
Genel Başkan’ımız, HKP’li Dayı, örnek ve yıl-
maz devrim savaşçısı Nurullah Ankut hakkın-
da “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 

peş peşe soruşturmalar zinciri başlatıldı.
Oysaki ortada hukuka rağmen Cumhurbaşkanlığı 

makamını işgal eden yani hukuken Cumhurbaşkanı 
olamayan RTE vardı. Çünkü;

Yasaya göre Cumhurbaşkanı olabilmek için üni-
versite mezunu olmak gerekiyordu. Ama RTE’nin 
üniversite diploması yoktu. Diploma diye gösterilen 
iki belgenin de sahteliği kanıtlandı.. Buna rağmen hâlâ 
ortaya gerçek bir diploma konulamadı. Partimizin ko-
nuyla ilgili yaptığı şikâyetler, AKP’nin hukuk bürola-
rına dönüşen yargı duvarına çarpmakla kaldı. Diploma 
yolsuzluğu ve kamu malını aşırma, savaş suçu işleme, 
Laik Cumhuriyet’i yıkma, 18 Adamızı (Vatan toprak-
larını) Yunanistan’a teslim etme gibi diğer kanunsuz-
lukları ile ilgili şikâyetlerimizi soruşturacak bir tek 
yürekli, yurtsever savcı çıkmadı bugüne kadar.

Cumhurbaşkanı, TC Anayasası’na göre tarafsız ol-
malıydı. Hatta tarafsız olacağına ilişkin yemin etmişti. 
Oysa malum olduğu üzere 16.04.2017 tarihli Referan-

duma kadar fiilen AKP’nin başkanı görevini yürüttü. 
AKP’li Başbakanı istifa ettirip yerine Başbakan olarak 
gene bir AKP’liyi o belirledi; kabineye kimin girip ki-
min çıkacağını, velhasılı partili Başbakanın yapacağı 
bütün işleri bizzat o yürütüyordu. Yeni anayasa dedi, 
yeni anayasa için referandum dedi, Referandumda tüm 
illeri dolaştı ve AKP adına konuşmalar yaptı, diğer si-
yasi partilerle polemiklere girdi, siyasilere ve halka ha-
karetler yağdırdı, “Hayır”cıları terörist, Fetöcü, hain, 
hatta ve hatta cehennemlik ilan etti.

Aslında “Hayır” oyları fazla olmasına rağmen, hu-
kuka aykırı binbir hileyle, AKP’nin hukuk bürosu gibi 
çalışan YSK, göz göre göre yasayı çiğneyen kararla-
rıyla “Evet” oylarını kazanmış gösterdi. Hemen o ak-
şam, sonuçlar açıklanır açıklanmaz büyük bir pişkinlik 
ve yüzsüzlükle, utanmadan “Atı alan Üsküdar’ı çoktan 
geçti.” diye böbürlendi oy hırsızlığıyla. Böylece hu-
kuka aykırı olarak yürüttüğü AKP Başkanlığına güya 
hukuki bir kılıf geçirerek tarafsız olmadığını resmen 
de tescillemiş oldu.

Oysa TCK’nin 299. maddesi tarafsız Cumhurbaş-
kanı için koruma getirmişti. Diploması olmadan Cum-

hurbaşkanlığını gaspettiği gibi, bir siyasi parti başka-
nı olduğu için tarafsız da olamayacağı için TCK m. 
299’un uygulanma olanağı da yoktu.

Ama tüm bu hukuki imkânsızlıklara rağmen Genel 
Başkan’ımız hakkında peş peşe “Cumhurbaşkanına 
hakaret” suçlamasıyla soruşturmalar başlatıldı.

İlkin, Nisan ayında “Şu Kara Günlerin Değerlen-
dirilmesi” kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı, Genel Baş-
kan’ımız. İki avukat yoldaşımızla birlikte gittiği Em-
niyette alınan ifadesinde Genel Başkan’ımız malum 
olduğu üzere AKP’giller’i yargıladı.
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

Halkın Kurtuluş Partisi
Seçimlere Katılma Yeterliliğinin yasadışı uygulamalar ile

gasp edilmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı

HKP Dava Açtı, Danıştay İBB Başkanı Topbaş,
Pendik Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri ve sorumlular 

hakkında soruşturma açılmasına Karar Verdi!

5-6-7-8-9’da

9’da

3’te

AKP’giller’de vurgun bitmez!
Bizde suç duyurusu bitmez!

Kurtuluş Demokratik
Halk İktidarında!

Yargı; hiç bu kadar
aşağılanmamıştı

Barzani Kürdistanı:
Zamanı geldi mi?Dininiz imanınız para... Ertele babam ertele…

Sivas Katliamı’nın, Sorumlusu AB-D 
Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlardır!

Sivas Katliamı’nı, Unutmadık, 
Unutmayacağız!

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran
Büyük İşçi Direnişi

Yolsuzlukları
kendileri itiraf ediyorlar

2’de 2’de

4’te

12’de 16’da

4’te

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut
AKP’giller’i yargılamaya devam ediyor…

2’de

12’de10’da

2’de

Evet, bizce de altın değerinde bir 
sözdür, bu özdeyiş. Kaçak Saray’ın Hafızı 
da, bildiğimiz gibi, sık sık kullanmayı 
pek sever, böyle gerçekçi sözleri. 

Birkaç gün önce, “Adalet Yürüyüşü” 

yapan, TR 705’çi, Bekaroğlu’cu, 
Ekmeleddin’ci, Selina Doğan’cı Yeni 
CHP’nin TESEV’ci, Sorosçu Kemal’i 
de tekrarladı bu özdeyişi. Muhalif bir iki 
gazete de hemen manşetine taşıdı. 

Sanırsınız ki, bu Amerikancı burjuva 

partilerinin halkı aldatma üstadı şefleri, 
haksızlıklara karşı çıkarlar, meydan 
okurlar, karşı çıkmayanları da böyle 
suçlama hakkına sahip olurlar...

Soralım Hafızlara:
Dünyada insan soyuna 

karşı, mazlum milletlere karşı, 
İslam Dünyasına karşı en 
büyük haksızlıkları,  zulümleri, 
katliamları, sömürü ve vurgunları 
yapan, milyonlarca insanı, itlaf 
edilmesi gereken zararlılar gibi 
zerrece acıma duymaksızın 
katleden kimdir?

Hangi devlettir, ya da hangi 
devletlerdir?

Namuslu, içtenlikli ve aklını özgürce 
kullanma cesaretine sahip her aydın, 
buna çok kesin bir biçimde 
aynen şu cevabı verir:

Başyazı

8’de

AKP’giller’in Kaçak Saraylı Tayyip’i ve de Yeni CHP’nin 
Sorosdaroğlu Kemal’i...

Demek sizin için de
“Haksızlık karşısında susan dilsiz Şeytandır.”, öyle mi?

Âlâ...
O zaman haydi buyurun buradan yakın bakalım

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe)
“Kanunsuzlar 2” kitabında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 

başlatılan soruşturmada Recep Tayyip’i ve avanesini yargıladı



H alkçı Hukukçulardan yeni bir suç 
duyurusu daha  Bu seferki suç 
duyurumuz, AKP’giller’in İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi’nin kamuya ait 
olan, yani hepimizin olan Pendik eyhli 
Mahallesi’ndeki 15 dönüm araziyi; in-
sanlarımızı ABD İslamı ile zehirleyen 
Ortaçağcı gerici İlim Yayma Vakfı’na, 25 
yıllığına bedelsiz olarak “tahsis” adı ile 
peşkeş çekmesi ile ilgili haberler üzerine 
yapıldı. 

 04 Haziran 2017 tarihinde basında 
çıkan haberlere göre “ s an ul ü ü -
e ir eledi esi  endi e i  d nüm 

ara i i edelsi  lara  lim a ma 
a na erdi

“Genel a anl ğ n  ar er s i 
eledi e a an  usu  ülün ün a -
ğ  lim a ma emi e i  adres deği -

iren ü  eledi esi nin es i üm i-
nalar n  da  ll ğ na edelsi  lara  
alm ” (http: .abcgazetesi.com
devletin arazileri cemaatlere boyle pes-
kes cekiliyor 550 0h.htm)

“ ar er Ga e esi nde e ir a u 
im as la er alan a ere re  s an-

ul ü ü e ir eledi esi endi e 
ulunan endisine ai   d nümlü  

ara i i lim a ma a na  ll ğ -
na edelsi  lara  de re i

“Kamu mal n n edelsi  de ri ile il-
ili s an ul ü ü e ir eledi e e -

lisin e rü ülen mis n ra runda 
“ ül i e i s an ul ü ü e ir ele-
di esine ai  endi  l esi Şe li a al-
lesi  ada  arsel sa l  a nma n 
eği im e s s al i me leri eli ire e  

r elerde ullan lma  ü ere lim a -
ma a na  l süre ile edelsi  a -
sis edilmesi  a l  eledi e Kanu-
nunun  e  e  maddeleri u ar n a 

mis nlar m a u un ulunmu -
ur  e lisimi in na na ar  lunur” 

i adeleri er ald ” (https: guncelba-
kis.org ibbden ilim yayma vakfina bu-

yuk kiyak)
Bu haberler üzerine İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyele-
ri ve İlim Yayma Vakfı Yönetim Kurulu 

hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığına suç duyurusunda bulunduk. 

Kimilerine göre bu suç duyurularından 
bir şey çıkmaz. Biliyoruz ki bugün Yargı 
AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüştü 
ve tüm akçeli suçlarına karşın Yargıç ve 

Savcılarımızda ne yazık ki bunları yargı-
layacak cesaret yok  Ancak bizler Tarihe 
not düşüyoruz ve yapılan bu haksızlık ve 
hukuksuzlukları gördüğümüzü, bildiğimi-
zi ve hesap sorduğumuzu gösteriyoruz. 
Ve inanıyoruz ki eninde sonunda mutlaka 
Halkın Adaleti gerçekleşecek

Devrimci Halk Ozanı er l  re-
’in şiirindeki gibi;

ilin  al n e meğidir adale
a ars n  l lur u e me
a ars n  
a ars n  d um lma  ad na
a ars n  er a

ald  m  e me  a lar a l
uldu mu ad  a lar nu su -

lu   a ma a
u  adale  e er ar  

emi ellerle uğurulan  i i i iril-
memi  adale  e er  

e er a s  ara a u lu adale  
Dura dura a a la an adale  e er

Halkçı Hukukçular
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H ürriyet Gazetesinin 5 6 Haziran 
2017 günlü yayımında, gaze-
tenin baş sayfasında ve iç say-

falarında yer alan haberlerde Çevre ve 
ehircilik Bakanı Mehmet zhaseki, İs-

tanbul ve Ankara Belediyelerindeki yol-
suzlukları 80 milyon vatandaşa itiraf gibi 
bildirmiştir.

Bakan gazeteye verdiği beyanlarında: 
“ n ü ü  rs l lar  ülü ler  e-
lalar imardan eli r ” “ r al a d -
la an imar i a eleri   adar ra a s  
edi i i e imi in i ini d ndürü r  u 
mü i  ir s n  dale  du usunu 
da sars r ” demektedir.

Çevre ve ehircilik Bakanı Mehmet 
zhaseki’nin bu itirafından önce de, aynı 

hükümetin ve AKP’nin ileri gelenlerin-
den, hükümette görev almış yetkililerin-
den Bülent Arınç da Ankara Belediyesi 
Başkanı İ. Melih Gökçek’i Türkiye Halkı-
nın önünde; “  ma G K K un-
lardan da a a las n  a m r  eledi-
e a anl ğ  da l ğ nda e se imler-

de  is er en  u a n n u ağ nda 

urmu  u a a n ara  arsel 
arsel sa m r  ur  erleri ermi ir  
en in i  adamlar na ullar a r-

m r  mar lanlar nda deği i li ler 
a rm r ” diye belirtmiştir.

Partimiz daha önce de AKP’li bele-
diyelerin ve hükümetin buna benzer pek 
çok yolsuzluklarını C. Savcılıklarına du-

yurmuş, bunları kamuoyu ile paylaşmış-
tır. Partimiz bunları şimdi yine halkımız-
la, kamuoyumuzla paylaşıyor.  C. Savcı-
lıklarının bu yolsuzlukları kendiliğinden 
ihbar kabul edip, hemen harekete geçip 
soruşturma açması gerekir. Ama nafi-
le, yine biz bunu C. Savcılığına taşımak 
durumunda kaldık. Bu yolsuzlukları dile 
getiren AKP Bakanı beyanında: “  

 Ş  K  D  
D G  D  .”, di-
yor. Ama adaleti sağlayacak C. Savcıla-
rını sarsamıyor. Ne acı günlere kaldık...

Ama, bu böyle gitmeyecek. Yolsuzlu-
ğun, hırsızlığın olmadığı aydınlık günler 
halkımızın olacak. 1 .06.2017

Halkçı Hukukçular

Tayyipgiller’in Hukuk Bürosuna dö-
nüşen “Yargı”, Partimizin seçimlere 
girme yeterliliğini, yasada olma-

yan kurallar uydurarak yok saydı. Halkın 
Kurtuluş Partisi, Yargıtay Savcılığı Siyasi 
Partiler Bürosu ve onun hukuksuzluğuna 
kol kanat geren YSK’nin bu kararını İçtü-
züğünün 9. Maddesine dayanarak D-

  ru a nsan a lar  
a emesine a d .
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasında 

seçimlere katılmak için yeterli örgütlenme 
sayısı en az 42 il ve bu illerdeki ilçelerin 
1 ’ü olmalıdır. HKP’nin bugün için ör-
gütlendiği il sayısı 49 il ve bağlı ilçeleridir. 
Yine yasa, büyük genel kurulunu yapmış 
olma şartını aramaktadır. HKP bu gerek-
liliği de doğaldır ki yerine getirmektedir. 
Ancak 2820 sayılı yasada hiç olmayan bir 
kural getiren Yargıtay 
Savcılığı Siyasi Parti-
ler Bürosu, tüm il ve 
ilçelerin de genel ku-
rulunu yapmış olması 
kuralını uydurmuştur. 
Genel kurullarını ta-
mamlamayan hiçbir 
partinin seçimlere 
katılmayacağı kuralı-
nı geliştiren ve kanun dışı davranan Yargı-
tay Savcılığı Siyasi Partiler Bürosunun, bu 
emri özel olarak Partimiz için aldığı anla-
şılmaktadır.

Böylece kurulu bazı il ve ilçe teşkilat-
larımızı fiilen kapatmış gibi YSK’ya ek-
sik liste bildiren Yargıtay Savcılığı Siyasi 
Partiler Bürosunun, kurulu örgütlenmeleri-
mizin bildirilmesi talebimize karşı verdiği 
liste tam ve doğrusuyken, YSK’nin aynı 
yöndeki talebine verdiği liste ise bundan 
farklı ve eksiktir. Yani i asi ar iler ü-
r su  Ş K D .

TÜM B  SEBEPLERLE, YSK kararı 
ile Kanunilik kurallarının ihlali ve fiili parti 
kapatma halinin ancak Anayasa Mahkeme-
si kararı ile mümkün olması karşısında yar-
gı yetkisinin idarece gaspı, bir bütün olarak 
“İnsan Haklarına Saygı” yükümünün ihlal 
edilmesidir.

Bir siyasi partiyi, yasada yer almayan 
keyfi sebeplerle seçimlere katılma hakkın-
dan mahrum etmek, cezai nitelikte bir yap-
tırım olup, yaptırımdan önce başvurucuya 

hiçbir yargı mekanizması işletilmeyerek, 
adil yargılama hakkı kapsamındaki adil 
usul ve yargılanma ilkelerinin hiçbiri uy-
gulanmamıştır. “Seçimlere sokmama” ka-
rarı, cezai bir karar niteliğinde olup bu ka-
rarın sebepleri ancak yasada ve anayasada 
sayılan haller olabilecekken, Partimizin 
bazı il ve ilçe örgütlerinin genel kurul 
yapmamış olması bir seçimlere sokmama 
cezası olarak anayasada ya da kanunda 
sayılmış olmadığı halde bu durumlar ge-
rekçe gösterilerek seçimlere katılma hak-
kımız engellenmiştir.

Bir siyasi partinin seçimlere katılma-
sı, pek çok ifade ve propaganda hak ve 
imkânı vermektedir. Bu hakkın gasp edil-
mesiyle Partimizin asıl etkilenen hakkı, 
ifade özgürlüğü olduğundan; seçimlere 

girme hakkının elin-
den alınması, örgüt-
lenme hakkına da 
müdahale niteliğin-
dedir.

İktidar partisi 
ile Partimize aynı 
konuda farklı uygu-
lamalar yapılarak 
ayrımcılık yasağı ih-

lal edildiğinden ve Anayasa Mahkemesi, 
Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına karşı 
bireysel başvuru hakkı tanımadığından; 
doğrudan   K  

K  Ş D K ve 
YSK’nin kanun dışı Kararının D -

 D D  istedik
Kaçak Saraylı Reis’in emrinden kay-

naklandığı açık olan YSK kararının asıl 
sebebi, seçim propaganda olanaklarıyla, 
Genel Başkanımızın TRT konuşmalarıyla, 
Partimizin milyonlara ulaşmış olması; al-
dığı 82 bin oyun da gösterdiği gibi aslında 
daha fazla sayıdaki insanın gönlünde taht 
kurmasıdır.

alimden ve onun hukukundan baş-
ka türlüsünü beklemiyoruz. Tüm meşru 
yollarla mücadelemiz sürecek ve ergeç 
Emekçi Halklarımızı hak ettiği yere, İkti-
dara taşıyacağız  

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi
Seçimlere Katılma Yeterliliğinin

yasadışı uygulamalar ile gasp edilmesini
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı

Yolsuzlukları kendileri
itiraf ediyorlar

Selam Olsun Bizden nce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Mehmet Eker
Mehmet Köroğlu

Geçen sene, 06.01.2016 tarihinde, 
AKPgiller’in vurgunlarına dair 
basında çıkan haberlere istinaden 

HKP adına; Kadir Topbaş (İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı), Salih Kenan 

ahin  (Pendik Belediye Başkanı), Pendik 
Belediyesi AKP’li Belediye Meclis Üye-
leri Mehmet Gür ( ASR Yapı İnşaat 
Anonim irketi Yönetim Kurulu Başkanı) 
ve ASR Yapı İnşaat Anonim irketi 
Yönetici ve Ortakları hakkında suç duyu-
rusu yapmıştık

Haber şöyleydi:
“ ilal in r ağ na i an  urdu

“ um ur a an n n ğlu ilal rd -
ğan n  ral  s rlama  a esinde 

r ağ m  di e a se iği isme K li 
endi  eledi esi nden  mil nlu  
e e ” um uri e
m r a er si ase ilal in

r a ina i an urdu ml

Haberler şöyle devam ediyordu:
“ endi e a i a G en a ali-

man n n ar s nda er alan  in  
me re areli  “idari esis alan ”  

l nda endi  eledi esi ara ndan 
r lar na ar l  ali e e de redil-

di  ali e ara ndan sa a ar lan 
arsa  a n  l il  lara  e me  li 

aldaner sa n ald  u s rada K li 
endi  eledi esi ura  i are  alan -

na e irdi  li e lis ü eleri da a 
a  lanlar i al ldu  endi  eledi-
esi a n  arsa la il ili deği i leri eni-

den a ul e i  e rar da a a ld
“ üre  de am eder en u s rada 

ara i  e  el deği irdi  n a  u e  
alan an d  ir isimdi  Değerli ara i  

um ur a an  rd ğan n ğlu ilal 
rd ğan n ir e i  ile r a l  
uran   ral  lsu lu  d s a-

s nda “s rlama a esinde” ismi e en 
adam  e me  Gür ara ndan sa n 

al nd  Gür ün arsa  sa n almas n n 
ard ndan K li endi  eledi esi e -
iğimi  aral  a nda u arsa i in  
nemli ir a  da a e i

“ rsa  sa n alan  ir e i  
endi  eledi esi nden imar lanlar -

na lan n u e le ere   drum a-
n  emsal d  ra mas n  ale  e i  

eledi e e lisi ne elen is eğe li 
e lis ü eleri ar   u ale e  

er inin ü erine  drum a  emsal 
d  ra ld  le e r alama  in 
me re areli  i are  alan  emsal d  al-
m  ldu  le e a i a G en in am 

ar s nda er alan değerli ara iden  
mil n liral  ran  elde edildi ”

Haberlerden de çok açık şekilde gö-
rüldüğü gibi, Pendik Belediyesinin bu 
tasarrufundan dolayı kamu büyük bir za-
rara uğramıştı. Çekilen bu kıyağın nedeni 
ise bizce çok açıktı. Çünkü şüphelilerden 

e me  Gür kamuoyunun çok yakın-
dan tanıdığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ailesine yakınlığıyla bilinen iş adamıdır. 
Erdoğan ailesi ile Mehmet Gür’ün ortak 
bir şirketleri mevcuttur: Bu şirket, “ r a-
d ğu r e Geli irme n aa  ana i e 

i are  n nim Şir e i”dir. Bu şirket-
te Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, 
Bilal Erdoğan’ın eniştesi iya İlgen ile 
imam hatipten arkadaşları Barış Aksüs ve 
Aykut Emrah Polat’ın de hisseleri vardır. 
Aksüs’ün kendisine ait başka bir şirket de 
İBB’den ihale almaktadır.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olmak üzere atılı suçlardan ilgili-
ler hakkında İstanbul Anadolu C. Başsav-
cılığına 2016 2475 Soruşturma Numara-
sıyla yapmış olduğumuz suç duyurusunda, 
Başsavcılık İç İşleri Bakanlığı’ndan soruş-
turma izni istemiş ancak Bakanlık, imar 
planı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle 
ilgili izni vermemişti.

Bunun üzerine “Şi e in i leme -

nulmamas na” ilişkin İçişleri Bakanının 
11.07.2016 tarihli kararına itiraz için Da-
nıştayda dava açmıştık.

Da a s nu unda Dan a   Daire 
   K  n lu arar  

ile s an ul ü ü  Şe ir eledi e a -
an  Kadir a  ar  a e e e il 
lanlar Daire a an  san Şim e  

Şe il lanlar e esisler a m üdür 
uri ü sel  nad lu a as  ar  e 
a eler üdürü ül a Demir l  e-

illanlar e esisler a m üdürlüğü 
K Şe  erdar a lan  ru a as  

ar  e a eler üdürlüğü ima-
r  an lma  mar Şe ir ili  Dai-
re a an  G an lma  lanlama 

üdür Şa an Ka lan  endi  eledi-
e a an  ali  Kenan Şa in a an 
ard m s  üle man er el  a an 
ard m s  a a  D ğan  lan e r e 
üdür G an an a a  a  K n -

r l üdürü ura  ğ r  e ir a s  
u e e sü  e  endi  eledi esi 
e lis esi a nda i leri a an  

ara ndan i a e in i leme nulmama-
s na ili in lara  erilen arar n ald -
r lmas na e arar erdi  

Böylece HKP’nin, Halkçı Hukukçu-
ların nefesinin vurguncuların, rantçıların 
ensesinde olduğu bir kez daha kanıtlan-
mış oldu. Bundan sonra da olmaya de-
vam edecektir. (Söz konusu karar ektedir.) 

Da am  al n Kur ulu  Da as d r  

Halkçı Hukukçular

HKP Dava Açtı, Danıştay İBB Başkanı Topbaş,
Pendik Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri

ve sorumlular hakkında
soruşturma açılmasına Karar Verdi!

AKP’giller’de vurgun bitmez!
Bizde suç duyurusu bitmez!



3 0 H a z i r a n t a r i h l i  H ür r i ye t  Ga z e t e -
si’nin 1’inci sayfasında  iki haber var.

Meltem zgenç imzalı birinci ha-
ber şu:

“  mil n i i e ru sal mua ene
“ ağl  a anl ğ  erilerine re 

 l nda  mil n  in  i i 
ru  e sinir as al lar  nedeni le mu-
a ene ldu   llar  aras nda 
an ide resan ullan m  da ü de  
ar ”

Oya Armutlu imzalı ikinci haber de 
şöyle:

“ anmalar  lda   ar
“ dli is a is i lere re s n  lda 
anma da alar  ü de  ar  s-

an ul da i u u  da alar n n ü de 
ü anma da as  ldu ” (http:
.hurriyet.com.tr psikolojimiz gide-

rek bozuluyor 40505010)
Bu istatistikler, bu rakamlar neyi gös-

teriyor?
Ülke olarak psikolojimizin yani ruh 

sağlığımızın ve aynı zamanda toplumsal 
sağlığımızın giderek bozulduğunu  aten 
sağlık; beden ve toplumsal sağlık olmak 
üzere iki temel öğeden, bileşenden oluşur.

Üstelik bu rakamlar, istatistiklere gir-
miş olanlar. Yani kayıt altına alınmış olu-
nanlar. Ya hastanelere gitmeyen gideme-
yenlerin sayısı ne?..

İşte bunu da düşündüğümüzde rakam-
ların çok daha ürkütücü, korkutucu boyutta 
olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkar.

Antidepresan kullanımı da sürekli ola-
rak artıyor ülkemizde. Hatta Gazetemizin 
109’uncu sayısında da Prof. Osman Müf-
tüoğlu’ndan aktardığımız gibi; Depresyon 
hapı kullanımında Avrupa şampiyonuyuz. 
Her 10 vatandaşımızdan biri depresyonda 
yine istatistiklere göre. 

Sadece depresyon hapı kullanımında 
mı şampiyonuz?

Hayır.
“ esela al damar as al lar  s  

nusu lduğunda ru a am i nu-
u ” (agy)

Ya çocuk ölümleri?
“ u  lümleri meselesinde de i i 

ir n ada lduğumu u s leme   
r ” (agy)
Peki somut durum ne?
“ ür i e ru a irliği l elerine 

a  ara ar  a
“  d ğuru   lü ru
“  ül elerinde e e lüm  in-

de da al r en ür i e de u ran 
inde  D ğur anl  nda ise ür-
i e ü de li  se i e le  ü de  

lan  ül eleri r alamas n n ldu a 
ü erinde ” (Sözcü, 26 Haziran 2017)

Yine 2016 yılı Adli İstatistiğine göre; 
“ ü e i i da alar nda n e i ldan 
de ren elen ü de  l i inde a lan 
ü de  e ulara  elen da a sa -

s nda ü de  ran nda ar  rül”-
müş. (http: .hurriyet.com.tr psikolo-
jimiz giderek bozuluyor 40505010)

Yani insanlar aldıkları ürünler bozuk 
çıktığı, kısa sürede bozulduğu vb. neden-
lerle hakkını aramak için Tüketici Mahke-
melerine başvurmuş. Ama bu süre içinde 
de ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz 
başımıza geldiği için çok yakından biliyo-
ruz. Bir de yine bunlar başvuranlar. Ya “Al-
lah belanızı versin” diyerek mahkemelere 
başvurmayanlar?

Sanırız bunu sayamayız
Ruh sağlığımızı bozan etkenler neler-

dir diye kısaca bir baktığımızda toplumun 
neredeyse bütün alanlarında eşitsizliklerin, 
adaletsizliklerin, yoklukların, yoksullukla-

rın bunun yanında da vurgunların, talanla-
rın, yağmaların olduğunu görüyoruz.

15 ubat tarihli Hürriyet Gazetesi’nde 
bir haber vardı, Avrupa’nın en kirli büyük-
şehirleri ve şehirleriyle ilgili olarak. Haber 
şöyleydi:

“ ru a n n en irli  e rinden i 
ür i e de

“Dün a ağl  r ü ü nün  
erileri  ru a da a as  en irli  
en en inin ür i e de lduğunu r-
a a du

“ n ili  Guardian a e esinin 
nun a   mi r n e al nda 

lan ar i ül madde esa na da ana-
ra  a rlad ğ  a ere re  ru a da 

a as  en irli lan e ir a ed n-
a da i e e  i in i s rada ar n e 

ü ün ü s rada a ri er al r  u 
e irleri Ga ian e  iir  n  Kara-

man  ğd r e s ar a i li r  is enin 

un u s ras nda sna erse e ağl  
u la ar ” (http: .hurriyet.com.tr

avrupanin en kirli 10 sehrinden 8i turki-
yede 40 66066)

Havası böylesine kirli bir ülkede, o za-
rarlı kimyasal partiküllerin insan sağlığına 
yaptığı etkiler bilinen şeylerdir. Solunum, 
yetmezliği, kalp hastalıkları, kanser vb. 
Ayrıca bu örneklerde olduğu gibi dolaylı 
yoldan da etkileri olur. Yani ruh sağlığımı-
zı ve toplumsal sağlığımızın bozulmasında 
etkili olur. O etkiler bir de işte kendilerini 
bu örneklerde olduğu gibi gösterirler do-
laylı yollardan.

Yine Gazetemizin önceki sayılarında 
yayımladığımız bir makalede söz ettiğimiz 
gibi; OECD’nin luslararası ğrenci 
Değerlendirme Programı (P SA) “ ğrenci 
Ferahı” araştırmasının sonuçlarına göre, 
72 ülkeden 540 bin öğrencinin katıldığı 
çalışmaya göre, en mutsuz öğrenciler Tür-
kiye’de.”

Yani ülkemiz “Mutsuz çocuklar ülke-
si.”

Ya büyüklerimiz?
Onların durumu da yukarıda aktardık-

larımız
Boşanma oranı bu ka-

dar yükselmişse bir ülke-
de, o ülkedeki çocukların 
mutlu olmalarına imkan 
var mı?

Parçalanmış bir ailede 
yaşayan çocuğun ruh sağ-
lığının sağlam olmasının 
imkanı var mı?

Yok elbette. Olamaz 
da zaten.

Üstelik de dediğimiz 
gibi eşitsizliğin bu kadar 
yüksek olduğu bir ülke-

de?
Bakın size bir haber: Bir hamburger, 

sadece bir hamburgerin fiyatı ne kadar bili-
yor musunuz kimi yerlerde?

220 TL
Yanlış okumadınız; 220 TL.
Ya bir dilim karpuz kaç para? Evet, 

yanlış okumadınız; bir dilim karpuz?
40 TL
Ve ülkemizde, yine “Çocukların yarısı 

hayal kurmuyor”sa, kuramıyorsa; “Yetiş-
kinlerde hayal kuranların oranı sadece yüz-
de 14”se; “Ve maalesef kurulan hayallerin 
önemli bir kısmı bir mesleğe sahip olma 
hayali” ise, böyle bir toplumun ruh sağlığı-
nın yerinde olması mümkün mü?

Mümkün değil elbette.
Ya ruh sağlığımızı emanet ettiğimiz 

doktorlarımızın, bizleri tedavi edecek dok-
torlarımızın ruh durumu nasıl? İsterseniz 
bir de ona bakalım. Hürriyet Gazetesi’nden 
Mesude Erşan’ın 0 Haziran tarihli yani 2 

gün önceki haberi şöyle:
“D rlar al  erra  lma an 

a r
“ n  lda a manl  na-

nda il  e iren d rlar al  e 
damar  e in  d ğum i i ü se  ris li 
erra i ran lar  er i  e mi r  ür  

Kal  Damar erra isi Derneği a an  
r  Dr  me  ü an ar  “ a n 
ele e e m le s al  erra isi a a-
ile e  al  e damar erra  uluna-

ma a ilir” di r ”
Niye böyleymiş peki?
“  ür  Kal  Damar erra isi 

Derneği a an  r  Dr  me  ü -
an ar  dü ü  elir  adale si  er r-

mans dağ l m  ğun n e ler  ü se  
ris li as alar n a m  mal ra is 

r usu e e ime idde  la lar n n u 
er i lerde e ili lduğu rü ünde

“   K-
K 

“ man e imlere re ağl  a-
anl ğ n n as aneleri ile üni ersi e 
as anelerinde u ulanan er rmans 

sis emi erra i ran lar  elli le de 
al  erra isinde al an e imlere -

neli  iddi a s l lar ara r  
“ erra  dü ü  ris li ir as a i in 

da i  eras n n esi da il r alama 
 ün mesai ar r  Kald  i al  

erra isi ameli a lar  irden a la er-
ra  er ü nis  e anes e is en lu an 

ir e i le a l r  i  a  un a er 
ün a  al  ameli a  a sa  da i as-
ane er rmans r alamas n  e emi-

ru  s eli  al  erra isi d nda i 
elli le da ili ran lar mesai s nras  

al a ili r e e  er rmans demesi 
ala ili r ”

“
“   -
K  D
“Kal  e damar erra isi i lemleri 

un ila e ü re  al nama a a lar lis-
esinde er al r  r  Dr  ar  “ r  

ül emi de sade e el as anelerin i -
me  erdiği i ir il almad  er ilimi -
de ağl  a anl ğ n n e a üni ersi e 

as anesi a ld  D la s la ünümü de 
alen ila e ü re  al nama a a  sağ-

l  i me leri  lis esinde al  e damar 
erra isinin e  a na almas  ran -

lar aras nda e i li  il esini u r e 
e imlerin al ma ar n  e ili r” 

di r ”
Oysa istatistiklere göre; “  a as 

ameli a lar  damar as al lar n n en 
nemli eda isi lara  ala a  Da a 
n e s en  nulmu  e s en i anm  
as alara a lan ameli a lar n ine 

lam al  e damar erra isinde i 
ran  ar a a  ine da a n e a as 

ameli a  a lm  damarlar  e rar 
anm  as alar da insan mrü u a-

d a i in i a a ü ün ü e  ameli a a 
i i a  du a ile e ” dedi ” (http: .
hurriyet.com.tr doktorlar kalp cerrahi ol-
maktan kaciyor 4050 8 8)

İşte doktorlarımızın durumu da bu. Biz 
bir branştan örnek vermiş olduk. Ya diğer 
branşlar?

İnanın onlar da bundan daha kötü.
Nasıl iyi olabilir ki bu ülkede?
Bir gece yarısı yayımlanan bir KHK 

ile görevden ihraç edilebilir, mesleğiniz 
elinizden alınabilir. Görev başında her an 
şiddete uğrayabilirsiniz. Aldığınız ücret, 
yaptığınız işin kalitesiyle değil sayısıyla 
yani performans denilen sistemle ölçülürse 
nasıl ruh sağlığı iyi bir doktor olabilirsiniz?

Olamazsınız. Ve olamıyorlar da yukarı-
daki bir tek örnekte de gördüğümüz gibi.

Ya İşçi Sınıfımız? Ya Köylülerimiz? Ye 
Esnaflarımız? Ya Gençliğimiz? Hangi biri-
ni sayalım

Niye böyle oluyor?
Çünkü ülkemiz sınıflı bir toplum. Top-

lumumuz; Ezenler ve Ezilenler, Sömüren-
ler ve Sömürülenler biçiminde sınıflara 
bölünmüş durumda. Ve bu bölünmede, bir 
avuç Modern yerli Parababası ve yine bir 
avuç Antika Tefeci Bezirgan Sermaye Sı-
nıfı temsilcisi, ülkenin yeraltı ve yerüstü 
servetlerini yabancılarla birlikte paylaşı-
yor.

Tabi  bu paylaşımda da en büyük payı 
yabancı, luslararası Finans Kapitalist 
haydutlar alıyor. Çünkü onlar ülkemizin 
sanayisinin, tarımının, doğal kaynaklarının 
neredeyse tamamını ele geçirmiş durumda-
dırlar. O yüzden bu yağma ve talan paylaşı-
mında aslan payı onların oluyor.

 Üretilen toplam değerin neredeyse 
yüzde 80 90’ını kendi kasasına götürüp gi-
diyorlar bunlar yerlisi, yabancısıyla. Eşit-
sizlik dolayısıyla Adaletsizlik had safhaya 
çıkıyor böylece. Televizyonlarda izletilen 
dizilerdeki hayatı kendi gerçek hayatında 
bulamayan, göremeyen insanlarımız, bü-
yük bir bocalama içine giriyor. Anlamlan-
dıramıyor bu durumu. Ve bunalıyor. Buna-
lıma giriyor.

Bu konuyla ilgili başka birçok şey söy-
lenebilir ama temel neden, ana neden bu-
dur. Sınıflı toplumdur. Diğerleri bu bölün-
menin, bu eşitsizliğin sonuçlarıdır.

Dolayısıyla görevimiz, bu eşitsizliği, 
bu adaletsizliği ortadan kaldırmaktır. Sınıf-
lı Toplumu, Sınıfsız Topluma dönüştürme 
görevidir. Bunun için mücadele etmek gö-
revidir. İnsanlarımızın ruh sağlıklarını an-
cak böyle koruyabilir, geliştirebilir, mutlu 
insanlar ülkesinde yaşayanlar haline getire-
biliriz. Bu görevi de mutlaka başaracağız.q

     l    a     emmu  

Zeytinlikler kurtulur mu?
AKP’giller, ısrarla “ e in iliği K ru-

ma Kanunu”nu değiştirmek istiyor. Ham-
le üstüne hamle yapıyor. Son olarak geç-
tiğimiz günlerde bir kez daha denedi ama 
yine başaramadı. Tasarı Meclisteki görüş-
meler sırasında geri çekildi. Bunun üzerine 
Hürriyet Gazetesi, 14 Haziran tarihli nüs-
hasının 1. sayfasında, “ K  
K D ”, “ D   D -

 G  G D ” diye yazıyor.
Peki “zeytinlikler kurtuldu” mu gerçek-

ten?
Hayır. Kurtulmadı. Ve ne yazık ki; 

AKP’giller iktidarda olduğu müddetçe de 
kurtulamaz.

Bunu da biz söylemiyoruz. AKP’nin, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

zlü söylüyor. Hem de açık açık. Hem de 
pervasızca. Hem de suç işleyerek. Ama 
söylüyor. Söyleyebiliyor. Üstelik aynı ha-
berin devamında söylüyor bunu:

“Ge irdiğimi  u maddede ir an-
l  e usur ulunmad ğ na inand ğ m  
e rar i ade edi rum  a n e iller  

redde me le s run ülmü r  e in-
li  sa alarla il ili ir an m n a lma-
s na  unlarla il ili ir a lanma a  si  
ne derseni  de in  i i a  ar  u i i a  
iderilmedi e  de a da   de a da   

de a da u dü enleme e lis e ele ilir  
Dün a d nmü r deseni  de d nü r ” 
(agy)

Gördüğümüz gibi, Bakan; “7 defa da, 
17 defa da, 27 defa da bu düzenleme Mec-
lis’e gelebilir.”, diyor.

Ve ardından bundan 10 gün sonra, 24 
Haziran’da bir açıklama daha yaparak di-
yor ki:

“ a e iğimi i dü ünme in”
Yani AKP’giller kararlı. eytinlikleri-

mizi peşkeş çekecekler yandaşlarına.
Niye?
1 939 t a r i hl i  “  sa l  e in iliğin 

sla  e a anilerinin la r lmas  
a nda Kanun”na göre; zeytin ağaçları 

koruma altında. eytinliklerin  kilometre 
uzaklığına, zeytinyağı fabrikaları dışında 
fabrika, tesis vb. kurulamaz. İşletilemez.

İşte AKP’giller, bu kanunu değiştire-
rek, zeytinlikleri imara açarak, villa, otel 
vb. yaptırmak istiyorlar. eytinlik alanları 
madencilere peşkeş çekmek istiyorlar. Ve 
gördüğümüz gibi kararlılar bu konuda. Ve 
değiştirecekler yasayı. Halkımız kararlı bir 
direniş gösterip mücadeleyi kazanmazsa 
bu kaçınılmaz görünüyor.

Yani AKP’giller, “Suyumu niye bulan-
dırdın?” diyorlar “Kanun”a, fıkradaki kurt 
gibi. Biz ne güzel vurgunlar vuracaktık, 
komisyonlar alacaktık. Sen bizi engelliyor-
sun, diyorlar Kanuna.

Bakın, AKP’nin bir Bakanı, Çevre ve 
ehircilik Bakanı Mehmet zhaseki, ne 

demişti geçtiğimiz günlerde:
“ üm rs l lar imardan eli r” 

(Hürriyet, 5 Haziran 2017)
İşte size açık, net bir itiraf.
 eytinlikleri ne yapmak istiyorlar?
İmara açmak
Yani hırsızlıklara açmak. Vurgunlara, 

talanlara açmak.

Trakya kurtulur mu?
AKP’giller, vurguna, talana doymu-

yorlar. Sadece zeytinlikleri imara açmak 
istemekle kalmıyorlar. Aynı zamanda, 
Trakya’daki su havzalarını; ayçiçeği, çel-
tik, kanola tarlalarını da imara açmak isti-
yorlar. Termik santral yapmak istiyorlar bu 
güzelim topraklara.

O Trakya ki, “  ür i e nin e i-
li a i e  ra lar n n  üne e  
sa i liği a r  el i  üre iminin  

i  Kan la üre iminin de  s  ra -
a da er e le irili r  

“ ra a a a lmas  lanlanan 
mürlü ermi  san ral r esi  s an-

ul da ü ü  ir e i ara a a
Dün a ağl  r ü ü nün  

l üm erilerine re ür i e nin 
 e rinde i s an ul da il  e ir-

li ar a l  madde   se i e-
si  nun “ a ul edile ilir” lara  
nerdiği ra am n en a   a  a lmas  
lanlanan san rallar  u ran  da a da 
ü sel e e  ra a n n e s an ul un 

ne esi esile e   reen ea e r ” 
(http: .hurriyet.com.tr yazarlar

yalcin bayer cicek gibi trakyaya ne olu-
yor 40482069)

İşte size bir yağma, talan ve vurgun ala-
nı daha  Yani AKP’giller ve onların arka-
sındaki yerli yabancı Parababaları, tarımı-
mızı yok etmek, yabancı ürünlere bağımlı 
hale getirmek istiyorlar halkımızı. Bunun 
için de ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bunlar 
onların doğası gereği.

Askeri araziler kurtulur mu?
 Bildiğimiz gibi askeri alanlar, şehirleri-

mizin merkezlerinde kaldı. Ve büyük alan-
ları kaplıyorlar. zellikle 15 Temmuz Ga-
nimet Paylaşım Savaşı sonrası, şehir mer-
kezlerindeki askeri okullar, birlikler vb.leri 
kapatıldı. Üzerindeki binalar ve arazileri şu 
anda boş durumda.

Bu durum AKP’giller’in iştahını kabar-
tıyor. Ağızlarını sulandırıyor. Ağızlarından 
salyalar akarak, Allah Allah  çekiyorlar bu 
arazileri ve binaları ele geçirmek için. Ni-
hayetinde de ele geçirmişler. İşte 14 Hazi-
ran tarihli Hürriyet Gazetesi’nden Gülistan 
Alagöz’ün haberi:

“ s eri l man erine  mil arl  
r e

“ s an ul e in urnu nda as eri 
l manlar n ulunduğu  in me re-

are alan i ale edildi  alede a anan 
Güne  Ga rimen ul  a  a  n aa  

s a n aa  e li  i n a  i  r a -
l ğ  ldu  r a lar sa  değeri i in  mil-
ar  mil n lira e li  eder en  ir e  
a  lara  mla  K nu a  mil n 

 in lira aa ü  e i
“
“ s i as eri l manlar n ulunduğu 

s an ul e in urnu nda i arsa  d -
nüm  u alanda  in  me re are in-
aa  a la a  rsan n ü ü  ir lü-

mü ar  alan  lara  a r ld  una re  
lam  in  me re areli  alan 

ar  lara  değerlendirile e  K nu  
i are  uri m  dini esis alanlar n n er 

ala ağ  r ede ü se li  ari i ar ma-
da silüe i de di a e al nara   me re 
ile s n rland r ld ” ( http: .hurriyet.
com.tr askeri lojman yerine 1 7 milyar-
lik proje 40488996)

Gördüğümüz gibi gitmiş koca arazi. 
Yok en büyük pay park alanı olarak 
ayrılmış, yok yükseklik 5,5 metre ile 
sınırlandırılmış vb. vb...

Sonuç?

Satılmış. Yeyim edilmiş.
Ayrılan park alanı mı?
Bir imar değişikliğine bakar. Aldı mı 

İBB Meclisi bir karar, bitti  Sen sağ ben 
selamet olur. Parkın yerinde yeller eser  
Bunun örneği o kadar çok ki.

Ya Boğaz’daki Kuleli Askeri Lisesi ve 
onun 180 dönümlük arazisi ne olacak?

25 Nisan tarihli haber şöyle bu konuda 
da:

“Kuleli mü e la a
“ ürri e e er alan a ere re 

i ri  as eri ullar a a ld an 
s nra ne la ağ  mera la e lenen Ku-
leli s eri isesi a nda da nu u  

 Kuleli s eri isesi nin ari i n 
ina sm n n Kül ür e uri m a an-

l ğ na erile eğini e mü e la ağ n  da 
a lad ”

Ya kalan kısım? Ki en büyük bölümü de 
orası oluşturuyor. Orası ne olacakmış?

“Kuleli s eri isesi nin ara isinin 
ü ü  lduğunu s le en  alan 
sm la il ili a a ir al ma a l-

d ğ n  elir i ” (http: .cnnturk.com
turkiye kuleli askeri lisesi muze oluyor)

Yani peşkeş çekilecek. Daha nasıl söy-
lesin Bakan?..

AKP’giller bütün bunları
nasıl gerçekleştiriyor?

AKP’giller bir tek şeye, bir tek güce, 
bir tek Tanrıya inanıyorlar: Para Tanrısına

Onun dışında hiçbir şey onları ilgilen-
dirmiyor. Baktıkları tek şey: vurgun var 
mı? Talan var mı? Kâr var mı?

Onlar varsa, kanun manun hak getire  
İstediklerini yapıyorlar. Yapabiliyorlar.

Çünkü şu anda onları engelleyebilecek 
bir güç yok. Yığınları harekete geçirebile-

cek, onları yönlendirebilecek bir güç yok 
ne yazık ki.

Halkın Kurtuluş Partisi olağanüstü çaba 
sarf ediyor, mücadele ediyor. Eylem yapı-
yor, dava açıyor. Kitaplar çıkartıyor ama 
henüz bunları engelleyebilecek güce erişe-
miyor. Mücadelesini, eylemlerini duyura-
bilecek kitle araçlarına erişemiyor. Burjuva 
medyasının ablukasını henüz yaramıyor.

 Halkın Kurtuluş Partisi, AKP’giller’in 
yaptığı yolsuzlukların, vurgunların, talan-
ların önlenmesi için sürekli suç duyurusun-
da bulunuyor. Ama ne oluyor?

Savcı barajını aşamıyor büyük çoğun-
lukla. Arada, İstanbul Pendik örneğinde ol-
duğu gibi, suçlular hakkında dava açılma-
sını sağlayabiliyor, ya da bedelsiz verilen 
kamu mallarına düşük miktarda da olsa bir 
bedel ödenmesini sağlıyor ama genellikle 
sonuçsuz kalıyor bu suç duyuruları.

Onların vurgunlarına, talanlarına, yağ-
malarına, peşkeşlerine dur, diyebilecek bir 
yargı yok.

Yargı, hepimizin gördüğü gibi, AKP’nin 
hukuk bürolarına dönüştürüldü.

Tabi  HKP, bütün bunları bilerek, ön-
görerek suç duyurularını yapıyor. AKP’nin 
hukuk bürolarından bir şey beklemiyor. Ta-
rihe not düşüyor. Yarın İşçi Sınıfı iktidarı 
kurulduğunda hesap sormak için yapıyor. 
Dosyalar oluşturuyor bugünden gelecek 
kuşaklara.

Bu vurgun, bu talan, bu yağma düzeni, 
bu hırsızlıklar, bu zalimlikler sürgit böyle 
sürmeyecek. yanacak Halkımız. Ve baş 
kaldıracak. İsyan edecek  Yeter be  diyecek 
yerli yabancı zalimlere. Vurgunculara. Ve 
kuracak Demokratik Halk İktidarını  Mut-
laka kuracak  q

Kurtuluş
Demokratik Halk İktidarında!

Sını ı Toplumdur
eşitsizliklerin, adaletsizliklerin kaynağı



4 l    a     emmu  

İşçi Sınıfının mücadele tarihinde önemli 
dönüm noktaları vardır. 1 Mayıs gibi, 
8 Mart gibi, DİSK’in kuruluşu gibi. Bu 

dönüm noktalarından biri de bundan 47 yıl 
önce ülkemizde yaşanan  a iran 
Şanl  i Direni i dir.

Bu büyük ve şanlı direnişe gelinmeden 
önce neler yaşanmıştı kısaca bir göz ata-
lım.

27 Mayıs Politik Devrimi’nden sonra 
oluşturulan yeni anayasa ile işçilerin örgüt-
lenmesinin önündeki yasal engeller kaldı-
rılmış ve bunun üzerine C A tarafından İşçi 
Sınıfının başını bağlamak için kurdurulan 
sarı gangster sendika TÜRK İ ’e karşı 1  

ubat 1967 tarihinde D K kurulmuştu. 
Eksiklerine rağmen ülkemizin bugüne ka-
dar görmüş olduğu en demokratik anayasa 
olan 1961 Anayasası’nın getirmiş olduğu 
örgütlenme özgürlüğü DİSK’in kısa sü-
rede yüzbinlerce üyeye sahip olmasını da 
beraberinde getirmişti. Yaptığı grev ve di-
renişlerle kısa sürede İşçi Sınıfının umudu 
olan DİSK, Parababalarının gözünü kor-
kutmuştu. 

Bu arada dönemin devrimci hareketleri 
de DİSK’in örgütlenmesi için çaba harcı-
yorlardı. Ancak böyle güçlü bir İşçi Sınıfı 
varken bile devrimci ortamda; İşçi Sınıfı-
nın varlığı yokluğu, devrimin öncü gücü 
olup olmadığı, ideolojik önderlik mi, pra-
tik önderlik mi tartışmaları gırla gidiyordu. 
Bu konuda tek tereddüt geçirmeyenler İşçi 
Sınıfının devrimin özgücü olduğunu dü-
şünenler ise bugün olduğu gibi o günlerde 
Türkiye Devrimi’nin nderi Hikmet Kıvıl-
cımlı’nın gerçek savunucularıydı.

İşte böyle bir dönemde, dönemin AP 
(Adalet Partisi) iktidarı tarafından 274 275 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
yasasında değişiklikler yapılması günde-
me getirildi. Bu değişiklerle amaçlanan 
DİSK’in yükselişinin önünü kesmekti.

Bu yasa değişikliği ile işkolu barajı, iş-
yeri barajı getiriliyor; üyelikte ve istifada 
noter şartı getiriliyordu. Yani yükselen ve 
gittikçe de ülkemizde söz sahibi olmaya 
başlayan İşçi Sınıfının mücadelesinin önü 
kesilmek isteniyordu.

İşçiler arasında çok tartışılan ve bu du-
rum karşısında, tepkiler konmaya, toplan-

tılar yapılmaya başlanmıştı. DİSK üyesi 
devrimci işçi önderleri, devrimci gençlik 
örgütleri adım adım direnişi örüyorlardı. 
Bu direnişin örgütleyicileri arasında K  
Genel a an  urulla  K  da var-
dı.

Nihayet 15 Haziran’da başta İstanbul 
olmak üzere, birçok ilde işçiler iş bıraka-
rak direnişe geçtiler. Yüz binlerce işçi ey-
leme katılmıştı. 16 Haziran’da da devam 
eden Direnişte üç işçi kardeşimiz ( a ar 

ld r m  us a a a ram e me  G
da ) şehit oldu. İşçilerin bu direnişi sonuç 
vermiş ve Anayasa Mahkemesi söz konusu 

düzenlemeyi iptal etmişti.
Böylece İşçi Sınıfı tüm tartışmalara da 

son noktayı koymuş; pratik olarak da varlı-
ğını ortaya koymuştu.

Aradan 47 yıl geçti. Yani bugün, anlı 
15 16 Haziran Direnişi’mizin 47. yıldö-
nümü. AKP’giller ve sermaye sınıfı, İşçi 
Sınıfımızın kazanılmış haklarına; dem 
a mina na  r ü lenme a lar na 

neli  saldırılarını her geçen gün artırarak 
devam ettirmektedirler. 

ire sel me lili  i r as   
sne  al ma  Gü en eli sne li  
a er nla rma  el s i dam ür

lar , Kiral  ili  gibi isimler vererek 
yaptıkları yeni yasal düzenlemelerle köle-
ce çalışma düzeni meşrulaştırmıştır. Ayrıca 
işçinin dava açma hakkını engellemek için 
mevcut iş mahkemeleri kanununun yerine 
yenisini hazırlamaktalar. 

ine K iller d neminde i Ka
liamlar  da er e en ün a merlene
re  de am edi r  AKP’giller’in iktidarda 
olduğu 15 yılda yaklaşık 20 bine yakın işçi 
katledildi. u ün  ü en esi  al r lan  
i i ü enliğinin sağlanmad ğ  elli le 

a er n i le melerde  serma enin da a 
a la r  da a a la s mürü a a il

mesi uğruna i i a liamlar  da a  
a anma ad r  u üne adar u a li

amlar n  s rumlular  l  esa  ermi  
değillerdir  i a liamlar na “ ra ” 
di en K iller i i a liamlar ndan 
d ğrudan s rumludur

K iller a a n er alan nda 
al m a sald r lar n  sürdürü r  

D  m er alis lerine u a l a  
al lar m a ulüm e me e s n r an

ma an K iller  ir andan ül emi i 
r a ağ aranl ğ na sürü ler en ir 

diğer andan da a am  e ilme  ale 
e irdiler  m er alis  a allar n r

lar n  ur unlar n  ar rma  i in dün a 
al lar na da a lar  a am  ül emi e 

de erle irdiler
Bugün emperyalistler, dünyayı milyon-

larca insan için cehenneme, bir avuç Para-
babası için ise cennete çevirmişlerdir. Dün-
yada  “sü er en inin” toplam serveti, 
dünya nüfusunun yarısını oluşturan en a

ir  mil ar insanın servetinden daha 
fazladır. Geçen yıl 62 kişinin serveti dünya 
nüfusunun yarısının servetinden daha fazla 
iken bu sene zengin sayısı 8 kişi olmuştur. 

engin ü de li  kesimin toplam serveti 
geri kalan  un servetinden daha faz-
ladır.
Ülkemizde de durum bundan farklı değil-
dir. Milliyet Gazetesi’nden Güngör ras’a 
göre “Nüfus yüzde 20’lik dilimlere ayrıl-
dığında en alttaki yüzde 20’lik gruptaki 
15 milyon insan, toplam gelirin yüzde 
6.2’sini paylaşırken en varlıklı 15 milyon 
kişi ise toplam kullanılabilir gelirin yüzde 
45.9’unu paylaşıyor.” Ülkemizde 16.5 mil-
yon yoksul var, Nüfusumuzun yüzde 21.8’i 
yoksul. Mayıs 2017 verilerine göre l  

n r  yani dört kişilik bir ailenin sağlık-
lı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda harcaması tutarı en 
az  , sullu  n r  ise  

. Asgari ücret Asgari Geçim İndirimi 
(AGİ) dahil  . Ülkemizde geniş 
tanımlı işsizlik oranı yüzde 20. Yani  mil

n  in insanımız bu tanımın kapsa-
mına giriyor.

G ü nü mü z Tü rkiyesi’ nd e b ir d e sen-
dikalar faciası yaşanıyor

Emperyalistler ekonomik zulümlerinin 
yanında bir de dünyada haksız savaşlar çı-
karıyorlar. Dünyayı  daha rahat yönetmek, 
kendilerinin deyimiyle bin devlete bölmek 
için, ulusal çıkarlarını savunan ülkelere çe-
şitli bahanelerle savaş açıyor ve o ulusların 
yeraltı yerüstü zenginliklerini sömürüyor-
lar.

Kısacası Emperyalistler ve yerli işbir-
likçilerinin İşçi Sınıfımıza ve Halklarımıza 

dayattıkları yaşam ülkemizde ve dünyada 
budur.

Günümüz Türkiyesi’nde bir de sendi-
kalar faciası yaşanmaktadır. Ne yazık ki 
bu facianın bir parçası da 15 16 Haziran’ı 
yaşatan DİSK’tir. Günümüzde ne kamu ça-
lışanlarında, ne de işçi sendikalarında Nak-
liyat İş Sendikası hariç de rim i s n  e 

i le sendi a l ğ  yapılmamaktadır. Sen-
dikal hareket dibe vurmuş durumdadır. On 
milyonlarca kayıtlı işçinin olduğu yerde 
sendikalı işçi sayısı birkaç yüz bini geçmi-
yor. AKP’giller tarafından yaşama geçiri-
len antidemokratik uygulamalar karşısın-
da da mızıldanmadan öteye geçilmiyor. 
Ülkemizi parçalamaya çalışan ABD AB 
Emperyalistleri ve yerli satılmışlar cephe-
sine karşı Nakliyat İş Sendikası dışında ses 
çıkaran sendika yok.

İşçi Sınıfının Vatanı Taksim’de 1 Mayıs 
kutlamaları için tek mücadele eden Nak-
liyat İş Sendikası ve Partimiz HKP’dir. 
D K in ari ine  ad na  mü adele ele

neğine sa i  an a li a  endi as  
da lduğu i i de de DİSK’in 

Bakırköy kararına uymayarak “  a s 
lan  a sim e dan d r” dedi ve Tak-

sim’e yürüdü.
15 16 Haziran İşçi Direnişi’ni 47. yılın-

da bu ahval ve şerait içinde kutluyoruz.
Ancak şu iyi bilinmelidir ki, 15 16 Ha-

ziran’ın, Gezi Halk İsyanı’mızın yaşandığı 
bu topraklar ABD AB Emperyalistleri ve 
yerli satılmışlar cephesini alt edecek biri-
kime sahiptir. Çünkü bu uğurda mücadele 
eden, Halkın İktidarı için savaşan HKP var. 
Bu toprakların İkinci Kurtuluş Savaşçıları 
var.

al  a l  ene eği
a as n Şanl   a iran Direni i

 a iran Şe i leri lümsü dür

16.06.2017

H K P
G enel M erkezi

Bundan 24 yıl önce, 2 Temmuz 
199 ’te, Sivas’ta, Ortaçağcı eriat 
özlemcileri, 5 ilerici aydınımızı 

yakarak katletti. Halk ozanı Pir Sultan’ı 
Anma enliklerine katılmak üzere Sivas’ta 
bulunan aydınlar, Madımak Oteli’nde 8 
saat boyunca kuşatıldıktan sonra yakılarak 
katledilmişlerdi.

Otelin içinde aydınlar can verirken bu 
insanlık dışı, canavarca eylemi gerçekleşti-
ren eriatçılar, Ortaçağ özlemlerini “Şeri
a  is eri ”, “ i as lai lere me ar la a ” 
şeklinde haykırıyorlardı. Katledenlerin za-
fer çığlıkları, diri diri yanan insanların çığ-
lıklarını bastırıyordu.

Bu 8 saat boyunca katliamın engellen-
mesi için Başbakan Yardımcısı Erdal İnö-
nü de dahil olmak üzere birçok üst düzey 
devlet yetkilisi telefonla aranmış ve insan-
ların kurtarılması talep edilmişti. Oysa o 
zamanın AB D’ci devlet yöneticileri, esir 
edilmiş masum aydınları ve gençleri ko-
rumak yerine, katliamcı Ortaçağcı güruhu 
savunmakla meşguldüler. Dönemin Cum-
hurbaşkanı S. Demirel  “ al la ü enli  
ü lerini ar  ar a e irme ini ” di-

yerek şeriatçı katiller sürüsünü koruyor ve 
ilgilileri uyarıyordu.  Böylelikle devletin 
bilinçli taraflılığı ve hatta yol göstericiliği 
ile bu Katliam gerçekleştirilmiş oldu.

Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan 
Başbakan Çiller’in katliamdan sonra,  
Temmuz günü sarf ettiği sözler hâlâ zihin-
lerimizdedir:

“  ü ür  el d nda i al

m  u an ndan arar rmemi ir  
al an imsenin urnu anamam r 

e lenler de an an ndan ğulara  
lmü lerdir  la  u adar ü ü me  
anl  ir u l ma nda da u adar 

insan le ilirdi” demişti, sınangılı emper-
yalist uşağı.

Gördüğümüz gibi Sivas Katliamı’nı,  
AB D Emperyalistlerinin işbirlikçiliğini 
yapan siyasi iktidar ve şeriatçı faşist örgüt-
ler birlikte gerçekleştirmişlerdir. Yobazlar 
sürüsü insanlara saldırırken, en küçük hak 
arama hareketine müdahale eden kolluk 
güçleri de olayları katliamla sonuçlanın-

caya kadar seyretmekle yetinmiştir. Daha 
sonrasında da katliamın baş sorumluları 
yakalanıp yargılanmadığı gibi dava da za-
man aşımına uğratılmıştır.

Peki neden yapılmıştır
2 Temmuz Sivas Katliamı?

2 Temmuz, ilmek ilmek örülen bir ka-
ranlık örtünün en önemli parçalarından 
biridir, tıpkı Çorum, Maraş ve Gazi Ma-
hallesi Katliamları gibi. Bu karanlık örtü 
bugün ülkemizin ve tüm Ortadoğu’nun 
üzerindedir. Bu karanlık örtü, milyonlarca 
insanı katletmiştir, hem ülkemizde hem 

de Ortadoğu’da. Bu örtünün terzisi AB D 
Emperyalizmidir. Terzinin ülkemizdeki 
yamakları ise başımıza musallat olmuş ik-
tidardaki gerici, Ortaçağcı Tefeci Bezirgân 
Sermaye Sınıfı ve yerli Finans Kapitalist-
lerdir. Bu örtünün adı 1950’lerle birlikte 
“ e il Ku a  r esi”, bugün ise “ ü ü  

r ad ğu r esi ”tur.
Birkaç yüz kişiden oluşan bir avuç Pa-

rababasının kendi maddi ekonomik çıkar-
ları için dünyayı kan gölüne çevirmesi olan 
emperyalizm, ünü di iği ül elerde 
emeline ulaşmak için, Lenin sta’nın deyi-
miyle, “Geri  lü e r a ağ al n s  ne 
arsa e sini des e leme edir ”

Bu nedenle D m er ali mi, 
1950 yılından sonra ülkemizdeki en gerici 
sınıf olan Antika Tefeci Bezirgân Sermaye 
Sınıfının gelişmesini, örgütlenmesini sağ-
lamış ve bugün onu iktidarda tutmaktadır. 
Bu nedenle laiklik, bilim, dahası insanlık 
ölsün diye Sivas’ı, Çorum’u, Maraş’ı ve 
daha nice katliamları yaptırmıştır işbirlik-
çilerine, ortaklarına. eriat adı verilen Or-
taçağcı düzen karanlık düzen gelsin diye

Ne yazık ki son 24 yılda emperyalizm 
ve onların desteklediği gerici sınıf ve güç-
ler bugün daha da hızlı adımlarla hedefle-
rine ulaşmak üzeredirler. Ortadoğu, BOP 
çerçevesinde hızla şekillendirilirken, ülke-
miz de yeni bir Yugoslavya olma yolunda-
dır. Emperyalistlerin ülkemize biçtiği rol 
“parçalanma” ve faşist bir din devletine 
doğru sürükleniştir. Bu, 1919’da yırtılıp 
atılan e r Haritasının yeniden önümüze 
konulmasıdır.  Son 15 yıllık sürede Tay-
yipgiller’in, Pensilvanyalı İmam’la el ele 
vererek ülkeyi yerle bir edip enkaza çevir-
mesi, orduyu, yargıyı, eğitimi ve en önem-
lisi laikliği yok etmesi bundandır. Bugün 
Emperyalizm, işbirlikçileri eliyle ahlâkı,  
vicdanı ve hatta din ve imanı da mahvede-

rek kendisine göre bir inanç ve insan ka-
rakteri oluşturmuştur. Afyonlanmış kitleler 
artık C A İslamı’nın Dininin, düşünmeyi, 
muhakemeyi bilmeyen müritleri haline ge-
tirilmişlerdir.

Bu nedenle en başından dediğimizi bir 
kez daha söylemek gerekirse; madem bu 
katliamların, acıların sorumlusu emper-
yalizm ve onun yerli uşaklarıdır, o halde 
emperyalizme ve onun satılmış yerli or-
taklarına karşı durmak insanlığımızın ilk 
görevidir. Savunmamız gereken şey; am 

ağ ms  ve tam lai  bir ülkedir. Ortaçağ 
gericiliğine, yerli yabancı Parababalarına 
ya tam karşı durulacak, savaşılacak ya da 
ölümlerden ölüm beğenilecektir. Sivas’ta 
ölen 5 aydınımızın da, diğer katledilen 
insanlarımızın da hesabı ancak bu şekilde 
sorulabilir.

Bizler Katliamdan sonra “  ü ür” 
diyen Çiller’leri de, Katliamın yargılaması 
zaman aşımına uğratıldığında “ a rl s  
lsun” diyen Tayyipgiller’i de asla unut-

mayacağız. 5 aydınımızın acısı hâlâ kor 
gibi yüreğimizi yakmaktadır. Bu nedenle 
bu Katliamı yapan ve yaptıran tüm eli kanlı 
güçler halk önünde hesap verene kadar mü-
cadele etmeye kararlıyız.

Bugün gerici, asalak ve insanlık düş-
manı güçler kazanmış gibi görünse de, son 
olarak Gezi İsyanı’mızda yakaladığımız 
heyecan ve cesaretle ve bu kez  örgütlü 
gücümüzle, er ya da geç bu geriye gidişi 
durduracağız. Buna inancımız tamdır

Şeria  r a ağd r
Şeria a Kar  a irle me  a lüm
Ka r lsun D m er ali mi

2 Temmuz 2017

Halkın Kurtuluş Partisi
G enel M erkezi

Sivas Katliamı’nın, Sorumlusu AB-D Emperyalistleri
ve Yerli Satılmışlardır!

Sivas Katliamı’nı, Unutmadık, Unutmayacağız!

İşçi Sınıfımızın 47 yıl önce yaşadığı 
zorluklara karşı kararlı duruşunun dönüm 
noktası; 15 16 Haziran anlı İşçi Direni-
şi’dir.

47 yıl önce yaşanan Büyük Direniş, 
Parababaları tarafından İşçi Sınıfına ya-
pılan haksızlıklara, kazanılmış haklarının 
gaspına, sömürü ve zulmüne karşı duru-
şudur.

anlı 15 16 Haziran Direnişi’nin 
47’nci yıldönümünde Halkın Kurtuluş 
Partisi İstanbul İl rgütü olarak bir eylem 
yaptık.

Eylemimiz geniş bir katılımla saat 
18. 0’da Odakule önünden sloganlarla 
başladı. Taksim İstiklal Caddesi boyunca, 
Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüş 
gerçekleştirdik. Yürüyüş boyunca “ a a
s n  a iran Direni imi ”, “Ka
r lsun D  m er ali mi”  “Ka il 

D  r ad ğu dan De l”  “Ka r l
sun m er ali m  a as n al lar n 
Karde liği”  “ ilerin irliği erma e
i ene e ”  “ al  Gre  Direni  a
as n Kur ulu  ar imi ”  “ si liğe  
a al l ğa  ama  ulme n ”  “Da
am  al lar n Kur ulu  Da as d r  

” sloganlarımızı coşkulu bir şekilde hay-
kırdık. Galatasaray Lisesi önünde basın 
açıklaması gerçekleştirdik.

Açılış konuşmasını Partimiz adına 
Değer ld  lda ’ımız yaptı. Daha 
sonra HKP Sancaktepe İlçe rgütü’nden 
Deni  in lda ımız basın açıklaması-
nı yaptı.

Basın açıklamasında 15 16 Hazi-
ran’da yaşanan olaylara kısaca değinildi. 
Deniz Bin Yoldaş açıklamasında şunları 
söyledi:

“ u ün  ü en esi  al r lan  i i 
ü enliğinin sağlanmad ğ  elli le a
er n i le melerde  serma enin da a 
a la r  da a a la s mürü a a il

mesi uğruna i i a liamlar  da a  
a anma ad r  u üne adar u a li

amlar n  s rumlular  l  esa  ermi  
değillerdir  i a liamlar na “ ra ” 
di en K iller i i a liamlar ndan 
d ğrudan s rumludur  ”

Eylemimiz, anlı 15 16 Haziran Dire-
nişi’nde yaşamını yitiren üç işçi kardeşi-
miz nezdinde tüm devrim şehitleri adına 
yapılan saygı duruşu ile son buldu.

a as n Şanl   a iran Direni
imi

al  a l  Ka ana ağ

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

47. yılında
Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’ni kutladık

Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’mizin 47. Yıldönümün-
de AKP’giller ve sermaye sınıfı, İşçi Sınıfımızın ka-
zanılmış haklarına; kıdem tazminatına, örgütlenme 
haklarına yönelik saldırılarını her geçen gün artırarak 
devam ettirmektedirler. 

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran
Büyük İşçi Direnişi
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T ürkiye’de sadece iktidar faciası ya-
şanmıyor. Muhalefet faciası da ya-
şanıyor. İnsan soyunun başdüşmanı 

Amerikan Haydut Devleti ve onun ajan ör-
gütleri sadece iktidarda tuttukları, Meclise 
doldurdukları burjuva partilerini denetle-
mekle kalmıyor. Türlü metot ve biçimlerle, 
“Sosyalist Sol”u da denetliyor, yönlendiri-
yor, biçimlendiriyor; özetçe, emri altında 
tutuyor.

Biz Gerçek Devrimcilerin, yani s-
ta’mız Hikmet Kıvılcımlı’dan Kızıl Bay-
rağı devralıp şanla ve şerefle dalgalandıran 
HKP’lilerin dışındaki, kendini “sosyalist”, 
hatta “komünist” olarak adlandıran grupla-
ra, hareketlere ya da partilere bir bakın.

Bir teki olsun “Ka il meri a  r a-
d ğu dan De l ”, diyebiliyor mu?

Hayır.
Bir tekinin olsun bağımsız, özgün bir 

mücadele hattı var mı?

Hayır.
Bunların teorileri çoktan iflas etmiştir. 

Bunların siyaset kayıkçıkları, yaşamın sert 
kayalıklarına çarpıp darmadağın olmuştur. 
Bunların hepsi, aslında inmelidir felçlidir. 

zun, acılı ve acıklı bir ölüm süreci için-
dedir. 

Ne der, Devrimler Kartalı enin s a?
“ e ri  lara  i as eden ir are-

e in  ra i e ar lma a  i mi ir  
nlar  ar  lüme ma mdur ”

İşte bunlar da öyle. Dikkat ederseniz, 
zaten günbegün küçülüyorlar, kütülüyorlar, 
ufalanıp azalıyorlar. 

Ama işte, yine de, bir enkaz yığını ya 
da yığınları biçiminde, canlı cenazeler bi-
çiminde yaşayan ölüler biçiminde, moloz 
yığınları, öbekleri halinde sol ortamı dol-
durmaktan geri kalmıyorlar.

İşte Türkiye’nin en önemli trajedilerin-
den biri de budur. 

Bunlar umutsuzdurlar, inançsızdırlar, 
bitiktirler. Ama sayıları o denli çoktur ki 
sol zemini doldurmaktan geri durmuyor-
lar. Üstelik de, birbirleriyle dayanışıyor-
lar. Hani “Tırhallı bir hallı” hesabı... Ya da 
“Hacı hacıyı Mekke’de” deyişinde olduğu 
gibi...

Bir araya geldiklerinde oluşturdukları 
sayı kalabalığı, bunları gaza getiriyor. Yahu 
bak, ne kadar çokuz. Yeni biçimler bulup, 
yeni adlar altında, belli platformlar, cep-
heler oluşturursak, kitleler de bize inanır, 
düşüncesine kapılıyorlar. 

İşte bu inançla da kimisi “Sol Cephe”, 
kimisi “Demokrasi Cephesi”, kimisi “Ha-
yır Platformu”, kimisi de “Haziran Hareke-
ti” diye adlandırmaya kalkıyorlar kendile-
rini.

Daha önce de söylemiştik, e lana

N eymiş efendim?
Tek döviz taşıyacakmış, 

onda da “ dale ” yazacakmış.
Hadi be, düzenbaz
Kimden adalet umuyorsun sen?
Tayyip’ten adalet uman; zavallı, kör 

cahil bir gafil değilse eğer; hainin en kaşa-
rıdır, en hinoğluhinidir. 

Peki, ne mi denmelidir Tayyip’e?
Ona karşı nasıl mı mücadele etmelidir?
Bunun yüzlerce örneğini söz, yazı ve 

eylemlerimizle ortaya koymuş durumda-
yız.

Bunları araştırmaya sabrımız yok, di-
yenler mi var?

Buyurun size en özet, görselli belgemi-
zi sunalım. Bakın. Görmesini bilen, gördü-
ğünü anlayabilen için her şey en öz ve som 
biçimiyle ortaya konmuş bulunmaktadır 
orada.

Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, yani 
Çıkar Amaçlı bir Suç rgütünden başka 
hiçbir şey olmayan AKP’giller, işte böy-
le teşhir edilir, böyle ortaya konur, onlara 
karşı böyle mücadele edilir. 

Sorosçu Kemal’in İstanbul Yürüyüşü 
sadece bir kandırmacadır, düzendir, dolap-
tır, hiledir. Çünkü Meclisteki Dört Ameri-
kancı Partinin de tamamı Pentagon’u, as-
hington’u, hite House’u kutsal bellemiş-
lerdir, Kâbe edinmişlerdir. Bunların hiçbiri 

ashington’daki İblis’in sözünden asla 
çıkamaz. Onun bir dediğini de ikiletemez.

ABD Emperyalist Çakal Devletinin 
“BOP” adlı ihanet oyununun değişik aktör-
leridir, oyuncularıdır bunlar. Piyonlarıdır 
ya da... Görevleri, elbirliğiyle Türkiye’yi 
BOP Cehennemine sürükleyip orada imha 
etmektir. 

Bakmayın bunların aralarındaki kayık-
çı kavgalarına. Birbirlerine karşı arasıra 
gak guk etmelerine. Kriminal literatürde 
bunların Mecliste birbirlerine karşı yapıp 
ettiklerine, yani görünüşteki kavgalarına 
“ an ana l ” denir.

Bu Referandum sahtekârlığı sürecinde, 
Firavun Sarayına Firavun yerleştirme Ana-
yasası Referandumu sürecinde, yapıp ettiği 

muhalefette Tayyipgiller’e karşı ciddi an-
lamda bir tek olsun tepki, gerçekçi, etkin 
söz ve yazı ortaya koyabildi mi, Sorosçu’u-
nun Yeni CHP’si?

Yok...
Tayyipgiller, Pensilvanyalı İmam’ın 

cemaatiyle el ele vererek 15 yıllık sürede 
Laik Cumhuriyet’i yerle bir edip enkaza 
çevirdi; ne ordu bıraktı, ne yargı. Ne po-
lis bıraktı, ne eğitim. Ne laiklik bıraktı, ne 
ahlâk, ne vicdan, ne din, ne iman. Hepsini 
mahvettiler. Çürüttüler, tüm ahlâka, vicda-
na ve insana ilişkin değerleri. Yeni bir sahte 
din icat ettiler: Hırsızlar Dini. Kur’an’la ve 
Hz. Muhammed’le zerrece ilgisi olmayan 
bir dindir bu. Bu sahte dinde, bu C A, Pen-
tagon Dininde, hırsızlık meşru olmanın da 
ötesinde, saygı gören bir değerdir. İnsanları 
Allah’la aldatmak da öyle.

İşte bu sahte dinle kandırdılar, saf, ca-
hil, yoksul insanları. 

ehirlerdiler beynini 
küçük yavrularımızın. 
Sayıları on milyonları 
bulan, bu sahte dinin 
zehriyle beyin hasarına 
uğratılmış nesiller ye-
tiştirdiler. Tüm okulları-
mızı, üniversitelerimizi 
ele geçirdiler, başlarına 
kendi sahte dinlerinin 
imamlarını atadılar. 
Amaçları, tüm toplu-
mu meczuplaştırmak, 
insanlıktan uzaklaştır-
mak; Türkiye’yi ise, Or-
taçağ’ın karanlıklarına 
sürükleyip götürmektir. 

Apaçık ve resmen 
bir darbe gerçekleştirdi-
ler, Laik Cumhuriyet’i-
mize karşı. Bu darbeyi 
tabi  ki klasik darbelerde 
olduğu gibi orduyu kul-
lanarak yapmadılar. 

İki silah kullandılar:
Birincisi, icat ettik-

leri bu C A Pentagon 
Diniyle insanlarımızı 
Allah’la aldatmak; ikin-

cisiyse, hukuku bir silah olarak kullanarak 
Laik Cumhuriyet’in tüm kalelerini bir bir 
çökertip ele geçirmek. 

Birinci silahlarını sanırız hepimiz bil-
mekteyiz. Bu konuda biz de çok yazdık ve 
konuştuk. nceki literatürümüze bakılabi-
lir. 

İkincisi konusunda da yazdık ama ge-
lin bunu bu kez bir namuslu hukuk otori-
tesi anlatsın size. u an, tüm akademisyen 
hukukçular içinde bir güneş gibi parlayan 
Kemal G ler’in “ l eda na asa” adlı 
kitabında konuya ilişkin söylediklerine ba-
kalım:

“ undan  sene n e n es u-
ieu nün s lediği i i  asama  ürü me 
e ar  u e lerinin e  elde lan-

d ğ  ir sis emde i ir e ilde ürri e  
lma  u nuda n es uieu nün 
a d lar n  e lemeden lduğu i i e-

relim   l nda a nlanan “Kanun-
lar n u u D e  l ’ e s pr i t  de s  l oi s ” isimli 
eserinde n es uieu le di r

“ ğer a n  idarenin i ili  e a a-
s nda  asama er i ürü me er i le 

irle mi se  i ir e ilde ürri e  -
ur  ün ü a n  m nar n e a a n  se-

na nun  alim e ürü me i in alim e 
anunlar a mas ndan r ulur

“ ar  er i de  asama e ürü me 
er lerinden a r lm  değilse ene ürri-
e  ur  ğer u er  asama er i le 
irle irse  a anda lar n a a  e ür-

ri e leri ü erinde i idare  e e alm  
ir idare lur  ün ü ar  anun -
u unun durumuna dü er  Şa e  ar  

er i  ürü me er i le irle irse  ar  
r un  ir alim esilir” (Kemal Göz-

ler, Elveda Anayasa, s. 22)
“  ral   ari li na asa De-

ği i liği e li  a ul edilirse  ür i-
e de sade e ü me  sis eminde ir 

deği i li  lma a a  u e ler a r l ğ  
il esi de r adan al a a r  u il enin 
r adan al mas la  ir andan n-
es uieu nün s lediği i i ür i e de 

“ ürri e ” de r adan al a a r  Di-
ğer andan da  u il enin r adan al -
mas la   nsan e ur a  a lar  

ildir esinin e an e iği i i  “ana a-
sa” da r adan al a a r  ira u ar -
da a land ğ  i i u e ler a r l ğ n n 
lmad ğ  erde ürri e  de  ana asa da 
lma

“ na asa Deği i liği e li  a ul 
edilirse  ü esi  i inde e   emel 

a  e ürri e in sa ld ğ  e a l ğ  
“ ür i e um uri e i na asas ” lan 
“  sa l  Kanun” ür i e de ürür-
lü e alma a de am ede e ir  n a  

u “Kanun”  er e  anlamda ir “ana-
asa” değil  i idar  s n rland rma an  
a anda lar n emel a  e ürri e leri-

ni de le  ar s nda ruma an ir ğ  
ar as ndan a a ir e  lma a a r  

le ir ğ  ar as na  ana asa u-
u u li era üründe “ rünü e ana asa 
f aç ade  c on s t i t u t i on ” e a “sa e ana-
asa f ake  c on s t i t u t i on ” e a a “ u a  

ana asa  t r ap- c on s t i t u t i on ” denme e-
dir ” (age, s. 25)

***
“Da id andau  “suis imal i ana a-

sa l ” a ram n  u e ilde an ml r
“ u ma ale  suis imal i ana asa l  

lara  isimlendirdiğim i i e nemi 
ar an ir en meni an mlar  uis imal i 
ana asa l  ana asal deği im me ani -
malar n n ana asada deği i li  a l-
mas  e ana asan n eni ir ana asa la 
deği irilmesi  dem rasi i a ri  e me  
ama la ullan lmas n  i erir  nlar a 

ldan eri  as er  dar e i i dem ra-
si i de irmenin lasi  me lar  den 
dü üğü i in  ri er e ar ri er re-
im urma  i in ana asal ara lar n ul-

lan lmas  idere  a nl  a anm r  
idarda i ü lü a anlar e ar iler  

ana asal deği me i  nlar  re lerin-
den alma   ü le ire e  e nlar n 
i idarlar n  ullan lmas n  dene leme-
e neli  ma emeler i i urumlar  

e isi  le e ire e  e ilde in a e -
me edirler  u e ilde i imlendirilen 
ana asalar u a an l  dem ra i mi  
i i rünürler e u ana asalar  li eral 

dem ra i  ana asalarda ulunanlar-
dan ar s  e   unsur ar nd r rlar  

ma a ndan a ld ğ nda  nlar  esa-
sen dem ra i  dü eni  e me  i in 
asarlanm lard r ”

“Da id andau nun dediği e  sa a 
u  r  as er  dar e lu la dem ra-
i  re imleri de iri  ri er re im ur-

man n m das  e i  nun erine ar  
dem ra i  re imler ana asa deği i liği 

lu la r adan ald r l r  idarda-
i ü lü a anlar  u s t ac a e ku r n az c a 
l nlanm  ana asa deği i li leri -

lu la s u bt l e  c h an ge s , s u bt l e  w ay s  en-
dilerinin re de almas n  sağla a a  

ir ana asal sis em urarlar  elli le 
ana asa deği i liği lu la endilerini 

dene le e e  ma emeler i i r anlar  
e isi  le e irirler  u e ilde eniden 

i imlendirilen ana asa  am anlam -
la ri er değildir  se imler a lma a 
de am edilir  a an a ld ğ nda ana-
asa l  dem ra i mi  i i ü ür  
ma a ndan a ld ğ nda  ana asa-

n n  er e e dem ra i  dü eni  
e me  i in ana asa deği i li leri lu la 
eniden asarland ğ  rülür

“Da id andau s  nusu l u u 
a lama  i in “suis imal i ana as -
l ” erimini ullan rsa da  u l u u 
i ade e me  i in “suis imal i ana asa de-
ği i liği” erimi de ullan la ilir  ün ü 

u l uda esasen  andau nun ma ale-
sinde de elir ildiği i i  “ana asa deği-
i liği me ani malar  me anisms  

ns i u i nal an e ” ü e ullan l-
ma ad r ” (age, s. 82 84)

Türkiye artık
Diktatörlük zulmü altındadır

a değer ar ada lar
Çok açık bir şekilde ortaya konduğu 

gibi, kriminal bir örgüt olan AKP’giller, 
ülkede ne kuvvetler ayrılığı bırakmışlardır, 
ne Anayasa, ne yargı. Hepsini berhava et-
mişlerdir. Yargıçlar, korkunç birer zalime 
dönüşmüştür. 

zgürlük de, demokrasi de yok edil-
miştir. Ortaçağcı, karanlık bir despot var 
artık Türkiye’nin tepesinde. Her şey onun 
iki dudağı arasından çıkan buyruğa göre 
yapıp ediliyor. 

Ortaçağlarda Sultanlık, Krallık, ahlık 
denirdi, böyle yönetimlere. Günümüzde 
“Diktatörlük” deniyor. Evet, Türkiye ar-
tık Diktatörlük zulmü altındadır. Yönetim 
şekli bu olmuştur Türkiye’nin, ne yazık ki. 
En ufak insani ve vicdani değerler bile hiçe 
sayılmıştır, yok edilmiştir.

Dolaysıyla da şu an sadece bir hukuk 
faciasıyla karşı karşıya değiliz. Bir insanlık 
faciasıyla da karşı karşıyayız. İnsanlık or-
tadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bitiril-
meye, yok edilmeye çalışılmaktadır. 

Trajedinin bu yönünü de görür, saygı-
değer hukukçumuz. öyle der buna ilişkin 
olarak da:

 “ ine u esile le  da a da ileri i-
dere  unu elir me  is erim i  s n 

llarda u ül ede a ad ğ m  s run 
asl nda sade e “ana asa u u u” e a 
“ u u ” s runu değil a n  amanda ir 
“ i dan” e “insanl ” s runudur

“ le e ler a ru  i  insan n 
i dan  s l r  i dan s la an ir e -

lem e a i lemin u u a e a ana asa-
a u un lu  lmad ğ n  ar ma  me-

le lerin insi e ini ar ma  misali lü s 
ir ar mad r

“ ür i e nin en ü ü  meselesi ül-
ede ana asan n e anunlar n lu  l-

mamas  değil  ül ede i i ana asa lar n 
e a i i u u ular n lu  lmad ğ  me-

selesi değil  e erli sa da i dan sa i i 
i i insanlar n lu  lmad ğ  meselesidir”
(age, s. 142)

İşte, olay budur, saygıdeğer arkadaşlar.

Tayyipgiller’e ve onların Referandum 
aldatmacalarına, bunun dışında yaklaşmak 
ya saflıktır, cehalettir, gafilliktir; ya da iha-
nettir, namussuzluktur.

imdi soralım burada, Sorosçu Kemal 
bu yaklaşımların neresindedir?

Hepimiz biliyoruz, değil mi?
16 Nisan akşamı TV ekranlarında onay-

layıp geçti bu sahtekârlığı. ylesine zaval-
lı, öylesine koftiydi ki gazetecilerin sorula-
rını bile yanıtlamaya cesaret edemedi.

Üstüne üstlük de madara oldu, gazete-
ciler karşısında. Bağırdı biri arkasından, 
bu; “Soru almıyorum arkadaşlar.”, dedik-
ten sonra, arkasını dönüp hızla uzaklaşır-
ken. Ya da stüdyodan çıkarken. “Kaçmayın 
Sayın Kılıçdaroğlu”, diye... Gazetecinin bu 
aşağılayıcı hitabını bile yedi. Sağır numa-
rasına yatarak yürüyüp gitti. 

İşte böylesine bir zavallıdır o...
Biliyorsunuz, birkaç gün sonrasında 

da, yaptıkları açıklamalarla Sorosçu Kemal 
ve avanesi, Tayyipgiller’in insanlarımızı 
ahmak yerine koyarak iradelerini çalması-
na, gerçekte kaybetmiş olmalarına rağmen 
kendilerini utanmazca bir sahtekârlıkla ka-
zanmış göstermesine onay verdiler. 

ABD ajanı, sinsi, karanlık ve ahlâk-
sız, ölüsü kokmuş Baykal’sa “Referandu-
mu geçelim, 2019’a bakalım.”, diyerek 
AKP’giller’in yaptığı bu düzenbazlığı ve 
irade gaspını meşrulaştırıp geçmişti, hatır-
layacağımız gibi.

Bunlar böyledir işte, arkadaşlar. Bun-
lardan halka fayda beklemek, bunlardan 
umut ummak, medet ummak, ölü gözünden 
yaş beklemenin de ötesinde bir cehalettir, 
bir zavallılıktır. Düşürmemeliyiz kendi-
mizi böyle bir duruma. Düşürürsek eğer, 
Tayyipgiller’in “hülooğğ”cularından zihin 
kalitesi yönünden pek bir farkımız da kal-
mamış olur.  

zetçe, arkadaşlar; Tayyipgiller ülkede 
ne hukuk bırakmışlardır, ne yargı. Ne Laik 
Cumhuriyet bırakmışlardır, ne ordu, ne eği-
tim. 

Onlar, daha önce de söylediğimiz gibi, 
“ ürü ü üler”dir. İnsani, vicdani ve ahlâ-
ki olan bütün değerleri çürütmüşlerdir. 

Bu ihanet düzeninden halklarımızı sa-
dece biz Gerçek Devrimciler kurtarabiliriz. 

“Ka il meri a  r ad ğu dan De-
l ” sloganını durup dinlenmeden tekrar-

layan biz Gerçek Devrimciler...
nder’imiz Hikmet Kıvılcımlı’dan 

devraldığımız Kızıl Savaş Bayrağını karar-
lıca, yiğitçe, pervasızca ve onurluca dalga-
landıran biz Gerçek Devrimciler...

Tabi  halklarımızla birlikte. Halklarımı-
zı uyandırarak, bilinçlendirerek, örgütleye-
rek, ordulaştırarak...

al  a l  ene eği
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TESEV’ci, Sorosçu, “Ekmek için Ekmeleddin”ci,
TR 705’çi, Pontusçu Bekaroğlu’cu Kemal’den

demokratlık bekleyen, Şeytandan iman beklemiş olur

Tüm ideolo ik, siyasi, ahlâki, onursal erdemlerini kaybeden Sahte Sol,
İki Amerikancı Bur uva Partisi arasında gitgel yapıyor, mekik dokuyor...

Gâh birine yaklaşıyor; ondan demokratlık, ilericilik umut ediyor, beklentisine giriyor; gâh öbürüne...
Bu umut beklenenler kim mi?

Biri Amerikancı Bur uva Kürt Hareketi’nin Partisi PKK-HDP, PYD, YPG;
biri de TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si.



6 l    a     emmu  

Ç ünkü, bu  e m pe r ya l i s t  ç a ka l  de v -
l e t l e r , a da l e t i n de , hukukun da , 
demokrasinin de, özgürlüğün de, 

insan haklarının da, en azılı düşmanları-
dır. Bunlar, mazlum milletlerin ve hatta 

e’nin deyişiyle; “insan s unun a -
dü man ”dırlar.

P e ki , a da l e t  ne di r ?
Hiç felsefi, hukuki, ağdalı tanımlara 

girmeyelim. En sade sözlük tanımına ba-
kalım: 

“ er ese endine u un dü eni  
endi a  lan  erme  d ğrulu ”

Y a ni , he r ke s e  s ö z  ve  e yl e m l e r i ne  uygun 
düşen karşılığı verme...

Evet, adalet en yalın tanımıyla budur. 
Bu tarifin ışığında bakalım, emperyalist ça-
kalların yapıp ettiğine:

Hep bildiğimiz gibi, bunlar yalnızca 
çıkardıkları iki büyük Emperyalist Payla-
şım Savaşı’yla bile 100 milyon civarında 
masum insanın kanına girmişlerdir. Ayrıca 
da 150 yıldan bu yana, yine yüzlerce savaş-
la, sayıya vurulamayacak denli çok insanı 
katletmişlerdir. Bunlar, sömürüden, zu-
lümden, savaştan, işgalden, ilhaktan başka 
bir şey bilmezler. Bu emperyalist haydut-
lar sürüsü var oldukları sürece de insanlık 
ka nd a n, z ul üm d e n, s öm ür üde n kur t ul a -

mayacaktır, rahat bir nefes alamayacaktır. 
İşçi Sınıfı Devrimleri dünya çapında zafer 
kazanıp bunları Tarihin lanetli sayfalarına 
gömünce, insanlık, insana yaraşan bir dün-
yaya kavuşabilecektir.

Yakın tarihe gelelim; 1990’dan bu 
yana sadece Ortadoğu’da giriştikleri sal-
dırı, işgal ve imha savaşlarıyla 10 milyon 
civarında masum Müslümanın canına kıy-
mışlardır. Libya’dan rak’a, Afganistan’a, 
Pakistan’a kadar uzanan geniş İslam Coğ-
rafyasını ölüm tarlalarına çevirmişlerdir. 
Hâlâ da bu zulüm ve katliamlarına devam 
etmektedirler. Hem de hiç ara vermeden...

BOP Haritası’nı pratiğe geçirme sava-
şındadırlar. Sömürü, soygun ve talanlarına 
en uygun düşecek harita buymuş, onla-
ra göre. Tabi  onların bu kanlı oyununda; 
yerli hain, satılmış, işbirlikçileri, ortakları, 
piyonları da vardır. 

K i m di r  onl a r ?
İslam Dünyasındaki Muaviye Yezid, 

C A Pentagon İslamı’nın satıcısı tarikatlar, 
cemaatler, medreseler, Kur’an Kursları ve 
bu anlayıştaki siyasi, askeri örgütlerdir, ya-
pılardır.

Ülkemizde ise, başta Meclisteki Dörtlü 
Çete yani AKP, MHP, CHP ve HDP olmak 
üzere Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı, ce-

maati ve benzer tarikatlar ve cemaatlerdir. 
Bunların bağlantılı olduğu diğer siyasi, si-
vil ve askeri örgütlerdir. 

Adalet de dahil olmak üzere, her türden 
insani erdemin, değerin, hissin düşmanı 
olan bu emperyalist haydutların ve bölge-
sel yerli işbirlikçilerinin hiçbiri içtenlikli 
değildir. Demokrat değildir, haktan hukuk-
tan yana değildir, insandan yana değildir.

Dolayısıyla da bunların adaletten, de-
m okr a s i de n, öz gür l ükt e n, hukukt a n ve  
ka nunda n ba hs e t m e s i  bi r e r  oyunda n, hi -
leden, kandırmacadan başka hiçbir anlam 
taşımaz.

Adaleti savunuyorum mu diyorsun?
İlkin, başta da dediğimiz gibi emperya-

list haydut devletlere karşı olacaksın. On-
ların sömürü, işgal ve katliamlarına karşı 
çıkacaksın. 

Eğer bunları görmezlikten gelirsen, en 
hafifinden, en iyi niyetli değerlendirmeyle; 
ya zavallı bir cahilsin, ya da düşündüğünü 
söylemeye cesaret edemeyen bir korkak-
sın.

Yok, eğer bunların da ötesinde ABD 
ve AB Emperyalist Devletlerinin yandaş-
lığını, savunuculuğunu, işbirlikçiliğini, 
amigoluğunu yapıyorsan; düpedüz bir 
sahtekârsın... Eğer böyleysen, adaleti de, 

demokrasiyi de, özgürlüğü de, hukuku 
da ağzına alman; saf, cahil insanları kan-
dırmayı, avlamayı amaçladığını gösterir. 
Yani, düzenbazlık peşinde olduğunu göste-
rir yalnızca. 

a değer ar ada lar
Hep diyoruz ya, hakkı da, hukuku da, 

adaleti de, demokrasiyi de, özgürlüğü de, 
vatanı da, milleti de, halklarımızı da, na-
musu da, onuru da, ahlâkı da en üstte tuta-
rak savunan yalnızca biziz, diye...

Evet, aynen öyledir.
Çünkü biz, gerçek devrimci ahlâka, 

namusa ve ideolojiye sahibiz. İşçi Sınıfı 

ahlâkına sahibiz biz. Hiç kimseyi kandır-
makta bir çıkarımız olamaz. Tam tersine; 
bizim teorimiz ve ahlâkımız herkese hak 
ettiğini hakkı olanı teslim etmeyi, vermeyi 
şart koşar.

Bu bakımdan biz, salt bir devrim sa-
vaşçısı değiliz. Ahlâk savaşçısıyız da aynı 
zamanda. İnsancıl olan hiçbir şey bize ya-
bancı kalamaz...

al  a l  ene eği
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nın şu özdeyişini:
“K r  r  es i  ir e  sağlam es i 

e me ”, diye.
İşte bu özdeyişin de netçe ortaya koy-

duğu gibi, bunların binini bir araya getir-
seniz, bir tek gerçek devrimci ortaya çıka-
ramazsınız. 

Bunlar, dediğimiz gibi, aslında yaşayan 
ölü. Holly ood’un “Alacakaranlık Kuşa-
ğı” oyuncuları. Yani hepsi birer ombi...

İşte bu sebepten, bunlar artık bir gerçek 
devrimci gibi Diyalektik Mantık ve Metot-
la düşünebilmeyi, inanç ve kararlılıkla öne 
fırlamayı, mücadele etmeyi asla becere-
mezler. 

Bunların bugün bir felaketten bir fela-
kete sürüklenen ülkemizin yaşadığı ağır so-
runların bir tekine olsun, doğru, sağlıklı bir 
bakışları ve ona ilişkin çözümleri yoktur. 
Asla bunu yapamazlar. 

İşte bu bakımdan da, zaman za-
man Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi 
PKK’nin, HDP’nin, PYD’nin, YPG’nin 
rüzgârına kapılıp onun ibrikçisi olurlar; 
zaman zaman da Sorosçu, TR 705’çi, Be-
karoğlu’cu ve Ekmel’ci Kemal’in Yeni 
CHP’sinin peşine takılırlar, onun çaycılı-
ğını ederler, ona yıkama yağlama çekerler 
ve de ondan medet umarlar, Türkiye’ye de-
mokrasi getirse, diye.

Yahu bu Sorosçu Kemal ve avanesi sıfır 
numara Ameirkancı mı?

Evet.
Bu, C A’nın, MOSSAD’ın ve FE-

TO’nun organize ettiği bir kaset operasyo-
nuyla CHP’nin başına oturtuldu mu?

Evet.
Bu ve avanesi, dost, kardeş ve Müs-

lüman Muammer Kaddafi’nin Libya’sına 
karşı, BOP çerçevesinde bir saldırı dü-
zenleyen ABD çakallarının emrinde Türk 
Ordusu’nun savaştırılmasını onayladı mı? 

Yani, o saldırıya ilişkin tezkereye olum-
lu Evet oyu verdi mi?

Verdi. 
Ordunun Suriye’ye gönderilmesine de 

aynı şekilde olumlu oy verdi mi?
Evet.

“Ben, Beşşar Esad’a Tayyip’ten daha 
fazla karşıyım.”, dedi mi bu Sorosçu Ke-
m a l ?

Dedi. 
Avrupa Birliği’nin emperyalist yöne-

ticileri karşısında “Beşşar Esad’la Tayyip 
Erdoğan’ın ne farkı var, ikisi de aynıdır.”, 
de di  m i ?

Dedi.
Bu Sorosçu ve ekibi, ikide birde ehit 

Kaddafi’ye ve Beşşar Esad’a, ABD ağzıyla 
saldırmakta mıdır?

Evet.
Bu Sorosçu Kemal, Ankara’ya gelip 

bir mühendislik bürosu tabelası ardına 
gizlenerek karargâh kurmuş bulunan C A 
üssünü protesto etmek isteyen İzmir Mil-
letvekili Erdal Aksünger’i, “Böyle bir ey-

lem yapmanıza izin veremem.”, diyerek 
dur dur du m u?

Durdurdu.
Yine bu Sorosçu Kemal, “Türkiye’de 

l a i kl i k t e hl i ke de di r  di ye m e m , böy l e  bi r  
tehlike görmüyoruz.”, dedi mi?

Dedi.
Bu Sorosçu ve ekibi, “Biz cemaatlere 

ve tarikatlara karşı değiliz, hatta onları fay-
dalı da buluyoruz. Yalnızca onların siyase-
te karışmamalarını istiyoruz.”, dedi mi?

Dedi, sanki böyle bir şey olabilirmiş 
gibi...

N e  de m e k böyl e  bi r  t a l e p?
a am’ın deyişiyle; “Kade i ers 

u  ama d me ”
İslam Tarihi boyunca, siyasetten uzak 

durmuş bir tek tarikat gösterilebilir mi?
Bırakalım tarikatları, İslam Dünyasında 

olsun, Hıristiyan Dünyasında olsun, mez-
hepler bile belirli sınıf ve zümrelerin dünya 
görüşlerini ve çıkarlarını temsil ederler. 

emle e  elden idi r  a an elden i-

di r
Dün de yazdığımız gibi, bugün, Ana-

yasayı da, Ceza Yasasını da, Orduyu da, 
Yargıyı da, Polisi de, Eğitimi de ayaklar al-
tına alarak çiğnemiş, çürütmüş, bir şekilde 
ortadan kaldırmış, yani işlevini bitirmiş bir 
iktidar var, Türkiye’de. 

Laik Cumhuriyet’i, Pensilvanyalı 
İmam’ın cemaatiyle ve tüm tarikat ve ce-
maatlerle el ele vererek, ABD’nin buyruk-
ları doğrultusunda kerte kerte aşındırıp, 
yiyip, bitirip, çürütüp yıkan bir iktidar var 
karşımızda.

Anayasayı ortadan kaldırma suçu dahil, 
vatana ihanet suçu dahil, savaş suçu dahil, 
trilyonlarca dolarlık kamu malını çalma 
suçu dahil, hemen her türden suçu işlemiş, 
tepeden tırnağa suça batmış, kriminal bir 
yapı, bir çete Türkiye’yi ele geçirmiş bu-
lunmaktadır.

İşte böylesine ağır bir tabloyla karşı 
karşıyayız. Türkiye, BOP Haritası’nın ön-
gördüğü biçimde parçalanmaya götürülü-
yor günbegün, mevcut iktidar tarafından 
ve Meclisteki diğer üç Amerikancı Parti 
tarafından. Yani, memleket elden gidiyor, 
vatan elden gidiyor.

Bu tabloyu ancak Gerçek Devrimciler 
tersyüz edebilir. Ama, işte yukarıda da söy-
lediğimiz gibi, sol ortam, çürümüş moloz 
yığınlarıyla dolu. Onlardan artık zarardan 
başka hiçbir şey beklenmez ve gelmez. 

Geriye kim kalıyor?
Sadece Kıvılcımlı’nın mücadele arka-

daşları, davasının meşru mirasçıları ve sür-
dürücüleri.

Tabi  Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, 
Denizler’in, Mahirler’in de davasıdır, bi-
zim savunduğumuz dava. Yukarıda adını 
andığımız çürümüş, enkaz solun, Sahte 
Sol’un bileşenlerinin bir tekinin Denizler 
ve Mahirler’le de zerrece ilgileri kalma-

mıştır, yoktur. O Sahte Sollar, peşlerine 
takıldıkları PKK, HDP ve Yeni CHP gibi, 
artık Amerika’nın dümen suyunda seyret-
mektedirler.

Bu ihanet solu, işte üç günden bu yana 
da Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinin kuy-
ruğu olmuştur. Birtakım AKP kurucularıy-
la birlikte, Mazlum Der yöneticileriyle bir-
likte, Sivas katliamcısı Saadet Partisi’nin 
temsilcileriyle birlikte ve Hasan Cemal’ler 
gibi insan sefaletleriyle birlikte Sorosçu 
Kemal’in yanında boy göstermekten, on-
dan demokratlık ummaktan, hiç utanıp sı-
kılmadan geri durmamaktadırlar.

Bu da, bir kere daha göstermiştir ki bu 
Sahte Sol’dan artık hayır yok... İflah olmaz 
bunlar. Böyle ihanet yolunda eriyip, yok 
olup gidecekler...

Bize gelince; biz, 1920’den bu yana 
hep yaptığımız gibi, her zaman devrimci 
ideolojimizi, değerlerimizi, ahlâkımızı, 
namusumuzu, onurumuzu ve bağımsız 
devrimci hattımızı hep en önde tuttuk. On-
lara zerrece olsun leke sürdürmedik, toz 
kondurmadık. Hep de öyle olacağız. Kur-
tuluşa sadece bu yoldan gidilecektir, bizim 
izlediğimiz yoldan gidilecektir. Onlar yok 
olacaklar, biz kazanacağız. Eninde sonun-
da zaferi göğüsleyeceğiz

Belki biraz geç olacak, güç olacak, acılı 
olacak ama mutlaka olacak...

al  a l  ene eği
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“A d alet” d iyenin
ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına

karşı olması gerekir

FET ’nün Bank Asya’sına para yatıra-
nı, oradan kredi alanı, okulunda çocuk oku-
tanı “FET ’cü” diye hemen alıp zindana 
tıktırıyorsun. İşinden attırıyorsun, malına 
mülküne el koyuyorsun. 

Yahu, onlarınki nedir ki, FET ’ye se-
nin yaptığın yardım ve yataklık yanında, 
verdiğin onca destek yanında?

Kendi ağzınla, açıktan, milletin gözü-

nün i ç i ne  ba ka r a k höykür m e di n m i  m i kr o -
fon başında:

“ emaa i arde lerimi  u üne a-
dar i den ne is ediler de ermedi ”, 
di ye ?

Aslında bu söz bile bizim başlıkta öne 
sürdüğümüz iddiamızın kanıtlanması açı-
sından yeter de artar bile. Evet, ne istedi-
lerse verdin...

Yaptığın yasa değişiklikleriyle terör 
örgütü kurmak ve yönetmekle yargılanan 
Feto’yu yargının elinden sen kurtardın.

Yahu insaf be
FET , hainane niyetini hiçbir tereddü-

te yer bırakmayacak açıklıkta 1999’da te-
levizyon ekranlarına düşen video kasetinde 
ortaya koymuştu. Eşekler bile, o kaseti din-
ledikten sonra FET ’nün stratejik hedefi-
nin ne olduğunu kesinkes anlar, kavrar.

Kaldı ki, 2004 yılı MGK Toplantısın-
da ortaya konan istihbarat raporları FE-
T ’nün devlet içinde hızla örgütlenmekte 
olduğunu ve devleti bütünüyle ele geçirme-
yi amaçladığını serdi gözler önüne.

Bunu bilememek, anlamamak mümkün 
m ü?

Gelelim, 2010’daki meşhur Anayasa 
Referandumuna...

Orada oylatılan 18 maddenin 16’sı 
olumlu da sayılabilecek değişiklikler içeri-
yordu. Ama, sen ve FET  2 madde içine 
gizlemiştiniz, şeytani niyetinizi. Biri, HS-
YK’nin oluşum ve yapsını değiştirmek, 
ikincisi de, Yüksek Yargının oluşum ve 
yapısını değiştirmekti. Bu değişikliklerle 
yargıyı baştan ayağa ele geçirip tümüyle 
avucunuzun içine almayı amaçlamıştınız.

Ne demişti o Referandum öncesinde 
e ?

“Ke e me arda i a anlar  da al-

d r   ulland r a ilse  de u deği i -
li leri er e le irse ”

O da senin kadar heveskârdı bu işte. 
Nitekim, HSYK’yi ağırlıklı biçimde FET  
ele geçirdi, o Referandum sonrasında. 
Yüksek Yargıyı paylaştınız, kardeş payı bi-
çiminde. Böylece de yargı artık FET ’nün 
ve senin hukuk büronuza dönüştü. 

Namuslu hukuk insanları sizin bu yap-
tığınıza “ uiis imal i na asa Deği i li-
ği” diyorlar. Bu kategorideki değişiklikle-
rin; demokrasiyi de, özgürlüğü de ortadan 
kaldırmayı ve Yargıyı, Yürütmenin emrine 
vermeyi amaçladığını söylüyorlar, çok 
haklı olarak.

Senin FET ’yle işbirliğin hakkında bu-
güne dek matematiksel kesinlikte onlarca 
belge ortaya kondu. Biz de aktardık, önceki 
yazılarımızda bunları. Fakat bu belgeler bi-
tip tükenmiyor ki... Her gün bir yenisi daha 
ortaya çıkıyor. İşte geçen hafta medyaya 
düşen bir kanıt daha:

“ n ara a sa l ğ n a  l  
Kas m a nda nün ar  a -
lanmas na ili in s ru urmada an  
lara  dinlenen es i K ü esi  da-

le  a anl ğ  üs e ar  e a a anl  
ü se  ü a iri ir l rdem  e en 
a a e i Gülümser rdem ile irli e 

“ ü eli” s a la al na al nm  
“ ir l rdem in an  s a la  ün 
un a erdiği  sa al  i adesine ise 
ü den suman ran a ula

“BİR DÖNEMİN İTİRAFI: 
“ rdem in  i adesini alan sa  -

me  a n n  r ene n da as  lara  
ilinen süre in  ara ndan nas l 

ullan ld ğ na ili in s rusuna erdiği 
an  ise ade a ir d nemin i ira  ldu  
rdem   i inin a a n  a e iği r-
ene n da alar  süre i i in u değerlen-

dirmeleri a
“GÖRMEZDEN GELİNDİ:
“  aman dü man r a  rdunun 

i inde i un a lar K  e e ulla  Gü-
len i i irme lan  a m lard   alde 
mu  mu a erili  u lanlar  a an-

lardan esa  s rulmal d  u s ru ur-
ma  ürü en emni e iler e sa lar 
is edi leri aman is edi leri e ili le 

rü e ili rlar  e i li ale lerde u-
luna ili rlar e is edi lerini de ala i-
li rlard  u er e eden a ld ğ nda 

em i im a anl a em de diğer a-
anl larda u süre in u a  mensu -

lar na i i ar a and rd ğ n  nlerini a -
ğ n  u ü ü  i me leri nedeni le de 
a  u a  e e  a alar n n rme den 
elindiğini ra a l la s le e iliri ” 

(http: odatv.com fetonun onunun nasil a-
cildigini itiraf etmis 1506171200.html)

Açıkça görüldüğü gibi, Laik Cumhu-
riyet’i elbirliğiyle dirhem dirhem kemirip 
aşındırdınız, tükettiniz, yıktınız, bitirdiniz, 
bir enkaz yığınına döndürdünüz; ama iş, bu 
ballı ganimetin paylaşımına gelince birbiri-
nize düştünüz. Aslan payını sen mi alacak-
sın, ben mi alacağım meselesi yani... Ara-
nızdaki kavganın esası, özü budur. Yoksa 
ikiniz de aynı yolun yolcususunuz: Muavi-
ye Yezid Dininin, C A Pentagon Dininin 
tacirlerisiniz. Aynı oranda Laik Cumhuri

F E TÖ ’ nü n d e,  P K K ’ nin,  P Y D ’ nin,  Y P G ’ nin d e
ülkemizdeki bir numaralı yardım ve yatakçısı sensin,

av anend ir Tayyip !
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yet, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düş
manısınız. zetçe; düşmanlıklarınız da 
aynı, hedefleriniz de... Sadece esas oğlan 
sen mi olacaksın, ben mi olacağım... Tek 
ayrılığınız bu be ..

İşte 15 Temmuz’da yaşanan Kanlı He
saplaşma da bundan başka bir şey değil.

“AKP içinde benim dışımdaki 
herkes ET ’yle işbirliği 

etmiştir”
Bak Tayyip
Senin ve AKP’giller’inin iktidarı ol

mamış olsaydı, FET , devlet içinde asla 
bu gücüne ulaşamayacaktı. Onun devlet 
içinde oluşturduğu gücün en az yüzde 70, 
80 oranındaki bölümü senin sayende oldu, 
sizin sayenizde oldu, ortaklığınız dönemin
de oldu. Yani 2002’den sonraki dönemde 
oldu.

İşte böylesine kaynaşmıştınız FET ’y
le. imdi de kalk, kendini sütten çıkmış ak 
kaşık say.Ne diyor, dülla i  Şener?

“ K  i inde enim d mda i er es 
le i irliği e mi ir ”

E, dahası var mı bunun?
aten bunu herkes de bilmektedir. Ama 

işte milleti ahmak yerine koyuşunuz var 
ya...Nasıl olsa bu millet yer, diyorsunuz. 
En azından yarısı yer, o da bize yeter, di
yorsunuz. Bizim iktidarımızı, saltanatımı
zı, sarayımızı, vurgunlarımızı, soygunları
mızı sürdürmeye yeter, diyorsunuz...

Al sana, yine kendi elinle ortaya koy
duğun bir kanıt daha, FET  ile yaptığınız 
işbirliğine dair:

“ um ur a an  e e  a i  r-
d ğan  a a s nu ara a K ü nde 
med a emsil ileri ile i ar emeğinde 

ir ara a eldi
“ ed a urulu lar n n sa i leri  a-

e e e ele i nlar n enel a n ne -
menlerinin da e li lara  a ld ğ  i ar 

r ram  as na a al  lara  er e -
le irildi

“ ürri e  a e esi a ar  a i  e-
ir e  u ün ü a s nda i ar s nras  
um ur a an  rd ğan n er esin 

elini s  a ramla ğ  a ise -
re lilerin ü ü  ir an a erdiğini an-
la  Ki a n i eriğine ili in il i eren 

e ir e  “ edeni e ler i a  ns i ü-
sü” ara ndan a rland ğ n  e rd -
ğan n  ile  llar  aras nda me-
deni e ler i i a  e üresel ar  ü e-
rine a ğ  nu malardan lu uğunu 

ile i  Ki a  a ma a rla an ise r  
Dr  e ir Karl ğa

“ İM B  BE İR ARLI A
“
“G LEN İ GER E İ B LD M
“ r  Dr  e ir Karl ğa n n ir de 

“unu ma  is ediği” ari ine a al m
“ e ir Karl ğa  e ulla  Gülen in 

nursal a an  lduğu an  la r-
mu nun lan lar na am  e  a l-
m  Karl ğa  nün an  la -

rmu nun lan lar n n müda imliği-
nin an  s ra r ü ün lideri Gülen in de 
sa unu ular ndan iri di

“ armara ni ersi esi ğre im 
ü esi lduğu d nemde e ir Karl ğa  

 l nda erdiği ir r r a da  a-
man da uri e man n a ğ  e -

ulla  Gülen di isine ili in rü lerini 
a arm  Gülen in ele irildiği  d -
nemde e ir Karl ğa  Gülen e u r r-
a la des e  ermi i

“Genel lara  nas l uldunu  e -
ulla  Gülen in s ledi lerini ” s rusu-

na e ir Karl ğa le an  erdi
“Genel lara  er e i uldum  

ür i e e dün a er e lerini ans an 
ir ara  ard  e meselelere l ml  e 

sağdu ulu a la r  a en Gülen in 
rü lerinde i  l ml  a a  n ld r 

ür i e nin emen er nusunda en-
disini s erme edir  a lan s le i-
de de a n  a m s eri ulma  müm ün  

es i leri s n dere e er e i  esele-
lere i i ni e le üm e irme e al ğ  
anla l r  Dini n adan a ğ m da 

er an i ir ru  emaa  e a li  an-
la n n esinde  l al anlamda üs-
lüman dün as n  il ilendiren sağlam es-

i ler lduğunu rü ru ”
“ e ir Karl ğa “ i e en ar  elen 

es i ler nelerdi ” s rusuna ise u an  
erdi   

“ ana en ar  elen deme e im  

ün ü en e ulla  Gülen in irleri-
ni a en ili rum  enim i in  eni 
e ler s lü r değil ama ür i e i in 
eni e ler s lü r   r ü üğümü  
a  n alar ldu  esela  İslam dün

yası diye bir dünya yoktur’ di r  en 
unu ü  sene n e ir a e ede  İslam 

dünyası diye bir dünya var mı’ di e a -
m m  D ğru  slam dün as  di e ir 
dün a  lsa d  ra  la lar nda  

 lül de  anis an da sesi ard  
u anaa imi in r ü mesi  enim i in 

il in i ” (http: odatv.com erdogan bulus
mada gazetecilere guleni savunan abant
cinin kitabini hediye etti 1906171200.
html)

İşte, kendi elinle sunduğun kanıt, Tay
yip. O denli birbirinizle kaynaşmışsınız ki 
bak, ortaya koyduğun gibi, bugün dahi bü
tünüyle ayrışmanız mümkün olmuyor. a
ten geçen yazımızda da belirttiğimiz gibi, 
şu anda bile FET ’cü bakanların var, mil
letvekillerin var, belediye başkanların var. 
Var oğlu var...

Gelelim PKK’ye...
Bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareke

ti’nin de ülkedeki en büyük yardım ve des
tekçisi sizsiniz. İşte kendi ağzından itirafın:

***
Videonun tapesi:
Ve dikkat ederseniz, şu anda Güneydo

ğu’da, doğuda, ülkemizin değişik yerlerin
de yapılan bu terör eylemleri artık milleti
mizi ciddi manada rahatsız ediyor.

Tabi  bütün bu olanlara karşı herhalde 
takdir edersiniz ki devlette can, mal bütün 
bu güvenlikleri korumak durumunda. Bu
nun için de alınması gereken tedbirleri aldı, 
çözüm süresi içerisinde valilerimiz, kendi
lerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi 
manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki 
operasyonlara girmiyorlar. Belki kendile
rine çeki düzen verirler, belki bu şekilde 
devam etmezler ama maalesef kendilerine 
çeki düzen vermediler.

Tam aksine bu süreç içerisinde ne ya
zık ki bir hazırlık safhası içerisine girdiler. 
Ne kanalıdır, buralara güvenlik güçleri 
giremesin bu kanallar bunun için açılıyor. 
Ve bunca mayın döşeniyor, bu döşenen 
mayınlar nasıl döşeniyor? Ve bunca bakın 
bombalar yerleştirildi ve zırhlı araçlar ol
duğu halde ve bu zırhlı araçlarla polisimiz, 
askerimiz şehit edildi. Onlarca, yüzlerce... 
Peki bütün bu hazırlıklar kime karşı yapı
lıyor, niçin yapılıyor? Bu terör eylemlerini 
biz görmezden gelmeye nereye kadar de
vam edeceğiz?  

***
Yarım ağızla da olsa itiraf ediyorsun 

gerçeği. Valilere, kaymakamlara emir ver
dik, PKK’yi ve onların mevzilenmesini 
görmeyin, dedik, diye. 

Kürt illeri silah deposu haline getirili
yor, yollar kazınıp dehlizler oluşturuluyor, 
bombalı tuzaklar kuruluyor, hepsini gör
mezlikten geliyorsunuz. 

Oslo’ya PKK’lilerle pazarlık etsin diye 
gönderdiğin MİT’çiler ve benzerleri, daha 
da açığını söylüyorlar senin bugün ettiğin 
itirafların. Bak:

“ i leri ra a s  eden ali  a ma-
am  andarma arsa s le in re -

den alal m ” (http: .yenicaggazete
si.com.tr jandarmanin tasfiyesi 274 4yy.
htm)

İşte böylesine hemhal olmuştunuz, 
PKK’yle. PKK’ye kim engel çıkarıyor
sa anında görevden alıp önünü açmıştınız 
onun. Onlar da rahat rahat yığınak yapmış
tı, şehirlere, kasabalara. Kırsalda da hiç 
kimse ses çıkaramıyordu, PKK’lilerin ge
lip gitmelerine.

Bak yine ne denmişti, askerlerin talep
leri ve valilerin yaptıklarına yönelik?

“ er r r ü ü KK n n sald r lar  
üm süre inde i nlemleri de ünde-

me e irdi  um ur a an  rd ğan n 
“ alilerimi  erdiğimi  alima  ereği 

eras nlara irmi rdu” s lerinin 
ard ndan eras nlarla il ili ra amlar 
r a a  K e en l  ilde  e-

ras n ale inde ulunmu  an a  aliler 
i i in i in ermi ” (http: .hurriyet.

com.tr talep 290 izin 8 0114101)
Demek ki askere de açıkça “operasyon 

yapmayacaksınız.”, deniyor, PKK’ye karşı. 
Böylesi bir desteği sizden başka kim 

verdi Türkiye’de PKK’ye?
Oslo’da da İngiliz Emperyalistlerinin 

gözetiminde oturduğunuz “çözüm masa
sı”nda yüzde 90 oranında anlaşmıştınız 
PKK’yle.

Bir de Dolmabahçe Mutabakatınız var, 
PKK HDP’yle, değil mi Tayyip?

Orada da anlaşmıştınız, aynı şekilde.
Bak Tayyip
Ahmet Türk konuştu geçenlerde. O ne 

diyor?
“Kür  s runun ümü nusunda 

KK e ü üme le  Ku e  rlanda r-
neğini ele ald n  m

“ delin nas l la ağ  D lma a -
e de i rü melerde ele al nd   

madde a ld  Ger i  maddeler amu -
u la a la lmad  ama ir m delden de 
a sedildi  alum ür  de le i e mil-

le inin assasi e inden d la  emen er 
e i anla am rsun  d m ad m lmal  
u i ler ” (http: .ruda .net turkish

intervie 11062017 sthash.5 8OaBR .
dpuf)

O dönemde, Habur’da bir de çadır mah
kemesi kurman var, değil mi Tayyip?

PKK’lilerin konvoylarla Habur’dan İz
mir’e kadar, Türkiye’nin bir ucundan bir 
ucuna şehirlerde, kasabalarda zafer turları 
atması var, o günlerde. Buna kimsenin ses 
çıkarmaması var.

PYD YPG’nin de Türkiye’deki önde 
gelen destekçilerindensin sen, Tayyip. Sa
lih Müslim Türkiye’ye üç kez gelip görüş
tü, avanenle. İstanbul’da görüştü, Anka

ra’da görüştü. PYD ve YPG’yle de kankiy
diniz o zamanlar. 

Amerika’nın Barzani’ye teslim ettiği 
silahların, Peşmergeler eliyle Türk Ordu
su’nun ve MİT’in korumasında, güney ille
rimizden geçirilip Kobani’ye yani PYD Y
PG’ye  nakledilmesi var. 

Bak, izle bir videosunu Tayyip, hafıza 
tazelemiş olursun en azından:

Video girecek

***
Videonun Tapesi
Ve dikkat ederseniz, şu anda Güneydo

ğu’da, doğuda, ülkemizin değişik yerlerin
de yapılan bu terör eylemleri artık milleti
mizi ciddi manada rahatsız ediyor.

Tabi  bütün bu olanlara karşı herhalde 
takdir edersiniz ki devlette can, mal bü
tün bu güvenlikleri korumak durumunda. 
Bunun için de alınması gereken tedbirleri 
aldı, çözüm süresi içerisinde valilerimiz, 
kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği 
ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu 
andaki operasyonlara girmiyorlar. Belki 
kendilerine çeki düzen verirler, belki bu 
şekilde devam etmezler ama maalesef 
kendilerine çeki düzen vermediler.

Tam aksine bu süreç içerisinde ne ya
zık ki bir hazırlık safhası içerisine girdiler. 
Ne kanalıdır, buralara güvenlik güçleri 
giremesin bu kanallar bunun için açılıyor. 
Ve bunca mayın döşeniyor, bu döşenen 
mayınlar nasıl döşeniyor? Ve bunca bakın 
bombalar yerleştirildi ve zırhlı araçlar ol
duğu halde ve bu zırhlı araçlarla polisimiz, 
askerimiz şehit edildi. Onlarca, yüzlerce... 
Peki bütün bu hazırlıklar kime karşı yapı
lıyor, niçin yapılıyor? Bu terör eylemlerini 
biz görmezden gelmeye nereye kadar de
vam edeceğiz?  

***
İşte olay bu, Tayyip. PKK’ye, PYD’ye, 

YPG’ye bundan daha iyi kim yardım ve 
yataklıkta bulunmuş olabilir?

BOP Eşbaşkanlığın da var senin, değil 
m i ?

BOP Haritası meydanda yahu...
Emperyalist haydut, Ortadoğu’da ne 

yapacağını, en kör gözlerin bile görebile
ceği açıklıkta ortaya koymuş o haritada. 
Türkiye de dahil olmak üzere 22 Ortadoğu 
ülkesi parça parça edilip ortadan kaldırı
lıyor orada. Sen kalkıyorsun, “Ben bunun 
eşbaşkanlarından bir tanesiyim.”, diye 
övünüyorsun.

Bu nasıl bir iş, Tayyip?
Türkiye’yi 15 yıldan bu yana felaketten 

felakete sürüklediniz.
Yalnız Türkiye’yi mi?
rak’ı da, Libya’yı da, Suriye’yi de...

Milyonlarca masum Müslümanın canı
na kıydınız, ağababanız ABD ve AB Em
peryalist haydutlarıyla birlikte.

Tüm bu suçlarınızın yanınıza kalacağı
nı mı sanıyorsunuz?

Hayır, hesap vereceksiniz. Bugünkü 
yasalar mucibince bağımsız ve tarafsız 
mahkemeler önüne çıkarılacaksınız. Hiç 
kaçışınız yok

al  a l  ene eği

21 Haziran 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

 Açıkça görüldü ü gi i, aik mh riyet’i el irli iyle 
dirhem dirhem kemiri  aşındırdınız, tükettiniz, yıktınız, 
itirdiniz, ir enkaz yı ınına döndürdünüz; ama iş,  
allı ganimetin aylaşımına gelin e ir irinize düştü-

nüz. Aslan ayını sen mi ala aksın, en mi ala a ım 
meselesi yani...

D ikkat edin, büyüğünden küçüğü
ne hiçbirinde acıma duygusuna, 
empati yapma yeteneğine, insan 

sevgisine, hayvan ve doğa sevgisine rast
layamazsınız. Ortak paydalarıdır, bu yok
sunlukları, yoksullukları.

Peki, bu nereden kaynaklanır?
Ya da başka türlü sorarsak soruyu; on

lardaki bu özelliğin sebebi nedir?
Temsilcisi oldukları sınıfın karakteri

dir. Yani sınıf karakteridir bu özellik...
Bildiğimiz gibi, bunlar M  4 bin yıl

larında ilk kez Aşağı Mezapotamya’da 
Sümer Medeniyeti’nde görülen, Tarihin 
ilk sömürücü, vurguncu, egemen sınıfı 
Tefeci Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi 
plandaki, kültürel plandaki, dini plandaki, 
felsefi plandaki temsilcileridirler. 

Bu sınıfın sınıf karakterini, iki ciltlik 
“ a i iller  n  a s  e K eni”
kitabımızda ayrıntılıca işledik. Ama şimdi 
oraya girmeyelim. 

sta’mız i me  K l ml ’nın 
“ ür i e de n ar e li i a” kitapçı
ğından konuya ilişkin bölümü, çok özlüce 
ve özetçe konduğu için aktaralım:

ür i e de  inans Ka i al in  a-
r n na ü ensi  ra ğ  “ a i Ka-

i alis ” ümreleri  s s al e li i  
s ra e ide  a il ağ ndan alma -

K    G  s n  ile 
i  ar r lma a elme  urnunun 

u unu al am di e s rma a e indiği 
dal  er aman e i  i in esme e a r 
lan e e i  e ir n s n ndan er e  
e lenir  al  ğunluğunu u ün ala 

 D  i imine s an dur  u 
ar lanm  a all  ğ nlar  u a an 
ur anl  un sa ğ la inans Ka i-
al e inde sürüle iri  sürü le en dur  

Şe irlerde i m dern “ a i” a i a-
lis ler i ilerle ar  ar ad rlar  ma 

inans Ka i al ile de  a   r la  
r lağa elirler  Kasa alarda rüm e  

ağlar n  urmu  ulunan -
G  a ağalar s n  e el i i-

nans Ka i al sa esinde endi ur un u 
e s un uluğunu ürü me e e al a 

s lu  ald rmama a arl d r
a ran n e e i e ir n s n  dün-

ü u ün ü a emi a la  s mür enleri 
değildir  inler e llar r ula m  e 
mille in iğerine iliğine i lemi  G -

 en ağ r değirmen a d r  u 
s n  ür i e K  ümerler 
ağ ndan eri G le irmi ir  
ür i e lülerimi i dün a ü üne -
ar ma an “K  ns i üsü” adar asi  

m dern e niğe e ül üre ile a u -
ur ma an e er ün ira  da a al-

m  e  ür dün a a  “ ” 
smarla an lsu  ü  e e i e ir n 

s n d r  u s n  de i en e i mu -
la  e alim e müs e i  G  
e K  ürü me  i in ere li en 
e an a d mu una llar  ü llar 

u  a a miras  lara  enimsemi  e 
ü ü  ir ilin le u ulam r  u ula-

ma ad r da
Dem ra  ar i i i ür i e ğ n-

lar  i in anla lma  a an  ir erimi 
ü de ü  ür e “D K ” 

i iminde s mu la r  ülari e eden 
e en ü ra lere de  de  e r l ir e -

lerinin en in is as nlar  ile s an s n  
dur   a s i ilaline rağmen na-
asa n n e i asi ar iler Kanunu nun 

a  asa lar  r ada durduğu alde  
“Demir r a ” sem lünü er as a 

dale  ar isi ne mal eden e  u e-
leri nüne l ne nlu  e  a ağ  al  
a  a lar lara  di en dur  D nin a -
ğ  nin eli irdiği ü ü  inans Ka-

i al umar nda en rsl  en inli e en 
a e li a ra un ular  asa a e e ileri  
e ra ar  a anlar  denilen ur un ular-
d r

ür i e inans Ka i alis lerinin sa-
lar  arma la sa la a  adar a d r  
u a l  a i le lerde  meri-
an el ini e as s  al nda  ar-
ililiğe e ilir en  s r  sa s  ü ünden 
ü ümsenmi  e nemsenmemi i  ala 

da ür i e nin a a s l dü ünür e 
s s alis  i isa  e inir i ilerinde e 
e relerinde “ K” san la a  adar 
endisini amu e e me i ilmi ir  u 

“ ulara”  aman i i sal  
ere iliri   ulular  endi ana lar  

al nda üre i  üremi  inans Ka i al 
ala lar n  ülün  dere ede a nl a e 
a ar ile enderes er esinde “ a -
u ” rdü leri i in nemsememi lerdi  
ersine  a  mar ara  alisine  
lisine ğü  e aran i erere  a a 

üre e i mi lerdi
e ar i  a n a ağ   a l  i-

nans Ka i al lu ra lar nda değildi  

nlar n dün a l üsünde uluslararas  
inans Ka i al e e eleri e irli leri 
ard  n ara n n “D ” n-

lar i in ara lm r  er an i ir de -
le  dairesinde e lediği ağl  a sisa  

arama an  a u  e i mi  sa an er 
erli e a an  inans Ka i alis  e-

men rnağ  s ülmü e ir ğl  a-
r r e an a ara ü ün em er alis  
me r llerinde aris  erlin  ndra  

a in n un “ e ili” e relerinde   
a lam a an lar s ün e irir

 ü den  ür i e nin ir a u  i-
nans Ka i alis i  er ese  ele ira  
si rilmi  e a si ril ilmi  ü ü  “De -
le lu” lar m a  ü ün ir dün a ala a-
l ğ  imi  i i rünürler  n a  u rü-
nü ün ard nda l esi i  i me en e 

i me en a   er e  erli ir a us 
ard r  u a us de le iliğimi in ü ün 

su a lar n  u e a u rsa la esmi  e -
ili e e i e ir n a ağa  e ra a an n 
a endisidir  nlar d llerini ür i e de 
e ere irse em er alis  ana ur lar nda 
er ürlü “ ü se  a sil” di l mala-

r la sila land r  ür i e e n mi e 
li i as n n e a lar n  es ir mi -

lerdir  Kendi d lleri e i me se  ana ar 
n alara m  a a ür i e ur u a 
a d nlar n  endilerine dama  a ana  

a n irader  eni e a ara  endi ağ-
lar  i ine en di i me dlarla e me i e 
rada a me me i anadan d ğma ilir-

ler  ür i e de inans Ka i al e emen-
liğinin ü ün nad lu u e umeli i 
ane inden sarm  eni  erli me ani -

mas  u r un  e e rü eli  sinsi e 
a a  e e i e ir n a ra  e ra a an e 

a ağalar d r
e u inans Ka i al r ağ  e e i

Bunların ruhiyatı, acımasızlık, vicdan yoksunluğu
ve insan düşmanlığı üzerinde şekillenmiştir



8 l    a     emmu  

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 
Birliği Devletleri, Siyonist İsrail Devleti...

Peki, bu iki Hafızın ve Meclisteki 
Amerikancı Dörtlü Çete’nin diğer iki 
bileşeninin, bu insan soyunun başdüşmanı, 
emperyalist, siyonist haydut çakallara 
karşı bugüne dek gık dediğini duyan olmuş 

mudur?
Hayır...
Olduysa söylesin. Biz de bilelim, 

nerede, ne zaman söylemişler.
Bu, insanları Allah’la aldatma üstatları, 

bu dolapçılar, bu düzenciler; bırakalım 
haksızlık karşısında susmayı, haksızlıkları, 
katliamları, akla gelebilecek insanlığa karşı 
her türlü canavarlıkları yapan bu haydut 

devletlerin işbirlikçisidirler, piyonudurlar, 
taşeronudurlar.

Bunlar, NATO’cudurlar, Avrupa 
Birlikçidirler ve emperyalistlerin her 
türden örgütlenmesinin içindedirler. 

Ne diyordu, Kaçak Saraylı Hafız bir 
zamanlar?

“Ben kahraman Amerikan askerlerinin 
sağ salim ülkelerine bir an evvel 
dönebilmeleri için Allah’ıma dua 
ediyorum.”

Bu dua öyle günlerde edildi ki, dua 
edilen o yarı sapık, yarı sarhoş Amerikan 
askerleri, Müslüman kadınların ırzlarına 
geçiyorlardı. Hem de on binlercesinin...

Camileri bombalıyorlardı. Helikopterle 
Pazar yerlerindeki sivil halkı tarayarak 
kadın, çocuk, yaşlı demeden, kahkahalar 
eşliğinde öldürüyorlardı. 

Ve bu canavarlar, 1990’dan bu yana 
on milyon civarında masum Müslümanın 
Ortadoğu’da, Asya’da ve ülkemizde kanını 
dökmüşlerdir, canını almışlardır, ecelsiz.

Pakistan’ı, Afganistan’ı, rak’ı, 
Libya’yı, Suriye’yi ve ülkemizi ölüm 
tarlalarına çevirmişlerdir, cehenneme 
çevirmişlerdir. İşte bu süreçte, bu 
Amerikancı partiler, bu emperyalist 
haydutlara taşeronluk etmiştir, piyonluk 

etmiştir, “yerel güç”lük etmiştir.
Yani, suç ortağıdır bunlar, emperyalist 

haydutların.
Bir de kalkıyorlar, hiç utanmadan, hiç 

yüzleri kızarmadan, haktan, hukuktan, 
adaletten söz ediyorlar.

Ayıp be  Ayıp  tanın
Hiç değilse susun, konuşmayın
Ama ne gezer... Ayıbı, utanmayı da 

çoktan unutmuştur bunlar.
Ün, poz, makam, koltuk, iktidar ve 

küp doldurma karşılığında ruhlarını 
satmışlardır, emperyalist haydut devletlere.

Bunların birisi dinci oynar, öbürüsü 
laikçi. Her ikisininki de büyük bir 
kandırmacadan başka hiçbir şey değildir.

Her türden haksızlığa, zulme, sömürü 
ve talana, işgal ve ilhaka, katliama anında 
karşı çıkan ve onların karşısına yiğitçe 

dikilen, “eyyy zalim ”, diyerek meydan 
okuyan sadece biz varız bu memlekette. 

Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, 
Kıvılcımlı’nın, Denizler’in, Mahirler’in 
gerçek mirasçısı, temsilcisi ve devamcısı 
olan biz Gerçek Devrimciler varız. Başka 
da hiç kimse yok. 

Er geç bu gerçeği, ulaşıp anlatacağız 
halkımıza. yandıracağız, örgütleyeceğiz 
etrafımızda halkımızı. Bu kanın, bu 
zulümlerin, bu katliamların, bu yalanların, 
bu dümenlerin, bu ihanetlerin, bu 
hainliklerin hesabını da bir bir soracağız.

al  a l  ene eği

28 Haziran 2017 

N urullah  Ankut 
HKP Genel Başkanı

AKP’giller’in Kaçak Saraylı Tayyip’i
ve de Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu Kemal’i...

Demek sizin için de “Haksızlık karşısında susan dilsiz Şeytandır.”, öyle mi?
Âlâ...

O zaman haydi buyurun buradan yakın bakalım
t r   e

Başyazı

e ir n serma e sa esindedir i  ür-
i e e a an  ir anserin me as a  
ü resi i i s ulu  a lan inans Ka-
i ali m endini s s al ir a ana ur-

mu  sa ma ad r  Gene  sa ede dün-
an n en m li  uluslararas  “Kur-
uni endi a re leri” lan e i ir 
a an e mille  s n r n  endi isse sene -

leri e ir e  u rul ular  üs ünde an -
ma an inans Ka i ali m  ür i e de 

endisinden e lenmedi  ir “ -
K” e s de “ -

K” s e ülas nlar n  e r -
as nlar n  ar i e ila lar  en li  

mand lar  i iminde e ila land r  
da a a ilir  u da a ma ile a a en a l  

a nda e inen  en s nan l  ulu “D -
”in ile diren lerini 

ra a ra a rar e irir
ür i e de “ m li ” lma a -

m ndan inans Ka i ale a  u un 
e ar la di li i i i  i e elen e  ilin li 
e as l  s s al s n  e e i e ir n s -

n d r  ün ü u s n  ldu las a m -
dern “ ” ara erini ilmemi  
e an mam r  l  e e e edine 
en lerinden eri n i a lumun u -

sal “ ” dü e ini a ama ad r  
mme iliği a amad ğ  i in  endiliğin-

den “ ” e “ ” 
lan e e i e ir n s n  is er is eme  

 ll  ila e  e al ana  dü ün-
lüğüne ağl d r  al ana  endi ra-
ğ n n de le iliğinde ulamad ğ  ün  

inans Ka i alin uluslararas  a s na 
iren erli u esini a na a  e me e 

sa n a ulma   aman ünü r -

ma s n ü ün asa a e ra  e a a a-
n  ür i e de rim i ü lerine ar  
en ar elmi a liamlar na a  ar an  
ana susam  eğilimi le a l lar e eri 

a m  durumda uluru
u durum  ür i e de a li s l e 

s s alis  ede i a  i a larda umu  
mille e “ uris  a l ” imseleri a r -
ma ad r  u imseler rmüllerini i-
ra  ü a al  e erledi leri ir -
D  K  ” nünde 

ulunu rmu  i lenimine aldan rlar  ir 
a u  inans Ka i alis  ile ül e dü e ine 

a n a a  eri e mi  ağlarda duran 
e e i e ir n s n n n a na mas  
u i lenimi “ a  Ka i al” lanlar  
la a alda a ilir  ldan lmamal d r  

(Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve 
Politika, Derleniş Yayınları, s.17 20)

Kıvılcımlı sta, ne kadar açık ve duru 
koyuyor meseleyi, değil mi?

İzleyen arkadaşların bilebileceği gibi, 
biz İşçi Sınıfı Bilimi ışığında olaylara yak
laşırız. O bilimin düşürdüğü ışık altında 
görüp değerlendiririz olayları. Bu da bize, 
sınıflara bölünmüş bir toplumda, sınıf esa
sına göre bakıp, meseleleri değerlendirme
mizi emreder. Çünkü, Medeniyete geçişle 
birlikte, toplumlar, çıkarları ve durumları 
birbirine zıt sosyal sınıflara ayrışır. aten 
siyaset dediğimiz şey de, bu sosyal sınıfla
rın arasındaki sınıflar savaşından başka bir 
şey değildir.

Bu savaş, bazen gizliden gizliye, içten 
içe; bazen de şiddet araçlarıyla birlikte, 
kanlı savaşlar biçiminde tezahür eder.

“Alalım, satalım
para kazanalım”

Antika Tefeci Bezirgân Sermaye Sınıfı, 
üretimle ilgilenmeyip sadece üreticilerle 
tüketiciler arasında aracılık yaptığı için, 
asalak bir sınıftır. Yani üreticinin ürününü 
yok fiyatına alır, tüketiciye fahiş fiyata sa
tar. Aynı zamanda da, azgın orandaki faizle 
borç vererek, hem üreticileri, hem tüketici
leri haraca bağlar.

Hiç alınteri akıtarak üretim yapıp, alın
terinin karşılığını elde edip geçim sağla
madığı için, ezilen ve sömürülen yığınların 
neler çektiğini, ne zahmetlerle ürünlerini 
elde edip pazarlara sürebildiklerini hiç dü
şünmez ve bilmez. Bununla da ilgilenmez. 
Onun bildiği tek slogan, “alal m  sa al m  

ara a anal m”dır. Asalaktır, vurguncu
dur, sömürgendir.

Kıtlıklar, afetler, savaşlar onun için 
bayram sayılır. Çünkü böyle durumlarda 
hem üreticileri, hem de tüketicileri korkunç 
miktardaki kâr ve faizle, kanlarını kurutur
casına sömürür, soyar. Yüzde birkaç yüze 
çıkarır, kâr ve faiz oranını. 

İşte onların ekonomide oynadıkları bu 
kanser tümörü benzeri rol, onların ruhiyat
larının şekillenmesinde belirleyici miktar
da rol oynar. 

Hani Marks sta da der ya, “ n mi 
li iğin le irisine Ka ” adlı, “Das 

Ka i al”in hazırlık çalışması sayılan, ünlü 
eserinde:

“ la m  lduğum e ir e  ula l-
d an s nra in elemelerime la u lu  
e mi  lan enel s nu  sa a le r-
müle edile ilir  arl lar n n lumsal 
üre iminde  insanlar  aralar nda  -
runlu  endi iradelerine ağl  lma an 

elirli ili iler urarlar  u üre im ili -
ileri  nlar n maddi üre i i ü lerinin 
elirli ir eli me dere esi le r ü ür  
u üre im ili ilerinin ümü  lumun 

i isadi a s n  elirli lumsal ilin  
i imleri le r ü en ir u u i e si a-

sal üs a n n ü erinde ü seldiği s mu  
emeli lu urur  addi a am n üre im 
ar  enel lara  lumsal  si asal e 

en ele üel a am süre ini ulland -
r r  nsanlar n arl ğ n  elirle en e  

ilin leri değildir  am ersine  nlar n 
ilin ini elirle en  lumsal arl la-

r d r ” (Karl Marks, age, nsöz)
Gerçekten de, altın değerinde bir eko

nomik, politik, psikolojik tahlil, değil mi 
arkadaşlar?

İşte tam da bu sebepten, yani AKP’gil
ler’in ekonomide oynadıkları bu asalak, 
sömürgen, vurguncu rol, onlarda vicdan 
teşekkülüne imkân vermiyor.

Onları başka hiçbir canlı türünde rast
lanmayacak biçimde acımasız kılıyor, his 
yoksunu kılıyor, insan düşmanı yapıyor. 

Tabi  aynı zamanda da gözü doymaz 
bir hırsla sömürme, soyma, talan etme ve 
kamu malı aşırma özelliği, hatta kişilik ka
rakteri veriyor onlara. 

ABD Emperyalist Haydutlarının 1950 
sonrası uygulamaya koydukları “ e il Ku-
a  r esi” çerçevesinde önleri tümüy

le açıldı, bu sınıfın. Bunlar için din, daha 
doğrusu tersyüz edilmiş, içi boşaltılmış 
sahte din, yani Muaviye Yezid Dini, biricik 

siyasi ideolojidir. Ortaçağ’ın Ümmetçilik 
Konağını yaşadıkları için de, bunlar ken
diliğinden, Kıvılcımlı’nın da belirttiği gibi 
vatansız ve milletsizdir. Yani hiçbir ulusal 
değer taşımazlar. 

Bunlar, işte bu sınıf karakterlerinden 
dolayı, vatanlarını ve halklarını kolayca 
ABD AB Emperyalist Haydutlarına peşkeş 

çekebilirler. Çekmişlerdir de, tanık olundu
ğu gibi...

İşte bu yüzden, ABD bunların en hırslı, 
en acımasız, en gaddar, en zalim olanların
dan temsilcilerini devşirip, örgütledi, par
tileştirdi, iktidara taşıdı. 15 yıldan bu yana 
da iktidarda tutmaktadır. Bunlar da, yine 
bilindiği gibi, Emperyalist ABD AB çakalı 
ve Siyonist İsrail ne istediyse vermektedir. 
Onların bir dediğini iki etmemektedir.

İşte bu özelliklerinden dolayı, bu sı
nıfın iktidardaki partisi AKP’giller, Gezi 
İsyanı’mız günlerinde 10 küsur gencimizi 
büyük bir acımasızlıkla, gaz fişekleriyle 
vurdurtarak katlettirdi. 

Berkin’imizin annesini bile yuhalat
tı, Antep Mitinginde “hülooğğ”cularına. 
Evladını öldürttüğü bir annenin acılarını 
ve feryatlarını hiçe sayıp yuhalattı onu. 
Onların Büyük Patronu, işte böylesine bir 
acımasızlığa sahiptir. aten de o yüzden iç
lerinde o, en büyük olmuştur. 

Bunlar, tam bir kanunsuzlukla işlerini, 
ekmeklerini ve öğrencilerini ellerinden 

aldıkları Nuriye’mize, Semih’imize ve on
ların yürekleri kan ağlayan annelerine de 
zerrece acımazlar. Tersine, “oh olsun, öl
sünler”, derler. 

Bunlar, işte bu sınıf karakterlerinden 
ötürü ABD AB Emperyalist çakallarına 
ve Siyonist İsrail’e piyonluk etmişlerdir, 

15 yıldan bu yana. Ve Ortadoğu’da bu em
peryalistlerin katlettiği 10 milyon masum 
Müslümanın kanına, bunların da elleri bu
lanmıştır. 

Emperyalistlerin suç ortağıdır bunlar. 
Dikkat edelim, hâlâ da gözleri kana doy
muş değildir, efendileri olan emperyalist 
devletler gibi.

Fakat, hep söylediğimiz gibi, bütün 
zalimliklerin sonu gelir. Bütün diktatörler 
yıkılır. Türkümüzde de dendiği gibi “ -

i a dün a a ü ümdar lma ” Sürgit 
hükümdar olmaz...

Bunların da sonu gelecek kuşkusuz, Ta
rihteki benzerleri gibi.

al  a l  ene eği
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N urullah  Ankut
HKP Genel Başkanı

A D m eryalist Hayd tlarının 1 5  s nrası yg -
lamaya k yd kları “Yeşil Kuşak Pro esi” çe r ç e ve -
sinde önleri tümüyle açıldı,  sınıfın. nlar için din, 
daha d r s  tersyüz edilmiş, içi şaltılmış sahte din, 
yani aviye-Yezid Dini, iri ik siyasi ide l idir. rta-
ça ’ın mmetçilik K na ını yaşadıkları için de, nlar 
kendili inden, Kıvıl ımlı’nın da elirtti i gi i vatansız 
ve milletsizdir. Yani hiç ir l sal de er taşımazlar. 



Ç ağrışım olur; Hz. Mu-
hammed’in Kur’an’da 
geçen şu sözü gelir ak-

lıma:
“D ğrusu u i insan  er-

e en  alim   nan-
rdür ” (İbrahim Suresi, 4. 

Ayet, Yaşar Nuri ztürk Me-
ali)

Ve de benim pek çok kez 
tekrarladığım şu kanaatim ge-
lir aklıma:

Canlıların en yücesi, en şe-
reflisi de, en alçağı, en iğren-

ci de insan türü 
içinden çıkar.

Beni bugüne 
dek kahreden, 
mahveden, acı-
lara boğan tablo 
hep şu olmuştur:

Bir annenin, 
evladının tabu-
tuna sarılıp fer-
yatlarla ağıtlar 
yakışı...

Böyle bir 
görüntüye hiç 

dayanamamışımdır. Nerede 
olursam olayım, kaç yaşında 
olursam olayım, acıyla dol-
muştur yüreğim. nlenemez 
bir biçimde süzülmüştür göz-
lerimden yaşlar.

Ne diyelim?..
Keşke Nuriye ve Semih’in 

başına kötü bir şey gelmese...
Bu analar daha fazla acılara 

gark olmasa...
al  a l  ene e-

ği
29 Haziran 2017

N urullah  Ankut
HKP Genel Başkanı
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Yaşınız çok genç. 
Kalbiniz çok temiz. 
Ruhunuz çok içtenlikli. 
Ahlâkınız çok yüce. 
Talebiniz çok haklı...

***
Despotlar yıkılacak.
Sarayları çökecek.
Bu kan, bu sömürü, bu ta-

lan, bu zulüm bitecek.

İnsanlık gerçek insancıl bir 
dünyaya kavuşacak...

Size kötü bir şey olursa, 
ağlarım...

al  a l  ene e-
ği

24 Haziran 2017 
N urullah  Ankut

HKP Genel Başkanı

Nuriye ve Semih kardeşlere... Bir an için unutalım Nuriye’yi, Semih’i
Şu annenin feryadına bir kulak verelim:

“İnanabiliyor musunuz, öpemedim çocuğumu. Sarılıp doya 
doya öpemedim. Sadece kemikten ibaret, erimişti.

Kıyıp sarılamıyorsunuz bir şey olacak diye.”
Bu annenin yüreğindeki cehennem yangınının, tahammülsüz 

acının binde birini olsun, empati yapıp duyamıyorsanız eğer; 
sizin de yüreğiniz acımıyorsa, gözleriniz yaşla dolmuyorsa 
ve de hâlâ “Ben de insanım” diyebiliyorsanız, bir kez daha 

kahrolurum ben. Ve insanlığımdan utanırım.
Yani sizlerle aynı türden olduğumdan utanırım.

Türkiye’yi kan gölüne 
çevirmelerine isyan etmek 

hakaret değildir
Kovuşturma izni alınmış olan “Ka-

nunsu lar ” kitabıyla ilgili olarak da 

haftaya Çağlayan Adliyesinde olaca-
ğız.

Bugün de, “Kadim Dostu”, mücade-
le yoldaşı Genel Başkan Yardımcımız 
Mustafa ahbaz ve üç avukat yolda-
şımızla birlikte gittiği, “Kanunsu lar 

” kitabıyla ilgili çağrıldığı Çağlayan 

Adliyesi Savcılığında bir saati aşkın 
bir süre içinde, AKP’giller’in işlediği 
suçları bir bir sayarak baştan aşağı suça 
bulaşmış, onlarca kez müebbet hapis 
cezasıyla cezalandırılmaları gereken 
kriminal suçlulardan oluşan bir suç 

örgütü olduklarını; bunların saymakla 
bitmeyen yolsuzluklarını eleştirmenin; 
eğitimi, orduyu, yargıyı tamamen ege-
menliği altına almalarına, Mustafa Ke-
mal’e ve silah arkadaşı İsmet İnönü’ye 
“iki ayyaş” denmesine; Laik Cumhuri-
yet’i yıkmalarına, ABD ve AB’nin ül-
keyi en az üçe bölme planı olan yeni 

Sevr’e hizmet etmelerine, BOP planı 
uğruna Müslüman Halkları için ölüm 
tarlaları haline getirdikleri,  kan gölüne 
çevirdikleri Ortadoğu’da işlenen suçla-
ra ortak olmalarına isyan etmenin asla 
bir hakaret olmadığını haykırdı.

Hakaret etmenin İnsan olarak, Dev-
rimci olarak, Sosyalist olarak, Yurtse-
ver olarak değer yargılarıyla ve ahlâ-
kıyla bağdaşmadığını belirtti. Son söz 
olarak da Hz. Muhammed’in; “ ir el-
de i rada alimler ü ün idde i le 
ulümlerini sürdürürler  ir e  i i 
ile al  “e  alim” di eme se n-

lara   eldeden umu  esilmi ir ”, 
sözünü hatırlatarak; Tayyipgiller’in bir 
korku imparatorluğu yarattıklarını ama 
kendisinin ve yoldaşlarının asla kork-
madıklarını, hiçbir zaman korkmaya-
caklarını ve hiç kimsenin, hiçbir şeyin 
kendilerini korkutamayacağını belirtti.

sta’mız i me  K l ml ’nın 
dediği gibi; “ a an a n  s leme -
en r ar ale elme ense lme  
eğdir” sözleriyle AKP’giller’i yargı-

lamasını noktaladı.
Parti avukatları da 10 sayfadan 

oluşan, yukarıda özet olarak sunulan 
düşünceleri açtıkları dilekçelerini ve 
dilekçe ekinde hakaret suçuyla ilgili 
Beraat kararlarını içeren AİHM, AYM, 
Yargıtay ve muhtelif Ceza Mahke-
meleri kararlarını sundular ve ayrı-
ca zamanaşımı itirazında bulundular. 
09.06.2017

t r   e

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut AKP’giller’i yargılamaya devam ediyor…

İlkin, isan ayında “Şu Kara Günlerin Değerlen-
dirilmesi” kita ıyla ilgili ifadeye ça rıldı, enel aş-
kan’ımız. İki av kat y ldaşımızla irlikte gitti i m-
niyette alınan ifadesinde enel aşkan’ımız mal m 
ld  üzere AKP’giller’i yargıladı.

D aha geçen hafta Halkın 
Kurtuluş Partisi Genel Başkanı 
Nurullah Ankut, hakkında, 

Derleniş Yayınları’ndan çıkan 
“Kanunsu lar ” kitabı nedeniyle 
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiası 
ile açılan soruşturma kapsamında 
Savcılıkta ifade vermiş; daha doğrusu 
Kaçak Saraylı Reis’i ve avanesini 
yargılamıştı.

Bugün de (1 .06.2017) yine 
Derleniş Yayınları’ndan çıkan 
“Kanunsu lar ” kitabından dolayı 
açılan soruşturma nedeni ile bu sefer 
Halkçı Hukukçular tarafından yazılı 
olarak beyan dilekçesi verildi.

Ülkemizde 15 Temmuz olayından 
sonra, sol ortam da dahil, birçok 
kesimde büyük bir kafa karışıklığı 
yaşanırken, yılmaz devrim savaşçısı 

Nurullah Ankut, hemen hemen her 
gün çıkan değerlendirme yazıları 
ile bu olayın “ i r a ağ  
Gü ün el irliği le lar  ai  

um uri e in miras n  a la m 
Ka as ” olduğunu ortaya netçe, 
belgeleriyle koymuştu. Birçok aydın 
korkudan ülkeyi hızla terk ederken, 
insanlar evlerinden çıkmaya korkar 
hale gelmişken Nurullah Ankut 
korkusuzca olayları ortaya koymuş 
ve cepheden, netçe AKP’giller’i 
işledikleri suçlardan dolayı mahk m 
etmiştir.

Soruşturmalar “Cumhurbaşkanına 
hakaret” iddiası ile açılıyor ama 
ortada bir Cumhurbaşkanı yok, bir 
siyasi partinin Cumhurbaşkanlığı 
koltuğunu gasp etmiş, diploması 
bile olmayan lideri var. Yani böyle 
bir soruşturmanın temeli olan 
Cumhurbaşkanlığı makamındaki 
kişinin “Cumhurbaşkanlığı” 
Anayasaya ve yasalara göre yok 
hükmündedir.

Ancak ne yazık ki son dönem 
hukuk sistemi terse dönmüş durumda. 
Ülkeyi soyup soğana çeviren, her 

türlü yolsuzluğu, vurgunu yapanlar; 
çocuklara tecavüz eden suçlular değil, 
suçlular hakkında konuşan, yazan çizen 
ve bunlarla mücadele eden insanlar 
AKP’giller’in hukuk bürolarına 
dönüştürülmüş mahkemeler tarafından 
yargılanıyor. Bu haksızlıklara karşı 
ağzını açıp en ufak bir kelam eden, 
haksız ve hukuksuz muameleler 
görüyor, sindiriliyor.

Tüm bunlara rağmen bu ülkenin 
gerçek vatanseverleri, halkseverleri 
olan HKP’liler ise Genel Başkanları 
Nurullah Ankut önderliğinde 
korkusuzca mücadele ediyor

Büyük Halk Ozanı a m 
i me ’in 1925’te yazdığı “  Du ar” 

şiiri duygularımızın tercümanıdır:
O duvar
o duvarınız,
vız gelir bize vız
Bizim kuvvetimizdeki hız,
ne din adamının dumanlı vaadinden,
ne de bir hülyanın gönlü 

yakışındandır.
O yalnız
tarihin o durdurulmaz akışındandır.
Bize karşı koyanlar,

Karşı koymuş demektir:
Maddede hareketin,
yürüyen cemiyetin
ezeli kanunlarına.
Sük n yok, hareket var
bugün yarına çıkar
yarın bugünü yıkar
ve durmadan akar
akar
akar.
Biz bugünün kahramanı,
Yarının
Münadisiyiz
Biz durmadan akan,
yıkıp yapan
akışın
çizgilenmiş sesiyiz.
Biz,
adımlarını tarihin akışına uyduran
temelleri çöken emperyalizme 

vuran,
yarını kuran
larız

O duvar,
o duvarınız,
vız gelir bize vız

1  Haziran 2017

Halkçı Hukukçular

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’a Bir Soruşturma 
da “Kanunsuzlar 3” Kitabından Açıldı!

Soruşturmalarınız, Davalarınız “Vız Gelir Bize Vız!”
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Geçtiğimiz günlere damgasını vu-
ran olaylardan biri, başta Manisa 
olmak üzere birkaç farklı ilde ya-

şanan asker zehirlenmeleri oldu, bildiğimiz 
gibi. Konuyla ilgili olarak Emekli Binbaşı 
Metin Gürcan şunları yazdı, T24 İnternet 
Gazetesi’nde:

“ n s n la  anisa da i in i i-
ade ği im u a nda  a iran 
ünü eme  nedeni le a anan  u a  
a ld ğ  anda resmi a lama enü  a-
lmad ğ  i in ri a e lerden la a-

ra   ila  in aras  e me i imi in 
e irlenmesi la  a n ali nin a la-

mas na re alen eda isi süren ü ler-
e e me i en anlar  i e ani De -

le e e ille e emane  lan a lar n n 
da durumu ri i mi

“Şimdi a l  u  i  da a n e   
a s anisa   a s anisa   
a iran Di ar a r   a iran ani-

sa da i as eri irli lerde e irlenme 
lduğu a erlerini med ada udu  
ine as na ans d ğ  adar  ile  a-
s an u ana as eri irli lerde rü-

len da e irlenmesi a alar nda   
e me i  as ane e se  edildi e an  

i e emane  r üsnü el a a n  
u nedenle a e i ” (http: t24.com.tr

yazarlar metin gurcan manisa asker zehir-
lenmesi ve ogrettikleri,17511)

Yaşanan bu vahim tablo üzerine 
AKP’giller’in “Dü ü  r lli” ama Euro-
pean nvestigative Collaborations (E C) 
tarafından yürütülen Malta Belgeleri Pro-
jesi’nin gösterdiği gibi, vurgundan, kamu 
malı hırsızlığından, talandan hatrı sayılır 
bir servet edinen “Başbakan”ı Binali Yıldı-
rım bile kamuoyuna açıklama yapmak zo-
runda kaldı. “Kas  da il er ürlü i mali 
ara r ru ”, diyerek “kamuoyunun 
yüreğine su serpti”...

Düşük Profilli araştıradursun, askerin 
yediği iki lokma yemeği bile peşkeş aracı 
haline getiren AKP’giller’in ihale vurgun-
ları gün yüzüne çıkıverdi. Odatv yazıyor:

“G D D K  Ş K   
K

“ e is ra elen as eri irli lerde i 
e irlenme a alar n n ard ndan  ir-

li lere eme  sağla an ir e  amu u-
nun ündemine urdu  a eme

“ n ara mer e li a eme in i i 
r ağ  ulunu r  unlar e si ar ile 
li sman ar  Di ar a rl  lduğu 
ilinen ailenin ir e i lan a eme  
illi a unma a anl ğ n n a ğ  i a-

leleri alara   ü ü  as eri irliğe e-
me  sağl r

“ a eme in sa i lerinden e si 
ar n ad   emmu  dar e iri i-

minden s nra as na ans m  ar  
dar e iri iminden s nra a la lan 
“dem rasi n e i”nde s a larda e -
le en a anda lar i in  in  i ili  
eme  a rlam  e u a lama  a -

m
“ al m n ür iradesine  ele e-

ğine irli  e era erliğimi i e i iren 
dem rasi n e lerine des e  ama  ile 

er la rmda dem rasi i sa unan 
dar elere ar  di  duran a eme -
ili  i  Ş ne im Kurulu lara  

dem rasi nüllülerine des e  ama  
ile dem rasi n e ine a lan üm al-

m a eme  e i e e  i ram nda u-
lundu  ramlar m la em al m a 

em de dem rasi e ele eğimi e a  
sunma a al ” (http: odatv.com yi-
ne manisa yine zehirlenme 1706171200.
html)

Görüldüğü gibi askerleri zehirleyen gı-
daları tedarik eden şirketin sahipleri kayıt-
sız şartsız, koşulsuz birer AKP’giller hiz-
metkârı. O kadar ki, 15 Temmuz Kanlı Ga-
nimet Paylaşım Savaşı günlerinde sokak-
ları mesken tutup devletin tüm imkânları 
seferber edilerek “Demokrasi Nöbeti”ne 
girişen meczuplaştırılmış, saf, cahil kitleye 
yemek veriyor, bugün askerleri zehirleyen 
Rota Yemek irketi. Tabi  bunun karşılığı-
nı da askere yemek ihalesini kaparak almış 
oluyor...

Hikayenin buraya kadar olan kısmı, sa-
nıyoruz bizleri çok da şaşırtmıyor. 15 yıllık 
saltanatları boyunca AKP’giller hükümet-
lerinin hayata geçirdiği onlarca, yüzlerce 
insanlık dışı icraatı biliyoruz, gazetemizde 
bunlara yeterince yer veriyoruz. Onlar için 
vurgun, talan, kamu malı hırsızlığı; insanı, 
hayvanı, doğayı katletmek birer karakter 
özelliği haline gelmiştir artık. Vurgunları-
nın, peşkeşlerinin, talanlarının, hırsızlık-
larının devam etmesi için bırakalım bin, 
iki bin askeri; koskoca bir ülkeyi gözlerini 
kırpmadan feda ederler, nitekim ediyorlar 
da. Eskilerin deyimiyle cibilliyetleri iktiza-
sıdır satıp geçmek...

O bakımdan biz hikayenin bir başka 
yönü üzerinde duracağız.

Olayın bir diğer yönü de; askerlere bo-
zuk gıdalar verilmesinin, bunun sonucun-

da yaşanan zehirlenme olaylarının video 
görüntülerinin ve fotoğraflarının internete 
düşmesinin ne yazık ki “en keskin muha-
lefet alanı” haline gelen sosyal medyadaki 
yansımaları oldu. İnsanlarımız, “ irliğimi-
e d nün e i i d e e ler” diyen asker-

lerin perişan hallerini görünce dayanama-
yıp soluğu klavye ya da telefon tuşlarının 
başında aldılar. “Kahraman askerlerimizi 
bu hale getirenler utansın”lardan tutun, 
“Elleriniz kırılsın”lara kadar birçok kahır 
ve beddua sözcüğü klavyelerden ekranlara 
döküldü, oradan da adına T itter, Face-
book vb. denilen gökkubbede acıklı birer 
seda olarak yayılıverdi

Amacımız insanlarımızın gösterdiği bu 
haklı tepkileri küçümsemek değil elbette. 
Halkımızın bilincinde, belleğinde hâlâ iş-
galci, tecavüzcü, emperyalizmin maşası 
Yunan’ı denize döken Ordu var. Hâlâ vatan 
topraklarını parçalamak için Andolu’ya ge-
len, anasının bacısının namusuna el uzatan 
İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı tarihlerinin en 
ağır hezimetlerinden birine uğratan, her 
zaman ifade ettiğimiz gibi emperyalizmi 
Tarihte ilk defa mağlup eden Mustafa Ke-
mal’in Ordusu var.

Ancak askerlerimizin, Ordumuzun bu 
perişan vaziyetine tepkisiz kalamayan iç-
tenlikli, vatansever insanlarımızın da ola-
yı sadece basit bir gıda zehirlenmesi, ih-

malkârlık olarak görmemesi gerekir.
Evet, Türk Ordusu’nu zehirlediler...
Ama Ordumuzu zehirleyen sadece 

Rota Yemek irketi veya diğer yandaş şir-
ketler değildi.

Tam Bağımsızlığın, Laik Cumhuri-
yet’in güvencesi olan Türk Ordusu, özel-
likle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra Batılı Emperyalistler için, bölgemiz-
deki emperyalist talanlarının önündeki en 
büyük engellerden biriydi. Emperyalist 
akıldanelerin bu konuya ilişkin yaptıkları 
sözde analizlerin haddi hesabı yoktur. On-
lara göre Türk Ordusu zayıflatılmalı, yerli 
işbirlikçilerinin yakın zamanlarda söyledi-
ği gibi, “si e ü enli isi” konumuna ge-
tirilmeliydi. İşte emperyalistler bu amacına 
ulaşabilmek için Mustafa Kemal’in Ordu-
su’nu çökertme stratejisini kerte kerte ha-

yata geçirmeye başladılar.
Bu amaçlarını gerçekleştirmek için de 

devşirilmeye müsait karakterdeki halk düş-
manlarını bulup teker teker iktidara taşıdı-
lar. Yerli işbirlikçiler de görevlerini, ABD 
Emperyalistlerinden aldıkları emirleri tas-
tamam yerine getirdiler.

İşte Türk Ordusu’nun zehirlenmesi tâ 
buralara dayanmaktadır. 

ABD’nin icazeti ve onayı olmadan ik-
tidara gelemeyeceğini bilen, bu yüzden de 
kendi benliğini, vatanını ve ordusunu kol-
tuk, para ve tabi  ki iktidar karşılığında sa-
tan zevat eliyle zehirlenmeye başladı Türk 
Ordusu.

Ve elbette bu zevatla birlikte emperya-
lizme topuk selamını çakıp “emredersiniz” 
diyen sözde paşalar, NATO generalleri zerk 
etti ölümcül zehirleri Türk Ordusu’nun 
bünyesine.

Dönemin DGM Savcısı Nuh Mete Yük-
sel karşısında, yaptığı şeyleri “dizleri titre-
yerek”, alenen inkâr edecek kadar yüreksiz 
bir mücrimin karşısında “Kes lan a a ” 
postasını sineye çeken, pısan, askerlik onu-
runu ayaklar altına alan Tosun Paşalar ze-
hirledi Orduyu.

Süleymaniye’de askerlerin başına çuval 
geçirildikten sonra “müzik notası” metafo-
ruyla zekâ ve mizah pırıltıları sergileyen 
yüreksiz zehirledi Türk Ordusu’nu.

Pensilvanya’daki Amerikan uşağıyla 
devleti ve Orduyu yarı yarıya paylaşan, 
“ne istedilerse veren” AKP’giller zehirledi, 
Mustafa Kemal’in Ordusu’nu.

Ordunun içine düşürüldüğü şu içler acı-
sı duruma bir bakın:

15 Temmuz sonrası internet üzerinden 
yayın yapan Vzglyad Gazetesine yazdı-
ğı ve Türk Ordusu’nun gerçek anlamda 
nasıl zehirlendiğini anlattığı makalesin-
de Rus gazeteci Evgeni Krutikov, Türk 
Ordusu’nu “Kağ an Ka lan” olarak 
nitelendiriyor. (https: sputnikne s.com
politics 20160727104 684978 turkey ar-
my po er coup )

Suudi Arabistan sosyal medya kullanı-
cıları bile o malum 15 Temmuz fotoğrafla-
rını paylaşarak alay ediyor bu orduyla.

Mafya çetelerinin gözüne kestirdik-
leri bir kahvehaneye gelip çökmesi gibi 
Ege’deki adalarımıza çöken, oraları silah-
landırıp burnumuzun dibinde gerçek top-
larla, mermilerle askeri tatbikat yapan Yu-
nanistan’ın Savunma Bakanı Türk Ordu-
su’yla alay ediyor, galiz küfürler eşliğinde.

Nasıl cesaret edebiliyor buna?
Kaçak Saraylı Mücrimin ve etrafındaki 

suç ortaklarının en azılı Laik Cumhuriyet 
ve Ordu düşmanı olduğunu biliyor. Or-
duyu parçaladıklarını, herbir parçayı da 
kendilerine bağlayarak işlevsizleştirdikle-
rini biliyor. 15 Temmuz Ganimet Paylaşım 
Kavgası’nın en kahredici sonucunun, Türk 
Ordusu’nun şerefinin ayaklar altına alın-
dığı gerçeği olduğunu görüyor. Ve açıktan 
Sevr’e dönüşü dillendirme cesareti buluyor 
kendinde:

“ ür i e süre li e ilde er e le -
irdiği a lamalarla r am  ele ri -

lendirme e al r  i im e a m  
ulusal e emenliğin sa unulmas  ulus-
lararas  u u a e anla malar na sa  
er e esinde erilme edir  E  L -

 A     
A     

     T  
    
    
    -
    

unun s nu una u sa a  e  era-
er an  ldu  Di leri ü erine dü en 
rd ğan us a an u in den uri e 
a nda a ğ  a lamalar i in ür 

diledi  Kendisi i  si ase  nedeni le ulus-
lararas  amu unu e unanis an  
a i e edeme e eğini anlamal ” (http:
odatv.com lozani istemiyorsa sevre done-
lim 0112161200.html)

Ne kahredici bir trajedidir ki, Türk Or-
dusu’na son darbe de emperyalistler tara-
fından, Yunan Bakanın deyişiyle “Dizleri 
üstüne çöken Erdoğan”ın eliyle vurulu-
yor...

Sonuç olarak, asker zehirlenmeleri 
sonrası sosyal medyada izlediğimiz acık-
lı hastane manzaralarının nedeni basit bir 
gıda zehirlenmesi değildir. Mustafa Kemal 
Ordusu’nun bünyesine yaklaşık 60 yıl-
dır ölümcül zehirler yavaş yavaş enjekte 
edilmektedir. Askerlerimizin, Ordumuzun 
şamar oğlanına çevrilmesi, itibarsızlaştırıl-
ması, bu kadar perişan bir görüntü sergile-
mesi, söz ettiğimiz süreçten bağımsız ele 
alınmamalıdır. Aynı analojiden yola çıkar-
sak, ne yazık ki 15 Temmuz sonrası Türk 
Ordusu bir “altın vuruş”a maruz kalmıştır. 
Ordunun bu günkü koşullarda toparlanıp 
toparlanamayacağını zaman gösterecektir. 
Bu anlamda en büyük görev ise toplumsal 
mücadele bayrağını yükseltenlere düşmek-
tedir. Bu bayrağın daha yükseklerde, daha 
geniş kitlelerce dalgalandırılması, devrimci 
geleneğini yüzyıllar boyu muhafaza eden, 
özellikle Ordu Gençliğimizi de etkileye-
cektir mutlaka. Ordu Gençliğimizin bugün 
Tayyipgiller eliyle düşürüldüğü duruma 
aldanmayalım. Halk çocuklarından müte-
şekkil Ordu Gençliğimiz de Demokratik 
Halk İktidarı Mücadelemize kayıtsız kal-
mayacak, kavgamızın haklılığını ve doğ-
ruluğunu görecek ve bizimle omuz omuza 
mücadele edecektir.

Ve o mücadele bayrağı 1920’den beri 
Eneski Sosyalistlerin ellerinde dalgalan-
mış, bir an bile yere düşmemiştir. O bay-
rağı bugün al n Kur ulu  ar isi dal-
galandırmaktadır. Bedeli ne olursa olsun, 
dalgalandırmaya devam edecektir.

Toplumumuzun tüm antiemperyalist, 
antifeodal ve antişovenist kesimleriyle bir-
likte İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı başarıya 
ulaştırıp Demokratik Halk İktidarımızı ku-
racağız

Geleceğiz, kokuşmuş iktidarınızı, kanlı 
tiranlığınızı yıkacağız

al  a l  ene eği  q

Tü rk O rd usu’ nu kimler zeh irled i?

A skerlik yapmakta olan gencecik in-
sanlar var. Baba ocağından ana sı-
caklığından uzakta. Devlete ema-

net güya. Yemek yemeleri gerekiyor doğal 
olarak, her insanın yapmak zorunda olduğu 
gibi. Lakin, yedikleri yemeğin lezzetini bir 
yana bırakalım, 20’li yaşlarda askerlik gö-
revini yapan gencecik fidanlar hiç olmazsa 
sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabiliyorlar 
mı?

Hayır. Hem de yüzlerce binlerce kez 
hayır.

Manisa’da 24 gün içinde binlerce asker 
üst üste zehirleniyor yemeklerden. yle bir 
kere iki kere de değil hem, tam dört kere 
üst üste.

Binlerce asker bir aydan daha kısa bir 
süre içerisinde aynı yemek şirketinin yap-
tığı yemeklerden yedikleri için besin zehir-
lenmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırılıyor. 
İsyan ediyoruz, İD’in elinde cayır cayır 
yaktırdığınız, ABD Emperyalistlerinin 

BOP’u için cehenneme dönen Suriye’de 
katlettirdiğiniz yetmedi, bir de bozuk ye-
meklerinizle mi zehirliyorsunuz bu asker-
leri. Kulaklarımıza inanamıyoruz önce. 
Sonra acı gerçek bir tokat gibi çarpıyor yü-
zümüze ve yüreğimize. Bir er, r üsnü 

el a am n  a e i  haberi geçiyor. 
Yok. gerçek bu, Hüsnü zel, bir halk çocu-
ğu, yediği yemekten zehirlenerek hayatını 
kaybediyor. Savaşta, çatışmada ya da başka 
bir kanlı olayda değil, yediği yemekten

AKP İktidarıyla birlikte 200  yılından 
beri askeri birliklerin ve eğitim kurumla-
rının yemek hizmeti özelleştirilmeye baş-
ladı. ür er r ür , 21 Haziran 2017’de 
Oda TV’de yayımlanan yazısında, 2008
2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu 
Komutanı olduğu dönemde özelleştirme 
konusunda kendisine baskı yapıldığını be-
lirtiyor.

Düşünüyoruz bir yandan, ülkenin gü-
venliğini emanet ettiğiniz Ordu’nun yemek 

hizmeti özelleştirilebilir mi?
Kurtuluş Savaşı’nı, Çanakkale afe-

ri’ni düşünüyoruz. AKP’giller iktidarı ön-
cesini düşünüyoruz. Ordu içerisinde yemek 
pişirmek de bir askerlik göreviydi. Görev 
paylaşımının bir parçasıydı.

Kendi yemeğini kendi pişirmeyecek bir 
ordu olabilir mi? Savaşlarda o cepheden bu 
cepheye koşarken yemek işini bilen, orga-
nize edebilecek yetişmiş askeriniz yoksa, 
bu ordu ne yiyip içecek, aç mı kalacak?

Demek ki, Ordunun yemek hizmetleri 
de önemli bir askerlik işidir, tıpkı diğer as-
kerlik görevleri gibi. İşte bu yüzden özel-
leştirilemez. Yemek şirketlerinin Paraba-
balarının kâr hırsına teslim edilemez.

Ayrıca bir ülkenin ordusunun yemek 
hizmetlerinin özelleştirilmesi güvenli de-
ğil. Her türlü sabotaja açık. Yaşanan son 
olaylarda gördüğümüz gibi, özel yemek 
şirketleri bu işi kâr amacıyla yapıyor. Ye-
mek için kullanılacak hammaddenin en 
ucuz olanını kullanmaya çalışıyor. Bozuk, 
kalitesiz malzemeleri üç kuruş kâr için 
imha etmiyor, atmıyor. Bozuk tat ve koku-
yu bastıracak çeşitli işlemler uygulayarak 
yeniden kullanıyor. Gazetelere açıklama 
yapan bir Rota Yemekçilik çalışanı, bizim 
bu sözlerimizi doğrulayan açıklamalar ya-
pıyor; “ i  de radan eme  emi ru  

e a lmas  ere en mal emeler e rar 
ullan l r”, diyor. Tavuğun dışarıda tu-

tulup, soğuk hava deposuna konmadığını, 
kokan ürünlerin tekrar ısıtılarak askerlere 
verildiğini belirtiyor.

Ordu içinde yemek hizmetlerini asker-
lik görevinin bir parçası olarak gören ve 
yapan askerlerse,  sağlıklı ve doyurucu bir 
yemek üretmeye çalışır.

Manisa’daki zehirlenme olaylarının mi-
marı Rota Yemekçilik firmasının ortakla-
rından e si ar ile K  mas a il-
le e ili alu  e in  samimi oldu-
ğu ifade ediliyor. Firma 15 Temmuz sonrası 
meydanlarda gericilik rüzgârları estirenlere 
de ücretsiz olarak yemek dağıtmıştır. Fir-

manın bundan dört yıl önce Diyarbakır’da 
Veysi Avşar tarafından 100 bin TL sermaye 
ile kurulduğunu öğreniyoruz. irketin ir 

l i inde serma esini  mil n e çı-
kardığı ve 2014’te şirket merkezini Anka-
ra’ya taşıdığı, şirketin sermayesinin i i a  
n e  mil n e yükseldiği biliniyor. 

Buradan da anlaşıldığı üzere, AKP’giller, 
yürü ya kulum demişler Rota’ya.

Bu çapta bir zehirlenme olayı karşısın-
da derhal yemek şirketinin sözleşmesinin 
fesh edilmesi ve adli sürecin başlatılması 
gerekir. Ancak, öğreniyoruz ki, AKP’gil-
ler’le çıkar ortaklığı olan Rota Yemekçilik 
gibi firmalarla yapılan sözleşmelerde öyle 
hemen feshedilemiyor. AKP’giller, ülkenin 
askerinin canına kastedenleri koruyor. Söz-
leşmeye koydukları bazı maddelerle söz-
leşmenin feshi zorlaştırılıyor. Yemeklerin 
bozuk çıkması bile buna sebep olamıyor. 
Bozuk kusurlu yemek ve zehirlenme gibi 
olayların birden çok defa tekrarlanması 
durumunda ancak sözleşmenin feshi gün-
deme gelebiliyor.

İçler acısı hallerini televizyonlardan 
izlediğimiz zehirlenen askerler, zehirlen-

dikleri yetmiyormuş gibi, buna tepki gös-
terdiklerinde kötü muamele gördüklerini 
ifade ediyorlar. “K mu ana a r eme  
eli r  i  a n  eme leri emi ru  

Şimdi ir e  dediğimi de de da a  e-
me le e di  edili ru  Kenara e i  
d ü rlar i i  Kan inden eme  e-
me  is ediğimi  aman an ini a a -

rlar”  diyorlar. Bu nasıl bir vicdansız-
lıktır. Hem zehirleyeceksiniz hem de Çıfıt 
gibi üste çıkıp cezalandıracaksınız.

Yazının başlığında da belirttiğimiz 
gibi, bu Ortaçağcıların, K iller in
dini iman  ara. Rota Yemekçilik de aynı 
toptan kesme bunlarla. Yani onun da dini 
imanı para. Bunlar Para Tanrısından başka 
Tanrı tanımaz. Kârlarına kâr katmak için 
gencecik halk çocuklarına bozuk yemek-
leri yedirir, zehirler, öldürür. Ve hiçbir şey 
olmamış gibi bir daha, bir daha ve birçok 
defa zehirlemeye devam eder. Bugün hal-
kımızın canına kıyanlar, yediği bir lokma 
yemeğe göz koyanlar, bunlar yanlarına kâr 
kalır sanırlar, yanılıyorlar. Hem de çok.q

Dininiz imanınız para…
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O rtaçağcı gerici AKP’giller, büyük 
bir hızla güzelim yurdumuzu 
ABD AB Emperyalistlerinin 

böl, parçala yönet projesi olan BOP 
uygulaması bağlamında bölünmeye doğru 
götürürken, aynı anda toplumumuzu da 
kadın erkek cinsiyeti açısından bölme 
çalışmalarına hız vermektedir. Bildiğimiz 
gibi, “ em er alis ler ir ül e e 
irdi lerinde  ül ede i en eri i  

asala  s n  e ümrelerle i irliği 
a arlar.” Bizim ülkemizde ise bu aşağılık 

işbirliğinde nirengi noktası olarak Din 
ve Kadın kullanılagelmiştir. Din namus 
elden gidiyor denkleminde olan hep 
kadınlarımıza olmuştur. 

2002’den bu yana ülkemizde kadının 
geldiği durum içler acısıdır. Parababaları 
ve onların yerli işbirlikçileri her başları 
sıkıştığında hep kadını malzeme olarak 
kullanagelmişlerdir. Bunun en son 
örneğini Tefeci Bezirgân Sermayenin 
merkezlerinden biri olan Bursa’da yaşadık.

Bildiğimiz üzere AKP’giller’in 
belediyeleri ara ara kadınlara yapılan tacizi 
bahane göstererek cinsiyet ayrımcılığını 

dayatan, kadınları toplumsal yaşamın 
dışına iten “ em e üs” ve “ em e 
a si” gibi uygulamaları hayata geçirmeye 

çalışmışlardı. rneğin Ankara ve İstanbul 
belediyeleri bu tür uygulamalarla ilgili 
anket yapıp benzer uygulamalarda 
bulunmaya yeltenmişlerdi. rneğin Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek t itter hesabından, “ a n a da 
lduğu i i  n ara me r sunda da 
ad nlara a r  ir a n u ulamas  

dene elim mi ” diyerek bir anket 
çalışması yapmıştı. 

 İBB’nin ise kadınlara “ em e 
a n”la ilgili nabız yoklamasına 

giriştiği gündeme gelmiş, İstanbul laşım 

A ’nin metro ve tramvay duraklarında 
yurttaşlara “ lman a  a n a e 

in a ur da i i i s an ul da da me r  
e ram a larda ad nlara el a n 
lmas n  is er misini ” sorusuyla bir 

anket yaptırdığı ortaya çıkmıştı. (internet 
haberleri)

Malatya ve Sivas belediyeleri ise 
“ em e a si” ve “ em e ram üs” 
uygulamalarıyla gündeme gelmiş ve büyük 
tepki çekmişti.

 Burada bir parantez açalım. Dikkat 
ederseniz her iki ankette de uygulamanın 
olduğu belediyelerde başta Almanya olmak 
üzere diğer ülkelere atıf yapılması dikkat 
çekici.

Basından takip edebildiğimiz kadarıyla 
Almanya’da kadınlara yönelik yaygın bir 
“ em e a n” uygulaması yok.

Bahsi geçen diğer ülke olan aponya’da 
ise, yaklaşık 10 yıldır Tokyo’daki bazı 
metrolarda “ em e a n”lar kullanılıyor. 
Ancak aponya, bu konuda örnek 
alınacak bir ülke olmaktan uzak, çünkü 
ülkede “ urumsalla r lm  insi e ler 
aras  e i si li ” eleştirileri hayli yaygın.

Kadınlar, erkeklerle aynı işi 
yapmalarına rağmen ancak onların 
maaşlarının yüzde 70’ini alabiliyor, Dünya 
Ekonomik Forumu’nun verilerine göreyse 
ülke cinsiyet eşitliğinde 104’üncü sırada 
yer alıyor.

İran, Dubai, Mısır, Endonezya 
gibi Müslüman ülkelerde “ em e 
a n” uygulamasına rastlamak mümkün, 

Güney Amerika’da taciz vakalarından 
dolayı Brezilya ve Meksika’da da bu 
uygulama hayata geçirilmiş, ancak riayet 
edildiğinden bahsetmek mümkün değil.

Kadın istismarı ve tecavüz haberleriyle 
sık sık gündeme gelen Hindistan’da da 2009 
yılından beri bazı şehirlerde “ an mlara 

el” vagonlar mevcut. Ancak ülkenin 
kadına şiddet ve cinsel saldırı vakalarında 
bu sayede bir gelişme yakaladığı 
söylenemez. 

Hindistan hâlâ, her gün ortalama 9  
kadının tecavüze uğradığı ve binlerce 
cinsel saldırı vakasının yaşandığı bir 
ülke. Bu yüzden Hindistan, kadınlara 
yönelik taciz vakalarının toplu 
taşımada “ e ri ” uygulamalarıyla 
azaltılamayacağının en canlı örneği. ( .
radikal.com.tr mine akgun)

 Doğrudur, toplu taşımada ayrı 
otobüs ya da vagon kullanan birkaç ülke 
var. Ancak bu uygulamaların olduğu 
ülkelerin hepsi kurumsallaşmış cinsel 
ayrımcılığın ve giderek artan cinsel taciz 
oranlarının bulunduğu ülkeler. Neden kötü 
örnekler alınıyor? Mesela haberlerden 
öğrendiğimize göre Madrid Belediyesi 
vagonlara “Kadına Yönelik Taciz Suçtur” 
levhaları koymuş. Bunu neden örnek 
almayalım. Yine aynı şekilde İzmir’de 
kadınlar geç vakitlerde durak dışında 
otobüse binip inebiliyorlar.

Bursa’da ise gerici ve ayrımcı uygulama 
hemen hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Bursaray istasyonlarında “ a an 
l ular m a n eli li a n” yazan 

uyarılar kapı girişlerine yerleştirildi. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi laşım 

irketi Burulaş yetkilileri, uygulamanın 
gelen talep üzerine başladığını, en son 
vagonda kadınlara öncelik tanınacağını, 
ancak erkeklerin de bu vagonlarda seyahat 
edebileceklerini açıkladı. Bununla ilgili 
ilerleyen günlerde 40 istasyona daha yazı 
konulacağını da kaydettiler.

Kadın cinayetlerindeki artış
 1400’leri çoktan geçti

Kadını erkekten ayıran bu uygulama 
ilk olarak Bursaray’ın Otosansit durağında 
hayata geçirildi.

Bursa’nın Doğu Yakası olarak bilinen 
çoğunluğu Doğu ve Güneydoğulu 
vatandaşlarımızın yaşadığı bu bölge, ne 
yazık ki, aynı zamanda tüm tarikat ve 
cemaatlerin de yoğun şekilde etkili olduğu 
Bursa’nın birçok yerleşim bölgesiyle 
kıyaslandığında ekonomik ve kültürel 
düzeyin düşük olduğu bir bölgedir. 

ygulamaya buradan başlanılmış olması 
tesadüf olamaz. Biz bunun bir deneme ve 
başlangıç olduğunu biliyoruz. amanla 
insanlar bu duruma alışacaktır.

Kadınlarımız üzerinden oynanan bu 
gerici, kadını toplumdan ayrıştırıcı ve 

aynı zamanda hem kadını hem de erkeği 
aşağılayıcı bu uygulama üzerine kadınlar 
sosyal medyada başlattıkları “ urula  
ar ru ” kampanyasıyla ayrı vagon 
uygulamasının derhal geri çekilmesini 
istemeye başladılar. 

Trafik sorununun katlanarak arttığı, 
güzelim topraklarının Arap şeyhlerine 
ve Parababalarına peşkeş çektirildiği, 
sularının yerli ve yabancı Parababalarına 

yeyim edildiği, tarım arazilerinin büyük 
rant merkezleri haline getirildiği, yeşil 
alanlarının yok edilip AVM’lerin inşa 
edildiği çalışıldığı yeşil Bursa’mızda 
Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu 
uygulamayla Bursaray ile ilgili tüm 
sorunları çözdüğünü düşünmektedir. 

Aslında bu gerici zihniyetin ardında şu 
gerçekler yatmaktadır: Kadın fazla sokağa 
çıkmasın, evinde otursun, çocuk doğurup 
büyütsün, evi çevirip dursun, kocasına karşı 
karılık görevlerini yapsın. Oldu ki kadın 
sokağa çıkmak, işe gitmek zorunda kaldı o 
zaman da ayrı vagonlarda, ayrı taksilerde 
seyahat etsin. Okula da gidecekse artık 
karma eğitime son verilip sadece kızların 
olduğu okullara gitsin. Hem bu kadınlar da 
fazla oluyor. İşsizlik diz boyu. Ne işi var 
kadınların çalışmakla. Dizlerini kırıp evde 
otursunlar.

Kadına dair kafalarının ardındaki 
bu Ortaçağcı gerici düşünceler ister 
istemez ara ara gün yüzüne çıkıyor. Tıpkı 
Bursa’daki olayda da görüldüğü üzere.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadını 
ayrı vagonlarda taşımakla insanların 
Bursarayda balık istifi şekilde taşınmasına 
çare bulacağını mı düşünüyor?

Narin, korumasız hanımları’ erkeklerin 
tacizinden koruyacaklar( ) Peki kadın 
vagondan indikten sonra nolacak?..

Onun için de yakında kadınlar için ayrı 
yollar döşerler. Kim bilir?..

Kadın cinayetlerindeki artış  1400’leri 
çoktan geçti. Kadına yönelik şiddet her 
gün tırmanarak artıyor. Geleceğimiz olan 
çocuklarımızın küçücük bedenleri tecavüz 
ve istismara maruz kalıyor. Tüm bu 
sorunlar dağ gibi birikirken belediyeler ne 
ile uğraşıyor?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların 
metro vagonlarında tacize uğramasını 
istemiyorsa halkın; nitelikli,  kamusal, 

parasız ve insanca koşullarda ulaşımını 
sağlamalıdır. Kaldı ki toplu taşıma 
araçlarında kadına yönelik cinsel şiddeti 
engellemek için “pembe vagon” bir çözüm 
olmadığı gibi, tersine bu durum kadınları 
toplumun dışına atacaktır. Kadınlar 
okulda,  işyerinde, pazarda,  sokakta 
ve hatta evlerinde cinsel şiddete maruz 
kalıyor. Ne yapılacak o zaman işyerlerimiz, 
pazarlarımız, kafelerimiz, sokaklarımız 
bunların hepsi mi ayrılacak? 

“Kad n n s s al a dan e ilmi liğini 
rsa  ilen  s mürü ü  ur un u  
ani al n eri le ara a anma an  
er ürden a l  anla ndan u a  

serma e s n na mensu  er e ler  
ad n  insel e lerini d ura a  e 
lara  rme e e ullanma ad rlar  
unu nlemenin lu ad nlar  amusal 

alandan e ri  e me  değildir  Kad n n 
s s al a a n er alan nda en a i  

i imde r l almas n  sağlamal  
Kad n  e n mi  a a a da  si asi 
e en ele üel a a a da er eğe 

e değer ir re  almal d r  Ka alar  
en ağda  ilimle  dem ra i  e lai  

ül ürle d na lmal d r   a i  i unu 
a ar en  ad nlara da er e lere de 
amusal alanda a aman n urallar n  
ğre meli i ” (HKP Program)

Bursa’dan Bir kadın Yoldaş

Gericilik yine Kadın üzerinden yükseltilmeye çalışılıyor
Bu seferki durak: Bursa

rsa üyükşehir elediyesi, kadınların metr  
vag nlarında ta ize ramasını istemiy rsa halkın; 
nitelikli,  kam sal, arasız ve insan a k ş llarda 
laşımını sa lamalıdır. Kaldı ki t l  taşıma 

araçlarında kadına yönelik insel şiddeti engellemek 
için em e vag n  ir çözüm lmadı ı gi i, tersine  
d r m kadınları t l m n dışına ata aktır. Kadınlar 
k lda,  işyerinde, azarda,  s kakta ve hatta evlerinde 
insel şiddete mar z kalıy r. e ya ıla ak  zaman 

işyerlerimiz, azarlarımız, kafelerimiz, s kaklarımız 
nların he si mi ayrıla ak

46 yıl önce düşüncelerinden dolayı 
cezalandırılan in a suç işlemeye 
devam ediyor ve hazırlanan bir iddia

namede örgüt üyeliğinden mahk m edildi. 
aka değil bir Türkiye klasiği. Olur olmaz 

sebeplerle işine son verilenlere, yazdık
ları yazılar ya da düşüncelerinden dolayı 
terörist muamelesi gören binlerce KHK 
mağduru listesine son olarak in a ile 

l er  amus da eklenmiş oldu. Hem de 
“ r ü  ü eliğinden”. KHK ile kapatılan 

zgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanı e-
in rdemir ve yine kapatılan Gün Radyo 

çalışanı me  Gülme  hakkında hazırla
nan iddianamede, savcı, not defterinde adı 
geçen Spinoza ve Albert Camus’yu terör 
örgütü üyesi olmakla itham etti.

İktidarların halkları korku yolu ile sin
dirmesi, insanları düşünce ve ifade özgür
lüğünden men etmeye çalışmaları ve bunu 
din maskesi altında yapmaları yeni değil
dir. Toplumun düşünmeden hareket eden 
otomatlara dönüştürülmesi hedefleniyor. 
En temel demokratik hak olan düşünceyi 

açıkça ifade etme özgürlüğü teminat altına 
alınmadıkça, yaşadığımız karanlık günler 
de sona ermeyecek. Baskı ve zulüm katla
narak devam ediyor. İşten atılanların sayısı 
150 bini bulmuş durumda. Kendilerine kar
şı yapılan haksızlığa ve onursuzluğa karşı 
çıkan iki yiğit eğitimci, gasp edilen adale
tin tecellisi için ölüme meydan okurcasına 
onurlu direnişlerini sürdürüyorlar.

17. Yüzyıl’da yaşayan günümüzün ör
güt üyesi( ) in a’nın sözleri sanki bu
gün yaşanan faşizmi anlatıyor:

“ ür ir de le e er insan is e-
diğini dü üne ilir e s le e ilir  n-
sanlar n ü ir i e ula lar  a da 

er an i ir su  i ledi leri i in değil  
aln a ürlüğe dü ün mi a lar  
lduğu i in dü man sa lmalar ndan 
e lüme  sür üne nderilmelerinden 

da a ararl  ne la ilir  s l a r l lar 
a alar n n a d lar n  s ledi lerini 

ma m eden e addini ilme  ğ nla-
r  r ara  nlar n ü erine sald r an 
insanlard r  ürlü  ale  edenlerin 

i dan a a  e melerini ere ire e  
ir e   ürlü  uğruna e a al-

ma  nurdur ”
Yukarıdaki tespitleriyle  asır önce ya

şamış dünyaca ünlü düşünür mahkeme ka
yıtlarına “PKK üyesi” olarak geçiyor. Hak 
ihlallerinde sınır tanımıyoruz çünkü. Filo
zofları bile yargılamaya başladığımıza göre 
Aristoteles ve Sokratesi de mi yargılasak?

Eminim onlar da ya FET ’cüdür ya da 
PKK’li. Kısaca AKP’giller familyasından 
değilsen; nerede, ne zaman yaşadığının pek 
bir önemi yok... Suçlusun... Teröristsin.

Yarın çok geç olmadan...
100 günü aşkın bir süredir sessiz çığ

lıklarıyla kulaklarımızı sağır edercesine 
haykırmaya devam ediyor “ ü sel in a-
a an nsan a lar  n ” i i iği  eği-
im i. Siz istediniz diye emek, onur olmak

tan çıkarılıp satılık olmasın, düşünce ve 
ifade özgürlüğü mahk m edilmesin diye. 
İnsanlık tarihi kadar eski ve değerlidir onur 
mücadelesi. Bazen adı ra es olur bazen 

uri e ve emi . Ama hiç bitmez bu dava. 
Açlığa yatan iki genç insanın vicdanımızı 
kanatan başkaldırışlarını duymalıyız artık. 
Onurlu yaşamanın tek yolu ölmeyi göze 
almak olmuşsa ülkemde; iki eriyen beden
dir bugün adaletin ölçüsü, Ankara İstanbul 
arası değil.

…
Her yerde “milli irade” diye bağırarak 

kan emen vampirlerle Meclisi dolduran 
dörtlü çetenin bileşenleri, iki yiğit insanın 
yüreği kadar etmezsiniz biliriz.

Adaletiniz olmadığını da.
Kulaklarınızı açın ve duyun artık.
Nuriye ve Semih’in çığlıklarında yük

seliyor adalet.
Katlettiğiniz onca canın hesabını öde

yeceksiniz.
Açlığa mahk m ettiğiniz iki canın hesa

bı bir gün mutlaka sorulacak

Ankara’dan Bir Yoldaş

Suçun zamanı yok ama tanımı belli: “Düşünüyorsan teröristsin”
Baruch Spinoza ve Albert Camus “örgüt üyesi”

TTB (Türk Tabipleri Bir
liği)’nin Ara Genel Ku
rulu, 10 Haziran günü 

Ankara’da yapıldı.
Geçen bir yıl içinde ülkem

izin “Büyük Ortadoğu Projesi 
(BOP)” çerçevesinde parçalan
masına yönelik olaylar mey
dana geldi. 15 Temmuz’da iki 
Ortaçağcı gücün ganimet pay
laşımı kapışmasının ardından, hukukun 
rafa kaldırıldığı Olağanüstü Hal dönemi
ni yaşamaya başladık. Yüz binin üzerinde 
kamu çalışanı sorgusuz sualsiz, devlet 
memurluğundan ihraç edildi. İhraçların 
çoğunluğu FET  ile ilişkilendirilmiş
ti. İhraç edilenlerden bir kısmının FET  
ile ilişkisi yoktu.  Eski TTB Başkanı ve 
Merkez Konsey Üyeleri, Oda Yöneticileri 
KHK’ler ile ihraç edilmiş oldu.

Ülkemizdeki tüm hukuk dışı, antide
mokratik uygulamalar karşısında, TTB 
hâlâ bildirilerinde soyut “barış ve demok
rasi” söylemleri tutturmuş gidiyor. 1 Ey
lül 2016 Dünya Barış gününde, “Emek 
ve Demokrasi Güçleri” içinde yer alan 
TTB, HDP’nin merkezde olduğu bu ey
lemlere tüm halkı çağırıyordu. Mitinglere 
Çağrı toplantısına; KESK Eşbaşkanları 
Lami zgen, aziye zgen, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, TTB 2’inci Başkanı 
Sinan Adıyaman, Halkevleri Genel Başka
nı Oya Ersoy, HDP MYK Üyesi Alp Altı
nörs ve parti yöneticisi Ali Ürküt, EMEP, 
EHP,  ABF, İHD ve Güç Birliği bileşen
lerinin yöneticileri katılıyor. (http: yarin
haber.net guncel 44 4 emek ve demok
rasi icin guc birligi ve 4 eyluldeki mi
tinglerin programini acikladi)

Bu eylemlerde AB D Emperyalizmine 
karşı çıkılmayan bir duruş sergileniyor. Ya 
da fiili olarak HDP, ABD’yi desteklediğine 
göre, ABD yanlısı bir tutum alınmış olu
yor. Bu konular eleştirildiğinde ise “ i  
em er ali min er ürlüsüne ar ” 

denilerek, laf cambazlığı yapılıyor.
Daha sonraki süreçlerde hep AB D 

Emperyalizmi görmezden geliniyor. Bir 
merkezden planladığı aşikâr olan İD ve 
PKK’nin şehir merkezlerinde yaptığı ey
lemlere bile sınırlı tepkiler veriliyor. Olay
lar neden sonuç ilişkisi ortaya konmadan 
eleştiriliyor. Bu arada AKP iktidarının 
eğitimde yaptığı Ortaçağcı gidişe hayır 
denme noktasında bir karşı duruş sergilen
emiyor. Ders kitaplarından evrim konusu 
kaldırılıyor. Bütün okullar İmam Hatip 
okulları haline getiriliyor. Laik düzen so
syal hayatımızdan çıkarılıyor. TTB’den 
çok cılız sesler yükseliyor. Bu konuda bir 
blok oluşturamıyor TTB.

Tüm bunları Ara Genel Kurul’da 
“ al  D rlar” olarak bir kez daha 
ortaya koyduk.

TTB bu haliyle, İstanbul’un fethi sıra
sında meleklerin cinsiyetini tartışan papaz
lara benziyor, dedik.

TTB bu haliyle, ülkemizin yaşadığı 
gerçeklerden çok uzaklaşmış durumda. 
Hekimlerin ve halkın gerçek sorunlarından 
habersiz bir durumda.  Kapımızdan içeri 
giren, ülkemizi hallaç pamuğu gibi attı
ran bu AB D Emperyalizmini görmezden 
gelmek, bir yönüyle de AB D Emperyaliz
miyle işbirliği yapmak anlamına gelir.

Sonuç olarak 12 Eylül 1980 öncesinden 
beri; an iem er alis  an i e dal  an i -
enis  cephede yer alan meslek örgütümüz, 

bu noktada açıkça antiemperyalizm ilke
sinden vazgeçmiş oluyor.

Kurtuluş Partili bir Doktor

TTB, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!” 
diyemiyor hâlâ…



2  Temmuz 199 ’te  Pir Sultan’ı Anma 
enlikleri’ne katılmak için Sivas’ta 

bulunan 5 aydının eriatçılar 
tarafından yakılarak katledilmesinin 
24’üncü yılında İzmir Karşıyaka’da bir 
basın açıklaması gerçekleştirdik.

Sivas Katliamı anısına yakılan türküler 
ve “Sivas’ın Hesabı Sorulacak”, “Sivas’ın 
şığı Sönmeyecek”, “Gün Gelecek Devran 

Dönecek Katiller Halka Hesap Verecek” 
sloganları eşliğinde başlayan eylemde 
HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 
İl Başkanı Av. Tacettin Çolak bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamasında dönemin ABD 
uşağı devlet yetkililerinin katliamı 
engellemek için hiçbir şey yapmadıklarını 
söyleyen Çolak, Sivas Katliamını AB D 

Emperyalistlerinin 
i ş b i r l i k ç i l i ğ i n i 
yapan siyasi iktidar 
ve şeriatçı faşist 
örgütlerin el birliğiyle 
gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Katliamın 
1950’lerde Yeşil 
Kuşak Projesi adı 
altında başlayan ve 
günümüzde Büyük 
Ortadoğu Projesi 
olarak bilinen 

karanlık sürecin bir parçası olduğunu 
vurgulayan Çolak, aradan geçen 24 
yılda da emperyalistlerin ve uşaklarının 
daha hızlı adımlarla hedeflerine doğru 
ilerlediklerini söyledi.

Av. Tacettin Çolak açıklamasını 
“B i z l e r  K at l i am d an  s on r a “Ç ok  
ü ür” di en iller leri de  Ka liam n 
ar lamas  aman a m na 

uğra ld ğ nda “ a rl s  lsun” di en 
a i iller i de asla unu ma a ağ  
 a d n m n a s  l  r i i 

üreğimi i a ma ad r  u nedenle 
u Ka liam  a an e a ran üm eli 
anl  ü ler al  nünde esa  erene 
adar mü adele e me e ararl .” 

diyerek noktaladı.
Karşıyaka halkının yoğun ilgiyle 

karşıladığı eylem sloganlar ve alkışlar 
eşliğinde sonlandırıldı. 2 Temmuz 2017

K  mir l r ü ü

AKP iktidarı, işverenlere hizmette 
kusur etmiyor. Onların bir dediği
ni iki etmiyor. Onların isteklerini 

emir kabul ediyor ve anında yerine geti
riyor.

yle ki, toplumsal baskılar ya da yaşa
nan katliamlar vb. gibi nedenlerle ortaya 
çıkan zorunluluk hallerinde halk yararına, 
İşçi Sınıfı yararına çıkarmak zorunda kal
dığı yasaları; ya değiştiriyor ya da erteli
yor. Ki kimi ertelemeler bir kere, iki kere 
değil, üçüncü kere oluyor.

İşte 20.06.2012 tarihinde çıkartılan 
66 1 sayılı “  ağl ğ  e Gü enliği 
Kanunu”nun kimi maddeleri, 18 Hazi
ran 2017 tarihinde çıkartılan “  a-

l  Kanun ana inin Geli irilmesi e 
re imin Des e lenmesi ma la a  

Kanun e K K lerde Deği i li  a l-
mas na Dair Kanun”la, ’üncü kez erte
lendi.

Hem de ne erteleme  Bu yıl işi sağ
lama aldılar ve birer yıllık aralarla değil,  
yıl birden ertelediler yasanın kimi madde
lerinin uygulamaya geçmesini.

Üstelik de bundan yaklaşık bir ay önce 
alayı valayla; “( ) İ   a ali-
man  esislerinde G  al ma a-

anl ğ  e ilileri  üm sendi a a an 

e emsil ileri  mü ea i ler irliği ile 
al ma a an  M  M  

 a an   T  e  ağl ğ  
Genel üdürü İ  G  ile ir-
li e as n n nünde   D -

nu im ala ara  ür i e de i 
i  a alar  e mesle  as al lar n n 
a al lmas  i in ü ü  ir se er erli  

a la ”mışken
Bildiğimiz gibi, ülkemizde iş güven

liği Allah’a emanet. Sık sık, tekil iş ci
nayetleri bile değil, 10’larca, 100’lerce 
işçimizin yaşamını yitirdiği katliamlar 
yaşanıyor; Torunlar gibi, Ermenek gibi, 
Soma gibi

Yasayla, meslek liseleri “tehlikeli”, 
kamu hastaneleri “çok tehlikeli” işyeri 
sınıfında olmalarına rağmen, iş güvenliği 
uzmanı çalıştırma zorunlulukları 2020’ye 
ertelendi.

Yine yasayla, daha önceki yasada 10 
olan sayı 50’ye çıkartılarak, 50’den az 
işçi çalıştıran işyerleri için de iş güvenliği 
uzmanı çalıştırma zorunluluğu 2020’ye 
ertelendi.

Ülkemizdeki işyerlerinin büyük ço
ğunluğu 50’den az işçi çalıştırmaktadır. 
İnşaatlar, fabrikalar, tesisler, işletmeler bu 
kapsamdadır. 

Dolayısıyla bu ne demektir?
Binlerce, on binlerce işçi, iş güvencesi 

olmadan, Allah’a emanet çalışmaya de
vam edecekler, demektir.

İş kazaları, daha doğrusu iş cinayetleri 
artarak devam edecek demektir.

Meslek hastalıkları artarak devam 
edecek, demektir.

İşverenin, iş güvenliği için harcayaca
ğı masraftan kurtulması, demektir. Kârına 
kâr katması, demektir.

Çalışma Bakanlığı bir yandan, sonuç 
olarak sırf gösteriş olsun diye, namımız 
yürüsün diye medyanın önünde “s r i  

a as ”nı öngören “ e er erli  r -
lü” imzalıyor, işverenlere imzalatıyor 

ama arkasından yasayı erteletiyor.
Bunda ahlâk nerede, namus nerede?
Beklenir mi bunlardan böyle değerler?
Asla beklenmez. Bunların dinleri 

imanları paradır. Onlar her şeyi, “Bana ne 
getirir? Benim kârım, benim çıkarım ne 
olur?” diye değerlendirirler.

Bunlar, AKP’giller, yedi bin yıllık An
tika Tefeci Bezirgân Sermaye Sınıfının 
siyasi plandaki temsilcileridir. Onların 
ruhlarını bu sınıf eğilimleri şekillendirir, 
bu belirlendirir. Dolayısıyla onlar işveren
lerle tencere kapak gibi örtüşürler. Hacı
nın hacıyı Arafat’ta bulduğu gibi, bunlar 
da yolsuzluklarda, vurgunlarda, talanlar
da birbirlerini bulurlar. İşverenlerle etle 
tırnak gibi kaynaşırlar. Ve onlardan ala
cakları komisyonlar karşılığı, onların her 
istediklerini emir telakki ederek, hemen, 
an geçirmeksizin yerine getirirler

İşçi Sınıfımızı katliamlardan, iş cina
yetlerinden kurtaracak olan kendi sınıf 
mücadelesidir. Yerli yabancı Parababala
rına karşı verecekleri sınıf savaşıdır.

İşverenlerin, artıdeğer sömürüsüne 
son vererek, yani iktidarı ele geçirerek, 
başta halkımız sonra da kendisi için insan
cıl olan düzenlemeleri yerine getirir.

Başaracaktır bu görevi İşçi Sınıfımız 
bütün zorluklara karşın. Nakliyat İş Sen
dikası örneğinde olduğu gibi, Devrimci 
Sendikacıların önderliğinde ve Proletarya 
Partisi saflarında örgütlenerek kuracaktır 
Halk İktidarını.q

12 l    a     emmu  

Bizzat uygulayıcılar tarafından, 
fakültede kendilerine öğretilen 
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, 

doğal yargıç ilkesi, hukuki güvenlik ve 
belirlilik ilkeleri yaşama geçirilmediği 
sürece bu aşağılanma her geçen gün artı
yor ve artmaya da devam edecek.

Yaşanan her aşağılanma karşısında 
onurlu bir duruş sergilenmediği sürece, 
peş peşe gelen yenileri de maalesef ka
nıksanır hale gelmekte.

Malum, Kaçak Saraylı’nın zaman za
man; “sa lar  re e ağ r rum”  
“ ar  ere eni a a a r” gibi tali
matları artık vaka i adiyeden oldu. 

Ceza yargılamasında ise durum daha 

da içler acısı  
smarlama tutuklama, tahliye kararla

rı, ağırlaştırılmış müebbetten onlarca yılı 
bulan hapis cezaları veren yargıçlar ikti
darın memuruymuş gibi davranmaktan 
çekinmemekteler. aten bu kararlar da 
bir mahkeme tarafından değil, (dünyanın 
hiçbir yerinde görülmeyen) “Sulh Ceza 
Hâkimleri” tarafından verilmekte. Salt bu 
uygulama bile yaşanmakta olan keyfiliği 
anlatmaya yeter de artar bile

Yargının aşağılanmasına dair örnekler 
o kadar çok ki, biz burada sadece yeni bir 
örneğini vermiş olacağız.

imdi de Valiler ve Kaymakamlar; 
sanki bir iç yazışma şeklindeki yazılar
la, doğrudan mahkemelere emir yağdırır 
hale geldiler.

Konuyu açalım.
Bilindiği gibi, 2015 Haziran ve Ka

sım seçimlerine katılan HKP; 2017 yılı 
Ocak ayında YSK tarafından seçimlere 
katılma yeterliliğine sahip partiler arasın
dan çıkartıldı.

Gerekçe ise seçimlere katılmak için 
yasanın aradığı örgütlenme barajının aşıl
mamış olması

Peki, konuyla ilgili yasal durum ne
dir?

2820  a l  i asi ar iler Kanunu-

nun 6’ncı maddesinde; “ i asi ar ile-
rin se imlere a la ilmesi i in illerin 
en a  ar s nda  erme ününden en 
a  al  a  e el e ila  urmu  e ü-
ü  n relerini a m  lmas  e a 
ür i e ü ü  ille  e lisinde ru-
u ulunmas  ar r ” Denilmektedir

  a l  e imlerin emel ü-
ümleri e e men Kü ü leri a n-

d a  K an u n un 14 11’inci maddesinde de 
benzer düzenlemeler yer almaktadır. 

HKP ise Ocak 2017 itibariyle Büyük 
Kongresini yani Genel Merkez Genel 
Kurulu’nu da yapmış ve 46 ilde örgütlen
mesini tamamlamış bir partidir. 

Bu örgütlenmelerin sağlandığına iliş
kin her İl ve İlçenin yetkili birimlerince 
verilmiş “ l nd  el eleri” elimizdedir. 
Dahası 2015 Haziran ve Kasım seçimle
rine katılan HKP’nin Türkiye çapında ör
gütlülüğü 42 İl ve bu illerin İlçeleri iken, 
2017 Ocak ayına gelindiğinde 46’ya çık
mıştır. imdi ise 51’dir. Yani HKP; örgüt
lenmesini sürekli artırmıştır.

Ancak, HKP’nin örgütlendiği il sa
yısını artırması olumlu bulunması gere
kirken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca bu örgütlenmeler görmezden gelin
mektedir.

Neye göre bu örgütlenmeler yok sa
yılmaktadır?

Tamamen keyfi yorumlara göre

Bu keyfilik tarafımızdan sorgulanınca 
da; “ r ü lü lduğunu  l e il elerde 
enel urullar n  süresi i inde a -

mad ğ n  i in uralarda i r ü leri-
ni i sa m ru ” denilmekte. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu
nunla da yetinmeyip,  İçişleri Bakanlığı
na gönderdiği bir yazı ile genel kurulları
nı yapmayan İl ve İlçe örgütleri hakkında 
Sulh Hukuk Mahkemelerinde “mün esi  
sa lma” davaları açılması talimatı ver
mekte. Talimatlar anında yerine getiril
mekte

Bazı İllerde Valiler, İlçelerde Kayma
kamlar; sanki bir iç yazışma yapıyormuş 
gibi, mahkemelere yazılar yazıp, mahke

meden ilgili il ve ilçe örgütleri hakkında 
münfesih sayılma kararı verilerek sonuç
tan da kendilerinin bilgilendirilmesini is
temektedirler.

Maalesef, Valilerin ve Kaymakam
ların emir ve talimat içeren bu yazıları; 

 sa l  u u  u a emeleri Ka-
nunu K  uyarınca dava dilekçesin
de olması gereken unsurları taşımadıkları 
halde mahkemelerce işleme konulmak
tadır. Esas numarası verilmekte ve dava 
dosyası oluşturulmaktadır. Oysa mahke
melere gönderilen bu yazılarda uyuşmaz
lığın davacısı davalısı kim? O bile belli 
değildir. 

Yine böyle bir davada partiyi temsil 
yetkisinin Genel Merkez ya da Genel 
Başkanlık olması gerektiğine dair yasal 
zorunluluk bile görmezden gelinmekte
dir. 

Hepsinden önemlisi, i asi ar iler 
a nda ar lama a ma e isinin 
na asa a emesinde lduğuna da i r  

Anayasa’nın emredici kuralları yok sa
yılmaktadır.

Anayasa, HMK ve Siyasi Partiler ya
sasının bu en temel ilkeleri yargıçlar ta
rafından gözardı edilip, idari makamlarca 
kendilerine talimat içerikli yazılar, dava 
dilekçesiymiş gibi kabul edilmektedir, 

maalesef.
Hal böyle olunca, yurdun dört bir 

yanında HKP hakkında açılan kapatma 
davalarına koşuşturmakla günlerimiz 
geçmekte. 

Oysa liyakat sahibi ve yargının ba
ğımsızlığına, tarafsızlığına inanmış, Ana
yasanın 1 8 2’nci maddesindeki; “ i -

ir r an  ma am  mer i e a i i  
ar  e isinin ullan lmas nda ma -
emelere e imlere emir e alima  
ereme  enel e ndereme  a si e 
e el inde ulunama ” kuralını içsel

leştirmiş bir yargıcın yapması gereken 
nedir?

Vali ve Kaymakamlardan gelen bu ya
zıları anında kendilerine iade ederek, “s i z  

ime emir eri rsunu  imden da a 
s nu unun ildirilmesini is i rsunu  
ma eme si in memurunu  değildir” 
diyerek Anayasanın 1 8’inci maddesini 
hatırlatmak olmalıdır.

Çünkü hâkim olmak; “ a m  e m  
müs a m  em n  me n e me n” ol
mayı gerektirir.

Bu hatırlatmayı yapmayan yapama
yan Hâkimlerimize biz de 18’inci yüzyıl
da Osmanlı Hukuk sistemini düzenleyen 
“ e elle i am  dli e”ni n “ asl  

el” Bölümü madde 1792’yi hatırlat
mak durumundayız.

Nereden, nereye? Değil mi?..q

Yargı; hiç bu kadar aşağılanmamıştı

P etrol İş Sendikası üyesi PETKİM 
İşçileri günlerdir toplu iş sözleşme
si sürecinde işverenin üç yıllık söz

leşme dayatmasına, ücret adaletsizliğine 
ve kölece çalışmaya karşı süresiz iş bırak
ma kararı aldı, üretim yapmıyor, direni
yor. İşçilerin haklı mücadelesini PETKİM 
işvereni baskılarla, TOMA’larla, gözaltı
larla engellemeye çalışıyor. Petrol İş sen
dikası Aliağa ubesi Başkanı, yöneticileri 
ve temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 

14 kişi dün gözaltına alındı.
PETKİM’de işçi kardeşlerimiz, sınıf 

mücadelesinde en etkin hak arama aracı, 
yasal grev hakkını, petro kimyada grev 
yasağından dolayı kullanamıyor. İşveren 
de bundan dolayı Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından istediği şekilde sözleşmenin 
çıkacağını biliyor ve işçileri grev yasa
ğından aldığı güçle teslim alacağını dü
şünüyor. Yiğit PETKİM işçilerinin grev 
yasağına, işveren dayatmalarına karşı di

renişi ve süresiz iş bırakma kararı meşru 
bir haktır.

Sendikamız, işverenin dayatmalarına, 
grev yasağına, baskılara karşı direnen, 
mücadele eden yiğit PETKİM işçileriyle 
dayanışma içerisindedir. 21.06.2017

a as n i n  Da an mas
a as n K  ilerin Direni i
a er Direnen K  ilerinin 

la a r

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

l t te
Baskılar, Gözaltılar PETKİM İşçilerinin Direnişini Engelleyemez

İzmir’de Sivas Katliamı Anması
Sivas’ın Hesabı Sorulacak!

Ertele babam ertele…



Geleneksel bir hale gelen Kadıköy Ki-
tap Fuarının bu yıl 9. Kitap Günleri geçen 
yıl olduğu gibi tarihi Haydarpaşa Gar’ında 
oldu.  Haziran ile 11 Haziran arasında de-
vam eden kitap fuarına kitapseverlerin ilgi-
si yoğundu.

Bizler de 
Derleniş Ya-
yınları olarak 
standımızı Tür-
kiye Devriminin 

nderi Hikmet 
Kıvılcımlı’nın 
ve Genel Baş-
kan’ımız Nu-
rullah Ankut’un 
bi r bi r i nde n de -
ğerli eserleri ile 
donattık.
“D e vr i m c i  t e or i  ol m ad an  d e vr i m c i  p r a -
t i k  ol m az ”  prensibini benimsemiş Hik-
met Kıvılcımlı’nın, Marksizm Leninizm’i 
ve Türkiye orijinalitesini ele alan, Antika 
Tarihten Kürt Sorunu’na, “T ar i h  D e vr i m  
S os yal i z m ” den Ordu üzerine birçok konu-
da önemli eseri standımızda yer aldı. Stan-
dımıza gelenlerden Kıvılcımlı sta için 
“Türkiye’de bilimsel sosyalizmin tek tem-
silcisi” veya “ömrünü devrimciliğe adamış 
önder” gibi ifadeleri duymak bizler için 
onur vericiydi.

“ a i iller in K eni e n  a-
s ” kitaplarını görenler ise çok ilginç ve 

yaratıcı bir isim olmuş diyerek ayrıldılar.
Pazar günleri standımıza gelen HKP 

Genel Başkanı Nurullah Ankut bir anda ki-
tapseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Nu-
rullah Ankut’u, kimi ziyaretçiler TRT deki 
seçim konuşmalarından kimisi de sosyal 
medyadan tanıdığını söyleyerek, kitapları-
nı alıp imzalattırırken, bir yandan da Genel 

Başkan’ımızla güncel konularla ilgili soh-
bet ederek, ülkemizin de içinde bulunduğu 
siyasi durumu değerlendirmesini istediler.

Türkiye’nin adım adım Ortadoğu ba-
taklığına ve bölünmenin eşiğine nasıl geti-

rildiğini anlatan 
“ u sla a  
ra  i a  
uri e ra 

S e n d e  T ü r k i -
ye ...”  kitabı, 
ülkemizi a is  
d i n  d e vl e t i ne  
götüren Tayyip-
giller’in yasa 
t a n ı m a z l ı ğ ı -
nı teşhir eden 
“Kanunsu lar” 

kitapları ile Genel Başkan’ımızın hayvan-
severliğini ve bu konudaki mücadelesini 
a nl a t a n “Kedi Da as ” kitabı standımızın 
en çok ilgi gören kitapları arasındaydı.

Dünya Sendikalar Konfederasyonu 
(DSF) Başkanlık Kurulu Üyesi, luslarara-
sı Taşımacılık işçileri Sendikası (T ) Ge-
nel Başkanı, DİSK Nakliyat İş Sendikası 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
da standımızı ziyaret edenler arasındaydı.

Kadıköy Kitap Günleri’nde kitapları-
mızı, gazetemizi okurlarımıza ulaştırma-
nın, kendimizi halkımıza anlatmanın guru-
ru ve onuru içinde güzel bir kapanış yaptık.

Sömürünün ve adaletsizliğin olduğu 
her yerde mücadele eden Kurtuluş Parti-
liler de olacaktır. Halkımıza umut olmaya 
devam edeceğiz.

a as n ilimli  ilin li  r ü lü 
H al k l ar !

 
İstanbul’dan

Kurtuluş Partililer

13l    a     emmu  

liraya yükseltildi. İstanbulkart ile 
yapılan kontörlü yolculuklarda ilk 
biniş ücretleri tam 2, 0’dan 2,60 
liraya, öğrenci 1,15’ten 1,25 liraya, 
indirimli 1,65’ten 1,85 liraya çıkarıldı. 
Yeni tarifeye göre İstanbulkart ilk biniş 
ücretleri tam 2, 0 liradan 2,60 liraya, 
öğrenci 1,15 liradan 1,25 liraya, indirimli 
1,65 liradan 1,85 liraya, aktarmalı biniş 
ücretleri ise tam 1,65 liradan 1,85 liraya, 
öğrenci 0,50 liradan 0,55 liraya, sosyal 
kart 0,95 liradan 1,10 liraya yükseltildi. 
Açıklamada, yeni tarifede aktarmaların, 
kategorisine göre vatandaş lehine azalan 
şekilde yeniden düzenlendiği belirtilerek, 
aylık Mavi Kart ücretinin tam 185 
liradan 205 liraya, öğrenci 80 liradan 85 
liraya, Sosyal Kart 110 liradan 125 liraya 
yükseltildiği duyuruldu. 1, 2, , 5, 10 
geçişlik kartlarla jeton ücretleri de “ eton 
5,00 TL, tek geçişlik bilet 5 lira, 2 geçişlik 
bilet 8 lira,  geçişlik bilet 11 lira, 5 geçişlik 
17 lira, 10 geçişlik: 2 lira” olacak şekilde 
değiştirildi.

İnsanın temel haklarından olan ulaşım 

hakkı ücretsiz olması gerekirken her geçen 
gün daha da zamlanıyor. Halkımız işsizlik 
ve pahalılık cehenneminde kavruluyor. 
Er ya da geç bu gidişe son vereceğiz, bu 
zamların, soygunların hesabını soracağız. 

K  si li  a al l  am  ulüm 
D e m e k t i r !

am  ulüm  en e  al  Dü man  
A K P !

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl rgütü

İstanbul’da
toplu ulaşıma yine zam

Derleniş Yayınları 9. Kadıköy Kitap Günleri’ndeydi

t r   

cılığa verilen dilekçeyle Büyükşehir Be-
lediye Başkanı, belediye meclis üyeleri 
ve ihaleyi alan şirket yetkilileri hakkında, 
ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kul-
lanma ve görevi ihmal suçlarından soruş-
turma açılması talep edildi.

HKP Bursa İl Başkanlığı ve avukatla-
rınca verilen suç duyurusu dilekçesinde; 
İhale sürecinin yasaya ve kamu yararına 
aykırı şekilde işletildiği, Belediye tarafın-
dan kamulaştırılan şehir merkezindeki bu 
değerli bölgenin rekabet ortamı olmadan 
tek firmanın katıldığı ihaleyle satıldığı be-
lirtildi.

Ayrıca dilekçede, ihaleyle aynı anda, 
aynı tarihte plan değişikliği yapılarak, daha 
önce aln a i are  e uri m alan  ola-
rak belirlenen bölgenin 1 25000 ile 1 5000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 1000 ölçekli 

ygulama İmar Planında vasfının değişti-
rildiği, Belediye Meclisince alınan kararla 
bölgenin “ i are   uri m  nu  ala-
n ”na  dönüştürüldüğü ifade edildi.

HKP’nin suç duyurusunda; başlangıçta 
yalnızca ticaret ve turizm alanı olarak be-
lirlenen alanın değerinin yapılan ihalede 
düşük belirlendiği, ihaleyle satışı yapıldık-
tan sonra konut alanı olarak da tescillen-
mesiyle birlikte bölgenin değerinin arttırıl-
dığı ve bu şekilde ihaleyi alan firmaya ko-
nut yapma olanağı da tanınarak bu firmaya 
haksız menfaat sağlandığı vurgulandı.

Halkın Kurtuluş Partisi Bursa İl Başka-
nı Av. Halil Ağırgöl suç duyurusu sonrası 
Adliye önünde yaptığı açıklamada ise; Be-

lediye Meclisince alınan 20/06/2017 tarihli 
kararla yalnızca özelleştirilen kısım için 
değil ihaleyi alan firmanın daha önce sahip 
olduğu alanlar için de değer artışı sağlan-
dığını, böylelikle şirkete hem yeni yer ka-
zandırıldığını hem de mülkiyetindeki ala-
nın niteliği değiştirilerek haksız menfaat 
sağlandığını belirtti.

Örneklerini son dönemde daha da sık 
bir şekilde gördüğümüz yönetim ve hizmet 
adına yapılanların Halkın menfaatleri hiçe 
sayılarak yapıldığını ve sadece iktidardaki 
belirli kişilerin yakınlarının menfaatle-
rinin esas alındığını ifade eden Av. Halil 
Ağırgöl,  tüzüğünde de belirtildiği şekilde  
“Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim 
anlayışını benimseyen HKP’nin bu suç 
duyurusuyla bir kez daha kamuyu zarara 
uğratan kişilerin yakasını bırakmayacağını 
söyleyerek bu tür yolsuzlukları yapanların 
er ya da geç halk önünde, tarafsız, cesur 
yargıç ve savcıların bulunduğu mahkeme-
lerde yaptıklarının hesabını ödeyeceklerini 
vurguladı.

Halkın Kurtuluş Partisi
yolsuzlukların peşini bırakmıyor

t r   

15 16 Haziran anlı İşçi Direnişi’nin 
47. yılında Sendika olarak İstanbul, 
Konya Ankara ve Eskişehir’de kitlesel 

eylemler yaptık.

Konya
15 Haziran 2017 Perşembe günü Kon-

ya’da Sendika Temsilciliğimizde toplanan 
üyelerimiz, Kayalı Park’a kadar kortej 
oluşturarak yürüyüş yaptılar.

Saat 12.00’da başlayan basın açıklama-
sı, Eskişehir Anadolu ubesi Yönetim Ku-
rulu üyesi Mehmet Ünver tarafından ortak 
bildiri metnini okunarak yapıldı.

Ankara
Aynı gün Ankara’da da Çankaya Be-

lediyesi alt işvereninde, taşeronda çalışan 
üyelerimizin katılımı ile basın açıklaması 
yapıldı.

14. 0’da bir araya gelen üyelerimiz, 
buluşma noktasından Kızılay YKM önüne 
kadar önlük, flama ve dövizlerimizle yürü-
düler.

Burada saat 15.00’da rgütlenme Da-
ire Başkanı’mız Erdal Kopal ortak bildiri 
metnini okuyarak basın açıklamasını yaptı.

İstanbul
16 Haziran Cuma günü ise İstanbul 

Taksim’de üyelerimizin kitlesel katılımı ile 
yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Odakule önünde toplanan kitle, buradan 
yöneticilerimizle birlikte sloganlar atarak 
bayrak, flama ve dövizlerimizle yürüyerek 
Galatasaray Lisesi’nin önüne geldi. Bura-
da basın açıklaması Genel Başkan’ımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.

Basın açıklamalarında “Kazanılmış 
Tüm Haklarımıza Yönelik Yerli Yabancı 
Parababaları rgütlerinin ve İktidarların 
Saldırılarına Karşı; Yeni rgütlü 15 16 
Haziran Direnişleri rgütlemenin” acil bir 
görev olduğu vurgusu yapıldı.

Yapılan basın açıklamalarında; “ a a-
s n  a iran Direni imi ”  “ ile-
rin irliği erma e i ene e ”  “ i i  

a l  Ka ana ağ ”  “K dem a mi-
na  a m  Gas  dileme ”  “K leli  

asalar na a r”  “ runlu e -
” “ runlu ra ulu ulu  asas na 

” “Kiral  ili  asas na -
” “ a er n e ennemine ” 

dövizleri taşındı ve sloganları atıldı.

Eskişehir
Eskişehir’de DİSK’e bağlı a li a  

irle i  e al  ve  s al  S e n d i k a -
s  olarak, işyerlerinde çalışan üyelerimiz, 
temsilcilerimiz, şube yöneticilerimiz ve üç 
sendikamızın Genel Başkanlarının da katıl-
dığı ortak basın açıklaması yaptık.

Eskişehir Adalar Migros önünde bir 
araya geldik ve kortej oluşturarak yürüyüşe 
geçtik.

Eskişehir Emniyeti’nin OHAL gerek-
çesiyle yürüyüşe izin veremeyeceğini be-
lirtmesi üzerine daha önce planlanan ve 
kamuoyuna duyurulan basın açıklaması-
nın yapılacağı ESPARK önü yerine Ada-
lar Migros’un önünden sloganlarla Adalar 
Mevkii’nin başladığı yere kadar takriben 
200 metrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik.

Basın açıklamasında ilk sözü alan Bir-
leşik Metal İş Sendikamızın Genel Başka-
nı dnan erdar ğlu konuşmasına; “Ya-
pacağımız yürüyüşe OHAL gerekçesiyle 
izin verilmemesinin antidemokratik bir 
uygulama olduğunu” söyleyerek başladı. 
Ve OHAL bahane edilerek yasaklanan işçi 
grevlerine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanının 
OHAL’in “kimseye bir zararı yok” dediği-
ni, ayrıca patronların OHAL’den rahatsız 
olmalarını anlayamadığını, çünkü artık 
kimsenin ikide bir greve çıkamadığını, 
OHAL’in aslında patronların işine geldiği 
yönündeki sözlerine hatırlatarak, OHAL’in 
en çok işçilere zarar verdiğini ve işçilerin 
yasal olan grev haklarının elinden alınmak 
suretiyle işçi düşmanlığı yapıldığını, ancak 
İşçi Sınıfının bu keyfiliğe ve işçi düşmanlı-
ğına izin vermeyeceğini belirtti.

Daha sonra sözü Sosyal İş Sendikası 

Genel Başkanı e in e ür ’e bıraktı
 Metin Ebetürk de konuşmasında; işçi-

lerin analarının ak sütü kadar helal olan ve 
1 .üncü aylığı dediğimiz Kıdem Tazmina-
tının Fona devrinin işçi düşmanlığı oldu-
ğuna vurgu yaparak, kapitalizmin bir türlü 
doymadığını ve ancak kapitalizmin ortadan 
kalkması ile İşçi Sınıfının ve halkın sorun-
larının ortadan kalkabileceğini söyledi.

En son söz alan Nakliyat İş Sendikası 
Genel Başkanı li a Kü ü sman ğ-
lu; Kıdem tazminatının işçilerin 81 yıldır 
aldıkları kazanılmış bir hak olduğunu, 12 
Eylül Faşist Darbesinde bile patronların 
talebi olmasına rağmen  kıdem tazminatı-
nın gasp edilmesine cesaret edemedikle-
rini fakat AKP iktidarının TİSK (Türkiye 
İşverenler Sendikası) ve TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği) gibi işveren ör-

gütlerinin talepleri üzerine  kıdem tazmina-
tını ortadan kaldırmayı istediklerine vurgu 
yapan Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sözleri-
ne İşçi Sınıfının 1952’de C A uzmanları 
tarafından kurdurulan TÜRK İ ’e karşı 
1961 Anayasasının sağladığı özgürlük ve 
demokratik ortamda 1967 yılında DİSK’in 
kurulduğunu ve hemen İşçi Sınıfımızın 
ekonomik ve siyasal talepleriyle mücade-
leye giriştiğini, bunu hazmedemeyen Pa-
rababalarının kendi siyasi iktidarı olan AP 
iktidarına DİSK’i kapattırmak istediğini, 
fakat işçilerin 15 16 Haziran 1970’de 168 
fabrikada binlerce işçinin direnişi sonucu 
geri adım atmak zorunda kaldıklarını ve 
ancak 12 Eylül 1980 Faşist Darbesiyle bu 
isteklerine kavuştuklarını söyledi.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Türki-
ye’deki gelir dağılımındaki adaletsizliğe 
de vurgu yaptı ve Türkiye nüfusunun   
1’inin servetinin  54’lük kesimin geliriy-
le eşit olduğunu söyledi.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sözlerine 
İşçi Sınıfımızın yeni ve daha güçlü 15 16 
Haziranlar yaratması gerekliliğine vurgu 
yaparak son verdi.

Eylemde; “K dem a mina m  Gas  
dileme ”  “ ilerin irliği erma e i 
ene e ”  “ a as n n  Da an mas ”  

“Gre  a m  asa lanama ”  “Dire-
ne Direne Ka ana ağ ” sloganları atıldı.

Basın açıklaması kitlenin sloganlarıyla 
sona erdi. 19.06.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Eylemlerde okunan bildiri metni aşağı-
dadır:

Yaşasın Şanlı
15-16 Haziran Direnişimiz

Kıdem Tazminatımızın Gasp 
Edilmesine, Grev Yasaklama-
larına, Arabuluculuk Yasasına 

HAY R
 Türkiye İşçi Sınıfının Mücadele Tarihi 

içerisinde anlı 15 16 Haziran Direnişi’nin 
önemli bir yeri vardır. 15 16 Haziran Dire-
nişi kitlesel katılımı, ekonomik, toplumsal 
ve siyasi mücadeledeki sonuçları tarihsel 
önemdedir. Yüz binleri aşan İşçi Sınıfı 15
16 Haziran günleri İşçi Sınıfının devrimci 
sendikal örgütünü DİSK’i kapatmaya yö-
nelik girişimlere karşı İşçi Sınıfının serma-
ye sınıfına onun iktidarı olan AP’ye karşı 
cevabıdır.

İşçi Sınıfımız C A uzmanları tarafından 
1952 yılında kurdurulan 
TÜRK İ ’e mahk m et-
meye karşı İşçi Sınıfımızı 
isyan başkaldırısının adıdır, 
15 16 Haziran. 15 16 Ha-
ziran Direnişi’nde kaybet-
tiğimiz İşçi kardeşlerimi-
zi Yaşar Yıldırım, Mehmet 
Gıdak ve Mustafa Bay-
ram’ı rahmetle ve saygıyla 
anıyoruz.

Türkiye İşçi Sınıfı, 
DİSK’in kapatılmasına, 
örgütlenme haklarının 

elinden alınmasına karşı, “DİSK kapatıla-
maz” sloganı ile 168 fabrika ve 150 bine 
yakın işçiyi kapsayan direnişte, işçiler İz-
mit ve Gebze’den Kadıköy’e, Levent’ten 
Mecidiyeköy ve Taksim’e, Bakırköy’den 
Topkapı ve Edirnekapı’ya kadar yürüdü-
ler. İstanbul’un iki yakasındaki işçilerin bir 
araya gelememesi için vapur seferleri bile 
iptal edildi; Galata Köprüsü açılarak geçişe 
kapatıldı. 16 Haziran 1970 tarihinde İstan-
bul ile Kocaeli Merkez ve Gebze ilçesinde 
sıkıyönetim ilan edildi.  ay süren sıkıyö-
netim sonunda işten çıkarılan işçi sayısı 5 
bini aştı. DİSK yöneticileri ile birlikte çok 
sayıda işçi tutuklandı.

Söz konusu yasa değişikliklerini içeren 
hükümler 2 yıl sonra, Anayasa Mahkeme-
since Anayasaya aykırı bulunarak iptal 
edilmiştir. Sermaye sınıfı o dönem yapmak 
istediklerini, ancak 12 Eylül 1980 Faşist 
Darbesinden sonra  DİSK’i kapatıp, yasa-
ları işverenler lehine değiştirerek, İşçi Sı-
nıfını yalnızca sarı gangster sendika Türk
İş’e mahk m ederek uygulayabilmişlerdir.

Bugün, anlı 15 16 Haziran Direni-
şi’mizin 47’nci yılında, yerli yabancı pa-
rababaları ve onların siyasi  iktidarı İşçi 
Sınıfımızın kazanılmış haklarına saldırma-
ya devam ediyor. lusal istihdam stratejisi 

programında yer alan işçi örgütlenme ve 
sendika düşmanı politikalar düzenlemeler 
hayata geçiriliyor.

zel istihdam büroları kiralık işçilik 
yasasını, zorunlu Bireysel Emeklilik Siste-
mini düzenleyen BES’i işçi sınıfımızın tep-
kilerine karşın çıkardılar. Esnek çalışmayı 
daha yaygın etkin duruma getirmek için 
düzenlemeler yapılıyor. Kazanılmış hak-
ları ortadan kaldıran “süresi belirli hizmet 
akdi” ile çalıştırılma da yaygınlaştırılıyor.

Kamu ve özel işletmelerde milyonlar-
ca işçi kardeşimiz taşeron cehenneminde 
çalıştırılıyor. Taşerona verilen kadro sözü 
yıllardan beri yerine getirilmiyor.

İş güvencemiz, geleceğimiz olan 81 yıl-
lık kıdem tazminatı hakkımız yerli yabancı 
parababalarının direktifleri ile gasp edilme-
ye çalışılıyor.

Grev hakkını ortadan kaldıran, grev 
yasaklamalarıyla işçi düşmanlığı ile kar-
şı karşıyayız. Metal, Lastik, Banka, Cam, 
Petrol Kimya işkollarında grevler, hukuk-
suz keyfi şekilde yasaklanıyor.

Meclis gündeminde olan Arabuluculuk 
yasası olarak da adlandırılan iş mahkemesi 
kanununda yapılmak istenen değişiklik-
ler de yıllardan beri işveren örgütleri olan 
TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu) ve TOBB’nin (Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği) istediği değişiklikler-
dir. Sermaye ve örgütleri işçilerin yasal hak 
aramalarına da kısıtlama getirmek, işçilerin 
mağduriyetlerinden yararlanarak haklarını 
gasp etmek istiyorlar. Çağdaş Evrensel 
Hukuk kurallarına da dönüşmüş olan iş hu-
kukunda ki işçi lehine yorumu sınırlamak 
istiyorlar.

Ülkemizde servetin ve gelirin payla-
şımının giderek daha da adaletsiz duruma 
geldiği bu süreçte yerli yabancı Parababa-
ları servetlerini, kârlarını daha da artırmak 
istiyorlar.

(En zengin 1’in serveti toplam serve-
tin 54, ’dür).

OHAL ve KHK’larla hukuksuz olarak 
işten çıkartmalar devam etmektedir.

 
Kıdem Tazminatımızın Gasp Edilmesi-

ne,
Grev Yasaklamalarına,

orunlu Arabuluculuk Yasasına,
orunlu BES’e,

İş Cinayetlerine,
Kiralık İşçilik Yasasına,
Taşeron Cehennemine,

rgütlenme ve Mücadelemizin nün-
deki Engellemelere,

Kazanılmış Tüm Haklarımıza Yönelik 
Yerli Yabancı Parababalarının ve rgüt-
lerinin, İktidarların saldırılarına karşı yeni 
örgütlü 15 16 Haziran Direnişleri rgütle-
meliyiz.

 a as n  a iran Direni imi
a as n D K a as n a li a

16.06.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’nin 47’nci yılında;
kıdem tazminatının gaspına, grev yasaklamalarına,

arabuluculuk yasasına
hayır demek için alanlardaydık.

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz!



onlara bakalım:
nce İbadi  öyle diyor:

“ er esin ar l  umudu e is eği 
ar an a  D Ş la sa a n sürdüğü e 

l esel durumun ar  lduğu u d -
nemde re erandum ra n e K de-

i Kür  a anda lar n ar na değildir  
a  m u ül eler de unu milli ü en-

liğine e li e lara  rü r  e  lara  
s lü rum  ra  e K nin ali a-

rda re erandumda i ir ar  -
ur  u a r a K de i Kür  a an-

da lar n arar na lma  e s runlara l 
a ar  Şimdi e adar elde edilen üm a-
an mlara iddi arar erir  ran da a e-

le e e irilere  urulan “ a a ad De -
le i” e ime e uğrad  ir  Kür  si a-
se inin rü ü de re erandumun u an 
i in a lmamas  nünde  unlar san -
r m da a  si asi a malar n ürünü-
dür ” (https: .haberler.com irak bas
bakani ibadi aciklamasi 951675 haberi )

Ülkesi bölünme tehlikesi altında olan 
bir Başbakan böyle mi tepki gösterir? Üs
telik bir basın toplantısında, başka birçok 
madde içinde gargaraya getirerek  Dediği 
de özetle “ e eranduma e e  ama s nra” 
anlamına geliyor.

Tayyip de benzer bir tepki veriyor. Cılız 
mı cılız:

“Ku e  ra la il ili a lan a la-
ma i i derinden ü mü ür  ra n -
ra  ü ünlüğüne ir e di ir e anl  

ir ad md r  emenni ederdi  i is i are 
lu ile a ls n  u l ede Ku e  ra  

aln  değildir  usul da ra lar  Ker-
ü e ür menler irli e a rlar  
i  ar  i erisinde u ad mlar n a lma-

s n  e ra n ü ünlüğünü e  sa un-
du  aman aman rada i in u unun 
da a ğ n  rdü  u i i ü mü ür  
D i lerimi  a lamalar  da a m -

r  Kimsenin arar na değildir ” (http:
.ruda .net turkish middleeast tur

key 1 0620172)
Evet, sadece üzüldüğünü, istişare yolu 

ile yapılmasının doğru olacağını vb. vur
guluyor bir grup toplantısında, gene İbadi 
gibi pek çok başka konu içinde gargaraya 
getirerek, utanarak ve sıkılarak. Bu ko
nuşmanın bizim yerli basında hemen hiç 
yer almadığını da belirtelim. Ama yandaş 
basının önemli Tayyipçilerinden am
Gazetesi yazarı Kur ulu  a i , “ ür i-

e  ar ani nin e in la ağ  ir “K ü r -
di s t an ” a  adar da ar  değil  n ara  

u süre in da a n r llü eli mesinden 
ana  ra n enelinde iddi ir ri e 

luğu s  nusu  endi l esi ü e-
rinde ile e emen değil en ar ani  ne-
in de le ini ilan ede e ”, diyerek yer 

verdi (Akşam, 14 Haziran 2017)
Her iki yöneticinin de tepkileri ne ka

dar benziyor?
Nedeni mi?
Söyleyene değil, söyletene bak, der

ler  Tabi  ki emperyalizm böyle yönlen
diriyor kendilerini. Malum Kişi, kendisini 
uşaklığa o derece kaptırmış ki, Kerkük’teki 
sözde Türkmen Liderini de (Aydın Maruf) 
referandumu (bizdeki referandum değil, 
Barzani’ninki) destekler duruma itmiştir.

Bir bakıma normaldir. aten bu şartları 
da yaratan emperyalizm değil mi, “Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP)” kapsamında? 

şaklar farklı davranamaz ki
imdi i as Ka liam ’nın yıldönü

mü  Bu katliamda kaybettiğimiz ozanla
rımızdan u lis arsu, bir türküsünde 
şöyle der:

lu  eni me ur e i
Gur e i en mi ara m

Ortadoğu’da bu kargaşayı yaratan da 
Ortadoğu Halkları değildir, hep olduğu 
gibi Emperyalizmdir.

 “Yeşil Kuşak” projesini kim başlattı?
ABD Emperyalizmi

 nce Taliban, sonra El Kaide ve di
ğerleri şeklinde dinci terörizmi kim örgüt
ledi?

ABD Emperyalizmi
 Körfez savaşlarını Saddam’a gözü

nün üstünde kaşın var, diyerek kim başlat

tı?
Emperyalizm
 Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları de

ğişecektir, hedefini kim koydu?
ABD Emperyalizmi
 rak’ı, Suriye’yi, Yemen’i, Libya’yı 

kim karıştırdı?
ABD Emperyalizmi
 Ortadoğu’da emperyalistlerin güdü

münde bir Kürdistan yaratma peşinde olan 
kim?

ABD Emperyalizmi
 Bu amaçla İD’i bahane ederek 

Kürtleri derleyen, örgütleyen, silahlandı
ran, Ortadoğu halklarının gözünde kahra
man ve muzaffer gösteren kim?

ABD Emperyalizmi
Bu soruların ardı arkası gelmeyebilir.
Tabi  emperyalist uşakları da işin diğer 

önemli parçasını oluşturuyor. Kürt olma
yanları yukarıda gördük. Kürt olanlardan 
Barzani’yi de iyi biliyoruz. Ya diğerlerine 
ne demeli?

rneğin D a an  ali  üs-
lim’i alalım. Ne diyor?

“ a lan a u ru lar aras nda 
a  du arl l  ara an durumlar ldu -

sa da  Ş D imdi Kür leri irle iri r  
i u  i i ir e ” (Kaynak: The Ti

mes Of The Kurds, Amerikan Dış İlişki
ler Konseyi yayını: https: .cfr.org
middle east and north africa time kurds
p 6547 ho are the kurds)

Pekiyi, referandum oldu diyelim. Ola

cağı ve Barzani’nin  100 evet alacağı 
kesin. Ama Bağımsız Kürdistan hemen ku
rulabilecek mi?

s i  a an  Da id e reus, 
hani şu askerlerimizin başına çuval geçiren 
Amerikalı asker,  şöyle diyor (Odatv’den 
aktaralım):

“Da id e raeus  ağ ms l  i in 
r il in “ B   A    

      
B  I     

 ne sürdü. ” (http: odatv.
com ankara ve bagdat evet demezse kur
distan kurulamaz 2606171200.html)

Petreus böyle dese de, Barzani’nin bu
günden yarına bağımsız bir devlet olması 
zor. Ama referandum bu yönde atılmış çok 
önemli bir adım olacaktır.

Barzani’nin ayrı bir devlet oluşturaca
ğı yıllardan beri söylenegelir. Bu stratejik 
hedeftir. BOP’un en önemli hedeflerinden 
birisidir. Emperyalizm bu konuda temkinli 
yaklaşıyor. Geçen yıl Tayyipgil tarafından 
Hürriyet’ten uzaklaştırılan gazeteci l-
a an ’ın bundan hemen hemen üç yıl 

önce,  an  enri ar e  ile yaptığı 
söyleşide bu konu da etraflıca ele alınıyor. 
Aktaralım:

“ as in n da ür i e i ür e 
a  u ara  a i  edenlerden enri 
ar e

“  da dulla  alan  
ür i e e eslim e iğinde meri an 

D i leri a anl ğ n n li i a lan-
lama masas nda is i ara la il ile-
ni rdu  Kür  meselesi ise en nemli 
u manl  alan  Şimdi e i  ni er-
si esi nde uluslararas  ili iler dersleri 

eri r  ama ne imi nde ür i-

e al an a  ili  isimlerle de alen 
 a n  Ş D in a iranda usul u 

almas n n ard ndan l e ar n a e 
ağ ms  Kürdis an sesleri i  lmad -

ğ  adar  ma a a la n a ar-
e  ile nu ma  is edim

B    
“  ağ ms  ir Kürdis an ele e  

ama sa e r a d nemde unun r a-
a mas  ü ü  a a lur

“N
“  unun em ra  em de urula-

a  ir Kürdis an a s ndan i i emel 
sa n as  ar  irin isi  ra  a s ndan 

a arsa  el i u un d nemde u im-
ns  ama u anda ra n ir ü ün 

lara  almas  ar   arad sal 
i imde ra  era er u an unsur 

ise Kür ler  er esle i i e inmesini 
ilen um ur a an  ala ani nin de 
e erisi le Şiiler e ünnilerin ir ir-

lerinden a la u a la malar n  Kür ler 
nlü rdu  e s r  u den e  Kür lerin 
ra  i inde almalar n  me ur l r

“I      -
 

“  ün ü eğer u  Ş D in u-
sul da a la ğ  süre in e isi le lur-
sa nlar a l süre e  ir me e  sa a-

 a lar  a malar da Kür ler da il 
er esi irda n i ine e er  Kimse 

durdurama
“ M     -

 
“  e  ama u ra  da i ine ald -

ğ nda  a  u i in ülmesi a alar n  
amamen er  eder  u ne deme  u-

udi ra is an  ran  rdün i i ül eler 
e eni urula a  Kürdis an da da an 

de i ürür
“      -

     
“  Şimdi i i i ir ris  lma a-

a  nemli lan u e me e in i in-
den Ş D i ilerin mamas  ün ü 

es i  s n rlar  de ure u u i  
lara  al r en unlar n anlam n  i-
irmesi de a  ili  i imde endi-

liğinden er e le e e  ani insanlar 
s n rlardan is edi leri i i e i  ide-
e ler  s edi leri i i e n mi  ili -
i ura a lar  a en ağda a lsun 

Şam da lsun  i i mer e i ü üme in 
de ra lar n n ü ü  sm  ü erinde 

n r lü a ald  ir mer e i idare ne 
is er  s i usul er i lama e as ere 
alma  ma  l elerde er i lama 

e as ere alma i lemlerini imdi ile 
a am rlar i  r   l elerde i 

insanlar  a en as er lara  is emi r-
lar i  r a urada i insanlar n er-

i ere e  durumlar  da  Deme  i 
a en ilen u ülü r deme ir

“B    
“  in isi  Kürdis an a s ndan da 

a n a  ağ ms l  endilerine dü -
man ara ma a a  i imde lmal  

as l  r la a san  unu a la an 
sen lma  seni a alar  una i sin  

ün ü sen a la rsan  ra  ül eleri 
mesela ra  ra lar n  al rlar  

ra  e r llerini al rlar  di e a a-
a  eni Kürdis an  d ğar d ğma  ir 

sürü dü man edinmi  la a  al u i 
ra n era erliğini sen sağlama a a-

l an s nra ülürse imse Kür le-
ri a s  ulma a a  e ağ ms l  
da a umu a  ar lana a

“     
    
“  ma uralarda  mesela Kür  l-

ma an al  es iden Kürdis an l e-
sel ne imi ne K  men  a ar-

en  ra a i ar l lar e ağ-
da n is i rar  sağla amamas  s nras  
deği i  Ker ü  e a a l elere 
Kür ler endi ü lerini llad lar e 

erel al an rea si n e  elmedi  
a a undan memnun ü ü rlar  
e unun urumsalla mas  e erine 

urmas  i in de aman ere  nemli 
lan Kür ler i in rada i al n seni 
a me mesi  ne im nlara lerans 
s ere e  ü enli  e diğer i i a la-

r n  ar la a a  al  da Kür  ne-
imi ni i enli le e nüllü lara  is e-
e e  rla lmas n  rla a arsan  

da ileride senin i in a a ir r lem 
lur

“R     
   

“  e erandumu u anda a arlar-
sa u me a ri la a  Ker ü ü as e-
ri a dan alm s n  emen da a rsan  

as  al nda e  demelerini is emi  
la a s n  enim a se iğim al ma 

d nemi le lma  l u i e enler-
de l enin ür men lideri ile Kür -
lerin rada ü enliği  i i sağlad -
ğ n  s lü rdu  i  sade e Ker ü  

alisi nin ür men lmas n  is i ru  
di r  u es iden li i i dü ünen 

ür menlerde i deği imi de s eri-
r
“B  T    

     

“  l e e ür i e de nlara Kür -
lerle i i e inmeleri ere iğini s lü-

r ” (Hürriyet,  Ağustos 2014)
Evet, C A  yıl önce, eninde sonun

da olacak ama henüz erken, diyor. Baş
ta gelen neden ise eski RAK Başbakanı 
Maliki’nin uzaklaştırılması ve İran’ın et
kisinin kırılmasıydı. Ayrıca, halk ve kom
şular o kadar bunalsın ki ve Kürt yönetimi 
ekonomik ve sosyal düzen olarak o kadar 
cazip hale gelsin ki, Bağımsız Kürt Dev
leti kendiliğinden kuruluversin. (Bu arada 
Malum Kişi’nin de Türkmenleri nasıl sus
turduğunu belgeliyor C A Ajanı...)

Ancak, başka nedenler de var bağım
sız devlet olmayı zor kılan. Ekonomi 
gibi    öyle akıyor söyleşi:

“A  A     
     

“  ir de u nu ar  l  a  n e-
sine iderse  Ku e  ra n ağda an 
ald ğ  e r l a  a da  mil ar d lard  

enede  mil ar d lar eder  K nin 
a a er i elirleri de ar ama  

u a  r a ir de endi a rd lar  
e r lden a and lar  ar  ür i e e 
am nlarla iden  nu a alen ran-
i e e da al  ir e n mi deme ir u  
ağ ms  ldun di elim  ağda an u 
ara  alama a a s n  u ara  i a-

me e me  i in ne adar e r l sa a a -
s n

“      -
    
“  i de a en ağda la u u-

i r lemler ar  u ü den sa -
ğ n e r lün a n  rma  runda 

al rsun  a larda e n mini na-
s l ürü e e sin  en ağ ms l an 

a sedi rsun  ür i e nin s mür esi 
lursun  a a n  i  Deni in 

 ran memnun değil  ra an a-
am rsun  e  ür i e   da ir ün 
a  a a  m  ne la a  a la 
ile ideme sin  r  u nedenle ile 

 e li eli ir ağ ms l  u
“D   B   -

   
“  a r en una ar  değilim  

er es adar nlar n da ağ ms  
lma a  ar  enim s lediğim  u 

a amada lma  Kar lar n  d ğru -
nama  rundas n  Kür ler de “ ağ m-
s l  i in en i i ans  a rmamal ” 
di e dü ünü rlar ” (Hürriyet,  Ağus
tos 2014).

Demek ki, emperyalizm bağımsızlığı 
henüz erken buluyor. Ama Barzani’ye bu 
önemli adımı atmasını da söylüyor. Yok
sa Barzani emperyalizmin onayı olmadan 
böyle bir işe girmez. İbadi ve Malum Ki
şi’nin ağızbirliği edişleri de işin içindeki 
emperyalist parmağını kanıtlıyor. Malum 
Kişi’nin, Kerkük Türkmenlerini Barza
ni’ye doğru yönlendirmesi de işin cabası. 
Aslında bu da bir başka emperyalist uşak
lığı, vatanı satış şekli. Bu, Kerkük Türk
menlerinin satışa getirilmesidir. Kerkük 
petrollerininse Barzani’ye ve dolayısıy
la emperyalizme peşkeş çekilmesi   
Ker ü  e r lleri i   a na lar -
na re K G nin elinde i e r l a -
na lar n n i i a ndan da a ü se
(Bakınız Resim)

Ne diyelim? Emperyalist uşaklığı 
böyle bir şey

Burada ülkemizdeki ve Ortadoğu’daki 
Kürt kardeşlerimiz için de iki çift laf et
mek düşüyor:

Emperyalizm size boşuna devlet kuru
verir mi? Sizi iliklerinize dek sömürmez 
mi? Sizin vatan bellediğiniz topraklarda 
kanı, gözyaşını eksik eder mi?

Çözüm, hep söylediğimiz gibi, Ara
bı, Kürdü, Farsı, Türküyle, tüm Ortado
ğu Halklarının gerici yönetimleri devirip 
antiemperyalist çizgide buluşmalarından 
geçiyor. Emperyalistlerin ve uşaklarının 
bu topraklardan atılmasından geçiyor.q

l    a     emmu  

t r   

Barzani Kürdistanı: Zamanı geldi mi?

 l r  öre K rtler  öl e e ğ l m  K  htt r or m le
e t orth r t me ur

Ker  etroller  ö em  K   orl  t oo  K  ter t o l er  
e  l   our l  h to  t tute or e r t ol  euter

r  l  lom t e l r  le r l e h r t   h rl t   

e r  r e  t  



15l    a     emmu  

Y unanistan’ın değişik kentlerin-
den gelen yaklaşık 5 bine yakın 
kişinin katıldığı yürüyüş, NATO 

binası önünde son buldu. Emperyalizme 
ve NATO’ya öfkenin doruğa çıktığı, İşçi 
Sınıfı disiplini-
ne yakışan bir 
şekilde gerçek-
leşen yürüyüş, 
Selanik’te PA-
ME’ye bağlı 
s e n d i k a l a r ı n 
gerçekleştirdiği 
konserle sona 
erdi. Konser, 
yürüyüşe katı-
lanlara da ke-
yifli dakikalar 
yaşattı.

Toplantının ikinci günü, PAME’nin 
düzenlediği “ al an n iem er alis leri 

ulu mas ” adlı konferans, İşçiler Binası 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıdan 
önce Yunanistan televizyonu, Sendikamı-
zı temsilen toplantıya katılan Ege Bölge 
Temsilcimiz eki Olkun ile toplantının 
amacıyla ilgili bir röportaj gerçekleştirdi.

50 400 kişilik salonda salon tıka basa 
doluydu. İşçilerin çoğu dışarıda kaldı.

Konferans Divan Oluşumu ile başladı. 
Türkiye adına Sendikamız Temsilcisi eki 
Olkun oluşan divanda yer aldı.

İşçi Sınıfı Davasının da Dünyada 
bir bütün olduğunun altı çizildi

Konferans PAME Genel Sekreteri’nin 
açılış konuşmasıyla başladı.

Konferans katılan sendika temsilcileri 
birer konuşma yaptı. Katılımcı ülkelerden 
ülkelerine temsilen birer kişi konuşurken, 
Türkiye’den katılımcıların hepsi birer ko-
nuşma yaptı. 

Sendikamız adına da Ege Bölge Tem-
silcisi eki Olkun bir konuşma yaptı. 
Konuşmacılar arasında en uzun konuşma 
olmasına rağmen, Olkun’nun konuşması 
ilgiyle ve dikkatle dinlendi. Salonun en 
dikkat çekici ve etkili konuşmasıydı. Sa-
londakiler tarafından coşkuyla karşılandı. 
( eki Olkun’un konuşması yan sütunlar-
dadır.)

Sendikamız Ege Bölge Temsilcisi Ol-
kun konuşmasını bitirdikten sonra, PAME 
Genel Sekreteri’ne 1977 Kanlı 1 Mayı-
sı’nın saldırı öncesi çekilmiş fotoğrafını 
hediye etti. Hediyenin takdimi sırasında, 
1 Mayıs’ta İstanbul Taksim Meydanı’nda 
7 işçi kardeşimizin Kontrgerilla tarafın-

dan katledildiğini ve bu acımasız katlia-
mın C A tarafından tezgahlandığını anlattı. 
Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs Alanı ve İşçi 
Sınıfının Vatanı olduğunu, AKP İktidarı 
tarafından İşçi Sınıfına ve emekçilere ya-
saklanan bu Vatanı geriye alıncaya kadar 

mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. 
Bu konuşmadan sonra salondaki coşku 
daha da arttı. 

Daha sonra PAME’de yönetici bir yet-
kili yanımıza gelerek, “ lan a a lan 
a an  a l m lar n ğu il  de a -

le ir lan -
a a l rlar  
nun i in l-

du a edir-
in e e in-
endiler  i in 

n u m a n  
 i i ldu  

n a  ldu  
i den s nra i 

nu ma lar  
ra a la ” di-
yerek teşekkür 

etti.
aten Selanik’e gittiğimiz günden iti-

baren de başta Sendikamız olmak üzere 
Türkiye’den katılan diğer katılımcılara 
ayrı bir önem veriliyordu. Hatta PAME 
Genel Sekreteri konuşmasının başında 
Nakliyat İş Sendikamızın (1 Mayıs’ı kas-
tederek) eylemini örnek göstererek, Türki-
ye’den katılımcıları ayrıca teşekkür etmesi 
de toplantının önemli yanlarından biriydi.

Konferansta, ABD AB Emperyalist-
lerinin, onların savaş köpeği NATO’nun, 
yerli işbirlikçilerinin ve MF DB gibi eko-
nomik örgütleriyle İşçi Sınıfına yönelik 
saldırılarına karşı,  işçilerin sorunlarının 
bir, düşmanlarının da ortak olduğunu, bu 
ortak düşmana karşı İşçi Sınıfı Davasının 
da Dünyada bir bütün olduğunun altı çi-
zildi. Bu ortak düşmana karşı da sınıf te-
melinde ortak mücadelenin önemine vurgu 
yapıldı. İşçi Sınıfı mücadelesinin enternas-
yonal olduğu belirtildi. Bu tür toplantıların 
devam etmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

NATO Karşıtı Antiemperyalist Top-
lantı’da; katılımcıların ortak bir bildirisini 
yayınlamak; Brüksel’de AB ve NATO’nun 
rolü hakkında Pan Avrupa toplantısı dü-
zenlemek; Emperyalist Savaşa Karşı Sen-
dikal Eylem Günleri; Filistin halkları, Su-
riye, Küba, rak ve Libya ile dayanışma; 
Mültecilerle Dayanışma Kampanyası Göç-
menler (ortak bir poster, ortak bildiri, tüm 
ülkelerdeki olaylar yer alacak); İşverenle-
rin saldırganlığına karşı, işten çıkarmalara 
karşı ortak koordinasyon gibi kararlar alı-
narak, toplantı sonuçlandı. 

Konuşmalardan sonra katılımcılarla ha-
tıra fotoğrafı çektirilerek toplantı bitirildi.

Selanik’te kaldığımız sürece de diğer 
ülkelerden katılan sendikacılarla dostane 
ilişkiler kurduk. Bazılarından da ülkelerin-
de yapacakları etkinlikler için davet aldık. 

26 Haziran 2017

Selanik’te,
“Balkan Antiemperyalistleri Buluşma ve Konferans”ı yapıldı

t r   

K arde  unanis an al n n de-
ğerli me ileri

unanis an i n n n i-
li an De rim i ü adele i i r ü ü  

nin ne i i e ü eleri
m er ali me ar   n iem-

er alis  are e inin dü enlemi  lduğu 
al an n iem er alis ler irliği -

lan s na a lan üm a l m lar  
i leri ür i eli a ma l  lu 

ileri e nlar n De rim i ü adele i 
r ü ü lan a li a  endi am  ad -

na  ür i e i n  e me i al la-
r  ad na en i en De rim i du ular mla  
sa  e se i le selaml rum

Değerli D s lar
İşçi Sınıfının önderlerinin de belirttiği 

gibi a i ali min en ü se  a amas  olan 
emperyalizm, bugün tüm Dünya Halkları-
nın ve İşçi Sınıfının başdüşmanıdır. 

ABD ve AB Emperyalistleri dünyanın 
her yerinde halklara zulmediyorlar, açlığa 
ve yoksulluğa mahk m ediyorlar, katledi-
yorlar. Dünya-
nın neresine ba-
karsak bakalım, 
kardeş halkların 
birbirine düş-
manlaştığı, sa-
vaşın ölümün 
hüküm sürdüğü, 
açlık, yoksul-
luk yüzünden 
insanca yaşa-
manın mümkün 
olmadığı her 
yerde bu emper-
yalistlerin karanlık yüzlerini görürüz. 

Buradaki dostlarımızdan bazıları belki 
de Yugoslavya’nın parçalanması sürecini 
canlı olarak yaşadılar ve emperyalist hay-
dutlar yüzünden halkların çektiği acılara 
tanıklık ettiler. Sosyalist Kamp zamanında 
insanlığın emperyalizme karşı mücadele-
de sarsılmaz bir kalesi vardı. İşçi Sınıfının 
iktidarı, İşçi Sınıfının başdüşmanına kor-
ku salıyordu, emperyalist saldırılara karşı 
dünya halklarının barikatıydı. Ancak Sos-
yalist Kamp’ın dağılmasıyla birlikte em-
peryalizm kontrolü eline aldı. 

İşte Yugoslavya, yıllarca kardeşçe, ba-
rış içinde yaşayan halkların nasıl acı ve 
ölümle tanışarak birbirine düşman hale 
geldiğini görmemiz için en iyi örneklerden 
biridir. 

Bugün Ortadoğu’ya baktığımızda yine 
aynı karanlık yüz karşımıza çıkıyor. Af-
ganistan’a, rak’a, Libya’ya, Yemen’e, 
Filistin’e, Suriye’ye baktığımızda, bizim 
ülkemize, Türkiye’ye baktığımızda ABD 
ve AB Emperyalistlerinin, onların savaş 
köpeği NATO’nun kanlı planlarının nasıl 
hayata geçtiğini, halkların emperyalistler 
tarafından parçalanarak, katledilerek nasıl 
acılar çektiğini görüyoruz. 

Afrika’ya baktığımızda da açlıktan, su-
suzluktan ölen insanları, yaşanan iç savaş-
ları ve insanlık dışı katliamları görüyoruz. 
İnsanlar ölmekten, tecavüze uğrayıp köle 
gibi satılmaktan korkarak doğdukları top-
rakları, evlerini bırakıp kaçıyorlar. Gittik-
leri yerlerde çoğu zaman insan değillermiş 
gibi karşılanıyorlar, emperyalistler arasın-
da aşağılık pazarlıklara konu oluyorlar, 
hatta bazen hiçbir yere gidemiyorlar git-
meye çalışırken hayatlarını kaybediyorlar. 
Yüz milyonlarca insan açlığın pençesinde 
ölüm kalım savaşı veriyor. 

Emperyalizm için insan hayatı her şey-
den ucuz. Dünyanın her yerinde emper-
yalist politikalara hizmet eden iktidarlar 
yaratıyorlar. Finanse ettikleri sivil toplum 
örgütleri, medya kuruluşları aracılığıyla 
topluma bu insanlık dışı politikaları em-
poze ediyorlar. Antiemperyalist tavırlar 
sergileyen iktidarları devirmek için elle-

rinden geleni yapıyorlar, gerekirse liderleri 
ortadan kaldırıyorlar, ayaklanmalar örgüt-
lüyorlar.

 Latin Amerika’da aynı emperyalistle-
rin ene uela da i li ar  a e i 
İktidara karşı yürüttüğü kanlı planları gö-
rüyoruz. Bu planları örtbas etmek için nasıl 
medyayı ve sivil toplum örgütlerini sefer-
ber ederek dünya halklarını aldatmaya ça-
lıştıklarını görüyoruz. 

Yine Latin Amerika’da 57 yıldır insan-
lığın onurunu temsil eden Küba’ya insanlık 
dışı ambargolar uyguluyorlar. Ancak yiğit 
Küba Halkı bu emperyalist ambargolara 
karşı örnek bir direniş sergileyerek, emper-
yalizmin bütün oyunlarını boşa çıkartmak-
tadır. 

ABD ve AB Emperyalistleri askeri, 
ekonomik örgütleriyle insanlığın başına 
bela olmaktadır. Emperyalizmin silahlı 
gücü olan, dünya halklarının başında bir 
cellat gibi kan dökmek için bekleyen NA-
TO’nun dünyanın birçok ülkesinde askeri 
üsleri bulunmaktadır. İstedikleri ülkeye 

akıl dışı gerekçeler sunarak müdahale ede-
bilmekteler. MF, Dünya Bankası gibi eko-
nomik örgütler ve tekellci Parababaları ara-
cılığıyla da tüm dünya halklarını yoksullu-
ğa mahk m ediyorlar. Bu emperyalistler, 
C A gibi casusluk örgütleriyle istedikleri 
ülkeye sızabiliyorlar. Soros gibi finansör-
lerinin sayesinde televizyon kanalları, ga-
zeteler, sivil toplum kuruluşları kuruyorlar. 

Satın alıp ajanlaştırdıkları yazarlar po-
litikacılar sanatçılar aracılığıyla halkları 
uyuşturmak, emperyalist sömürüyü kabul-
lenmesini sağlamak için olanca güçleriyle 
çabalıyorlar. Diğer taraftan emperyalizmin 
kültürel ablukası altında insanlar insani 
değerlerini kaybediyorlar.  İşçi Sınıfı eko-
nomik olarak sürekli geriye doğru giderek 
işsizlik yoksulluk bataklığında boğuluyor. 
Emperyalizme uşaklık eden gerici iktidar 
çevreleri ve yerli Parababaları ise gün geç-
tikçe zenginleşiyorlar. 

D s lar
Bizim ülkemiz Türkiye’de, 15 Tem-

muz 2016 tarihinde emperyalizmin uşağı 
olan, Amerikancı iki gücün çıkar çatışması 
kanlı bir kavgaya dönüştü. Bu kavgadan 
emperyalistlerin yardımıyla galip ayrılan 
iktidardaki güç, bu olayı bahane ederek 
Olağanüstü Hal gibi uygulamalar hayata 
geçirerek diktatörlüğünü sağlamlaştırmak 
için İşçi Sınıfının ve emekçilerin haklarını 
daha da azgınca gasp etmeye başladı.

Çıkarttığı Kanun Hükmünde Karar-
namelerle grev yapmak isteyen işçilerin 
grevlerini yasaklayarak, binlerce işçiyi iş-
ten atmaktadır. Yine İşçilerin, Kıdem Taz-
minatı haklarını kaldırarak, sendikalı olma, 
örgütlenme hakkını engelleyerek, Taşeron 
işçi çalıştırmayı yaygınlaştırarak, Kiralık 
İşçilik ve Esnek Çalışma, Güvenceli Es-
neklik, zel İstihdam Büroları gibi yeni 
yasal düzenlemelerle kölece çalışma düze-
nini meşrulaştırmıştır.

Emperyalizme karşı verilen 
mücadele halkları kardeşleştirir

D s lar
Emperyalizmin uşaklarına karşı uzlaş-

maz bir mücadele yürütmeliyiz. Emperya-
listlerin kanlı planlarını reddeden liderleri 
desteklemeliyiz. Ülkesinin bağımsızlığı 
için savaşan halkların yanında olmalıyız. 
Bu luslararası İşçi Sınıfının tarihsel so-
rumluluğudur. Emperyalistler her yerde, 
o halde biz de emperyalizmin olduğu her 
yerde antiemperyalist mücadeleyi yükselt-
meliyiz.

Emperyalistler bütün dünyada halkları 
ve çeşitli uluslardan işçileri birbirine düş-
man ederken, İşçi Sınıfının görevi halkla-
rın kardeşliğini, luslararası İşçi Sınıfının 
birliğini savunmaktır. 

 Emperyalizm kendini çeşitli hilelerle 
ezilen halklara kurtarıcı, demokrasi dağıtı-
cı olarak gösterirken; İşçi Sınıfının görevi 
emperyalizmin gerçek insanlık dışı yüzünü 
teşhir etmektir.

 Her ülkenin İşçi Sınıfı, kardeş halklarla 
kavga etmeyi bırakıp emperyalizme karşı 
savaşması için halkını örgütlemelidir. 

Başta emperyalizmin eli kanlı savaş 
örgütü NATO gelmek üzere ABD ve AB 
Emperyalistlerinin ülkelerimizdeki tüm 
uzantılarını yok etmek, halklarımızı em-
peryalistlerin boyunduruğundan kurtarmak 
için halklar İşçi Sınıfının önderliğinde yü-

rütülen mücadeleye dâhil 
edilmelidir. 

Emperyalist politika-
lar nasıl halklar arasında 
düşmanlıklar yaratıyorsa, 
emperyalizme karşı veri-
len mücadele de halkları 
kardeşleştirir ve emperya-
lizmle savaşan halkın İşçi 
Sınıfı mücadelesini ge-
liştirir. Buna bağlı olarak 
İşçi Sınıfının luslararası 
Dayanışması ve Birliği de 
gelişecektir. 

Emperyalistler nasıl sömürülerini ulus-
lararası alanda hayata geçiriyorlarsa, İşçi 
Sınıfı da emperyalizme karşı mücadelesi-
ni hem ulusal, hem de uluslararası alanda 
büyütmelidir. Marks’ın çağrısını hatırlaya-
lım: “Dün a n n ü ün i ileri irle in ” 
İşte, emperyalizme karşı mücadele dünya-
nın bütün işçilerini birleştirecektir

Emperyalizme karşı mücadele etmek 
demek, onun yerli işbirlikçilerine karşı da 
mücadele etmek anlamına gelir. ABD’ye, 
AB’ye, NATO’ya, MF’ye, Dünya Banka-
sı’na ve uluslararası Finans Kapitalistlere 
karşı mücadele etmek, bu emperyalist ör-
gütlerin kontrol ettiği iktidarlara ve yerli 
sermayedarlara karşı mücadele etmek an-
lamına gelir.  

Ve tabi  ki emperyalizmle mücadelede 
en önemli görev İşçi Sınıfına düşmektedir. 
Emperyalistlerin tahakkümü altında bu-
lunan bir ülkede başta İşçi Sınıfı gelmek 
üzere toplumun neredeyse tamamı her za-
man ezilecek, açlığa, yoksulluğa itilecek, 
insanlık dışı muamelelerle karşılaşacak ve 
başkaldırmaması için baskı altında tutula-
caktır. Ve bu durumu tam tersine çevirecek 
güç yine İşçi Sınıfındadır. 

Marks’ın çok önceden söylediği gibi: 
“ lumsal numu ereği r le ar a  
s n  lumsal a  s na erdire e  
lan iradedir ” 

Bütün bir halkı, çok küçük bir azınlığın 
çıkarlarını savunan bu düzenden kurtara-
cak olan, tüm halkın ve insanlığın yararına 
yeni bir düzen yaratacak olan güç İşçi Sı-
nıfındadır. 

Kısacası Dostlar, insanlığın kurtuluşu 
İşçi Sınıfının zaferine, İşçi Sınıfının zaferi 
ise emperyalizme karşı yürüttüğü mücade-
leye bağlıdır

Bir gün Dünya Halklarının ve İşçi Sı-
nıfının emperyalistleri yenilgiye uğrata-
cağına ve insanca, kardeşçe yaşanılan bir 
dünya yaratacağına inancımız tamdır  

Gelecek İşçi Sınıfımızın ve tüm Maz-
lum Dünya Halklarının olacaktır.

                                                                                                                        
25 Haziran 2017

Nakliyat-İş Ege Bölge Temsilcisi
Zeki Olkun’un konuşması

ne i ileri sendi al aali e i en elleme  
su undan  a dan  la adar e a 
ala ile e ler  Konuyla ilgili iddianame 
hazırlanarak dava açılmıştır. 

Sendikamız, üyelerimize yönelik her 
türlü saldırıya, kanunsuzluğa, haksızlığa 
karşı mücadele etmiş, bundan sonrada 
mücadeleye devam edecektir. Tek dertleri 
ekmek davası olan üyelerimize yönelik bu 
haksız hukuksuz işçi sendika düşmanlığı 
yapanlar er geç bunun hesabını İşçi Sını-
fına vereceklerdir.

i i  a l  Ka ana ağ
1 .06.2017

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Cumhuriyet Başsavcılığı MSC MED OG İşvereni ve Yöneticilerinin
İşçi-Sendika Düşmanlığını kabul ederek ceza davası açmıştır

t r   

DSF bir kez daha belirtmektedir ki, 
emperyalistlerin tehditleri sökmeyecektir  
ABD Emperyalizminin yırtıcıları ve onla-
rın işbirlikçileri ne kadar şantaj yaparlar-
sa yapsınlar, onurlu ve başkaldıran Küba 
Halkının savaşçı ruhunu yenemeyecekler  
Küba yalnız değildir; devasa sendikal ai-
lemizin sesi onlarla birliktedir ve onlar 
uluslararası sınıf sendikacılığı hareketinin 

pratik desteğine sahiptir.
Dünya Sendikalar Federasyonu tüm 

dünyadaki sınıf sendikalarını; Küba’ya 
karşı uygulanan kabul edilemez ve insan-
lık dışı ablukanın son bulması için DSF ta-
rafından gerçekleştirilen uluslararası kam-
panyaya destek vermeye çağırmaktadır.

Aynı zamanda Guantanamo’nun Kü-
ba’ya derhal geri verilmesini talep edi-
yoruz. Halkların hiçbir kanlı emperyalist 

müdahaleye maruz kal-
maksızın, bugününe ve ge-
leceğine karar verme hak-
kını koşulsuz biçimde sa-
vunduğumuzu bir kez daha 
yineliyoruz. 19.06.2017

 
Kü a al  Ka ana-

a
lu a a n

Guan anam  ra -
lar  Kü a a Der al Geri 

erilsin

vurguncu yandaşa peşkeş çekilmiştir. Ya-
pılan inşaat ile Marmaris Ormanları tah-
rip edilirken, denizden püskürtme yolu ile 
oluşturulan yapay plajlar, denizde bulunan 
özellikli balık ve bitki çeşitlerini katletmiş-
tir. Katletmeye de devam etmektedir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; tüyü bit-
memiş yetimin hakkını yemeye doymayan 
Kaçak Saraylı ve onunla birlikte bu suçu 
işleyen başbakan ve diğer kamu görevlileri 
hakkında, bu yeni vurgunları ve peşkeşleri 
için de suç duyurusunda bulunulmuştur.

Onlar vurgun ve talan peşinde koştukça 
biz de enselerinde ol-
maya devam edeceğiz. 
Bugünkü yargı meka-
nizmasını ele geçirmiş 
olabilirler, ancak halkın 
haklarının gasp edilme-
si suçlarında zamanaşı-
mı olmayan Demokra-
tik Halk İktidarındaki 
Halkın Adaletinden ka-
çamayacaklar.

2  Haziran 2017 

Halkçı Hukukçular

Kaçak Saraylı; tarihsel kökenlerine uygun davranmaya devam 
ediyor. Yine kamu malı, yine rant, yine talan...

t r   

Dünya Sendikalar ederasyonu’nun
Küba Halkı ile Uluslararası Dayanışma Açıklaması

Küba Halkı Kazanacak!
t r   



Gün ge ç m i yor  ki  z a m  ha be r l e r i ni n 
ardı arkası kesilmesin. AKP’giller 
ekonomik olarak büyüdüğümüzü, 

dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmeye 
az kaldığıyla ilgili demeçler vere dursun, 
Türkiye ekonomisi her geçen gün kötüye 
gidiyor. Yapılan zamlar da halkımızı inim 
inim inletiyor. Son olarak 0 Haziran tarihinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi laşım 
Koordinasyon Merkezi’nin ( KOME) 
kararıyla İstanbul’da toplu ulaşıma zam 
yapıldı. 

İETT’den yapılan yazılı açıklamaya 
göre, toplu ulaşım ücretleri yeniden 
düzenlenerek 1Temmuz’dan itibaren toplu 
ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni ücret 
tarifesine geçildi. Yeni tarifede tam aylık mavi 
kart ücreti 205, indirimli aylık mavi kart 125, 
öğrenci aylık mavi kart ücreti ise 85 
liraya yükseltildi.

Emperyalizmin, kendi gü-
dümünde bir Kürdistan 
oluşturma stratejisi Os-

manlı’ya kadar gider. On doku-
zuncu Yüzyıl’ın sonlarına doğru, 
emperyalizmin “Hasta Adam” 
Osmanlı’yı parçalama ve yutma 
girişimlerinin bir parçası da Kürt 
Milliyetçiliğini körüklemekti. Bu 
süreç Sevr ile taçlandı. Ama lu-
sal Kurtuluş Savaşı’mız sayesin-
de yırtılıp atıldı.

Bu emperyalist strateji yö-
nündeki girişimler Cumhuriyet 
sonrasında da süregitti. Şe  

ai  ğr  Dersim İsyanlarında 

hep emperyalist parmağı oldu. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıy-
la birlikte emperyalist uşağı bir 
Kürdistan kurma çabaları hız ka-
zandı. zellikle 1. Körfez Savaşı, 
bu bakımdan en önemli adımlar-
dan birisi oldu. Bu durumu ünlü 

 an  enri ar e  de  
açıkça belirtir bir kitabında:

“     
   I  

  İ   
T    
ABD     

   -
    İ -
      

     
  Henri . 

Barkey. Preventing Conflict Over 
Kurdistan. (Kürdistan Üzerindeki 
Çatışmaların nlenmesi). Carne-
gie Endo ment, 2009, s. 7

Henri Barkey’e göre, “insa-
ni”( ) bir amaçla yapılan 6. pa-
ralelin kuzeyine uçuş yasağı, ki 
asıl ironik olan nokta burasıdır, 
hemen sonra emperyalist “ e i  
Gü ” ile taçlandırıldı. Böylece 
Kürt Hareketi Barzani’nin çev-
resinde derlendi, Kürtlere maddi, 
moral ve askeri destek verildi; 
böylece Barzani Hareketi palaz-
landırıldı. Türkiye de, genel ola-

rak, emperyalist uşağı hükümet-
lerle bu emperyalist politikalara 
alet edildi. zellikle AKP döne-
minde Barzani Yönetimi Türki-
ye’den büyük destek gördü.

Da a n e ür i e um-
uri e i i in en ü ü  e di  
lara  rülen ar ani Kür-

dis an n n de le  lu u  K  
d neminde e di  lma an -

ar ld  Barzani ile ilişkiler sonra 
daha da geliştirildi. Barzani gide 
gele Türkiye’yi yol yaptı bir ba-
kıma  Hâlâ da öyle  En son bu 
yıl içinde, Mart ayında geldi Bar-
zani ve gene Kürdis an a rağ  

ile karşılandı. Barzani’ye AKP 
desteği böylesine büyük  ün ü 
em er alis ler le is i r

Bunun karşılığı da var tabi  
Barzani de Tayyip’in başkanlığını 
destekledi. Referandum için Tür-
kiye’de “Evet” çalışması yaptı. 
Ayrıca, Barzani’nin kanalı u-
da   ve gazetesi uda ’da 
sürekli “Evet” yönünde propa-
ganda yapıldı. (Bakınız: Kürdis-
tan Demokrat Parti (KDP) Tür-
kiye Temsilcisi mer Mirani’nin 
açıklaması: http: .abcgaze-
tesi.com barzaninin temsilcisin-
den referandum yorumu 50181h.
htm.)

Barzani’nin amacı malum  
Bağımsız bir Kürt Devleti olabil-
mek  u anda fiilen devlet gibi 
olsa da yasal olarak rak içinde 
bir özerk yönetim. Kürdis an 

l esel ne imi K G  ol a -
rak geçiyor.

Barzani’nin geliş nedeni de 
hemen sonra ortaya çıktı. Kuzey 
rak’ta Bağımsız Kürt Devleti 

i ç i n bi r  re erandum yapılacak. 
Referandum tarihi 25 Eylül.

Barzani’nin bu önemli adımı-
na tepki mi?

Yok denecek kadar cılız. Ge-
rek AKP’den, gerek-
se rak’tan  Sadece 

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) 
tarafından, 24-25 Haziran günü Selanik’te, 

Balkan Antiemperyalistleri buluşması konulu 
toplantı ve yürüyüş düzenlendi

PAME’nin düzenlediği Balkan Antiemperyalistleri buluşma, yürü-
yüş ve toplantıya; Sırbistan, Güney Kıbrıs (POE), Kuzey Kıbrıs, Peru, 
Suriye, Makedonya, İtalya, Filistin, Mısır, Konfederasyon, Federas-
yon ve sendikalar, Türkiye’den Nakliyat İş, Birleşik Metal iş ve To-
leyis temsilcileri ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu (DSF) Genel 
Sekreteri Yorgos Mavrikos katıldı.

Türkiye’den Sendikamız İzmir Bölge Temsilcisi e i l un, Bir-
leşik Metal İş ad na uran Gülen , TOLEYİS adına İzmir İl Temsil-
cisi a ri Ka a katıldı.

Etkinliğin birinci günü olan 24 Haziran tarihinde Saat 1 .00’da, 
Ernesto Che Guevara’nın çok doğru olarak söylediği gibi: “ nsan s -
unun a dü man ” lan m er ali me  emperyalizmin eli kanlı 

savaş örgütü NATO’ya karşı yapılan protesto yürüyüşü başladı.

600 işçinin çalıştığı MSC MEDLOG Lojistik’te çalışanlar 
2016 Ağustos ayında sendikamıza üye oldular. rgütlenmeden 
haberdar olan işveren toplamda 168 üyemizi işten attı. Atılan üye-
lerimiz aylarca Ge e  s an ul  ursa Gemli  mir  ersin  

amsun e e irdağ da  işyerlerinin önünde işe geri dönüş mü-
cadelesi vererek direndiler. Birçok kez basın açıklamaları yapıldı. 
Ayrıca yurtdışından da sendikalar dayanışma eylemleri ve açıkla-
malar yaptı. 

Bütün bunlar yaşanırken MSC MEDLOG ne i ileri en-
di am  ü elerine as  e e di  u ula ara  idde  u ula-
ma  sila  s erme  D G is i e Kanunsu  -

a  a ara  na asa e asalara re su  i lemi ir  Sendika-
mız bunlarla ilgili TCK’nin 118. maddesine göre suç duyurusunda 
bulunmuştur. Ayrıca kanunsuz lokavtla ilgili davalar açılmıştır.

Bu suç duyurularını dikkate alan İzmir Cumhuriyet Başsav-
cılığı “ ar lanmalar n  ere irir e erli ü e lu ura a  
delil ulunduğu”nu belirterek ü elilerin ar lanmas na e 
se  maddesine K   re er irinin a r  a r  e-
aland r lmalar na arar erilmesini kamu adına talep etmiştir. 

Buna göre D G i ereni e diğer 

Barzani Kürdistanı:
Zamanı geldi mi?

15’te

Nakliyat-İş’ten:

Selanik’te, “Balkan Antiemperyalistleri Buluşma ve Konferans”ı yapıldı

14’te

İstanbul’da
toplu ulaşıma yine zam

15’te

Marmaris Okluk Koyu’nda bulunan 
Hazineye ait arazi; 1991 yılında 
Devlet Konukevi için Cumhurbaş-

kanlığı Genel Sekreterliğine tahsis edilmişti. 
Bu taşınmaz üzerinde tek katlı prefabrik bir 
bina inşa edilip Cumhurbaşkanlığının kullanı-
mına sunulmuştu. 

Doğa ve kamu malı düşmanı olan AKP’gil-
ler; doğal güzellikler içerisinde bulunan bu 
araziden yine bir kaçak saray, yine yandaşlara 
rant ve yine yağma çıkarmıştır.

Kaçak Saray ve devasa yatlar için bölgede 
imar planı değişikliğine gidilmiş, yandaşlara 
hazırlatılan bilimsellikten uzak projelerle dev-
letin paraları bir avuç Kur ulu  lu ursa

Halkın Kurtuluş Partisi bu kez de Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın 
merkezinde bulunan Sıcaksu bölgesinin B Plas 
firmasına peşkeş çekilmesine karşı yargı yolu-
na başvurdu.

Son dönemde adı kadınlara karşı uygula-
nan özel vagon uygulamasıyla gündeme gelen 
AKP’giller’in Ortaçağcı anlayışıyla yönetilen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi İl-
çesi sınırları içerisinde bulunan Sıcaksu  Ta-
bakhaneler Bölgesi’ndeki 22 dönümlük alanı 
yaptığı ihaleyle B Plas firmasına 20 06 2017 
tarihinde satmıştı.  Bu ihaleye yalnızca B Plas 
firması katılmış ve 22 dönümlük alanın mülki-
yeti 70 milyon TL’ye bu firmaya devredilmişti.

Ancak söz konusu ihale haberinin basında 
da yer almasının ardından, Halkın Kurtuluş 
Partisi bu ihalede yolsuzluk yapıldığı ve ka-
munun zarara uğratıldığı gerekçesiyle Bursa 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulundu. 28 Haziran tarihinde sav

Kaçak Saraylı; tarihsel 
kökenlerine uygun davranmaya 

devam ediyor.
Yine kamu malı, yine rant,

yine talan...

13’te

13’te

15’te

T üm dünyada 126 ülkede kadınıyla erkeğiyle 92 milyon işçinin mili-
tan sesi olan  Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), ABD’nin em-
peryalist yönetiminin başkanı Trump’ın Küba ile yürürlükte olan 

anlaşmayı iptal etmesini hiçbir surette kabul etmemektedir.
ABD Başkanı, Küba mafyasının suçlularının konuşlandığı yer olan 

Miami’de emekçi düşmanı ve gerici sözler sarf ederek, ABD ile Küba ara-
sında etkisini hemen gösteren anlaşmanın iptal olduğunu belirtti ve kahra-
man Küba Halkına yönelik uygulanan kabul edilemez ve canice ablukanın 
yoğunlaştırılacağını ilan etti. Bununla birlikte, ikiyüzlü bir biçimde “insan 
hakları”nı önemsediğini belirtti ve provokatörce, Havana’daki ABD Bü-
yükelçiliğini “değişim için araç” olarak kullanacağını söyledi.

Dünya Sendikalar ederasyonu’nun
Küba Halkı ile Uluslararası Dayanışma Açıklaması

Küba Halkı Kazanacak!

15’te

Halkın Kurtuluş Partisi, 
yolsuzlukların peşini 

bırakmıyor

Nakliyat-İş’ten:

Cumhuriyet Başsavcılığı MSC MED OG İşvereni ve Yöneticilerinin
İşçi-Sendika Düşmanlığını kabul ederek ceza davası açmıştır

Derleniş Yayınları 9. Kadıköy Kitap 
Günleri’ndeydi

13’te
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