kasım’da uyuş-

turucuya ve yozlaşamaya karşı öğ-
renci meclisi masası açıldı. 3 saat be-
lediye meydanında duran masaya
soğuk havaya rağmen ilgi yoğundu.
Halka öğrenci meclislerinin önemi ve
oluşum nedenleri açıklandı. Halk
okullarda olan uyuşturucu sorunundan
çok rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Siz Saldırdıkça
Biz Çoğalacağız!

Mimar Sinan Üniversitesi'nde 26 Kasım’da Dev-
Genç’lilere yönelik faşist saldırı gerçekleştirildi. Dev-
Genç’liler polisin başka okullardan sivil faşist getirtecek
kadar aciz duruma düştüklerini ifade ettiler.  “İTÜ' den ge-
len sivil faşistleri Dev-Genç’lilere saldırtan ve ardından
okulun içine girerek okulun içinde biber gazı sıkıp,
plastik mermi ile öğrencileri yaralayan polistir” denildi.
Saldırıdan bir süre sonra polis okuldan çekildi ve sivil fa-
şistler de kaçtı. Dev-Genç’liler aynı zamanda kulüp
odalarının geri verilmesi için işgale devam ettiler. Ve di-
reniş kazanımla sonuçlandı. Dev-Genç’lilerin eski kulüp
yerinin geri verilmesi ve eşyalarının eksiksiz geri veril-
mesi talepleri kabul edildi. Dev- Genç’liler; “bulundu-
ğumuz her okulda sivil faşist ve polis saldırılarını boşa çı-
kartıp hesap sormaya devam edeceğiz” diyerek kararlı-
lıklarını bir kez daha vurguladı. 

Katil Polis
Ailelerimizi Taciz Etmekten Vazgeç!

AKP'nin katil polisleri Liseli Dev-Genç’li Sena Er-
kal'ı, İzmit Dünya Bankası Çocuk Şube polisi Mehmet
isimli katil, gözaltına aldı ve gözaltından bırakıldıktan
sonra ailesini taciz etmeye başladı. Günde 10-15
defa Sena Erkal'ın annesini arayıp, Sena Er-
kal ile ilgili iftiralar atıp, yalanlar söy-
lemiştir. Dev-Genç'liler; "AKP'nin ka-
til polislerini uyarıyoruz. Ailelerimizin
üzerinden kanlı ellerinizi çekin. Aile-
lerimiz Berkin'in
katillerine de-
ğil devrimci
ev la t l a r ına
i n a n ı r l a r "
açıklamasın-
da bulundu. 

Çerkezköy Mersin
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Yürüyüş 442. sayıdaki “Liseliyiz
Biz” köşe yazısının devamıdır.

2. BÖLÜM
21- Parçası olduğumuz halkımıza

yapılan her aşağılama, hakaret bize ya-
pılmıştır. Bizim anamıza-babamıza ya-
pılmıştır. İzin vermeyeceğiz!

22- “Bu halktan adam olmaz” demek,
bizden adam olmaz demektir. Çünkü biz
bu halkın parçasıyız.

23- Burjuvazi “kendini kurtar” dedi-
ğinde bencilce bir yaşamı sunduğunu bi-
leceğiz! Bencilce yaşamı kendimize ya-
pılmış hakaret olarak kabul edeceğiz!

24- “Halktan adam olmaz” diyenler
adam olmayanlardır. Bizi var eden hal-
kımızdır. Onunla birlikte varız. Onsuz bir
hiçiz.

25- Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak
adam olmak, insan olmak için savaşı-
yoruz. Halk emekçidir, fakat emeğinin bi-
lincinde olmadığı için geleceğin kavga-
sına sunmaz, biz halktan emekçi olma-
yı öğreneceğiz, ama kendi aydın zihni-
mizle o emeği bilinçli kullanıp halkın sa-
vaşına katmayı öğreteceğiz.

26- Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak
halktan hayatı, geleneklerimizi, kültü-
rümüzü öğrenecek, ona da bu hayatı na-
sıl değiştireceğinizi göstereceğiz.

27- Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak
halktan nasıl sömürüldüğünü, zulme-
dildiğini öğrenip ona bunlar karşısında
neden ve nasıl isyan edeceğini, ne ka-
zanacağını öğreteceğiz.

28- Halktan öğreneceklerimizi, halkın
kavgasında onunla omuz omuza olmadan
öğrenemeyiz. Bu yüzden düzen içinde,
mücadelenin dışında halk sevilemez.

29- Liseli Dev-Genç'liler yaratıcı ola-
caklar. Yaratıcı olmak mekanik olma-
maktır. Devrimciliği idealize edip gerçek
dünyadan kopuk, ona yabancı insanlar
olarak yaşamayacak, öyle hareket etme-
yeceksiniz. “Devrimciler ciddi olmalıdır”

deyip, olduğunuzdan farklı göstermeye
çalışmayacaksınız kendinizi. Hedefleri-
nizi, amacınızı düşünüp anladığınızda, ona
göre yaşam ve çalışma tarzı oturtursunuz.
Zaten gereken ciddiyeti göstermiş olur-
sunuz. Kendinize kalıplar koymayacak,
duvarlar örmeyeceksiniz. Rahat olmalı ve
geniş düşünmelisiniz, yaratıcılık için ilk
şart budur. Gerçeği görüp ona uygun dav-
ranmak rahat olmaktır. Gerçeğe, ML bir
bakış açısıyla bakmak yaratıcı olmaktır.
Örgütlenmek, savaşmak için politika,
insan, araç- gereç, ne gerekiyorsa her şeyi
yaratacaksınız, hazır beklemeyecek Liseli
Dev-Genç’liler.. 

Liseliyiz Biz

LİSELİLER KİMDİR, LİSELİLER NE İSTER?
TARİHTEN, OKULLARDAKİ SORUNLARIMIZA KADAR;

NEYE NASIL BAKAR, BAKMALIDIR?

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Hak Verilmez Alınır!
Mersin Liseli Dev-Genç'in, Sa-

lim Yılmaz Anadolu Lisesi'nde 10 Ka-
sım'da başlattığı boykot, okul idare-
sinin tüm talepleri kabul etmesiyle son
buldu. 17 Kasım Pazartesi günü tüm
sınıflar tek tek dolaşılarak 18 Kasım
Salı günü yemekhanenin işgal edile-
ceği söylendi ve tüm sınıflara bildiri-
ler asıldı. Bunu öğrenen okul idaresi
sınıflardan bildirileri toplayıp 2 Dev-
Genç’liyi üstü kapalı bir şekilde okul-
dan atmakla tehdit etti. Yaklaşık bir bu-
çuk saat, müdür ve müdür yardımcı-
larıyla tartışan öğrenciler tüm talepleri
kabul ettirdiler. 18 Kasım Salı günü,
boykot direnişinin zaferle sonuçlan-
ması üzerine, okuldaki öğrencilerle
kutlama yapıldı. Hiçbir hakkın, di-
renmeden alınamayacağı vurgulandı. 

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

İzmir, Çanakkale, Edirne, Antep ve Bursa'da Gençlik
Dernekleri kurulduğunu daha önce duyurmuştuk.
Kurumlarımız, bizim gençliğe ulaştığımız, politikaları-
mızı anlattığımız, ideolojimizi günlük yaşantımızla gös-
terdiğimiz mevzilerimizdir.

Dernekler, oturup kitlenin gelmesini beklediğimiz
kurumlar değildir. Hayatın içinde, kitle çalışmasına ola-
nak sunan bir niteliği vardır. Derneklerimizde, kendi
alternatif yaşam şeklimizi göstermeliyiz. Yani örgütle-
meye kendimizden başlamalıyız. Üniversitelerden, lise-
lerden derneğimize gelen gençlik, bizim yaşamımıza
bakarak, devrimcileri tanıyacaklardır. Paylaşımın, yol-
daşlığın, sorun çözmenin olduğu bizim yaşamımızı gör-
meli ve onun bir parçası olmak istemelidirler. Bunu biz
sağlamalıyız. İlk örgütlenme aracımız kendimizdir. Bu
nedenle, bizi ifade eden dernekler çok önemlidir.

Derneklerimizde düzenli faaliyetlerimiz olmalıdır.
Film gösterimleri, sergiler, sohbetler, çaylar, eğitim
çalışmaları, seminerler... Canlı bir işleyişi olmalıdır. 

Sabah derneklerimizi açış saatlerimizin düzenli
olmasından tutalım da temizliğine, faaliyet programının
istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine kadar her konuda
devrimci bir çalışmayla ele almalıyız faaliyetlerimizi.

Dernekleri açmak kolaydır. Yasal bir başvuru ve
tutulan bir bina ile dernek kurulabilir... Önemli olan onu
işletmektir. Amacına uygun hale getirmektir.

Gençliğin derneğimizi sahiplenmesini nasıl sağlaya-
cağız? Bir merkez haline nasıl getireceğiz?

Bunun temel yolu, istikrardan, düzenli-programlı
çalışmaktan geçiyor. Gençliğin ilgisini çeken faaliyetle-
ri aksatmadan sürdürmeliyiz. Onları, derneğin bir par-
çası haline getirmeliyiz. Bunun için faaliyetleri, gelen
tüm gençlerle birlikte komiteler üzerinden örgütlemeli-
yiz. Yani izleyici değil, örgütleyen olmalılar. 

Ders çalışmak için bile derneklerimizi kullanmalı-
yız. Kütüphanemiz olmalı derneklerimizde. Berkin
Elvan kütüphaneleri...

Pek çok ilde koro çalışmaları devam ediyor. Korolar
için liselerde tanıtım çalışmaları yaparak, derneğimizde
bu çalışmayı sürdürebiliriz.

Yeni yıl geliyor... Yeni yılda derneklerimizde kendi
programlarımız olmalı. Yeni yıla, yeni umutlarla hazır-
lanmayı gençlikle birlikte kutlamalıyız. 

Derneklerimizi bedeller ödeyerek kurduk. Açık tuta-
bilmek için tutsaklar verdik. Derneklerimizi sahiplenir-
ken, bunu unutmamalıyız. 

Derneklerimiz, gençliğin bilinçlenmesinde, burjuva-
zinin yoz kültürüne karşı halkın kültür ve değerlerini
devrimci bir anlayışla yaşatmalıyız. 

Derneklerin, devrim mücadelesinin birer mevzisi
olduklarını unutmayalım.

DDERNEK FAALİYETLERİMİZ İSTİKRARLI
FAALİYET PROGRAMLARIYLA GENÇLİĞİ

ÇEKİM MERKEZLERİ OLMALIDIR

Dev-Genç’liler 19 Kasım’da İs-
tanbul Üniversitesi İletişim ve Hukuk
Fakültelerinde, Berkin’in, Soma’nın,
Karaman’ın hesabının sorulacağına
dair yazılamalar yaptı.

Dev-Genç’liler 21 Kasım’da
“Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız”

kampanyası çerçevesinde
İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Havuzlu
Bahçe'de çadır açtı. Sesli
ajitasyonlar ve dağıtılan
bildirilerde, örgütlenme ve
mücadelenin zorunluluğu
anlatıldı. Polis işbirlikçisi
ÖGB (Özel Güvenlik Bi-
rimleri)'ler Dev-Genç’li-
ler'e; dekan izin vermedi-
ği için çadır açamayacak-

larını, çadırı kaldırmazlarsa
müdahale edeceklerini söyle-
diler. Dev-Genç’liler ise “Öğ-

renci Haklarımız için buradayız, her
şeye hazırız. Polisle işbirliği yap-
mayın hedefimiz olmayın” dediler.
Dev-Genç’lilerin çadırı kaldırmaya-
cağını anlayan ÖGB'ler saldırıyı göze
alamadı. Akşama kadar açık kalan ça-
dırda birçok insanla konuşuldu.

Bandırma Dev-Genç 19 Ka-
sım'da polislerin, öğrencilerin ai-
lelerini arayarak taciz etmesiyle il-
gili yaptığı açıklamada: “Telefon-
da ailelere 'Oğlunuz özel eğitim al-
mış bir kızla görüşüyor, oğlunuzun
beynini yıkamaya çalışıyorlar, oğ-
lunuza sahip çıkın, bunlar çocukları
eğitip canlı bomba yapıyor' şeklinde
yalanlar söyleyen Bandırma Em-
niyeti, aileleri devrimcilere düş-
manlaştırmaya ve kendisiyle iş-
birlikçileştirmeye çalışıyor.  Za-
vallısınız! Buradan bir kez daha sizi
uyarıyoruz, kanlı ellerinizi ailele-
rimizin üstünden çekin" dedi.

İÜ Dev-Genç:
Haklarımızı İstiyoruz Alacağız!

Bandırma
Dev-Genç'ten Polise

Uyarı: Ailelerimizi
Aramaktan Vazgeçin!
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Kevser Mırzak 1969’da An-
kara-Polatlı’da doğdu. Okulunu mem-
leketinde okudu. Liseyi bitirdiği yıl
1986’da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’ni kazandı. Başarılı bir öğ-
renciydi, iyi bir doktor olmak isti-
yordu. İzmir Tabip Odası İnsan Hak-
ları İnceleme Komisyonu’nda çalıştı.
Ama kısa sürede yaptıklarının yet-
mediğini gördü. O yıllar özelleştir-
melerin sağlık alanında kendini gös-
terdiği yıllardı. Ya da parası olmadığı
için tedavilerini erteleyen yoksulların
çaresiz kaldığı günlerdi. Kevser’in
bu olaylara üzülüp ağladığı da oldu
ama alışmadı da. Bu durumun de-
ğişmesini istedi. Kendi ifadesiyle
“stajyer doktor olarak çalışırken-
okurken tanık olduğum sınıfsal uçu-
rumdur ki, bu düzenin değişmesi
gerektiğini düşündürüyor.” Tıbbı
bitirmesine bir yıl kalmıştı, uzmanlık
sınavını başarıyla geçerdi, endişesi
yoktu.  Kevser’in durduğu yerden
bakınca beş yıl sonra başarılı bir
uzman doktor olabilirdi. Elinden
geldiği kadar yoksul halka yardım
da ederdi, ama nereye kadar? Önün-
de iki örnek vardı; birincisi doktor
Che, ikincisi devrimci Che. Kevser
Che’nin yolundan gitmeye karar
verdi. 1991 yılında İzmir Dev-Genç
mücadelesinde örgütlendi. 

Bir çoğumuz çocuk yaşta gözde
mesleklere yönlendiriliriz.  Doktor,
mühendis,  pilot,  avukat,  denizci
gibi meslekler en gözde olanlarıdır
ve yönlendirildiğimiz yönde eğiti-
mimizi tamamlayıp seçtiğimiz mes-
leğin imkanlarına göre bir yaşam
kurarız. Bir ev, bir araba, lüks sa-
yılacak bir geçime sahip oluruz.
Zaten bu mesleklere de yönlendiri-
lirken amaç bu değil mi? Düzende
iyi bir yer edinmek varken neden
vazgeçeriz düzenin sunduğu bu im-
kanlardan. Kanını kaynatan, ona
güç veren, yaşama sevinci veren
en önemlisi de bir insanın düzen
dışında umutla bağlanacağı bir şey
olmalı değil mi?

Vazgeçmek, alışkın olduğun şey-
lerden vazgeçmek kolay olmaz. Bir
o kadar da kolaydır oysa, tercih ettiğin
konuya bağlı. Bu yüzden kesin olarak
diyebiliriz ki düzendeki yaşamın kar-
şısına devrimci yaşamı koyanlar asla
pişman olmazlar. Bu dünyadaki tüm
devrimciler için de böyledir. 

Karl Marx 1841’de Berlin ve
Bonn Üniversiteleri’nde felsefe dok-
torasını tamamladı. Bonn Üniversi-
tesi’nde öğretim üyesi olmayı düşü-
nüyordu, vazgeçti. Rheinische Zeitung

Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Önce
yazarlıkla başladığı çalışmasında sos-
yalizmi araştırıp inceledi. Karl Marx
arkadaşı Friedrich Engels ile birlikte
Komünist Parti Manifestosu ile dün-
yayı aydınlatan bir ışık oldular. Şu
koca dünyada Marx’tan, Engels’ten,
ömrünü devrime adayan Lenin’den,
Stalin’den daha bahtiyar kimse olabilir
mi? Yaşamını halk için, vatan için,
onur, namus, şeref değerlerinin üzerine
ekmek, adalet, özgürlük için savaşan
devrimciler, yurtseverler, sömürüye

karşı başeğmeyenler bahtiyar ya-
şarlar. 

Kevser düzenin sunabileceği ne
varsa vazgeçti. Che’nin yaşamını
kendine örnek aldı. Che 1953 yı-
lında Nöroloji konusunda verdiği
son sınavın ardından alerji üzerine
yaptığı bir çalışma ile Buenos Aires
Tıp Fakültesi’nde doktor ünvanını
elde eder. Aynı yıl Temmuz ayında
bir arkadaşıyla Latin Amerika yol-
culuğuna çıkar. İlk durağı Bolivya
olur. Che gördüklerini şu sözlerle
değerlendirir “yerlilere bite karşı
DDT verecekler ama bu bitin ne-
denine karşı daha özsel sorunu çöz-
meyecek.” Che, Fidel Castro ile
tanıştıktan sonra 1956’da Fidel’le
birlikte kısa süreli tutuklanır ve ha-
pishanede mektupla ailesine he-
kimliği bırakıp Kübalı devrimcilere
katılacağını açıklar. 

Kevser 1991’de gözaltına alınır,
polis sağlık kontrolü için götürdüğü
hastanede Kevser’in üzerinden sağ-
lık çalışanlarına gözdağı vermek
ister. Fakat Kevser polisten önce
davranır ve kendisinin tıp son sınıf
öğrencisi olduğunu, neden gözaltına
alındığını, yapılan işkenceleri teşhir
edince polikliniklerde muayene için
bekleyen hastalar alkışlar, meslek-
taşları en sıcak bakışlarla Kevser’i
kucaklar. Kevser bu durumdan et-
kilenir, mesleğine ve meslektaşlarına
ayrı bir özen gösterir. 5 ay gibi
kısa tutsaklığının ardından tahliye

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN
Günümüzü Aydınlatan Tarihimizden Öğreniyoruz

KEVSER MIRZAK
SİZLERİ BEKLİYOR

Kevser'in anısına... 
YÜKLEN
Yüklen yoldaşım öfkeni
Kevserin yüreğini
Bir hain kurşun bulmuş
Vurulmuş Tatar Kızı vurulmuş
Şafağında Ankara şehrinin
Hasreti demde bir ırmak doğmuş
güne
Vuslatına akar
Ve kan gider dereleri
Yüklen hey yüklen yoldaşım öfkeni
Cennetin tanrısal suyu değil Kevser
Akar çavlanlı bir delişmen ırmaktır o
Ve gençliğiyle yanan
Ve yeniden doğan odur ki
Yankılamadan çağrısını doruklarda
Durulmaz yoldaşım durulmaz
Yüksel hey yüklen
Ankara şafağı kan kızıl içinde cenk
yeri
Bozkırda ekin
Bembeyaz kar altında sabırsızken
Hangi değme tüfek durduracak bizi
Yüklen yoldaşım
Yüklen şahan olup öfkeni
Yüklen çıkalım Sivrihisar doruklarına
Kevserin silahında çatal yürek mermi
Biter mi
Yüklen vuralım
Birini çalalım şu gâvura
Biri yıksın bir haini
Yüklen yoldaşım
Soralım hesabını Kevser'in
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oldu. Doktorluk mesleğini bırakıp
devrimci mücadeleye katılmaya karar
verdi. Ailesini, yakınlarını ikna etmek
kolay olmadı, doktorluk gibi bir mes-
lek bırakılır mıydı?

Bu soruya cevabı Che veriyor;
“fedakarlığımız bilinçlidir, yarattığı-
mız özgürlüğün bedelidir. ”Kevser
için kararını vermişse, gerisi de ha-
zırdır. Kısa bir süre sonra tekrar tu-
tuklandı, bu tutukluluğu uzun bir tu-
tukluluktu. 1995 Buca Direnişi’nin
içindeydi ve sayısız direnişlerde yer
aldı. Hapishanenin koşullarından kay-
naklı vereme yakalandı, kan tükür-
düğü dönemler oldu. 

19-22 Aralık Büyük Direnişi’ni
Uşak Hapishanesi’nde karşılayanlar-
dandı. Yasemin Cancı ve Berrin Bıç-

kılar’ın feda eylemlerine tanıklık etti.
Büyük Direniş’in 7. ekibinde yer
aldı. 2001 Mart ayında tahliye edildi.
Örgütün kararı ile tedavi oldu. O,
ölüme, hedefe kilitlenmiş kararlılığı
ile zaferi hızlandıracak her türlü feda
eylemine hazır olduğunu bildiriyordu,
kendisini koruma görevi ona uzaktı.
Uzun tutsaklık içinde gençlikten gel-
miş olması, aile yaşamında görmediği
halkın yoksul yaşamına dair karak-
terleri iyi canlandırdı. İyi bir gözlemci
olmasıyla birlikte “bir gün lazım
olur” diye düşünüyordu. 

10 Aralık 2006’da Ankara’da ku-
şatıldığı evde direnerek şehit düştü.
Şehitlik anındaki hazırlıklı hali Kev-
ser’i tanıyanlar için şaşılacak bir du-
rum değildi. Hazırdı, eli tetikte kar-

şıladı düşmanı, sloganları yankılandı.
Mahalleli sessiz bir kadın olarak bi-
liyordu. ”Bir gün lazım olur” diye
öğrendikleriyle direnişteydi yine titiz
ve soğukkanlı. Ölümü eli tetikte kar-
şıladı. 

Kevser bize bir amaç uğruna, sos-
yalizm için feda ruhunu nasıl kazan-
dığını öğretiyor. Tıp öğrenimine baş-
ladığında iyi bir doktor olmak isti-
yordu. Halkın nasıl yaşadığını gör-
düğünde bu şartlar altında bildikleri
işe yaramayacaktı. Halkı tedavi ede-
cek en iyi merhem sosyalizmdi. Kev-
ser meslektaşlarına sesleniyor, halkı
tedavi etmenin yöntemi devrim diyor.
Evimizi, işimizi “vazgeçemem” diye
düşünenlere, Kevser “vazgeçilmeye-
cek bişey yoktur” diyor. 

Halk Savaşçısı Serdar Polat Değil,
Muharrem Karataş'ın

Katilleri Cezalandırılsın!
Ankara Adliyesi'nde Cephe savaşçısı Serdar Polat’ın

duruşması 21 Kasım'da görüldü. Davanın ardından
Halk Cepheliler, sloganlarla Serdar Polat'ı selamladı.
Adliye önünde yapılan eylemde okunan açıklamada:
“Ankara Dikmen Polisevi'ne yönelik eylem sonrasında
AKP'nin katil polisinin yaraladığı halk savaşçısı Serdar
Polat, yakalandığı andan itibaren türlü işkencelere
maruz kalmıştır. Bizler hiçbir tutsağımızı sahipsiz bı-
rakmadık. Bizim köklerimiz de dallarımız da Anadolu
topraklarındadır! Haziran Ayaklanması şehitlerinin,
onlarca insanımızın yaralanmasının hesabını soran
Muharrem Karataş'ın katledilmesinin de hesabı soru-
lacaktır!" denildi. Mahkeme davayı 13 Şubat'a ertelerken
Serdar Polat'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. 

Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız
20 Kasım'da İstanbul Altınşehir'de Güvercintepe

Mahallesi’ne polis ve zabıtalar yığınak yaptı. Polis,
halkın yıkımlara tepkisini engellemek için erken
saatlerde 'tehlikeli' gördüğü kişileri, yıkım başlamadan
işkenceyle gözaltına aldı, iki evin bahçe duvarını
yıkarak trafo koydu. Olayı duyup halkı ziyaret eden
Halk Cepheliler, halkla barınma hakkı üzerine sohbet
ettiler. Bahçesine trafo konulan bir kişi "Buralar yine
yıkımla gündeme gelmişti 2005 yılında. O zaman biz
geceden barikat kurup kimseyi mahalleye sokmamıştık.
Şimdi direnmediğimiz için böyle oldu" dedi. Halk
Cepheliler diğer mahallelerde kurulan yıkım karşıtı
halk komitelerini ve halk meclislerini anlattı. AKP’nin,
mahalle birlik olmasın diye tek tek yıkıma geldiğini,
buna karşı hızla halk komitesi kurulması ve ortak
kararlar alınıp direnilmesi gerektiğini anlatarak ziyareti
sonlandırdılar.

Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla katil polisin attığı gaz
fişeğiyle başından yaralanan Berkin Elvan, 15 yaşında
şehit düştü. Umudun çocuğu Berkin için Adalet sağla-
nıncaya kadar susmayacaklarını belirten Halk Cepheliler
vurulduğu andan itibaren Berkin'in sesi soluğu oldular.
Şehitliğinden sonra da Berkin için adalet talebi haykırıl-
maya devam ediyor.

ADANA: Berkin Elvan için adalet eylemlerine bu
hafta 23 Kasım'da İnönü Parkı’nda devam ettiler. Berkin’in
katilleri cezalandırılana kadar eylemlerine devam ede-
ceklerini belirten Halk Cepheliler “Adalet İstiyoruz",

"Berkin Elvan Ölümsüzdür", "Hırsız Katil AKP” slo-
ganlarını haykırıp gelecek hafta ki eyleme çağrı yaparak
açıklamayı sonlandırdılar.

ANTALYA: Her hafta düzenlenen adalet nöbeti

eylemi yapıldı. 22 Kasım’da  Antalya Kışlahan Meyda-
nı’nda “Berkin Elvan Ölümsüzdür” pankartı açılan
eylemde “Umudun Çocuğu Berkin Elvan, Katil Polis
Hesap Verecek” sloganları atıldı. Yapılan açıklamada
“Bizler Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için
mücadele etmeye devam ediyoruz" denildi.
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Berkin'in Katilleri Cezalandırılsın! Adalet İstiyoruz!
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İşte her zamanki gibi yorgun ar-
gın geldi. Baki, eşi Şehriban sofrayı
kurana dek koltuğa uzandı. O orada
dalıp biraz uyukladı. Çocukların
sesine uyandı. Hep birlikte sofraya
oturdular. Yemekte kuru fasulye,
pilav vardı.

Hanım, hani soğan? Sen unut-
mazdın ama...

Kalmadı, son soğanı yemeğe
koydum. Öyle yorgun geldin ki
seni de yormak istemezdim. Hem
manav pazardan pahalı, sonra alırız
dedim. 

Ee bu sefer varsın öyle olsun
canım, ne çıkar? Bugün de soğansız
yiyelim, dedi ama bir yandan da
düşüncelere daldı. 

Temel gıda maddeleri tek tek
bitiyordu. Maaşa göre ayarlayıp
bunları topluca almaya çalışıyorlardı.
Aradaki fark hepi topu 3,5 kuruştu.
Olsun 3 kuruş da 3 kuruştu, bu za-
manlar.

Baba, Baba... Daldın işyerinde
bir şey mi oldu?

Büyük oğlan Fırat'tı seslenen.
Yok oğlum yorulmuşum o yüz-

den. Annen bu güzel yemeğin üstüne
bi de çay verdi mi, geçer tüm yor-
gunluğum. Hanım eline sağlık, senin
yemekler gibisi yok.

Helal olsun. Hadi sen koltuğa
uzan azıcık, çocuklar bana yardım
ederler.

Tabi baba. Evin en küçüğü var
burada, annem yalnız mı kalır, sen
uzan, der demez masadan fırladı
Fırat. 

Gülüştüler. Yusuf abisini kova-
lıyordu evin içinde Anneleri peşle-
rinden bağırıyordu, gelin bana yar-
dım edin diye.

Baki koltuğa uzanıp televizyonu
açtı. Haberlerin başlamasına daha
vakit vardı. Hava durumunu izle-

meye başladı. Sıcaklık birden 6-7
derece düşecekmiş.

Bir yağmur sel, bir soğuk, ar-
dından güneş... Doğayı ne hale
getirdiler diye düşündü.

Az sonra elinde tepsiyle eşi
geldi, çay getirmişti. Çocukların

ellerinde de tabaklar vardı. Baki:
- Hayırdır, çocuklar elinizdeki

ne? diye sordu.
- Sabret baba getiriyorum annem

yapmış, diyerek tabaklardan birini
babasına uzattı Fırat.

- Baba haberler başladı, dedi Fı-
rat.
İlk haber seldi. Yağmur, her yeri

fena vurmuştu. Giresun, Eskişehir,
İstanbul... Evler, işyerleri, araçlar,
hayvanlar, sele kapılan insanlar...
mahvolmuştu.

"Tüh, tüh, tüh " diye diye bir
oldu Şehriban.

Magazin haberlerine geçince ka-
nal değiştirdiler.

Torun Holding inşaatının 32. ka-
tından zemine çakılan asansörde
ölen işçilerin yakınları perişan halde.
Feryat figan ediyor dertlerini an-
latmaya çalışıyorlardı.

- Haberleri dinledikçe insanın
içi kararıyor, yüreğim dayanmıyor
dedi Şehriban.

- Baba hep emekçiler ölüyor,
dedi Fırat.

- Karşı çıkıp mücadele etmiyoruz
da o yüzden oğlum. Emekçilerin
birliği yok, sendikaların hali ortada
dedi. Baki sonra ekledi. Böyle di-
yorum, gerçek bir ama ben de on-
lardan biriyim.

- İyi ki sen inşaatta çalışmıyor-
sun, diye kızgın kızgın söylendi
Yusuf.

Baki ne diyeceğini bilemedi. Yu-
suf daha küçüktü. Herkesin önce
kendi sevdiğini, yakınını düşünmesi
doğaldı ama bu gidişat iyi değildi.
Bencillik, bananecilik parçalıyordu
emekçileri. Nasıl anlatmalıydı ki
bunu küçük oğluna?

- Yusuf, ölen babaların senin
gibi çocukları vardır. Onlar da niye

benim babam öldü, başkasının ba-
bası ölsün dese olur mu?

- Olmaz baba, bana ne olmaz,
demesinler.. diye tekrar edip duruyor
bir yandan ağlıyordu. Birden "ölme
baba, ölme!, baba ölme nolur
ölme baba" diye babasının kuca-
ğına attı kendini Yusuf.

Hepsi şaşırmış  Yusuf'u izliyordu.
Yusuf bunu anlayacak yaşta değildi
ama babası ona da anlatmanın bir
yolunu bulacaktı. Çocuklarının sa-
dece kendini düşünerek büyümesini
istemiyordu.

TV'den yükselen uğultu bağırış
çağırış seslerine, hepsi birden tel-
evizyona döndüler. Spiker bir fes-
tival haberi sunuyordu.

"Baklava festivali Eminönü'nde
başladı. Birçok baklava firmasının
katıldığı festivale yüzlerce kilo bak-
lava getirildi deyip görüntü vermeye
başladı.

Ne çok baklava vardı, stantlara
tepsi tepsi dizilmişti. Stantların ar-
kasındaki tezgahlar da baklava do-
luydu. Firmaların isimleri kocaman
yazılmıştı. Ötelerde zabıta bariyer-
lerinin arkasında insanlar bekliyor-
lardı. Çok kalabalıktı. Spikerin ses
tonu birden değişti. 

"Saatlerdir baklava dağıtılmasını
bekleyen halk, artık beklemekten
bıkıp stantlara yöneldi. Zabıta'nın
bariyerlerini devirdi. İzdihamdan
ezilen insanlar oldu. Çocuklar, bü-
yüklerin arasında sıkıştı kaldı. Ba-
yılan insanlar oldu. Tabakla baklava
dağıtamayan firmalar, çareyi bak-
lavayı, götürmekte buldu.."

- Lanet olsun size, sizin gibi al-
çaklara, diye sinirden bağırdı Baki.

- Ah yavrum, senin ne işin vardı
orada, sıkıştı kaldı orada, annesini
de kaybetti ağlıyor, diye sızlanmaya
başladı Şehriban.

- Baba, halka mı kızdın, festivali
düzenleyenlere mi anlamadım, de-
yince, Baki geçmeyen öfkesiyle ce-
vapladı.

- Oğlum halka niye kızayım. İn-
sanları bu duruma düşürenlere, aşa-
ğılayanlara kızıyorum. Madem fir-

HALKIMIZIN AŞAĞILANMASINA
İZİN VERMEYECEĞİZBU HALK BU VATAN BİZİM
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Halkın Örgütlü Gücünü
Büyütüyoruz

İSTANBUL
Bahçelievler: Halk Cephesi'nin; uyuş-
turucuya, fuhuşa, kumara karşı halk kültü-
rüne sahip çıkmak için halk meclislerinde
birleşme çağrısıyla 19 Kasım’da  bir araya
gelindi. Toplantıda halka Halk Meclisinin
nelere karşı mücadele ettiği, ne için kurul-
duğu ve nasıl çalıştığı anlatıldı. 

Bağcılar: 17 ve 19 Kasım’da bir araya
gelen halk meclisi üyeleri, yapılacak olan
büyük halk toplantısının ayrıntıları üzerine
konuşarak iş bölümü yaptı. Büyük halk
toplantısının duyurusu için hazırlanacak
materyaller, çalışma yapılacak yerler, kişiler
belirlendi, mahalle komiteleri oluşturuldu. 

Esenler: Halk Meclisi çalışmalarına baş-
landı. Yapılacak büyük halk toplantısı ha-
zırlıkları için, 20 Kasım günü hazırlık top-
lantısı yapıldı. Büyük Halk toplantısının
duyurusu için, çalışma yapılacak yerler,
kişiler belirlendi. 

Diren Kazova Fabrikasını
Kuruyoruz

Devrimci İşçi Hareketi, Diren Kazova
Fabrikasını kurma çalışmalarını, işçilerin
yoğun olduğu bölgelerde sürdürüyor.

Şişli: 21 Kasım’da “Diren Kazova
Fabrikasını Kuruyoruz” kampanyası çer-
çevesinde 800 adet bildiriyi Şişli Mecidi-
yeköy Metrobüs çıkışında halka ulaştırdı.
Sekiz kişinin katıldığı bildiri dağıtımında
sesli çağrılar yaparak halkla sohbet edildi.
2 saat boyunca Kazova'nın verdiği mücadele
ve patronsuz üretim yapılabileceği halka
anlatıldı.

Bağcılar: Yenimahalle Salı Paza-
rı’nda, çağrı yaparak “Diren Kazova!-DİH”
çalışmaları halka anlatıldı. "Direndik Ka-
zandık Halk İçin Üretiyoruz. Diren Kazova
Fabrikası'nı Birlikte Kuralım" başlıklı 200
bildiri halka ulaştırıldı.

Kuruçeşme: 25 Kasım’da Kuru-
çeşme Mahallesi ve fabrikalar bölgesinde
“Diren Kazova DİH Kooperatifi İşçileri”
imzalı 100 adet afiş yaptı. 

manızın reklamını, bedava bak-
lava dağıtarak yapacaksınız, adam
gibi yapsanıza. Niye saatlerce
bekletiyorlar o insanları! Firma-
ların derdi baklava dağıtmak de-
ğil, reklam yapmak ve daha çok
baklava satmak. Bunu halkı aşa-
ğılayarak onurunu zedeleyerek
yapıyorlar. Buna kızıyorum.

- Gitmesinler baba, dedi Fı-
rat.

- Doğru söylüyor oğlan, kom-
şulardan da giden oldu ama biz
gitmedik, dedi Şehriban.

- Hanım biz gitmeyiz, yağlı
yavan boğazımızdan iki lokma
geçiyor sonuçta. Ayrıca siz is-
terseniz ben göndermezdim sizi.
25 yıllık işçiyim, o kadar bilincim
var. O tür aşağılayıcı, reklam
için yapmayacakları hiçbir şey
olmayanları fabrikamdan iyi bi-
lirim.

- O gidenlere bunları anlatan
yok mu?

- Yok oğlum bilinçsiz insan-
larımız. Bilinçsiz ve aç. İş yok,
aş yok. AKP'de sadakaya alıştırdı.
Ne yapar, nasıl davranır bu in-
sanlar?

- Haklısın baba, sokakta men-
dil satan, ayakkabı boyayan o
çocuklar, aileleri ne yer ne içer?

- Tabi oğlum, böyle bir şeyi
duyunca da gider elbet, dedi ba-
bası.

- Vah yazık, vah yazık, insan-
lığa sığar mı bu, diye hayıflandı
Şehriban.

- Yıkık dökük kulübelerde ya-
şayan, karnını doyurmak için er
geç çalmak zorunda kalacak olan,
işi varsa da neye yetiştireceğinin
hesabını yapmaktan psikolojisi
bozulan, bunalıma giren insan
az mı hanım?

- Yok az değil. Hergün haber
izliyoz ya hep beraber, ben bu-
nalıyom izlerken valla.

- Bunalmayacaz hanım, bizden
olan, bizim gibi olan insanların
aşağılanıp, horlanmasına, köpeğe
yol verir gibi yerlerden baklava
toplamasına izin vermemek la-
zım.

- Yokluk, yoksulluk içinde ya-
şayanların da bir onuru var. Niye
böyle yapıyorlar bu insanlara?
dedi Şehriban. 

- Büyük şirketler için reklam
olsun da nasıl olursa olsun. Tek
ki daha çok kazansınlar. O da
yetmiyor hep daha da fazlasına
göz dikiyorlar.

- Baba okulda bir derste görm-
üştük. "reklamın iyisi kötüsü ol-
maz" diye geçmişti şirketler için.

- Öyle oğlum, kar hırsı göz-
lerini döndürdüğü için bu na-
mussuzların. Alınteri, emek bizim,
onlar bizim emeğimizi çalarak
zengin oluyorlar. Aç kalan biziz,
arsızca yiyen onlar.

- Bir de aşağılanan biziz de
mi baba? dedi Yusuf.

- Af-fe-rim benim akıllı oğ-
luma, deyip oğlunu kucakladı
Baki. Biziz oğlum haklısın, alın-
terimizi, emeğimizi çaldıkları,
yetmiyor bir de sadakaya alıştı-
rıyorlar. Onurumuzu zedeleyip,
her şeyi  sineye çeken insanlar
olalım ve doğruları görmeyelim.
Hakkımızı aramayalım, susup
her şeyi sineye çekelim.

- Yok yok, susulmaz, oturul-
maz, diye atıldı. Şehriban.

- Baba ben de öyle düşünü-
yorum dedi Fırat.

- Babaaaa, deyip sustu Yusuf.
- Söyle oğlum.
- “Ba-baa, şey, ımm inşaatta

ölen amca vardı ya, ölmesin baba
ona da birşey olmasın. O amcanın
da oğlu vardır. Ona da yazık, o
da babasız kalmasın. Kimse ba-
basız kalmasın baba” dedi sustu
Yusuf.

Abisi, annesi kalkıp babasının
yanında oturan Yusuf'u kucakla-
dılar. Gözleri nemliydi. 

Halktı onlar, adları, memle-
ketleri, milliyetleri, renkleri fark-
lıydı belki ama halktılar. Yok-
suldular, eziliyorlar, horlanıyor-
lardı. Oysa bu vatan da, emekde
onlarındı.

Bir gün... Bir gün bu gerçeğin
ve güçlerinin farkına varacak-
lardı.



Halk Cepheliler 2,5 ay boyunca
Kartal Meydanı'nda açık kalan çadırı
23 Kasım’da kaldırarak, Hasan Fe-
rit’in hesabını sormak için Ankara’ya
gitti. Adalet Bakanlığı'na doğru yürüşe
geçen kitleye, işkenceci polis saldırdı.
Halk Cepheliler 'Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür!' sloganıyla kararlı bir
şekilde yürüyüşe Adalet Bakanlığı’na
kadar devam etti. 100 Halk Cepheli
için adeta polis ordusu getirilmişti.
Yoğun polis kuşatması altında, 'Hasan
Ferit Gedik İçin Adalet İstiyoruz!-
Halk Cephesi' pankartı açıldı. Okunan
açıklamada; gençlerin bonzai ve diğer
uyuşturucu maddelerden her gün ha-
yatını kaybettiği ve uyuşturucu kul-
lanımının ilköğretime kadar indiğine
değinildi. Bu tabloyu yaratanın AKP
olduğu, iktidarın uyuşturucuya ve
çetelere karşı mücadele eden dev-
rimcilere saldırdığı vurgulandı. "Ka-
tilleri korumaktan vazgeçin! Mah-
kemeyi İstanbul dışına sürme girişi-
mine son verin! Adaleti vermezseniz
zorla alacağız. Halkın da bir adaleti
var bunu unutmayın!” denildi. Ar-
dından Halkın Hukuk Bürosu avu-
katları, dünyanın en büyük adalet
sarayında yer bahanesinin geçersiz-
liğini ve davanının sürülmek isten-
mesini ve yaşanan hukuksuzluğu an-
lattı. Ferit'in ailesi, avukatları, mil-
letvekilleri ve Halk Cepheliler'den
oluşan heyet, görüşme için bakanlığa
girdi. Dışarıda kalan kitle marşlar

ve sloganlarla bekleyişlerine devam
ettiler. Heyet, Adalet Bakanı Yar-
dımcısı ile görüştükten sonra dışarı
çıkarak basına açıklama yaptı. Anne
Nuray Gedik, oğlu için adalet isterken,
Halk Cephesi sözcüsü; Hasan Ferit’in
katillerinin yargılanmasını sağlaya-
caklarını ve adaletin yerine gelmesi
için bütün güçlerini kullanacaklarını
söyleyerek, “Hasan Ferit’in katilleri
hesap vermeden bize dur durak yok”
diyerek kararlılıklarını vurguladı.

İZMİR:Konak’ta 19 Kasım'da
bir araya gelen Halk Cepheliler,
Hasan Ferit için adalet istedi. Halka
çağrı ile başlayan eylemde pankart
açılarak Hasan Ferit’in ağzından ya-
zılan mektup okundu, mahkeme ile
ilgili bilgilendirme yapıldı. Halkın
ilgisinin yoğun olduğu eylemde, slo-
ganlara eşlik edenler, pankartın ar-
kasında yer alanlar da oldu. Daha
sonra Konak’tan Karşıyaka vapuruna
binilerek tüm yolculara Hasan Ferit
Gedik imzalı mektup dağıtıldı ve
ajitasyon çekildi. Halk, konuşmalara
ve çağrıya alkışla karşılık verdi. Va-
purdan inince de devam edilen mek-
tup dağıtımı Karşıyaka çarşıda son
buldu. Eylem boyunca 200 mektup
halkımıza ulaştırıldı.

BURSA: 18 Kasım günü Hasan
Ferit'e adalet istemek için Heykel
Caddesi’nde eylem yapıldı. Anıt
önünde yapılan basın açıklamasının

ardından, adalet talebi tekrarlanarak
eylem bitirildi.

WAN:Hasan Ferit'in duruşma-
sının olduğu 19 Kasım günü, Wan
Halk Cephesi “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür”  DEV-GENÇ afişleri
astı. 

KOCAELİ: Dev-Genç'liler
19 Kasım'da İnsan Hakları Parkı’nda
Hasan Ferit için eylem yaptı. Açık-
lamada “Mahirler'den Hasan Ferit-
ler'e, daha 15 yaşında şehit düşen
Berkin Elvanlar'a kadar yüzlerce kez,
mücadelede bedel ödendi" denildi,
adalet talebi vurgulandı.

ÇANAKKALE: 19 Ka-
sım'da, uyuşturucu çetelerinin kat-
lettiği Hasan Ferit'in İstanbul'da mah-
kemesi devam ederken, Dev-Genç'li-
ler pankart açtı.

Hasta Tutsaklarımızı
Katil AKP’nin Elinde Bırakmayacağız!

Hapishaneler hastalık üretiyor, hastalanan tutsakların
tedavileri yapılmıyor. Hastalık, ölüm sınırına dayansa
da tutsakların talepleri karşılanmıyor, dışarıda tedavi
hakkı engellenip ölmesi isteniyor. Hasta tutsaklarımız
onurumuzdur. 

23 Kasım günü Taksim Tünel'de bir araya gelen TA-
YAD’lılar, hasta tutsak evlatlarının serbest bırakılması
için Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sıra-
sında 'Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak' sloganları atıldı. Açıklamada, "AKP’nin
evlatlarımızı katletmesine izin vermeyeceğiz, evlatlarımızı
zulmün elinden çekip alacağız. Biz hasta tutsakların öz-
gürlüğü için AKP’den merhamet istemiyoruz” denildi. 

Amed: “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” kam-

panyası dahilinde her hafta sonu Sanat Sokağı’nda imza
standı açılmaya devam ediyor. 16 Kasım'da, 8 imza
föyü doldu. ayrıca Yürüyüş Dergisinin satışı da yapıldı.

22 Kasım'da stand tekrar açıldı, 2 imza föyünün dol-
durulduğu masada 1 tutsak ürünü de halka ulaştırıldı.

Antep:Düztepe Mahallesi’nde 19 Kasım'da, hasta

tutsakların serbest bırakılması için imza topladı. 2 saatte
40 imza toplandı. 

Bursa: Gemlik Taşköprü' de 22 Kasım'da hasta

tutsakların serbest bırakılması için, TAYAD'lılar masa
açtılar. "Hasta tutsakların ağır tecrit koşullarında göz
göre göre ölüme terkedilmesine sessiz kalmayalım" di-
yerek halka çağrı yapıldı.

Davamız Kaçırılsa da
Katillerin Peşinde Olacağız!
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Hasan Ferit Gedik’in
Katilleri

Cezalandırılana
Kadar Durmayacağız!

Anadolu Federasyonu'nda açlık grevi
ve Türkiye Konsolosluğu önünde eylem;
Anadolu Federasyonu çalışanları 17 Kasım ile 18 Kasım’da 10 kişi
ile iki günlük dayanışma açlık grevi yaptılar. Açlık grevinde olan fe-
derasyon çalışanları hep birlikte film izledi, topluca dergi okudu, gün-
cel konular üzerinde konuşuldu. 18 Kasım akşamı federasyon
merkezinde topluca yenen yemekle açlık grevi sona erdi. Hazırla-
nan fakslar Adalet Bakanlığı’na çekildi, Hasan Ferit'in katillerinin
cezalandırılması istendi.

Anadolu Federasyonu çalışanları 19 Kasım'da Türkiye Konso-
losluğu önünde basın açıklaması yaptılar. Sabah saat 11.00'da baş-
layan eyleme 12 kişi katıldı.

İsviçre TAYAD Komitesi yılbaşından itibaren ha-
zırladığı “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” imza
kampanyasını eylül ayı başlarında insan hakları
temsilciliklerine sunmuştu. Strasburg’daki Avrupa
Konseyi İnsan Hakları Meclisi’nden İsviçre TAYAD
Komitesi’ne yanıt geldi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İnsan
Hakları Komiseri Nils Muizinek tarafından cevaplanan
mektupta, İsviçre TAYAD Komitesi’nin sunduğu imza
kampanyası dosyasının teslim alındığı, Türkiye’de F tipi hapishane-
lerdeki politik tutsakların durumlarının incelenmek üzere not edildi-
ği belirtiliyor. Mektupta, “Komiserlik, konu üzerinde genel sorunla-
rı dikkate alacak ve kendi yetki çerçevesinde değerlendirecektir” ifa-
desi yer alıyor.

Gerçeğ i  Halk ım ıza
Biz Ulaşt ıracağ ız!

Londra'da, Yürüyüş dergisinin standı her
hafta olduğu gibi, Wood Green Kütüphanesi
önünde 14.00-16.00 saatleri arasında açıldı.  

Yürüyüş dergisini ilk defa gören 4 genç
kıza dergimizin tarihi kısaca anlatıldı. İki saat
açık kalan stantta 12 dergi halka ulaştırıldı.

Ayrıca her hafta düzenli yapılan top-
lu dergi dağıtımı bu hafta da Totten-

ham, Edmonton ve Enfield mahal-
lelerinde yapıldı. Yaklaşık dört saat

süren dağıtım boyunca, Halk Cep-
heliler'in yaptığı 16 kahve gezisi
sonucu 68 dergi halka ulaştırıldı.

İngiltere: Kerbela Şehitleri İçin
Kaldırdık Yumruklarımızı!

23 Kasım günü Anadolu Halk Kültür Mer-
kezi’nde, Anadolu Alevi Hareketi’nin (AAH)
organize ettiği aşure için sabah 7’den itibaren
hazırlığa başlandı. Kerbela şehitleri ve tüm
devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı du-
ruşuyla etkinlik başladı. AAH’yi temsilen kısa
bir konuşma yapıldı. Konuşmadan sonra aşu-
re yendi ve çocuklar bağlama çalıp deyiş ve
türkü söylediler.

Aşure Sonrası
15. Halk Toplantısı Yapıldı

Her pazar yapılan halk toplantısında bu haf-
ta, 1333 yıl önceki Kerbela direnişi ve günü-
müzde onların geleneğini sürdüren devrim-
cilerin direnişi konuşuldu. Gün boyunca yak-
laşık 100 kişinin katıldığı aşure günü ve
halk toplantısı akşam saatlerine kadar sürdü.
18 Yürüyüş dergisi verildi.

Birlikte Paylaşıp,
Birlikte Üretiyor,

Birlikte Mücadele
Ediyoruz!

Avusturya Anadolu Federasyonu
binasında, 23 Kasım günü toplu
kahvaltı yapıldı. Her pazar bir aile-
nin sorumlu olduğu kahvaltı kolek-
tif bir şekilde hazırlanarak saat
11.00’da başladı.

Kahvaltıdan sonra uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadelede
şehit düşen Hasan Ferit Gedik’in mahkemesine katılmak için giden
Anadolu Federasyonu üyesini adalet çadırında ve İstanbul'da gitti-
ği kurumlarda yaşadıklarını ve izlenimlerini anlattı. Yozlaşmaya kar-
şı mücadelede neler yapılacağının konuşulduğu kahvaltıya 30 kişi ka-
tıldı.

Avrupa İnsan Hakları  Komiserliği’nden
İsviçre TAYAD'a Yanıt!



“İnançları, idealleri uğruna ölenler için ‘şehit’
diyoruz biz. Kimisi için dini inançlarıdır belki
bu, bizim için ise yaşanılası bir dünya, sosya-
lizm uğruna ölümdür, kastettiğimiz şehitlik.” 

Kevser Mırzak

7 Aralık - 13 Aralık 

Kevser MIRZAK:
4 Temmuz 1969, Ankara Polatlı

doğumlu olan Kevser, 1986’da 9 Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak
İzmir’e gitti. Örgütlü ilişkisi 1990’da
başladı. İzmir’de gençlik örgütlenmesi
içinde ve milislerde yer aldı, çeşitli

görevler üstlendi. 1991’de 5 ay tutuklu kaldı. İkinci
kez tekrar tutuklandı ve direnişlerle geçecek uzun
tutsaklığı başladı. ‘95 Eylülü’nde Buca’da katliam
saldırısı karşısında direnenlerden biriydi. 19 Aralık
katliamını ve yoldaşlarının feda eylemini Uşak Ha-
pishanesi’nde yaşadı. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm Orucu
Ekipleri’nde kızıl bandını taktı. 2002 Martı’nda
tahliye oldu ve mücadelesini ondan sonra da tereddütsüz
sürdürdü. Kevser, mücadele yaşamı boyunca hiçbir
koşulda kendini koruma anlayışında olmadı, her
zaman önce örgütü, halkı ve devrimin çıkarları geldi.
10 Aralık 2007’de Ankara’da kuşatıldığı evi, faşizme
karşı bir direniş üssüne çevirerek ölümsüzleşti.

Cafer DERELİ:
1978 yılında Konya Çumra'da doğ-

du. Ekonomik nedenlerle iki yıldır
Belçika'da vatanından ayrı yaşamak-
taydı. Rotterdam'da ölüm orucuna des-
tek için yapılan açlık grevi sırasında 9
Aralık 2000 tarihinde, faşistlerin saldırısı

sonucunda katledildi. Grev çadırına yönelik faşist
çetelerin saldırısına karşı göğüs göğüse çatıştı ve
şehit düştü.

Kevser MIRZAK

Cafer DERELİ

Nurettin GÜLER:
1956 yılında Dersim Hozat'ta doğdu.

Devrimci hareketin Kürdistan'daki mi-
litan önder kadrolarındandı. 1974-
75'lerden itibaren Elazığ ve Dersim'de
Dev-Genç'in örgütlenmesinde, faali-
yetlerinde yönetici olarak görev yaptı.

1978 ortalarında Elazığ’da görevlendirildi. Bölgede
kurulan Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekiple-
ri'nden birinin sorumlusuydu. 12 Aralık 1978'de, Ela-
zığ’da faşistlere karşı gerçekleştirilen bir eylem
sonrası polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü.

Nurettin GÜLER

Ömer DEMİR:
Faşistlerin kurduğu bir pusuda Aralık

1979’da katledildi. 1960 doğumluydu.
İstanbul Liseli Dev-Genç örgütlenmesi
içindeydi. Dikilitaş, Yenimahalle ve
Maçka Meslek Lisesi’nde anti-faşist
mücadelenin en ön saflarında yer aldı.Ömer DEMİR

Mehmet MART:
Mehmet’in yaşamı, mücadelesinin

ve inandığı değerlerin bir parçasıydı.
Onurlu yaşamını onurlu bir sonla nok-
taladı. Aralık 1979 yılında şehit düştü.
Unutmayacağız.

Mehmet MART

Hüseyin ULU:
Samsun’da anti-faşist mücadelenin

önde gelenlerinden biriydi. Okumak
için gittiği Antep’ten döndüğü gün ya-
zılamaya çıktı. Yazılama sırasında fa-
şistler tarafından Aralık 1979’da kat-
ledildi. Hüseyin ULU

Abdülkadir ADANUR:
Faşist teröre karşı, yiğitçe mücadele

eden bir Cepheli’ydi. İDMMA Yıldız’da
anti-faşist mücadelede üzerine düşen
her türlü görevi yerine getirdi. Gece
bölümünde faşistlerin saldırısında Aralık
1977’de bıçaklanarak katledildi. Abdülkadir ADANUR

Cahit ŞENYÜZ:
1979 Aralık’ında işkencede katle-

dildi.

Cahit ŞENYÜZ

Cebeci Mezarlığı



1978 yılında Hozat Lisesi'nde öğrenciler, yürütülen
bir kampanya çerçevesinde eylem yaparlar. Polis saldırır.
Nurettin de o esnada oradadır. Silahsızdır. Hemen atak
bir hareketle komiserin belindeki silahı kapar, polisler
geri çekilir. Nuretin'in silahı almasının nedeni, sadece o
an polisi geri püskürtmek değildir. O zamanlar faşist
saldırılar artmakta ve silaha ihtiyaç duyulmaktadır. DY
tasfiyecileri tüm olanakları gaspetmiş, insanlarımızın
silahlarına da el koymuşlardı. Yani faşist saldırıları en-
gellemek, püskürtmek, adaleti yerine getirmek için silah
şarttır. Nurettin hazırcı değildir. Hareketten silah, olanak
beklemeyi aklının ucundan bile geçirmez. O, içinde bu-
lunduğu birimin ihtiyaçlarını kendisi temin etmeye
çalışır. Bunun için de doğan fırsatları kaçırmaz. İşte,
komiserin silahını da bu düşüncelerle almıştır. 

Nurettin o silahı alırken vurulup şehit
düşme riski de vardır. Çünkü silahsızdır ve
silahlı birinin üzerine yürür. Ona bu cüreti
kazandıran, inanç, davaya bağlılık, atıl-
ganlık, harekete olanak yaratma ve anti-
faşist mücadelenin yürütülmesi için si-
lahın gerekli olduğunu bilmektir. Nu-
rettin'e yön veren bu duygulardır. Dev-
rimci insan çaresiz değildir. Elinde
hiçbir silah olmadan da iş yapabilir.
Silah beynimizdir, yüreğimizdir. Bunun
için riskleri göze almak, kararlı ve inançlı
olmak gerekir. Riskleri göze almadan he-
men hemen hiçbir iş yapılamaz. Nurettin,
böylesi riskleri göze alan, gözünü daldan, bu-
daktan sakınmayan, bir yapıya sahiptir. Ona bu
karakteri kazandıran Parti-Cephe ideolojisi ve gelenek-
leridir. 

1978 yılı ortalarında Elazığ'a gelir. Mustafapaşa,
Kırkdutlar, Hüseynik, Yıldızbağları ve Karşıyaka ma-
hallelerinin sorumluluğunu üstlenir. Bütün enerjisini bu
mahallelerin örgütlenmesine harcar. Kahve toplantıları
düzenler, tek tek evlere gider. Daha önceden o mahalle-
lerde tanınmamasına rağmen olgun, saygılı, mütevazı
kişiliğiyle halk tarafından benimsenir, sevilir. Kısa süre
sonra sorumluluğunu kendisinin yaptığı bir de silahlı
ekip oluşturur. Bu ekip, Elazığ'da anti-faşist mücadelenin
yükseltilmesinde büyük roller oynar. Faşist saldırıların
yoğunlaştığı bir süreçtir. Faşistler, okullarda, mahallerde
hakimiyet kurmaya çalışmakta, devrimci, demokrat
aydın insanları yaralamakta, katletmektedir. Kahveler
taranır, sıradan insanlar öldürülür. Aslında hedef Maraş'taki
gibi bir katliamdır. Saldırılar da bunun provasıdır. Nu-
rettin'in de içinde yer aldığı Devrimci Sol savaşçıları,
faşist saldırıları geriletici, caydırıcı eylemler yaparlar.
Faşistlerle çatışmanın yaşanmadığı gün yok gibidir. 

Böylesi bir yoğunluk içerisindeyken, Nurettin 2
Aralık 1978'de birkaç günlüğüne Hozat'a gitmek
için hazırlanır. Silahını sorumlu arkadaşlara bırakır,
onlarla vedalaşır. Gideceği araç vb. her şey hazırdır.
Yola çıkmak üzereyken, Fırat Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi'nde faşistlerin devrimci öğrencilere sal-

dırdığını duyar. Hozat'a gitmekten vazgeçer. Hemen bir
silah bulur. Yanına bir arkadaşını alır. Daha önceden is-
tihbaratı çıkarılmış olan faşist bir odağa yönelir. Hedefi
ortadan kaldırır. Geri çekilirken, üniversitede yaralanan
devrimci-demokrat öğrencileri hastaneden alıp şubeye
götürmekte olan polis otolarıyla karşılaşır. Bu karşılaşma
tesadüftür. Çatışma çıkar. Oradan da çekilir. Bu arada
çatışma esnasında, otolarda bulunan öğrenciler polisin
elinden kurtulurak kaçarlar. Nurettin, çatışma bölgesinden
uzaklaşırken, bir apartmandan açılan ateş sonucu yaralanır.
Yere düşer. Yanındaki arkadaşı kaldırıp taşımak ister.
Nurettin: "ben ağır yaralandım, gelmeyeceğim. Silahı
al, arkadaşlara götür. Onları çok sevdiğimi söyle" der
ve şehit düşer. 

Nurettin bu eylemi yaparken kimseden emir al-
mamış, haber de beklememiştir. Ortada faşist

bir saldırı vardır. Faşist saldırı varsa, misilleme
yapmak gerekir. Böyle düşünmüştür. Faşist

saldırıları püskürtmenin, savaşı büyüt-
menin başka yolu yoktur. Eğer Elazığ'da
Maraş gibi bir katliam olmadıysa, bu
hareketimizin anti-faşist mücadele an-
layışı ve bunu hayata geçiren Nurettin
gibi kadrolarımızın, savaşçılarımızın
sayesindedir. 

Nurettin'in şehit düştüğü haberi anında
yayılır. Birkaç saat içerisinde devlet has-

tanesinin önünde yaklaşık 5 bin kişi toplanır.
Elazığ'da bu kadar kitlenin biraraya gelmesi

ender görülen bir durumdur. Bunda, hareketimize
güven ve Nurettin'e olan sevgi belirleyicidir. Yine

Hozat'daki cenaze törenine de büyük bir kalabalık katılır.
Halk, öncülerine güvenmekte, sevmekte ve onları son
yolculuğunda da yalnız bırakmamaktadır. Nurettin'in
katledilmesine misilleme olarak birçok silahlı-silahsız
eylem yapılır. Elazığ'da onlarca faşist odak dağıtılır.
Polis telsizlerinden bir hafta boyunca "dikkatli olun,
evlerinize gitmeyin" anonsu duyulur. Kürdistan şehir-
lerinin sokakları Nurettin'in resmi ve altında: "O Türk
ve Kürt halklarının kurtuluşuna inanan bir Kürt Mark-
sist-Leninistiydi" yazısının bulunduğu afişlerle donatılır.
Bu Nurettin'e, şehit yoldaşlarımıza olan borcumuzdur.
Yerine getirilmesi zorunlu olan bir görevdir. Nurettin,
saldırlara karşı misilleme yapmayı refleks haline getirmiş,
hesap sorma geleneğimizin ilk mimarlarından olmuştur.
Nerede bir saldırı var, nerede bir şehit var; aklımıza ilk
gelen hesap sormak, misilleme yapmak olmalıdır.
Nurettin gibi... Her saldırdığında her şehidimizde, düş-
manın korkuları ve paniği büyümelidir. Nurettin'i ve
bıraktığı değerleri yaşatmanın yolu buradan geçer. Sa-
vaşımız, değerlerimiz, geleneklerimiz ancak böyle büyür. 

Nurettin Güler'i Yoldaşları Anlatıyor:
“O Türk ve Kürt halklarının kurtuluşuna
inanan bir Kürt Marksist-Leninistiydi”

Anıları Mirasımız



duvarda bir gazete 

mavi 

sarı 

kırmızı 

gazetede tabutlar 

al bayraklı tabutlar 

tabutlar 

dizi dizi 

gazeteyi çakan benim 

duvara 

gazeteye bakan benim 

duvarda 

al bayraklı tabutlardan
geliyor 

gözlerimin kırmızısı 

dirimizi saramayan al
bayrak 

sarmış şimdi ölümüzü 

metro değil bindikleri 

ölüm treni! 

bahçe değil indikleri 

grizu cehennemi 

kömür cevheri! 

bulanmış kömür
karasına 

parça parça etleri 

gidiyorlar katar katar 

bir böylesi karanlığa 

gidiyorlar 

sarı şapkalılar
ordusunun 

adsız sansız yiğitleri 

varın gidin 

haber verin dostlarına
düşmanlarına 

grizu yuttu deyin 

yerin altından alıp 

güneşe attı deyin 

kanlı çamur cesetleri 

varın gidin 

haber verin yakınlarına 

bildirin eşiktekine 

bildirin beşiktekine 

beklemek bitti deyin! 

beklemek 

kömür karası yüzü 

beklemek 

ekmeği ve zeytini 

beklemek 

ince ince 

sızım sızım ölümü 

beklemek bitti deyin! 

duvarda bir gazete 

mavi 

sarı 

kırmızı 

tabutlar sıra sıra 

tabutlar dizi dizi 

sarınmış gidiyorlar al
bayraklara 

sarı şapkalılar ordusu-
nun adsız kahramanları 

onu 

o renkli gazeteyi 

karşımdaki o duvara 

çakan benim 

hey dost hey dost! 

ona 

o renkli gazeteye 

o duvarda sabah akşam 

bakan benim 

hey dost hey dost! 

al bayraklı tabutlardan
geliyor 

gözlerimin kırmızısı 

Hasan Hüseyin 

KORKMAZGİL 

Özelleştirme
Temel evini satmak ister… 

Dursun da, 

"Alırım ama tek şartla; o da
bana, bu evi alacağım kadar borç
para verirsen" der… 

Temel, Dursun’a evi satar ve
borç da verir… 

Az sonra Temel hafiften uyanır
gibi olur ve hanımına sorar: 

-Yav Fadime, cepte para kal-
madı; ev de yok… Bu nasıl alış-ve-
riş?… der.

Kızgın olan Fadime 

-Temel ha bu senin yaptığın ev
satışı falan değil, özelleştirme gibi
bir şey... der. 

Komutanlar için tehlikeli olan beş özellik vardır:

Ölmeye hazır olanlar öldürülebilir; yaşamaya niyeti

olanlar esir düşebilir; çabuk sinirlenenler gü-

cendirilebilir; bağnaz olanlar aşağılanabilir; insan-

ları sevenler tedirgin edilebilir. Bu beş özellik ko-

mutanlar için hata, askeri harekat için ise birer fe-

lakettir. Cesur fakat düşüncesiz olanlar ve ölümüne

savaşmak konusunda ısrar edenler teslim olmaya zor-

lanamazlar, fakat pusuda vurulabilirler. (Sun Tzu)

“Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.” 
Konfüçyüs

-Bir sorunu çözemiyorsak yöntemimiz yanlış
olabilir.

Aynadaki görüntünü beğenmiyorsan; aynayı
değil kendini değiştir. (İran atasözü)

Kıssadan Hisse

Özlü Söz

Atasözü

Şiir

Fıkra



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Genel hedefleri kendi birimine uygulamaktan heyecan duyan,
yaptığı işe kendisini katan, politika üreten devrimciler olmalıyız.
Yalnızca kendisine söylenenleri yapmaya çalışan, görev bilincini

sadece kendisine verilen talimatlarla sınırlayan, ufku sınırlı,
bunu başardığında görevini yerine getirdiğini zanneden insanlarla
bir yere varılamaz. Bu anlayış "hayatın ve mücadelenin gerçeği"

karşısında yenilmeye mahkumdur. Çünkü çoğu zaman
kurallar yetmez, heyecan yaratmak gerekir. Sahiplenme gerekir.
Heyecan varolduğunda, gereken her tür kural, yönetmelik ya da

ihtiyacı kişinin kendisi belirler. Her tür gediği kendisi kapatır.
Bu ruh hali olmadan her devrimci çalışma yavan kalmanın ötesinde

savaşın ihtiyaçlarını da karşılayamaz... Hayat akıp gider.
Sınıf mücadelesi akıp gider. Düşman gerçeği değişmeye devam eder.

İşte Cepheli bu değişimin karşısında gerçeklerden bihaber
eli kolu bağlı kalmayan devrimci tipidir. Cepheli, bir işe-çalışmaya

kanını, canını, her şeyden önemlisi de moral ve coşkusunu
kattığında bütün insanlardan sonuç alabilir. Belli kalıplarla

düşünen ve iş yapan, kendisine sürekli sınırlar çizen,
radikal dönüşümler yaşamaktan ürken, tereddütlü devrimciler,

mücadelenin gelişmesinin önündeki en büyük engellerdendir.
Devrimcilik, duygusal zaafa düşmeden, bir taraf olduğu bilinciyle

hareket etmeyi gerektiriyor. Böyle bir durumda sayının azlığı
ya da çokluğu değil, tavrın kendisi belirleyicidir.

Devrimciler hiçbir zorluğa teslim olamazlar. Hiçbir engeli de
olduğu gibi kabul etmezler ve nedenlerini buldukları her olumsuz

sonucu değiştirebilirler. Her şeyden önce, yapılan işin siyasi önemini
kavramalıyız. Aldığımız her işte yüksek bir sorumluluğu

bilince taşımalı; yaratıcı ve cüretli olmalıyız.
Sonuç alıcı ve ısrarlı davranmalıyız.



w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

Tecrit İşkencesine Son!
Savunma Hakkımızı Gasp Ettirmeyeceğiz! 

Cam Kafeslerinizi Parçalayacağız!

Hapishanelerde Avukat Görüşlerindeki 
Cam Kafesler Savunma Hakkının Gaspıdır! 

Tecrit İçinde Tecrit İşkencesidir!


