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Mısıroğlu’nun; “Keşke Yunan galip gelseydi. Ne 
Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat kaldırılırdı, ne Medrese 
lağvedilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbiri olmazdı” 
ve “10 Kasım’da saat 09:05’te kenefe (tuvalete) 
gidin” şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında suç 
duyurusunda bulunmuşlardır.

Kadir Mısıroğlu’nun bu sözleriyle, Anadolu’nun, 
tüm yurttaşların ortak geçmişlerinde onur 
duydukları olaylara, kahramanlıklara; bu 
kahramanlıkların eseri olan bağımsızlığımıza, 
Laik Cumhuriyet’e; bu kahramanlıkları yaratan

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 
11 Mayıs 2016 tarihli kararla, “Anıtkabir Tarihi Sit 
Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nda 

değişiklik yapılmıştı. Bu karar bir yıl sonra,  7 
Haziran 2017 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulundan geçirilmiş ve 7 Temmuz 2017 tarihinde 

de askıya çıkarılmıştı. 
Bu değişiklik sonucunda 

Anıtkabir Tarihi SİT Alanı’nda park 
alanı olarak gösterilen bazı bölgeler 
askeri alan olarak belirlenerek yapı-
laşmaya açık hale getirilmiş, askeri 
spor tesisi olarak kullanılan bölgede 
otopark yapılması da planlarda yer 
almıştı. 

Tüm toplumun ortak bir değerine 
saldırı niteliği taşıyan ve büyük bir 
tepkiye neden olan bu değişiklikle 
ilgili Halkın Kurtuluş Partisi
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

3’te 12’de

Size bunca dünya menfaatleri sunan, ün, poz, 
ceylan derisiyle kaplı koltuklar sunan dine, 
imana, inanana zerre miktarda olsun bir 

faydamız dokunsun diye hiç mi düşünmüyorsunuz?
Hiç mi vicdanınız yargılamıyor sizi?
Hakkı hukuku, ahlâkı, vicdanı tümden mi 

unuttunuz?
Yoksa hiç edinmemiş miydiniz?..
Bakın 1 hafta önce, hepinizin dostu, önünde 

taklalar attığınız Siyonist İsrail Devleti’nin askerleri 
Mescid-i Aksa’ya Müslümanları sokmadılar…

17 yıl Müslümanlara Kıblelik etmiş olan Mescid-i 
Aksa’da Filistinli Müslümanlar Cuma Namazı 
kılamadı…

Siz ne yaptınız, bu alçakça zalimane zulüm 
karşısında?

Sadece yasak savma kabilinden, sade suya tirit 
birkaç protokol cümlesi sarf ettiniz. 

Başka?
Başkaca hiçbir şey yok. Çünkü yapımcınız ve 

efendiniz ABD Emperyalist Çakalının Ortadoğu’daki 
ileri karakoludur, Siyonist İsrail Devleti. Ona 

hiçbirinizin gık diyebilmişliği yok, bugüne kadar.
Kaçak Saray’da oturan en büyük din tüccarı, 

Davos’ta “one minute” çekmişti, İsrail Devlet Başkanı 
Şimon Peres’e bir zamanlar. Biz de şaşırmıştık, bunu 
nasıl yapabildi diye. Fakat şaşkınlığımız çok kısa 
sürdü. Anında fabrika ayarlarına dönüverdi, Kaçak 
Saraylı Hafız. Dedi ki:

“Ben orada İsrail Devletine, İsrail Devlet 
Başkanına karşı herhangi bir söz söylemedim. Benim 
tavrım esasen moderatöre olmuştur.”

Ardından da ABD’deki Yahudi Lobilerine tamı 
tamına 65 milyon dolar ödüyor, Kaçak Saraylı Hafız 
devlet hazinesinden.

Yahu biz orada işte bir artistlik yaptık. Bunu hoş 
görsün İsrail devlet adamları. Biz sizinle eskisi gibi 
kankiyiz. Şu paraları alın da aramızı buluverin. 

İşte siz busunuz be!
Eeey Amerikan işbirlikçileri!
Sizden Türkiye Halkına, vatana ve millete ve bir 

buçuk milyarlık saf, temiz İslam Alemine zerre kadar 
olsun bir fayda gelmez. Sadece zarar gelir, kötülük 
gelir, zulüm gelir…

HKP, AKP’giller’in Anıtkabir’e saldırısına karşı
suç duyurusunda bulundu

7-8-9-10’da

ABD bu! Satar! “Şık” bir savunma mı
devrimci savunma mı?..

Emperyalist Katliam:
Hiroşima ve Nagazaki

Şiddeti yaratanlar 
kimlerdir?

Başyazı

8’de

16’da12’de

Behey din alıp satmayı, kârı en yüksek ticari meta sayan 
sahte dinciler!

Ey din kisvesi altında Karun’un hazinelerinden
bin misli fazla servet istifleyen din bezigânları!

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl 
Örgütü olarak, ABD Dışişleri Bakanı 
Rex Tillerson’un ülkemize gelişini 
protesto ettik.

Eylemimiz saat 20.00’da Galata-
saray Lisesi önünde başladı. Parti adı-
na basın açıklamasını İstanbul İl Sek-
reteri Ramazan Kap 
Yoldaş’ımız yaptı.

Kap konuşma-
sında; Kanlı katil 
ABD-AB Emper-
yalizminin Ortado-
ğu’yu kan gölüne 
çevirme projesi so-
rumlularından biri 
olan Tillerson kanlı 
ayaklarıyla ülkemi-
zi lekelemeye geldi. 
Gelmesindeki neden “Dünya Petrol 
Zirvesi” adlı kongredir. Bu kongre-
nin asıl amacı ise Ortadoğu halklarını 
bölüp parçalama planı olan BOP, yani 
Büyük Ortadoğu Projesi’ni etkin bir 
şekilde hızlandırmaktır, dedi.

Kap konuşmasını; Bizler, Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak, emperyalizme 

karşı bulunduğumuz her alanda An-
ti-Emperyalist mücadelenin eğilmez 
bayrağı olarak durmaya devam edece-
ğiz. 6. Filo’nun Amerikan Conilerini 
denize döken Denizler, Mahirler gibi, 
vatanımızı emperyalist işgalden kur-

tarmak için elde si-
lah savaşan Birinci 
Kuvayimilliyeciler 
gibi ABD-AB Em-
peryalizmine karşı 
savaşacağız ve on-
ları bu topraklardan 
kovacağız, diyerek 
sonlandırdı

“Katil ABD-
AB Emperyalist-
leri Ülkemizden ve 
Ortadoğu’dan De-

folun” pankartının açıldığı eylemde 
sık sık “Katil AB-D Ortadoğu’dan 
Defol”, “Emperyalistler, İşbirlik-
çiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, 
“Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı-
mız” sloganları atıldı. 10.07.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

Ege Denizi’ndeki Vatan topraklarımızı 
Yunanistan’a peşkeş çekenlere

Lozan’ın 94’üncü yılında
bir kez daha haykırıyoruz:

Vatana ihanetten hesap vereceksiniz!

Okullarda Mescidi-Abdestahaneyi 
Zorunlu Yapan Milli Eğitim Bakanlığı;

Sizin Karşınızda HKP Var!

Bir Kez Daha Haykırdık;
ABD-AB Emperyalistleri, Ülkemizden

ve Ortadoğu’dan Defolun!

Kadir Mısıroğlu Sevr’i, Yunan maskeli işgali, hilafeti ve 
şeriatı savunarak Anayasa’yı ve TCK’yi ihlal suçundan 

ağırlaştırılmış müebbet hapis suçuyla cezalandırılmalıdır

2’de

2’de

Bilindiği üzere 15 
Temmuz kanlı kapışmasının 
yıldönümünde, AKP’giller bir 
takım anma-kutlama etkinlikleri 
düzenleme kararı almışlardı. 
Bu etkinliklerde kullanılmak 
üzere bir takım farklı gör-
sellere sahip afişler düzenle-
nerek, “Cumhurbaşkanlığı 
Himayesinde” iba resiyle yay-
gın bir şekilde şehirlerimizde 
ilan panolarına asılma- 

AKP’giller tarafından yazılan
bir İstanbul felaket masalı

5’te

2’de2’de

Halkın Kurtuluş Partisi Türk Askerlerinin
alenen aşağılanmasına sesiz kalmadı!

Asıl sen haltediyorsun 
İ. Melih!

5’te

14’te



Kaçaksaraylı Reis ve AKP’giller, 
kimi zaman Meclise soktuğu türbanlı 
milletvekilleri ile karşımıza çıkar, kimi 
zaman yasakladığı ulusal bayramlarla... 

Kimisinde genel olarak memurlarda, 
poliste, jandarmada, TSK’da, hâkim ve 
savcılarda, ortaokul öğrencilerini dahi 
kapsayacak okullarda türbanı serbest 
bırakırken görürüz.

Bugünlerde Merve Kavakçı’yı 
yeniden vatandaşlığa aldıklarını, onu bir 
simge olarak kullanacaklarını,  dahası 
büyükelçiliğe atayacaklarını medyadan 
öğreniyoruz. 

Bu hamleler, adım adım kendi dünya 
görüşlerine uygun toplum yaratma 
amaçlıdır. 

AKP’giller; şimdi de Milli Eğitim 
Bakanlığı aracılığıyla okulları ibadethaneye 

dönüştürerek Laiklik ilkesinin tahribine 
devam etmektedir. 

2 .06.2017 tarih ve 0106 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe giren 
“Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, 
Kapatma ve Ad erme Y netmeliği” 
ile; eğitim kurumlarında abdesthane-
mescit gibi laikliğe uymayan yerlerin 
açılmasına olanak verilmiş, imam hatip 
okullarının açılması diğer okullara g re 
daha kolaylaştırılmış, kapanması daha 
zorlaştırılmıştır. Eğitim kurumlarına 
Atatürk adı verilmesi hususu bir nceki 
y netmeliğe g re daraltılmış, bir okulun 
adının-türünün değiştirilerek imam 
hatip okuluna d nüştürülmesinin yolu 
açılmıştır.

Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Eğitim 
Bakanlığı “Kurum Açma, Kapatma ve Ad 

Verme Yönetmeliği”nin yukarıda belirtilen 
yerlerinin iptali için Danıştay’da İPTAL 
DA AS  açmıştır.

Daha önce 2  Nisan kutlamalarının 
kaldırılmasının iptali için, jandarma ve 
sahil güvenlikte, TSK’da türbanı serbest 
bırakan düzenlemelerin iptali için dava 
açan Partimiz, bu kez de okullarda 
mescit ve abdesthanenin zorunlu hale 
getirilmesine, Birinci lusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in 
adının okullardan silinmesine karşı 
mücadele etmektedir.

Anılan iptal davasının dava 
dilekçesinde, imam hatip okullarında 
uygulama mescidi bulunduğu ve 
bunun İmam Hatip Okulları Uygulama 
Y netmeliği ile belirlendiği, uygulama 
mescidi dışındaki mescitlerin genel 
mescit amacı taşıdığı; abdesthane 
ve mescidin okullarda zorunlu hale 
getirilmesinin din ve vicdan hürriyetini 
ortadan kaldırdığı;  Anadolu İmam 
Hatip Liseleri ve ok Programlı Anadolu 
İmam Hatip Liseleri’nin açılmasının 
diğer liselere g re kolaylaştırıldığı, 
kapanmasının ise zorlaştırıldığı; Atatürk 
isminin okullara verilmesi hususu 
. .199  tarihli ve 15 0 sayılı esm  

Gazetede yayımlanan Mill  Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, 
Kapatma ve Ad erme Y netmeliği’nde 
ayrı bir madde altında ve ayrıntılıca 
düzenlenmişken ve Yeni Y netmelik’te 
daraltıldığı ve ayrıntılar kaldırıldığı 
için idarenin key liğine yol açabileceği 

belirtilmiştir. 
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 

her yurttaşın, yerken, içerken olduğu gibi, 
din  ve manev  ihtiyaçlarını giderirken 
devlet ya da şahıs karışmasına uğramaması 
gerektiğine; ancak dinin, insanlarımızın 
özel hayatı içinde kalması gereken bir 
konu olması gerektiğine; kamu düzeninin, 
aklın, bilimin ve insan  değerlerin 
kaynaklık ettiği kurallarla sağlanması 
gerektiğine inandığımız için bu davaları 
açıyoruz. Laiklik mücadelesi veriyoruz. 
Kimi zaman davalarımız kabul ediliyor 
kimi zaman reddediliyor. Olsun. Biz 
AB-D Emperyalizmi ve yerli uşaklarının 
ülkemizi hızla Ortaçağın karanlığına ve 

kardeş kavgasına çekme girişimlerini 
teşhir etmeye ve mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Belki bugün; keyfiliğin, baskının, 
zulmün, haksızlıkların, hukuksuzlukların 
kol gezdiği günleri yaşıyoruz. Ancak 
bunlar da geçecek. Halkın Kurtuluş Partisi 
öncülüğünde örgütlenen ve ordulaşan 
Emekçi Halkımız bu zalimlerden yaptıkları 
haksızlıkların ve hukuksuzlukların hesabını 
soracak... 

Şunu kimse unutmasın ki, Tarihin 
Tekerleği Geriye D nmez

12 Temmuz 2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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15 Mayıs 1 1 ’da İzmir’i işgal eden 
Yunan maskeli Batılı Emperyalistleri 
vatan topraklarımızdan atmak için, 

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde tam dört 
yıl mücadele etti atalarımız. 

0  Eylül 1 22’de geldikleri işgal et-
tikleri  yerde, İzmir’de denize dökülerek; 
daha önce Çökkün Osmanlı’ya imzalat-
tıkları ve Anadolu’yu, Trakya’yı kendi 
aralarında pay ettikleri Sevr Antlaşmaları 
da yüzlerine fırlatılıp atılarak Tarihin çöp-
lüğüne gömüldü.

Bu büyük zafer aynı zamanda emper-
yalizme karşı başarı ile sonuçlanmış ilk 

lusal Kurtuluş Savaşı idi. Dünyanın tüm 
mazlum uluslarına da örnek oldu. 

Batılı Emperyalistlerin yenilgiyi kabul 
ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin bağım-
sızlığını ve toprak bütünlüğünü tanımak 
zorunda kalmaları da 2  Temmuz 1 2  
tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile 
olmuştur. Lozan, cephede kazanılan ta-
rihi bir zaferin masada taçlandırılması 
ve kalıcılaştırılmasıdır. Bu anlamda her 
yıl 2  Temmuz’lar, ülkemizde, Lozan Za-
feri’nin kutlanmasıyla geçer. 

Oysa 200  yılından bu yana 2  Tem-
muz’lar; iktidardaki AKP’giller’in Lozan 
Zaferi ile kazandığımız vatan toprakları-
mızın Yunanistan’a peşkeş çekilmiş olma-
sı nedeniyle buruk kutlanmaktadır. Ya da 
kutlanmamaktadır. Daha doğrusu, devlet 
makamlarını işgal eden bu Ortaçağcılar di-
ğer lusal Bayramlarımız gibi Lozan’ı da 
unutturmak istemekteler.

Ege Denizi’nde; “Asya kıyılarına, 
yani bizim kıyılarımıza  milden az 
uzaklıktaki” kara parçaları Lozan Ant-
laşması’nın 15’inci maddesine göre bizim 
vatan topraklarımızdır. 

Bu adalar; Lozan’dan yıllar sonra 
imzalanan ve Türkiye’nin taraf olmadığı 
1 7 Tarihli Paris Antlaşması gereğince 
de Türkiye’ye ait olan topraklardır. Yine 
Lozan’dan yıllar sonra hazırlanan 1  
Tarihli İngiliz ve 1 51 Tarihli Amerikan 
Haritalarında da bu adaların 12 Ada deniz 
sınırının dışında kaldığı ve Türkiye’ye ait 
olduğu gösterilmektedir.

Oysa bugün, bir kısmı Büyükada’nın 
üç katı büyüklüğünde olan 1  adamız ve 
1 kayalık, 1  yıldır Yunanistan’ın işgali 
altındadır. Yani Yunanistan’a peşkeş çekil-
miştir, AKP iktidarı tarafından… 

Yunanistan, buralara ilkin bayrak dik-
ti, ardından asker çıkarttı, devamında ise 
buraları yerleşime açtı. Bununla da yetin-
medi, askeri tatbikatlar yapmaya başladı. 
Şimdilerde ise, ülkemize yüzme mesafe-
sinde olan bu adalarımıza Cumhurbaşkan-
ları, Bakanları, Genel Kurmay Başkanları, 
Kuvvet Komutanları vb. bütün siyasi ve 
askeri yetkilileri hem de Türk Hava Sa-
hasını ihlal ederek girip çıkmaktalar. Dü-
zenledikleri törenleri ve askeri tatbikatları 
dünyaya duyurmaktalar.

Öyle ki, hava sahamızı ihlal eden Yu-
nanlı Bakan; kendisini uyaran Türk Askeri 
yetkililerine galiz küfürler edebilmektedir. 
Hem de Türkçe olarak… 

Bütün bu işgal, ilhak ve ihlaller ve 
hatta küfürler karşısında bizim yöneticile-
rimiz ise ölü numarası yapmakta, bilmez-
likten görmezlikten gelmekteler. 

Son olarak; Lozan’ın ’üncü yıldö-
nümüne nazire yaparcasına Yunan Cum-
hurbaşkanı Pavlopoulos; 1  Temmuz 
2017 günü Başkomutan sıfatıyla, yanında 
Savuma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı 
ile birlikte Aydın Bulamaç Adası ve Aydın 
Eşek Adası’nda bulunan Yunan Askeri s-
lerini de ziyaret etti. Yunan Cumhurbaş-
kanı Pavlopoulos, 1  Temmuz 2017 günü 
de İzmir Koyun Adası’nda konuşlu Yunan 
Askeri ssünü ziyaret etti. Yunanlılar bu 
ziyaretleri; kalymnos-ne s.gr, greece.
greekreporter.com, dailyhellas.com, i-g-
reece.gr ne s v.b. basın yayın kuruluşları 
ile Yunan Genelkurmay Başkanlığı res-
mi internet sitesinde yayımlayarak dün-
yaya servis ettiler. 

Yunan yetkililer 1  yıldır olduğu gibi 
bu gelişlerinde de Türk Hava Sahasını ih-
lal etmelerine rağmen hiçbir engelle kar-
şılaşmadılar. Bu ihlalleri tespit eden ve 
“Türk hava sahasında uçuyorsunuz, 
derhal terk edin” çağrısında bulunan 
Türk Hava Kontrolörünü dinlemeyen Yu-
nan pilotlar Türk hava sahasını ihlal etme-
ye devam ettiler. 

Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos 
ise basına yaptığı açıklamada; “Lozan ve 
Paris Antlaşmaları’na g re Ege’de gri 
b lge yoktur. 19  Paris Antlaşması ile 
1  ada ve bu adalara bitişik adacıklar 
Yunanistan’a verilmiştir. Bu sınırlar 
Yunan ve Avrupa sınırlarıdır. Bu sınır-
lar Yunan ve Avrupa askerleri tarafın-
dan korunmaktadır. Türkiye, uluslara-

rası hukuka ve AB müktesebatına saygı 
duymalıdır. Ben, sınırlarımızı, toprak-
larımızı ve egemenliğimizi korumak 
için hayatımı vermeye hazırım.” diyerek 
meydan okumuştur. 

Yunanistan Cumhurbaşkanı; Paris 
Antlaşması’nı bilinçlice çarpıtmaktadır. 
Zira bu antlaşma ile İtalya’nın Yunanistan 
lehine egemenlik haklarından vazgeçtiği 
12 Ada’nın statüsü ile 200  yılından beri 
işgal altında bulunan ada ve adacıkların 
statüleri çok farklıdır. İşgal altındaki ada-
larımız 12 Ada’ya bitişik olmadığı gibi 12 
Ada, deniz sınırının dışında kalan, bizim 
karasularımıza  milden az uzaklıkta bu-
lunan ve dolayısıyla da Lozan’ın 15’inci 
maddesi gereğince Türkiye’ye ait olan 
kara parçalarıdır. 

Adam; “Ben, sınırlarımızı, toprakla-
rımızı ve egemenliğimizi korumak için 
hayatımı vermeye hazırım.” diyerek 
meydan okuyor.

“Hülooğğ”cuları karşısında “kefenini 
giyip siyaset yaptığını” ballandıra ballan-
dıra anlatan bizdeki mevkidaşında ise tık 
yok...

Hani sizin “angajman kurallarınız” 
vardı?

Suriye sınırında bir Rus savaş uçağı, 
1  saniye hava sahamızı ihlal etti diye 
Amerika’nın kışkırtmasıyla “angajman 
kuralları” bahanesiyle uçağı düşürüp bir 
pilotu öldürtenler, böylece de Rusya’yı 
da Türkiye’ye karşı uzlaşmaz düşmanlar 
arasına sokmayı başaranlar; ülkenin Ba-
tısında, bırakalım hava sahamızı, karasu-
larımız ve kara topraklarımızın yıllardır 
işgal edilmiş olması ve üstüne bir de küfür 
yendiği halde hâlâ angajman kurallarını” 

akıllarına getirmiyor/getiremiyorlar.
Anlaşılan bu “anga man” Batıda işle-

miyor…
Bizce sorun; “angajman”da değil.
Sorun, bu Ortaçağcıların Ege Deni-

zi’ndeki vatan topraklarımızı Yunanistan’a 
peşkeş çekmiş olmalarındadır. Bu peşkeş 
nedeniyledir ki, 1  yıldır yaşanan bu ihlal-
ler karşısında her egemen devletin yapma-
sı gereken bir uygulamayla, luslararası 
Hukuktan,  Devletlerarası Antlaşmalardan 
ve sözleşmelerden doğan haklarımızı sa-
vunmaktan aciz durumdadırlar. 

Bununla birlikte, Ege Denizi’nde balık 
avlayan Türk Vatandaşlarının Yunan Sahil 
Güvenlik timlerince öldürülmesine, yara-
lanmasına ve tutuklanmasına karşı da ses-
siz kalmaktalar.

Oysa biz, ’üncü yılında da Lozan 
Antlaşması’nın kazanımlarına sahip çı-
kıyoruz ve vatan topraklarımızın peşkeş 
çekilmesine karşı mücadeleye devam edi-
yoruz. Lozan’a sahip çıkmayanlar ise Sevr 
özlemcileridir ve Sevr’cilik açıkça ata-
na İhanet suçudur. 

Belki bugün yargıyı kendi hukuk bü-
rolarına çevirdiler ve bu suç hakkında so-
ruşturma açıp yargılama yapacak cesarette 
hâkim ve savcı bırakmadılar.

Ancak, bu böyle gitmeyecek ve devran 
dönecek.

Demokratik Halk İktidarında suçlular; 
eninde sonunda yargılanacaklar ve hak et-
tikleri cezalara çarptırılacaklardır. 

Tabi  Yunanistan’ın işgali altındaki 
adalarımız da tek tek vatan topraklarımıza 
katılacaktır… 2  Temmuz 2017

HKP Genel Merkezi

1 .07.2017 tarihinde Ankara Savcılığına 
suç duyurusunda bulundu. 

HKP tarafından yapılan açıklama-
da, Mustafa Kemal’e ve Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın her kazanımına karşı 
amansızca saldırmayı bir görev bilen 
AKP’giller’in bu girişimi ulusal ortak bir 
değer olan Anıtkabir’i yok etme hamlele-
rinden biri olarak değerlendirildiği ve bu 
nedenle bir suç işlendiği belirtildi. 

Suç duyurusu dilekçesinde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet zhaseki’nin 
daha önce basına yansıyan, “En büyük 
Hırsızlıklar, K tülükler, belalar imar-
dan geliyor” sözlerine yer veren HKP’li 
hukukçular; tüm dünyaya mal olmuş tarihi 
SİT alanı olan Anıtkabir sahasının imara 
açılarak daraltılmasının, emperyalizme 
karşı zaferle sonuçlanmış ilk mücadele 
bayrağını açan Atatürk’ü itibarsızlaştırma-
nın adımları olarak değerlendirdiler. Suç 
duyurusu dilekçesinde; söz konusu imar 
plan değişikliğiyle Atatürk konusunda top-
lumda oluşan eşsiz güven ve saygı duygu-
sunun zayı atılmaya çalışıldığı ve bu ne-
denle toplumda büyük bir infial oluştuğu 

da ayrıca belirtildi.
Suç duyurusunda Anıtkabir 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 
Kanun ile Atatürk’ün eşsiz hatırasının so-
rumluluğunun Genelkurmay Başkanlığına 
verildiği ve  Kanunun yürütülmesinden 
Bakanlar Kurulunun  sorumlu olduğu 
vurgulanırken, “Atatürk Aleyhine İşlenen 
Suçlar Hakkında Kanun”a muhalefet edil-
mesine rağmen bu kanunu yürütme görevi 
olan Adalet Bakanının da görevini yap-
madığı ifade edildi.

Bu nedenlerle söz konusu plan de-
ğişikliğini yürüten Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, 
Başbakan Binali Yıldırım,  Genelkurmay 
Başkanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ ile Milli Savunma Bakanı 
Fikri şık hakkında; “Görevi Kötüye 
Kullanma” suçundan ve “Anıtkabir 
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin   
Kanun” ile  “Atatürk Aleyhine İşlenen 
Suçlar Hakkındaki Kanun”a muhalefet-
ten soruşturma başlatılması istendi. 1  
Temmuz 2017

Halkçı Hukukçular

Ege Denizi’ndeki Vatan topraklarımızı Yunanistan’a peşkeş 
çekenlere Lozan’ın 94’üncü yılında bir kez daha haykırıyoruz:

Vatana ihanetten hesap vereceksiniz!

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Fethi  DemirAlev Sarı

yaratan Başkomutanı Gazi Mustafa 
Kemal’e ve Silah Arkadaşlarına; 
dünyanın tüm Mazlum Halklarının 
rnek aldığı, zaferle sonuçlanan İlk 

Kurtuluş Savaşı’na karşı affedilmez bir 
suç işlediğini dile getiren Kurtuluş Partili 
Avukatlar;

R. T. Erdoğan tarafından “Hocam” 
denerek taltif edilen, korunup kollanan 
şüphelinin, aslını, yaşadığı toprağı, 
soluduğu bağımsızlık havasını, yediği 
ekmeği inkâr ederek, eb sayfasında, 
Sevr’i, Hilafeti ve Şeriatı savunarak, 
sürekli Cumhuriyet’imizin kazanımlarını 
ve kurucularını aşağılayarak, onlara 
hakaret ederek vatana ihanet suçu 
işlediğini, aynı zamanda Batılı 
Emperyalistlerle işbirliği içinde, ülkemizin 
parçalanmasının propagandasını yaparak 
Laik Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal’e 
yönelik benzer suçları sürekli işlediğini;

Mısıroğlu’nun, Anayasa’nın 
Başlangıç kısmında belirtilen ilkelere, 
madde ’de yer alan değiştirilemeyecek 
hükümlere aykırılık, TCK Madde 
0 ’de düzenlenen Devletin birliğini 

ve ülke bütünlüğünü bozmak 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına, Madde 01’de düzenlenen 
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini, Devletin kurum ve organlarını 
aşağılama, TCK. Madde 1 - 1  
ve 1 ’de düzenlenen Halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik veya aşağılama, 

Madde 1 ’de düzenlenen Suç işlemeye 
tahrik suçlar ile 5 1  sayılı Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki 
Kanuna Muhalefet suçlarından dolayı 
ilgili kanun maddelerinde öngörülen hapis 
cezalarına çarptırılması gerekir diyerek suç 
duyurusunda bulunmuşlardır. 26.07.2017

Kadir Mısıroğlu Sevr’i, Yunan maskeli işgali, hilafeti ve şeriatı savunarak Anayasa’yı 
ve TCK’yi ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis suçuyla cezalandırılmalıdır

Baştarafı sayfa 1’de

HKP, AKP’giller’in Anıtkabir’e saldırısına karşı
suç duyurusunda bulundu

Baştarafı sayfa 1’de

Okullarda Mescidi-Abdestahaneyi Zorunlu Yapan 
Milli Eğitim Bakanlığı; Sizin Karşınızda HKP Var!
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Görmek isteyen gözler için her şey 
ortada.  Her şey; hem de tüm çıp-
laklığıyla ortada… Yoruma gerek 

bırakmayacak netlikte, açıklıkta ortada… 
Görüntülü, kanlı canlı ortada…

Bildiğimiz gibi olaylar devrimcidir de 
aynı zamanda. Görmek ve anlamak için 
başka hiçbir şeye gerek yoktur. Yeter ki 
olayı olduğu gibi görün, bozmayın, çarpıt-
mayın.

Buna rağmen görmek istemeyen gözler 
varsa? Anlamak istemeyenler varsa?..

Onlara da yapacak hiçbir şey yoktur, ne 
yazık ki. Rus atasözü  bu tür durumlar için 
söylenmiş demek ki: “Hiç kimse g rmek 
istemeyen g z kadar k r olamaz ”

Bütün bunları yazmamızın nedeni, yanı 
başımızda, Suriye’de olan olaylar.

ABD-AB Emperyalistleri, egemen, ba-
ğımsız Suriye devletine saldırdılar bundan 
5 yıl önce. Egemenliğine, bağımsızlığına 
son vermek istediler. Bu işi de kışkırttıkları 
muhalefeti bahane ederek yaptılar. Bölge-
deki yerel işbirlikçileri; AKP’giller, Suu-
diler; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
devletler de bu işte gönüllü oldular.

Niye?
Çünkü Suriye rejimi, bölgede ABD de-

mek olan ve Arap Halkını kanatan kamaya, 
İsrail Devletine karşıdır ve onunla kararlıca 
mücadele etmektedir.

Ve Filistin Halkının da gerçek dostudur. 
Gerçek koruyucusudur. Savunucusudur.

İşte Suriye rejiminin yıkılması demek, 
kendi ülkelerindeki Arap Halkında oluşan 
uyanışın da sönmesi demektir. İktidarları-
nın sürmesi demektir.

Bir diğer neden de, başhaydutun, pat-
ronunun verdiği emri yerine getirmek zo-
runda olmalarıdır. Yoksa ABD’ye rağmen 
iktidarda kalamayacaklarını onlar da adları 
gibi bilmektedirler. Yaşamaktadırlar.

Hatta bizimki, Tayyip gönüllüce, istek-
le, şevkle, hevesle sarıldı bu işe;

“En kısa zamanda Şam’a gidecek, 
oradaki kardeşlerimizle muhabbetle ku-
caklaşacağız

“ atiha okuyacak, Emevi Camisi’n-
de namazımızı da kılacağız. Hicaz De-
miryolu İstasyonu’nda kardeşliğimiz 
için zgürce dua edeceğiz ”, diyordu.

Bunu gerçekleştirmek için de, dünya-
nın dört bir yanından “Cihatçı” adı altın-
da, insanlıktan çıkmış Ortaçağcı çeteleri 
kullandılar. El Kaide’sinden El Nusra’sına, 
ŞİD’ine, Ahrar-u Şam’ına; Avrupalısından 

Çeçen’ine, Afganistanlısından Türkiyelisi-
ne, Msırlısına, Libyalısına kadar…

Sınırlar fiilen açıldı ve bu Ortaçağcı 
çete elemanları birer ikişer değil onar, yü-
zer geçtiler Suriye’ye ellerini kollarını sal-
layarak, üstelik de silahlarıyla birlikte.

Bununla kalmadı ABD Emperyalistleri. 
Obama döneminde; “Eğit-Donat” diyerek, 
Türkiye’de açtıkları kamplarda silahlı eği-
tim verdiler bu çetelere. Yani ülkemiz bu 
çetelerin eğitildiği, donatıldığı, barındırıl-
dığı, her türlü lojistik silah, sağlık, vb.  
desteğin sağlandığı yer haline getirildi.

El Nusra örgütü içinden ayrılanlar 
“ rak Şam İslam Devleti ( ŞİD)” adı al-
tında örgütlendi ve rak ve Suriye toprak-
larının önemli bir kısmını ele geçirdi. Ve 
Halifelik ilan ettiler, devletleriyle birlikte. 
Tabi  bu işin örgütlenmesini de ABD ve 
AKP’giller yaptı.

Suriye halklarının, kurt dalamış sürüye 
çevrilmesiyle birlikte, Suriye’de yaşayan 
Kürtler de meşru Suriye devletine karşı ha-
rekete geçtiler, PKK’nin Suriye kolu PYD 
önderliğinde. Ve onlar da kendi bölgelerin-
de “Kanton” adı altında örgütlenmeye baş-
ladılar Rojava’da, Afrin’de ve Kobani’de. 
Bu bölgelerin tamamı Türkiye’yle sınır 
bölgelerdi. Mardin’den, rfa’ya Gazian-
tep’e kadar olan bölge Araplarla birlikte 
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı, tarihi 
yurtlarıydı.

Onlar da bu yağma savaşından pay 
kapmak istediler. Onlara göre milyonlarca 
ölü, milyonlarca yaralı ve yıkılmış, parça-
lanmış; tarihi, kültürü, yeraltı ve yerüstü 
servetleri talan edilmiş rak’ın ABD tara-
fından işgaliyle birlikte  “Kürtlerin Yüzyı-
lı” başlamıştı.

ABD, Meşru rak yönetimini devirmek, 
yö neticilerini ortadan kaldırmak ve işgale 
karşı direnen antiemperyalist rak Halkla-
rını etkisiz kılmak için, Kürtlere geniş bir 
özgürlük alanı sağladı. Onların bölgelerini 
“ çuşa Yasak Bölge” haline getirerek, her 
türlü saldırıdan korudu. Ve nihayetinde 
“ rak edere Kürt Devleti” resmi olarak 
kuruldu, ABD’nin koruma ve kollamasında.

İşte şimdi sıra Suriye’ye gelmişti. 
rak’ta olanlar neden Suriye’de tekrarlan-

masındı? Böyle düşündü PKK ve PYD yö-
neticileri.

rak’ta “bağımsızlığı”, “Kürt Devleti”-
ni kim sayesinde elde etmişlerdi?

ABD!
O zaman Suriye’de kim verecekti dev-

leti?

ABD!
Böyle pragmatik yani faydacı yaklaştı 

olaya PKK önderliği. İlke hak getireydi. 
Dönem ilke değil, çıkar dönemiydi. Zaten, 
1 1’de Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle bir-
likte dümen ABD’ye kırılmıştı. Süreç tüm-
de n e kl emlenm eyi  ge tirdi .

Gerçekten öyle oldu. ABD’lilerin deyi-
şiyle; “Yerel güç” oldular, “Sahadaki or-
tağı” oldular. Sadece orada da kalmadılar 
tabi … ABD’lilerin utanç verici övgülerine 
de mazhar oldular “ ŞİD’e karşı savaşta 
çok etkili ve çok cesur ve korkusuz ol”-
dukları, “güvenilir ve ŞİD’e karşı etkili 
olduklarını kanıtladı”kları için.

Bu arada, PKK-PYD-YPG’liler, ısrar-
la bir lusal Kurtuluş Savaşı verdiklerini 
iddia ediyorlardı. Hatta, ŞİD’in, Kobani-
ye saldırısı üzerine gösterdikleri direnişi, 
Sovyet Halklarının, Hitler Almanyası’nın 
faşist saldırılarına karşı ortaya koydukları 
“Stalingrad Direnişi” ile kıyaslıyorlardı. 
Ondan da üstün tutuyorlardı. Stalingrad 
Direnişi de neydi, asıl Rojava Direnişi’ne 
bakılmalıydı. Ve Rojava Direnişi herkesçe, 
her kesimce desteklenmeliydi. Destekle-
meyenler, Kürt Düşmanıydı, faşistti, ulu-
salcıydı vb. vb…

PKK-PYD-YPG’liler bütün bunları 
söylerken, PKK liderlerinden Cemil Bayık, 
Sterk TV’ye verdiği bir röportajda, yeni 
seçilen ABD Başkanı Trump’tan beklenti-
lerini sıralamış ve aynen şunları söylemişti:

“Cemil Bayık, Trump’ı tebrik 
etti: ABD’nin Kürtleri de g z nünde 
bulunduracağını umuyoruz”, de di .

“Cemil Bayık, ABD’nin yeni başkanı 
seçilen Donald Trump’ı tebrik ederek 
Trump’ın kendi halkının ve insanlığın 
çıkarına politikalar geliştireceğini 

umduklarını, ABD politikalarının 
Kürdistan da dahil olmak üzere tüm 
dünyayı etkilediğini belirtti.

“( )
“Sterk T ’ye konuşan Bayık 

“Ortadoğu’da sürmekte olan büyük bir 
savaş var, değişimler ortaya çıkabilir ve 
yeni dengeler kurulabilir. ABD, usya 
ve diğer güçler bu savaşın içinde. Biz 
de Ortadoğu’nun bir parçasıyız ve 
Kürdistan Ortadoğu’nun belkemiğidir. 
Ortadoğu’daki tüm politikalar 
Kürtler ve PKK üzerinde de etkiye 
sahip. PKK’nin politikalarının da 
tüm Kürdistan ve b lgeye etkileri s z 
konusu” dedi.

“Bayık “ABD’nin Ortadoğu 
politikalarında Kürtleri de g z nünde 
bulundurmasını umuyoruz. ABD’nin 
Kürtlere karşı adaletsizliği, vahşeti ve 
soykırımcı politikaları ve Kürtlerin 
bu saldırganlığa karşı mücadelesini 
g receğine inanıyorum” dedi. ( )” 
http:// .abcgazetesi.com/cemil-bayik-

trumpi-tebrik-etti-abdnin-kurtleri-de-
goz-o-nunde-bulunduracagini-umuyoruz-
60 h.htm

İşte gördüğümüz gibi röportaj açık ve 
net. PKK, “umut” içinde.

Hangi konuda?
Trump’ın başta “kendi halkının 

ve insanlığın çıkarına politikalar 
geliştireceği” ve;

“ABD’nin Ortadoğu politikalarında 
Kürtleri de g z nünde bulundurması” 
konusunda.

Allah için Trump, PKK’nin beklentile-
rini boşa çıkarmadı ve “Ortadoğu politika-
larında Kürtleri de gözönünde bulundur”-
du, bulundurmaya da devam ediyor. ABD 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner 
yaptığı açıklamada aynen şunları söyledi:

“Trump sert çıktı: Türkiye devam 
edemez

“( )
“Türkiye’nin Suriye ve 

Kuzey rak’ta yaptığı saldırılar hak-
kında, “Türkiye’nin Kuzey Suriye ve 
rak’ta, ABD ya da ŞİD karşıtı uluslar-

arası koalisyonla koordinasyon olmadan 
hava saldırıları gerçekleştirmesinden 
oldukça ve derin endişe duyuyoruz. Bu 
endişeleri doğrudan Türkiye hüküme-
tine ifade ettik. Bu hava saldırıları koal-
isyon tarafından onaylanmadı ve Kürt 
Peşmergeler de dahil olmak üzere ŞİD 
ile mücadelede ortak güçlerimizin tali-
hsiz bir biçimde hayatını kaybetmesine 
neden oldu” dedi.

“( )

“S zcü ayrıca Türkiye’nin yaptığı 
saldırılar hakkında şunları ekledi:

“Türkiye, bu savaşı, hepimizi tehdit 
eden ter ristlerle yani açıkça ŞİD’le or-
tak mücadelemiz pahasına yürütemez. 
Bunu Türkiye’ye ilettik. Bu onlarla de-
vam eden diyalogumuzun bir parçası. 
Yine, PKK hakkındaki endişelerini an-
lıyoruz  ancak  bu tür eylemler açıkça 
koalisyonun ŞİD’i yenme çabalarına 
zarar veriyor ve açıkçası, savaşımızı 
yürütmekte olan ortaklarımıza zarar 
veriyor.” http:// .abcgazetesi.com/
trump-sert-cikti-turkiye-devam-edemez-
515 h.htm

Yani süreç, artan ABD-PKK-PYD-Y-
PG işbirliği şeklinde devam edip gidiyor…

ABD, YPG güçlerinin kendisine bağ-
lılığını arttırmak için onlara verdiği askeri 
eğitim yanında 100 dolar da ücret veriyor-
muş haberlere göre. 

PYD-YPG’liler de artık oyunu o ka-
dar açık oynuyorlar ki, ABD bayraklarıyla 
YPG bayrakları yan yana asılıyor. Türki-
ye’nin saldırılarına karşı YPG’lileri koru-
mak için, ABD anında bayrak gösteriyor, 
ben buradayım, ona göre, diye.

ABD, oyunu, kartları açık oynayarak 
devam ettirdi. Ve, AKP’giller’in bütün iti-
razlarına, yalvarmalarına, “onu alma bizi 
al” demelerine rağmen, Rakka Operasyo-
nu için PYD-YPG’nin örgütlediği “Suriye 
Demokratik Güçleri SDG ”yi kullanaca-
ğını deklare etti. Ve açıkça, ağır silahlar da 
dahil ki bu silahların bir kısmı Türkiye’ye 
bile verilmiyor  silah, mühimmat ve her 
türlü yardımı yapacağını açıkladı. Trump, 
Mayıs ayı içinde bu kararını açıkladı ve 
hayata geçirdiler. Bütün dünyanın gözleri 
önünde, göstere göstere T R’larla silahlar 
gönderdiler… Ve yine Türkiye’nin bütün 
itirazlarına rağmen, bundan sonra da ver-
meye devam edeceklerini söylediler açık-
ça.

Burada bir noktayı göze 
batırmalıyız. AKP’giller 
aslında, ABD’nin politika-
larına esasta karşı değiller 
ve olamazlar da.  Çünkü 
onlar, ABD’nin BOP ve 
Yeni Sevr Projelerinin ha-
yata geçirilmesinde gönül-
lüdürler. Daha da doğrusu 
bu iş için iktidara getiril-
mişlerdir ABD tarafından.

Dolayısıyla AKP’gil-
ler’in Suriye’deki saldırı-
ları, Türk ve Kürt Halkları 
arasındaki kan davasını 
arttırmaktan başka bir so-

nuç vermiyor ve vermeyecektir de. Bu 
saldırılar, Kürt Halkını ABD’nin kucağına 
itmektedir. Başka çare yok, başka çözüm 
yok, noktasına getirmektedir.

Bir de hülooğğ’cularını aldatmaktadır 
AKP’giller bu politikalarıyla. Böylece hü-
looğğ’cularını da sa arında tutabilmekte-
di rler.

Yani görmek isteyen gözler için her şey 
bir kez daha ayan beyan ortadaydı.

1  Haziran’da, ABD savaş uçakları, 
SDG mevzilerini bombalayan bir Suriye 
savaş uçağını düşürdü. Ve ABD bunu açık-
ça savundu ve bundan sonra da aynı tutumu 
sürdüreceğini açıkladı. Yani ABD; SDG’yi 
vuran, karşısında beni bulur, diyordu. Yani, 
“İsrail demek ben demekim”in bir başka 
versiyonuydu bu açıklama. Meydan oku-
yordu SDG dışındaki tüm tara ara ABD. 

Tabi  Rusya bu meydan okumayı yeme-
di ve anında karşılık verdi: Bundan böyle 
Fırat’ın batısındaki uçuşlar hede eri ara-
sındaydı. Ve tüm iletişim kanallarını kapat-
mıştı ABD’yle olan… 

Gelelim bugüne
Hep diyoruz ya, ABD’liler açık sözlü 

insanlar, diye. İşte bunun bir örneği de aşa-
ğıda aktaracağımız haberde var.

22 Temmuz tarihinde medyada bir ha-
ber yer aldı. Bu haber, YPG’nin dolayısıyla 
PKK-PYD’nin geldiği, düştüğü, battığı ba-
taklığı, çamurlara bulandığı gerçeğini göz-
ler önüne seriverdi. Haber şöyleydi:

“ABD zel Kuvvetler Komutanı 
Orgeneral aymond Thomas, Türki-
ye’nin, PKK ile ilişkili g rmesi sebebiyle 
YPG’ye isim değiştirme’ tavsiyesinde 
bulunduklarını, bunun üzerine rgü-
tün, adını Demokratik Suriye Güçleri’ 
(DSG) olarak değiştirdiğini s yledi.

“Sputnik’in haberine g re ABD’nin 
nemli düşünce kuruluşlarından As-

pen Enstitüsünün Colorado eyaletinde 
gerçekleştirilen yıllık güvenlik toplantı-
sında konuşan ABD zel Kuvvetler Ko-
mutanı Thomas, YPG ve DSG ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.

“Suriye’de işbirliği yaptıkları Kürt 
gruplarla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Orgeneral Thomas, Türkiye’nin 
PKK’nın Suriye uzantısı olarak kabul 
ettiği PYD’nin askeri kanadı YPG’nin 
nasıl isim değiştirdiğini anlattı.

 “ EKİCE Bİ  HAMLE OLDU U-
NU DÜŞÜNDÜM

“PYD ile yakın çalıştığını anlatan 

Thomas, şunları s yledi:
“Onlar kendilerine resmi olarak 

YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK 
ile aynı olduğunu s ylüyor ve Benim 
ter rist bir düşmanımla muhatap olu-
yorsunuz, bunu mütte k olarak nasıl 
yapabilirsiniz ’ diyordu. Biz de bunun 
üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri 
gerektiğini s yledik. Mesela, YPG dışın-
da kendinizi nasıl adlandırmak istersi-
niz  Bir gün sonra adlarının Demokra-
tik Suriye Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. 
Adlarının ortasına demokratik’ ifadesi-
ni koymalarının zekice bir hamle oldu-
ğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar 
itibar sağladı.”

“Thomas, ŞİD’le mücadelede 
YPG’yi etkin ortak g rdüklerini kayde-
derek, ABD’nin ŞİD’le Mücadele zel 
Temsilcisi Brett McGurk’ün de bu sü-
reçte kendisine çok yardımcı olduğunu 
vurguladı.

PKK İSMİ ALT NDA Hİ Bİ  A-
MAN MASADA OLAMA LA D

“YPG’nin kuzey Suriye’de demog-
ra k bakımdan baskın unsur olduğu-
nu savunan Orgeneral Thomas, “Brett 
McGurk gibi bir partnerim olduğu için 
şanslıydım çünkü (DSG unsurları) be-
nim veremeyeceğim şeyleri istiyorlardı. 
Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu Ce-
nevre ve Astana gibi yerlerde masada 
olmak istiyorlardı. PKK ismi altında 
hiçbir zaman masada olamazlardı” ifa-
delerini kullandı.

“YPG’nin askeri olarak geçirdiği ev-
rime de değinen ABD’li komutan, “Bu 
yüzden onları askerileştirdik ve Brett 
McGurk, onları bu şekilde g rüşmelerin 
içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız 
olmaları için onlara gerekli meşruiyeti 
sağladı” şeklinde konuştu.” http://odatv.
com/abdli-komutandan-ilginc-ypg-acikla-
malari-2207171200.html

Gelinen son noktaya bakın!
ABD, Türkiye’ye ve diğer muhataplara 

Suriye, İran, Rusya vb.  karşı hile yap-
alım, siz adınızı değiştirin, biz de sizin her 
türlü ortamda, toplantılarda bulunmanızı 
sağlayalım. Sizi resmi muhatap haline ge-
tirelim, diyor. Ve anında, hemen ertesi gün, 
YPG adını SDG olarak değiştiriyor.

Raymond Thomas, bunu bir de “zekice 
bir hamle olduğunu düşündüm” diye ifade 
edi yor .

Bunun neresinde zeka var, “zekice bir 
hamle” var?

Siz istemişsiniz daha doğrusu olayca 
öyle olduğu gün gibi aşikâr; emretmişsiniz  
onlar da, PKK-PYD-YPG de anında yerine 
getirmiş.

Aslında bundan sonra söylenecek her 
söz, fazla sözdür. Sözün bittiği yerdir. Ama 
ne yazık ki bizim PKK’li ve onların çay-
cısı, Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’cular, hâlâ 
bize yersen lokantası açıyorlar ve “Suri-
ye’de bir lusal Kurtuluş Savaşı” verdik-
leri yalanını savunup duruyorlar. Bu yalana 
kanmış masum insanlar da orada, ABD’nin 
çıkarları için hayatlarının baharında, gepe-
genç yaşlarda yaşamlarını yitiriyorlar. Ne 
yazık… Ne acı… 

Oysa bakın, yine bir Amerikalı, hem de 
Suriye’de olayları başlatan, muhali eri kış-
kırtan kişi ne diyor açıksözlülükle?

“Kürtler ABD’ye güvendiği için ağır 
bedel deyecek”

1  haziran tarihli habere göre; 
“ABD’nin eski Şam Büyükelçisi obert 

ord, Kürtlerin Amerikalılara güven-
meleri nedeniyle ağır bir bedel deye-
ceğini, ABD’nin onları yalnızca ŞİD’e 
karşı savaşta kullandığını savundu.

“ 011 yılında Suriye’de ilk eylem-
ler başladığında “muhali eri” kışkır-
tan isimlerin başında gelen d nemin 
ABD’nin Şam Büyükelçisi obert ord, 
Suudi medyasına konuştu.

“Şark’ül Evsat’ta yer alan müla-
katında ord, o d nem Beyaz Saray’ın 
Suriyelilere “sahte umutlar” verdiğini 
s yledi.

“Haziran 011’de Hama’ya yaptı-
ğı ziyaretin “şiddeti kimin kışkırttığını 
anlamak için” olduğunu savunan ord, 
Hama’nın ordu tarafından kuşatma al-
tına alındığına ilişkin haberler geldiğini 
ve “kaygılandıklarını” s yledi.

“ ord, ziyaretinin aynı zamanda 
ashington’da Şam’a giden “Hama 

olaylarını ciddiye alıyoruz” mesa ı oldu-
ğunu da s zlerine ekledi.

“Ancak o d nem ABD’nin sorunu 
müzakereler yoluyla ç zmek istedi-
ğini, Hama ziyaretinin “muhali ere” 
ABD’nin bu krizi askeri müdahale ile 
ç zeceği yolunda bir algı yarattığını id-
dia etti.

“ ord, en büyük hatasının, İran ile 
Hizbullah’ın Suriye’ye binlerce kişilik 
kuvvet g ndereceğini tahmin edememek 
olduğunu da belirtti.

“( )
“ ord, Kürtlerin Amerikalılara 

güvenmeleri nedeniyle ağır bir bedel 
deyeceğini, ABD’nin onları yalnızca 
ŞİD’e karşı savaşta kullandığını savun-

du.” http:// .abcgazetesi.com/kurt-
ler-abdye-guvendigi-icin-agir-bedel-ode-
yecek-56 5h.htm

İşte size çok net bir açıksözlülük örneği 
daha: ABD muhali eri kışkırtmış, arkanız-
dayız, ayaklanın, biz de askeri olarak mü-
dahalede bulunacağız,  mesajı vermiş.

Sonra? Sonra ne oldu Suriye’de?
Suriye Halkı ve yönetimi çetin ceviz 

çıktı. Suriye Halkları, bir kale gibi meşru 
yönetimlerinin arkasında durdu. Vatanları-
nı savundular ABD ve bölgedeki işbirlik-
çilerine karşı. Mustafa Kemal’in Kurtuluş 
Savaşı’mızda söylediği şeyi hayata geçir-
diler: “Hattı müdafa yoktur, sathı müda-
faa vardır. e o satıh bütün vatandır”, 
dediler. Ve vatanlarını parça parça, lime 
lime işgal eden, sırtlanların, çakalların, en-
gerek yılanlarının bile yapamayacağı kötü-
lükleri, insanlık dışı vahşetleri sergileyen 
cihatçı çetelere karşı yılmadan mücadele 
ettiler ve vatanlarını teslim etmediler bu 
çapulcu çetelere. Ve onların arkasındaki 
ABD-AB Emperyalistlerine ve bölgedeki 
işbirlikçilerine...

Rusya ve İran’ın, Hizbullah’ın da aktif 
olarak Suriye Halkı ve rejiminin yanında 
durmasıyla da ABD Emperyalistlerinin ve 
işbirlikçilerinin planları bir bir çöktü.

Evet, Suriye Halkı tam anlamıyla ka-
zanmış değil henüz. Topraklarının bir kı-
sımı hâlâ işgal altında. Ama ilerliyorlar. 
Kurtarıyorlar kademe kademe, metre metre 
topraklarını.

Ortaçağcı cihatçı çeteler yenilgiye uğ-
radılar. Her türlü askeri, siyasi, lojistik des-
teğe rağmen yenildiler. Yenilmeye de mah-
kumlar. Ve ABD de, işi bittiği anda bir kez 
daha sattı uşaklarını. Örneğin “Eğit-Donat” 
uygulaması bitti.

Ya PKK-PYD-YPG-SDG?
Onlar ne olacaklarmış ABD açısından?

Robert Ford ne diyor bu konuda da, okudu-
ğumuz gibi:

“Kürtler ABD’ye güvendiği için ağır 
bedel ödeyecek”lermiş.

Doğru mu?
Doğru Allah için.
ABD, sadık hizmetkârı baba Molla 

Mustafa Barzani şahsında bütün Kürtleri 
satmadı mı bir zamanlar?

Sattı. Hem de gözünü bile kırplma-
dan…

Ancak Suriye’deki Kürtler ve Kürt Ha-
reketi varlıklarını sürdürecekler. Çünkü o 
bölge onların vatanları. Orada doğdular, 
orada ölecekler. Vatanlarına sahip çıkma-
ları da anlaşılabilir bir şey. Ama bir şartla 
olmalıydı bu:

ABD-AB Emperyalistleri ve onların 
bölgedeki işbirlikçileriyle, Suriye’deki 
karşıdevrimci çetelerle birlikte, meşru, 
antiemperyalist Suriye yönetimine karşı 
savaşarak değil; meşru Suriye yönetimi ve 
Suriye Halkıyla birlikte ABD Emperyalist-
lerine ve Ortaçağcı çetelere karşı savaşarak 
yapmalılardı bu işi. Her ne gerekçe ileri sü-
rülürse sürülsün, gerçek devrimci, antiem-
peryalist, antifeodal, antişovenist tutum, 
buydu. Bu olmalıydı.

ABD’liler onları da satmayacaklar mı?
Satacaklar. Hem de hiç tereddüt etme-

den, hem de hiç gözlerini kırpmadan.
Ne zaman?
ABD’nin aşağılık çıkarları onu gerek-

tirdiği zaman.
Bunun örnekleri o kadar çok ki…
O yüzden yapılan iş, asla devrimcilik, 

antiemperyalistlik, yurtseverlik, lusal 
Kurtuluş Savaşı vermek değil. Tam aksine, 
ABD Emperyalistlerinin bölgedeki BOP, 
Türkiye’deki Yeni Sevr planının hayata 
geçirilmesinde verilen taşeronluk rolünü 
yerine getirmektir. Başkaca da bir şey de-
ğil.

Yazık. Acı. tanç verici. Ama gerçek 
bu…q

ABD bu! Satar!
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Gerçek bir şampiyonluk: 
Klavye kullanımı

Gazetemizin bu sayısına “Başhaydut 
devlet olmak b yle bir şey” başlıklı bir 
makale yazmıştık. Bugünkü 2  Temmuz 
günkü  Hürriyet Gazetesi’ni okuyunca, bir 
haber dikkatimizi çekti. Bizim işlediğimiz 
konunun farklı bir örneğiydi. stelik bu 
haber, tamamen bizi, ülkemizi ilgilendiren 
bir haberdi ve bir şampiyonluk-şampiyon-
luklar öyküsünden söz ediyordu. Ama aynı 
zamanda da ABD ve diğer büyük emperya-
list devletlerin teknolojik üstünlüğü sonucu 
dayatmalarından ve bunun sonucu oluşan 
alışkanlık değişmelerinden söz ediyordu.

Dünyada 1 65 yılından bu yana es-
kiden daktilo günümüzde ise bilgisayar 
klavyesiyle değişik kategorilerde “ 0 
Dakikalık Tecrübeliler” kategorisi hatasız 
sürat yarışı, “17-20 Yaş Gençler” katego-
risi, “Speech Capturing” dakikada artan 
hızla sesi  anında yazıya çevirdikten son-
ra düzeltme yapılan  yarışı, “Real Time” 
dakikada artan hızla sesi anında yazıya 

çevirdikten sonra  düzeltme yapılmayan  
yarışı,”Audio Transcription” dakikada 
aynı hızla sesi anında yazıya çevirdikten 
sonra  düzeltme yapılmayan) hızlı yazma 
yarışmaları, şampiyonaları düzenleniyor, 
“Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası 
Bilgi İşlem ve İletişim ederasyonu ( N-
TE STENO ” tarafından.

Bu yarışmalara, Almanya’dan Ja-
ponya’ya, Avusturya’dan Hollan-
da’ya, Çin’den İngiltere’ye, ABD’ye onlar-
ca ülkeden yüzlerce yarışçı katılıyor.

Bu yıl 22-2  Temmuz tarihleri arasında 
düzenlenen “51. NTE STENO Kongre 
ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyona-
sı”nda yine “dünya şampiyonu” olduk. 
Hem de bireysel olarak ve takım halinde 
dünya şampiyonu olduk.

Mayıs ayında düzenlenen gençler 
“Dünya İnternet Klavye Şampiyona-
sı”nda da Türk Milli Takımı şampiyon ol-
muştu.

stelik hangi kategoride olursa olsun 
yazım hızının ölçüldüğü farklı ülkelerdeki 
yarışmalarda, 1 65 yılından bu yana Türki-
ye 67 dünya şampiyonluğu kazandı; 0’un 
üzerinde rekor kırdı. Yani ortada bir tesa-
düf yok. Gelgeç bir başarı yok. Sürekli bir 
başarı, şampiyonluk var.

Peki neden?
 klavye düzeninden

Bildiğimiz gibi, daktilo ve bilgisayar-
larda Klavye olarak erty denilen Q) 
harfinin başta olduğu bir düzen kullanılıyor 
kapitalist ülkelerde. Bizde de öyle kullanı-
lıyordu. Kullanılıyordu çünkü zorunluydu.

Niye?

Çünkü kendimiz daktilo üretemiy-
orduk. Batılılar da egemen dil İngilizce 
olduğu için  İngilizceye uygun  klavye 
düzeninde kullandıkları için öyle üretiyor-
lardı daktiloları. Fransızlar A klavye kul-
lanıyor. Türkiye, Letonya, Litvanya kendi 
klavyelerini oluşturan nadir ülkeler arasın-
da yer alıyor.

Oysa bilimsel olarak “  klavye ve-
rimli değil’

“19 9 Elektrikli Daktilogra  Genç-
ler Ayrımı Dünya Şampiyonu, 19 1 
Elektrikli Daktilogra  Deneyimliler 
Ayrımı Dünya Hatasızlık Şampiyo-
nu İNTE STENO Türkiye Temsil-
cisi Seçkin K se,  klavyede, güçlü 
ve işlek parmaklara en çok kullanı-
lan har erin isabet etmediğini anlattı. 
K se, “19 0’li yıllardan beri yarışlara 
katılan Amerikalılar ve İngilizler, bu-
güne kadar hiç dünya şampiyonu ola-
mamışlardır. ünkü  klavyeleri ile 
verimli yazmaları mümkün değildir” 
diye konuştu.” http:// .milliyet.
com.tr/f-klavye-ile-uctular/gundem/de-
tay/1 170 1/default.htm

Oysa, ülkemizde İhsan Yener adlı bir 
bilim insanımız, Türk dili ve alfabesi için 
en uygun bir düzeni oluşturmak için çalış-
malar yürütüyor ve 1 55 yılında bugün de 
kullandığımız F klavye düzenini icat edi-
yor.

“İhsan Yener hocamız, kendisini  
klavyeye adamış, binlerce ğrenci,  yüz-
lerce ğretmen ve onlarca dünya şam-
piyonu yetiştirmiştir. 1955 yılında Türk  
dili ve alfabesine en uygun olan  klav-
yeyi icat ederek, klavyenin on parmakla,  
bakmadan bilimsel olarak kullanılması 
metodunu geliştirmiş ve Türkiye’ye ar-
mağan  etmiştir. Hocamız, yazım tek-
nolo ileri alanında dünyadaki en büyük 
meslek  kuruluşu olan ve  Birleşmiş 
Milletler bünyesinde faaliyet g steren 
NTE STENO’ya  5 Mayıs 195  tari-

hinde Türkiye’nin katılmasını sağlamış 
ve yıllarca bu kuruluşun  Türkiye Tem-
silciliğini  Merkez Komitesi Üyeliğini 
yürütmüştür. İhsan Yener, daha  sonra 
bu kuruluşun Onursal Başkanlığına 
atanmıştır.” http:// .milliyet.com.
tr/f-klavyenin-mucidi-yener-hayatini-eko-
nomi-2 052 /

Ve bu icatla birlikte, hızlı ve seri bir 
şekilde daktilo kullanma olanağı doğuyor. 
Doğuyor ama yukarıda da söylediğimiz 
gibi, biz daktilo üretemediğimiz için 
klavyeler  düzeniyle geliyor. Neden son-
ra F Klavye düzenli daktilolar ürettirmeye 
başlıyoruz yabancılara.

Ardından bilgisayar çağı başlıyor. Ve 
bilgisayar klavyeleri çağı. Ama orada da, o 

alanda da nal topladığımız için, teknoloji-
sinde, üretiminde esamimiz bile okunmadı-
ğı için, bilgisayar klavyeleri de  düzenli 
olarak geliyor ülkemize. Daha doğrusu Ba-
tılılar öyle ürettikleri için öylece alıyoruz. 
Ve biz de şart koşmuyorduk/koşamıyorduk 
F Klavye düzenine uygun olsun, diye. Dak-
tiloda yaptığımız yanlışı bir kez daha yapı-
yoruz. Ya da yaptırıyor elin oğlu. 

Kim üretiyor bilgisayarları dünyada en 
çok?

ABD’liler ve aponlar. Ve sonra diğer-
leri…

Dizüstü bilgisayarlarda zaten monte-
li geliyor. Ancak özel olarak isterseniz F 
Klavye düzeni konuluyor. Bağımsız ya da 
masa üstü klavyelerde de üretimimiz yok 
ne yazık ki. Onu bile üretemiyoruz. Çinden 
maçinden, Tayvan’dan geliyor klavyeler…

Yeni nesiller de Batılıların kullandığı  
Klavye düzenine alışmış oldu böylece. F 
Klavye kullan dediğinizde, o da kullanılır 
mı, diyorlar size…

Oysa, yukarıda aktardığımız gibi, dü-
zenlenen tüm şampiyonalarda şampiyon-
lukları bizim insanlarımız kazanıyor. Re-
korları onlar kırıyor.

Böylece, bir şampiyonumuzun söyle-
diği gibi, 1 saate yazılacak bir yazı 10 da-
kikada yazılıyor. Böylece hem zamandan, 
hem işgücünden, vd.lerinden çok büyük 

oranda tasarruf elde etmiş oluruz. Verimli-
lik maksimum boyuta ulaşır böylece.

Somutlarsak rakamlarla; “Daktilo ye-
rine bilgisayar klavyelerinin kullanılma-
sı yazım hızını da etkiledi. Bilgisayara 
geçişle birlikte 10 dakikada 5 bin 0 
vuruşla kırılan dünya rekoru, klavyey-
le birlikte  binlere ulaştı.” http:// .
milliyet.com.tr/f-klavye-ile-uctular/gun-
dem/detay/1 170 1/default.htm

AKP’giller’in on beş yıllık iktidarları 
boyunca yaptıkları ya da yapmaya çalıştık-
ları en yararlı işlerden bir tanesi de devlet 
dairelerinde F Klavyeli bilgisayarların kul-
lanımını zorunlu kılması oldu. Medyada 
yaptığımız araştırmalarda, 2017 yılından 
itibaren zorunlu hale getirilmiş F Klavye 

kullanımı. Hayata geçti mi tam bilgi ala-
madık.

Siz ülkenizde bilimi ve tekniği, tekno-
lojiyi geliştirmezseniz, gelişmesi için ve-
rimli ortamı yaratmazsanız, aksine eğitim 
müfredatlarını Ortaçağcı bir anlayışla dü-
zenler, ona uygun hale getirirseniz, “Köy-
lücüklerimize ölü ve beyin yıkayıcı imam 
hatip, yetiştirmekle kendinizi aldat”ırsanız, 
eğitimi bilimsel olmaktan çıkartır, evrimi 
kaldırırsanız, ne bilimi ne de teknolojiyi 
geliştirebilirsiniz. Ondan sonra da Batılı 
büyük devletlerin klavyelerine ve onla-
rın kendilerine uygun klavye düzenlerine 
mahk m kalırsınız. Başta da ABD’ye.

Yani başhaydut devlet olmak böyle bir 
şey işte… q

Kimdir günümüzde başhaydut 
devlet?

Tabi  ki ABD.
Niye mi?
Çünkü eriştiği ekonomik büyüklük 

derecesiyle dünyanın en güçlü ülkesidir. 
Dünyanın en büyük çokuluslu şirketleri 
ABD’nindir. Teknolojinin son sözüne ABD 
sahiptir. Dünyanın en zenginleri ABD’li-
lerdir sayıca.

Dünya ekonomisi ABD para birimi Do-
lar’ın etrafında döner. Doların sözü geçer 
dünya çapındaki alışverişlerde. Paranın 
baştanrısıdır Dolar, Antik Çağ’daki Tanrı-
ların babası Zeus gibi.

Bu ekonomik büyüklüğü sağlamak için 
geliştirdiği Ordu Askeri   gücü ve bunları 
korumayı ve olası saldırıları engellemeyi 
de beceren Casus gücüyle dünyanın hâki-
midir ABD.

O alışverişlerin gerçekleştirildiği en 
büyük ulaşım yolları olan denizler de ABD 
donanmasının hâkimiyeti altındadır. ABD 
donanmasının erişmediği, bayrak göster-
mediği deniz yolu yoktur.

Yine sahip olduğu teknoloji sayesinde 
geliştirdiği; karadan-havadan-denizden atı-
labilen uzun menzilli füzelerle de çok uzak, 
binlerce kilometre uzaklıktaki hede ere 
erişebilmektedir.

Ve casus örgütlerinin gücüyle de, nere-
deyse etkilemediği ülke yoktur. Özellikle 
geri kalmış-geri bıraktırılmış ülkelerde…

Bu kadar güçlü olunca bir ülke, birçok 
alanda kendi şartlarını dayatır. İster benim-
seyin ister benimsemeyin. İster kabul edin 
ister etmeyin. Ama uymak zorunda kalırsı-
nız. Çünkü başka şansınız yoktur.

Doların gücüyle alışverişlerinizi dolar-
la yapmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla 

doların iniş ve çıkışları, ekonominizi do-
laysızca etkiler. Dolar düşer, ihraç ürün-
lerinizden elde ettiğiniz gelir azalır. Dolar 
yükselir, paranız dolar karşısında değer 
kaybeder. Vb. vb…

İşte bunun, dayatmanın, şart koşmanın 
somut bir örneği de şu günlerde görülüyor, 
yaşanıyor. 26 Temmuz tarihli Hürriyet Ga-
zetesi’nin Kelebek Eki’nde Cengiz Semer-
cioğlu yazıyor bu olayı.

Olay şu:
“Havalimanı güvenliğinden Ameri-

ka’nın kazandığı milyonlar
“Havacılıkta artan ter r tehdidi yeni 

güvenlik nlemlerini de beraberinde ge-
tiriyor.

“Atatürk Havalimanı’na 10 adet ku-
rulan vücut tarama sistemi nceki gün 
kullanılmaya başlandı.

Tanesi 00 bin lira bu aletlerin, 10 
tanesi  milyon dolar  Bu rakamlarda 
bir yanlışlık olmuş görünüyor. Aletlerin 
tanesi 6 0 bin dolar olmalı. Başka birçok 
haber sitesinde de böyle  Kurtuluş Yolu

“Ankara ve İzmir Havalimanları için 
de d rder tane alınacak.”

Yani  tane daha. 6 0 bin çarpı , eşittir 
5 milyon 120 bin dolar daha...

İstanbul’dakilerle birlikte toplam; 11 
milyon 520 bin dolar...

Sadece bu kadar mıymış havalimanları-
nın güvenliği için alınacak aletler?

Hayır.
“Bilgisayarları ve çantaları kontrol 

eden, ETD adıyla bilinen patlayıcı mad-
de iz dedekt rleri var.

“Bunlar ucuz; tanesi 5 bin dolar.
“Son laptop yasağının kalkması için, 

Amerika uçuşlarında kullanılmak üze-
re 5 tane kuruldu Atatürk Havalima-

nı’na:
Toplam maliyeti 1 milyon 5 5 bin do-

lar ”
Bitti mi?
“Bitmedi.
“ClearScan adı verilen zel bir to-

mogra k tarama ve kontrol sistemi var.
“Ulaştırma Bakanlığı gelecek yıl kul-

lanılmaya başlanacak bu sistemden iki 
adet aldı; tanesi 1 milyon 50 bin dolar.”

Yani ikisi; 2 milyon 500 bin dolar.
“Bunlar sadece bizim şimdilik ve tek 

bir havalimanı için dediğimiz
“Dünyadaki havalimanı sayısını ve 

yapılan satışı düşünün.
“Üstelik, Uluslararası Sivil Havacılık 

rgütü, 01  Haziranı’nda tüm dünya-
da yeni güvenlik tedbirleri uygulamaya 
koyacak.”

Şimdi olayın can alıcı noktasına gele-
lim:

“Peki kim üretiyor bu havalimanı 
güvenlik cihazlarını

“Neredeyse tamamı ABD tarafından 
teknolo ilendirilip üretiliyor, serti ka-
landırılıp satılıyor.”

Yani?
“Tavşana kaç, tazıya tut hesabı ”

Bu kadarla kalacak mı? Kalır mı?
Hayır.
“Havalimanı güvenliği için dediği-

miz milyon dolarlar, deyeceklerimizin 
yanında hiçbir şey değil daha.

“Sadece bizim için değil, tüm dünya 
milletleri için geçerli bir durum bu.”

Ne kahredici, ne ağlanası bir durum bu 
değil mi?

İşte güç böyle bir şey. Teknolojiye sa-
hip olmak böyle bir şey.

Ki, yukarıda da söylediğimiz gibi, bu 
örnek güncel. Yoksa hayatın her alanında 
bunun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce ör-
nek var. Biz sadece güncel bir örneği konu 
etmiş olduk

Biz de geliştireceğiz bu ve bundan ileri 
teknolojileri. Ve karşılıklı dayanışma için-
de paylaşacağız teknolojimizi dünya halk-
larıyla. Kuracağız o iktidarı. Demokratik 
Halk İktidarını mutlaka kuracağız. And ol-
sun ki kuracağız!

Bugün ya da yarın. Ama mutlaka kura-
cağız!

Sözümüzdür! q
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ya başlamıştı
Hazırlanan tüm afişlerde dövülen ve 

çaresiz şekilde bırakılan asker görüntüleri 
işlenmiş,  Türk Askeri olarak gösterilen 
kişiler adeta düşman askeri konumuna so-
kularak korku ve tedirginlik içinde tasvir 

edilmişlerdi. Hatta afişte kullanılan bir il-
lüstrasyonda, 1 1 yılında Körfez Savaşı 
sırasında çekilen ağlayan ABD’li bir as-
kerin sureti Türk Askeri yerine konularak, 
TSK mensubu bir kişi çaresiz, korku içeri-
sinde resmedilmişti.

Merkezi dağıtım ve ulaşım kaynağı 
“http://15temmuzetkinlikleri.com/” adres-
li internet sitesi olan bu görsellerle ilgili 
Halkın Kurtuluş Partisi, 1  Temmuz 2017 
tarihinde suç duyurusunda bulundu.

HKP, Ankara Savcılığına verdiği di-
lekçeyle, başta Cumhurbaşkanı R. Tayyip 
Erdoğan olmak üzere bu afişleri basan ve 
geniş olarak yayımlanmasını sağlayan ki-
şilerin devletin kurum ve organlarını aşa-
ğılama ve halkı askerlikten soğutma suçla-
rından yargılanmasını istedi.

HKP’nin suç duyurusunda; söz konusu 
afişlerin kullanılmasının  Eylül 200  ta-
rihinde Süleymaniye’de ABD’li askerlerce 
Türk Askerlerinin başına çuval geçirmesi 
olayıyla başlayan sürecin devamı olduğu 
belirtildi. Ayrıca 2006 yılında başlayan 
“Ergenekon” ve “Balyoz” davaları süre-

cinde de yargı organları aracılığıyla Türk 
Silahlı Kuvvetlerine karşı operasyonlar 
yapıldığı vurgulanarak, 15 Temmuz 2016 
olaylarının ardından da, kalkışmanın ger-
çek sorumlularının bulunması yerine, 
aşağılanmış işkence edilmiş askerlerin 

görüntülerinin servis edildiği ifade edildi. 
Bu operasyonlarla Türk Ordusu’nun iti-
barsızlaştırılmak istendiği, Ordu’nun savaş 
kabiliyetini, vatanı ve halkı savunma kabi-
liyetini ortadan kaldırmanın hede endiği 
açıklandı.

Suç duyurusuyla ilgili yapılan açık-
lamada ise; bertaraf edilmiş bir Türk 
Ordusu’yla “Büyük Ortadoğu Pro esi” 
veya Yeni Sevr sürecinin daha da kolay ha-
yata geçirileceği ifade edilirken, HKP’nin 
en yurtsever, halksever parti olarak ülkenin 
güvenliğinden sorumlu kurumların saygın-
lığının ayaklar altına alınmasına ve moral 
gücünün dünya nezdinde yok edilmesine 
sesiz kalmadığı bu nedenle bu suç duyuru-
sunda bulunulduğu açıklandı. 1  Temmuz 
2017

Halkçı Hukukçular

Halkın Kurtuluş Partisi Türk Askerlerinin
alenen aşağılanmasına sesiz kalmadı!

Bir büyükşehir, metropol şehir İstan-
bul. Peh peh peh…

 gün arayla iki farklı ve şiddetli sel 
ve dolu felaketi yaşadı bu metropol şehir. 
Bu iki ayrı afeti değerlendirdiğimizde, 1  
Temmuz’da yaşanan sel felaketi, 27 Tem-
muz’daki felaketin yanında “hafif” kalır. 
Her şey göreceli tabi . Buradaki “hafif”-
lik değerlendirmesi de bu iki büyük afeti 
karşılaştırdığımızda şiddeti ve sonuçları 
açısından birinin diğerine göre “hafif”liği. 
Yoksa ortada can pazarının yaşandığı iki 
korkunç olay var, bir hafi ik yok.

1  Temmuz’da yaşanan sel felaketi 
sosyal medyada da geniş yer buldu. Çare-
sizlikten işi şakaya vuran halkımız yaratı-
cılığını konuşturdu yine; “Yaşasın işyerine 
yüzerek gidiyorum.”, “ sküdar sahiline 
yeni rakipler çıktı”, otobüs durağında mah-
sur kalan ve selden korunmak için otura-
ğa çıkan yolcular için “vapur bekliyoruz” 
vb... İstanbul Halkının yaşadıkları “survi-
vor” görüntülerini aratmadı.

Yaşananlar vahimdi, acıklıydı. Hayvan-
lar telef olmuş, İstanbul sakinlerinin ara-
bası, evi on binlerce liralık hasar görmüş, 
hepsinden kötüsü ve en önemlisi birçok 
yerde can pazarı yaşanmıştı. Çocukların da 
aralarında bulunduğu insanlar mahsur kal-
mışlardı sel sularının doldurduğu yollarda, 
binalarda.

Çok geçmedi sadece  gün sonra İstan-
bul ikinci bir sel felaketiyle sarsıldı. Bu, 
ikincisinden çok daha vahim ve sonuçları 
çok daha ağır olan bir felaketti. Ceviz bü-
yüklüğünde dolu yağdı İstanbul’a. Sadece 
20 dakika süren kuvvetli yağış, fırtına ve 
dolu bir felakete sebep oldu. 00’ün üze-
rinde ağaç devrildi, 160 çatı uçtu.

Avrupa yakasında en çok; Büyükçek-
mece, Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beşik-
taş, Güngören, Fatih ve Beyoğlu’nu vurdu. 
Anadolu yakasında ise; sküdar, Kadıköy, 
Acıbadem, Altunizade büyük hasar gördü. 
Bu bölgelerde birçok yerde su baskını, göl-
lenme yaşandı. Bazı camilerin minareleri 
uçtu. Ev, işyeri ve arabaların camları kırıl-
dı.

Haydarpaşa Limanı’nda tonlarca ağır-
lığındaki  vinç devrildi. Bir vincin yağ 
varillerinin üzerine devrilmesi sonucu yan-
gın çıktı.  Vinçlerden birisi liman girişin-
deki bekçi konteynerinin üzerine devrildi. 
Devrilen konteyner içerisinde bulunan bir 
gümrük muhafaza memuru yaralandı.

Kurtuluş’taki Ermeni mezarlığının du-
varı çöktü. Duvarın altında iki kişi kaldı ve 
tamamen vatandaşların yoğun çabası sonu-
cu yaralı olarak kurtarıldılar.

Birçok yere yıldırım düştüğü tespit 
edildi. Kâğıthane’de akşam saatlerinde dü-
şen yıldırım nedeniyle bir işyerine ait de-
poda yangın çıktı. Yangın ,5 saatte kont-
rol altına alınabildi.

İstanbul’un içme suyuna kanalizasyon 
karıştığı, suların koktuğu iddiaları yayıldı. 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ  

Genel Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yan-
sıtmadığını açıklayarak “içimizi rahatlat-
tı”.

20 dakikalık fırtına bir şehri perişan et-
meye yetmişti. Ama devletin tüm kurumla-
rı AKP’giller tarafından işgal edildiği için 
yaşanan felaketler karşısında bırakalım bir 
yetkilinin istifa etmesini, özeleştiri bile ve-
rilmiyordu. Tüm sorumlular pişkin pişkin, 
olur bunlar, eskiden de oluyordu, deyip 
geçiştiriyordu. Ne de olsa şimdilik devir 
onların devriydi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Baş-
kanı Ahmet K se yaşanan felaketin sebep-
lerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

“Küresel iklim değişikliğinin en be-
lirgin zelliği yağışta azalma olmama-
sına rağmen şiddetinde büyük artış ya-
şanmasıdır. Eskiden yağışlar bardaktan 
boşanırcasına olurdu. Ama son yağış ta-
biri caizse kovadan boşanırcasına oldu. 
Bu yıkıcı etkide şehirleşmenin büyük 
etkisi var. Sıcaklık g lgede  derece, 

hissedilen ise  dereceye ka-
dar çıkıyor. Ama asfalt ve be-
ton sıcaklığı 0 dereceye kadar 
yükseliyor. Bu da süper hücreyi 
tetikliyor. Akdeniz, Ege, Mar-
mara ve Karadeniz’de son 0 
yılda deniz suyu sıcaklığında 1 
derecelik artış yaşandı. Deniz 
suyu sıcaklığının yüksek oluşu 
da süper hücreyi tetikliyor. Be-
ton, asfalt ve deniz suyu sıcak-
lığının artması süper hücrenin 
etkisini arttırıyor ve sıklığını 
tetikliyor.”

Açıklamanın ana fikri, orman-
ları, ağaçları katlettiniz, her yeri 
rant için betonla doldurdunuz. 
Felaketlerin sebebi doğayı katle-
den, ranta kurban edenlerdir. Bu 
felaketler son değil, doğanın kat-
ledilmesi bu felaketlerin sıklığını 
da arttıracaktır, diyor.

İstanbul’da neler oluyor?
ABD-AB AB-D  Emperyalistlerinin 

Ortaçağcı AKP’yi iktidara taşıdığı 2002 
yılından bu yana neler olmuyor ki… Hem 
sadece İstanbul’da değil, ülkemizin doğu-
sundan batısına, kuzeyinden güneyine dört 
bir yanında.

İstanbul’da yapımı tamamlanan ’üncü 
köprü, Avrupa Yakası’nda 1 16 hektar, 
Anadolu Yakası’nda 1126 hektar olmak 
üzere toplam 25 2 hektarlık ormanlık alan 
üzerine inşa edildi. Bu köprü ve hâlâ ya-
pımı devam etmekte olan ’üncü Havali-
manı için yaklaşık  milyon ağaç kesildi. 
Kuzey Ormanları neredeyse yok edildi. Bi-
lim insanları, doğaya verilen bu zarar so-
nucunda, İstanbul’un sıcaklık değerlerinde 
de artışlar beklendiğini, bu ısı artışının 
sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde 
seyretmesiyle sonuçlanacağını açıklıyor-
lar. MMO’nun yaptığı açıklamada da bu 
ısı artışlarının süper hücre etkisini artırdığı 
ifade ediliyordu.

İstanbul’un başına gelenler bunlarla 
sınırlı değil. Doğa, ağaç ve insan düşma-
nı AKP’giller’in bir de “Kanal İstanbul 
Pro esi” var. Yani bir başka büyük doğa 
katliamı daha planlıyor bu rantçı, talancı 
güruh.

. Köprü ile başlayıp, . Havalimanı ve 
Kanal İstanbul’la devam eden yıkımın so-
nuçları neler oldu, neler olacak?

Yeniköy, Akpınar, Baklalı, Balaban, 
Boyalık, Çilingir, Dursunköy, Hacımaşlı, 
Haraççı, İzzettin, Karaburun, Kestanelik, 
Nakkaş, Poyrazköy, Sazlıbosna, Taşoluk, 
Tayakadın, Yassıören başta olmak üzere 
bölgedeki tüm irili ufaklı köy ve mahalle-
lerin yaşam alanları; tarım alanları, sulak 
alanları, orman alanları yok oluyor.

luslararası anlaşmalar gereği her türlü 
yapılaşmanın yasak olduğu İstanbul’un en 
önemli sulak alanı, 70 adet canlının yaşam 

alanı olan 70’i aşkın sulak alan, göl, gölet 
ve Alibeyköy Barajını besleyen  dere, 
akarsu ve Terkos gölü yok edilecek.

Dolgu, yat limanı, yoğun yapılaşma ne-
deniyle Karadeniz kıyıları talan edilecek.

Kuzey Ormanlarında filtre edilmiş hava 
temizleyici hâkim rüzgârların, su hav-
zalarının, kuş göç yollarının bulunduğu 
İstanbul için yaşamsal önemi olan düşey 
ekolojik koridorlarından biri olan Ter-
kos-Haliç-Çekmece ekolojik koridoru yok 
edilecek.

Biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam 
destek sisteminin en önemli parçalarından 
biri olup doğal ve ekolojik dengelerin ko-
runması gereken en önemli alanlarından 
birini oluşturduğu için İstanbul’un en has-
sas alanlarının başında gelen, Göller Ara-
sı’ olarak da tanımlanan Küçükçekmece, 
Büyükçekmece ve Sazlıdere Havzaları yok 
edilecek.

eolojik yapısı ve depremsellik açısın-
dan riskli alanlar kapsamına giren bölgele-
rin ciddi yapılaşma baskısı altına alınması 
yüzünden yeni sel felaketlerinin yaratılma-
sının önü açılıyor. İşte her geçen gün bir 
öncekinden daha beter sel felaketlerini peş 
peşe yaşıyoruz. Kuzey Ormanları . Hava-
limanı Raporu’ndan yararlanıldı

Ayrıca altyapıda hiçbir geliştirme yapıl-
madan kentsel dönüşüm adı altında yıkılan 
evlerin yerine yüksek binaların yapılması, 
suların doğal akış yolları olan dere yatakla-
rının ve taşkın alanlarının bile rant için ya-
pılaşmaya açılması, tarım alanlarının fab-
rika ve binalarla doldurulması sel felaket-
lerine davetiye çıkaran diğer sebepler. Bu 
yapılanlar yüzünden yağmur suyu toprak 
tarafından emilemiyor, hızla akışa geçerek 
alçak yerlerde taşkınlara ve su baskınlara 
neden oluyor.

AKP’giller’in ağababası, besleyicisi, 
yetiştiricisi ABD bildiğimiz gibi, “doğacı 
bir s zleşme olan “Kyoto S zleşmesi”ni 
imzalamayı h l  inatla reddetmektedir. 
Yine bilindiği gibi, dünyadaki sera gaz-
larının üçte birini tek başına ABD at-
mosfere salmaktadır. Bunlar ürettikleri 
zehirli atıklarla dünyayı zehirlemekle 
kalmamakta, akciğerlerimiz sayılan ok-
si en kaynağı ormanları da kurutup yok 
etmekten çekinmemektedirler. 19 ’den 
bu yana Amazon Ormanlarının beşte bi-
rini (5 0 bin km ’lik bir orman alanını) 
yok etmiştir, bu emperyalistler.

“Unutmayalım ki dünyamız, bilim 
insanlarının ng rülerine g re daha üç 
milyar yıl biz canlılara ev sahipliği ede-
cektir. Doğanın bu hizmetini yapabilme-
si için bizim de onun kanunlarına saygılı 
olmamız ve onu bir bütün olarak (dağ-
larıyla, ovalarıyla, ormanlarıyla, nehir, 
g l ve denizleriyle, bitkileriyle, hayvan-
larıyla) canı g nülden sevmemiz gerekir. 
Partimiz, bu bilince sahiptir ve bu sevgi-
yi taşımaktadır.

“Dünyanın en güzel yerleri arasında 
g sterilen kıyılarımız, yakıp yıkılarak, 
turistik otellerle, pahalı konutlarla dol-
durulmaktadır.

“Bu tahribatı, hükümetleriyle, yerel 
y neticileriyle Parababalarının emrin-
deki siyasiler yapmaktadır.

“Oysa bilime g re, şehirlerin Tarihi 
dokusu korunur, yeni ilaveler, genişlet-
meler, çevredeki boş araziler üzerine 
yapılır. Eski ve yeni şehir birbiri üzerine 
bindirilmez.

“Kıyılarımız, koylarımız, yeşil alan-
larımız, g llerimiz, nehirlerimiz ve de-
nizlerimiz de g zümüz gibi korunur. 
Kirletilmez, bozulmaz.

“Para ve k r tanrısına tapınan Pa-
rababalarının, bu insan, Tarih ve doğa 
katliamları onların cibilliyeti iktizasıdır. 
Torunlarımız bunları lanetle anacaktır.

“Partimizse, Parababalarınınkinin 
tam tersi bir tutumla, bütün bu konular-
da sadece bilimin emrettiği şekilde dav-
ranacaktır. Yapılması gerekenleri, bede-
lini umursamaksızın, hızla yerine getire-
cektir.” Halkın Kurtuluş Partisi Programı 
Çevre ve Tarihe Saygı bölümünden q

AKP’giller tarafından yazılan
bir İstanbul felaket masalı

HKP Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un 1  Temmuz 2017 
tarihli açıklamasında belirtilen, 

Ahmet Takan’ın Yeniçağ Gazetesi’nde 
yayımlanan ve ciddi bilgi ve tanıklıklara 
dayanan yazısı ile ilgili olarak  HKP, 15 
Temmuz’un gerçek sorumlularının yargı 
önüne çıkarılması için suç duyurunda 
bulundu.

Ahmet Takan’ın 1  Temmuz 
tarihli yazısında Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 
T  5 Kanalındaki 15 Temmuz 2016 
kalkışmasının AKP iktidarı tarafından daha 
önceden bilindiği iddialarına yer verilmiş 
ve bu konuda bilgisi olan eski Konya 
Milletvekili Lütfü Yalman’ın açıklamaları 
aktarılmıştı.

Söz konusu yazıya göre; 00’den fazla 
insanın ölümüne neden olan, yüzlerce 
insanın yaralandığı bu karanlık olayın 
gerçekleşeceği bilgisi ve muhtemel faillerin 
isimleri liste şeklinde aylar öncesinden 
başta R. Tayyip Erdoğan olmak üzere 
AKP’li yetkililere iletilmişti.

Ancak buna rağmen bu konuda hiçbir 
önlem alınmadığı ve kalkışmayı yapacak 
olan ordu mensuplarının adeta kollanarak 
bugün yaşadığımız kara tablonun oluşması 
sağlandığı bu haberde belirtilmişti.

HKP Avukatlarınca 20 Temmuz 2017 
tarihinde Ankara Savcılığına verilen 
dilekçeyle, haberde isimleri geçen . 
Tayyip Erdoğan ile birlikte Eski Bakan 

aruk elik, Cumhurbaşkanı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, eski Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz ile AKP yöneticisi 
Ahmet Sorgun hakkında suç duyurusunda 
bulunuldu. 

Suç duyurusunda, bu kişilerin 
15 Temmuz kanlı kalkışmasının 
yapılacağını ve muhtemel 
faillerini bildikleri halde bu olayın 
gerçekleşmesini bekleyerek yüzlerce 
insanın lümüne ve yaralanmasına 
sebep olduklar, bu nedenle şüpheli devlet 
ve hükümet g revlilerinin, “Görevi 
Kötüye Kullanma” ve  “Kamu Görevlisinin 
Suçu Bildirmemesi” suçlarını işledikleri 
ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin, ET  
kadrosuyla birlikte amaç ve eylem 
birliği içinde, “Anayasal Düzeni Ortadan 
Kaldırmaya Veya Bu Düzen Yerine Başka 
Düzen Getirmeye Teşebbüs” suçu ile 
FETÖ’nün işlediği suçların icrasını 
kolaylaştırmaları nedeniyle “suça yardım 
ve yataklıktan” da soruşturulmaları talep 
edildi.

HKP tarafından bu konuda yapılan 
açıklamada; gerçek bir hukuk devletinde 
somut kişi ve olaylara dayanılarak yazılan 
bu tür bir yazının derhal suç duyurusu 
kabul edilmesi ve soruşturma başlatılması 

gerekirken, ülkemizdeki bağımlı yargının 
geldiği noktada hiçbir yasal sürecin 
başlatılmadığını, yine de Tarihe not 
düşmek bâbından Tayyipgiller hakkında 
15 Temmuz kanlı ihanetlerinden dolayı 
da bir suç duyurusunda bulunulduğu dile 
getirildi.

Bugün ülkemizde yaşanan kara 
tablonun sorumlusunun yalnızca FETÖ 
üyelerinin olmadığı, FETÖ’ye tüm 
devlet olanaklarını kullanarak maddi ve 
manevi destek sunan AKP yönetici ve 
yetkililerinin de yargılanması gerektiği de 
HKP açıklamasında vurgulandı.

HKP avukatlarınca verilen dilekçede 
ise; ET ’nün bu derece rgütlenmesi 
ve devlet kadrolarında yer almasının 
bir anda zuhur eden bir olay olmadığı,  
özellikle AKP’nin iktidara geldiği 2002 
yılından bu yana adeta bir koalisyon 
şeklindeki organizasyon içerisinde 
Fethullah Gülen Cemaatiyle eylem ve 
amaç birliği içinde olanların bu sonucu 
hazırladığı ifade edilirken; şüphelilerin 
de içerisinde bulunduğu AKP 
hükümetlerinin meşru hukuk sistemini 
hiçe sayarak, adeta bir “çete hukuku” 
uyguladıkları açıklandı. Bu nedenle, 
şüphelilerin FETÖ’yle çetesiyle  bu suçu 
“Birlikte İrtikap Eden” asli fail olarak 
yargılanmaları istendi. Şüphelilerin ve 
diğer AKP yöneticilerinin, Fetullah Gülen 
Örgütü ve amacı hakkında 2000 yılında 
hazırlanan iddianameyle, 200  yılında 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi 
Partiler Bürosu tarafından da Bakanlıklara 
verilen bilgiyle ve daha birçok resmi 
evrak ve raporla bilgi sahibi olduğu, 
hatta MGK’nin bu konuda 200  yılında 
karar aldığı ancak FETÖ’nün tam tersine 
korunup kollandığı da ayrıca açıklandı.

İçeriğinde Ahmet Takan’ın yazısının 
da bulunduğu suç duyurusu dilekçesinde, 
şüphelilerin nceden bildikleri 
kalkışmayı nlemek için bir şey 
yapmadıkları, g nüllerinden geçen 
siyasi iktidarı ve otoriteyi kurmak için 
fırsat kolladıkları ifade edilirken  Özel 
Kuvvetler Komutanı ekai Aksakallı’nın, 
Ömer Halisdemir’in katledilmesiyle ilgili 
davada “TSK’da kriz ve olağanüstü 
durumlarda ilk  haber alınır alınmaz 
personel kışlayı terk etmesin’ emri 

verilir. Birlik  komutanları kışlalarında 
mesaiye devam edilir. Her zaman 
uygulanan bu temel ve  basit kural 15 
Temmuz 01 ’da ilk haber alındığı 
zaman uygulanmamıştır.  Uygulansaydı 
darbe girişimi baştan açığa çıkardı.” 
şeklindeki ifadelerine de yer verildi. 20 
Temmuz 2017 

Halkçı Hukukçular

HKP, 15 Temmuz’un gerçek sorumluları hakkında 
bir kez daha suç duyurusunda bulundu

AKP’giller’in, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesiyle bağlantılı 
yolsuzluklarının ardı arkası 

kesilmiyor. Hatırlanacağı gibi kısa 
süre önce, Partimizin, AKP’li Pendik 
Belediyesindeki vurgunları yargıya 
taşımasının üzerine Danıştay, İBB Başkanı 
Topbaş, Pendik Belediye Başkanı ve 
Meclis yeleri ve sorumlular hakkında 
soruşturma açılmasına karar vermişti.

Kurtuluş Partili Hukukçular bu kez 
de AKP’giller’in İSPARK vurgununu 
yargıya taşıdı. Basında konuyla ilgili çıkan 
haberler üzerine harekete geçen Halkçı 
Hukukçular başta İBB Başkanı Kadir 
Topbaş olmak üzere İSPARK’tan sorumlu 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 

Yardımcıları, Daire Başkanları ve diğer 
tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 

HKP’li Hukukçular, suç duyurusu 
dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Görüldüğü gibi, müvekkil Halkın 
Kurtuluş Partisi kurulduğu 2005 yılından 
itibaren “B Y K V RG NLA 
M CADELE”yi programına 
koymuş, 1 50’lerle 2005 verileri 
ve rakamlarını karşılaştırmalı 
olarak değerlendirip dünden 
bugüne ülkemizdeki vurgunun 
boyutlarını açıklamıştır. Aradan 
geçen 12 yılda bu acımasız 
soygun, vurgun ve talan azalmak 
yerine olayımızdaki gibi  her 

geçen gün boyutlanarak artmıştır. 
“Nerede bir yolsuzluk, vurgun ve talan 

varsa anında üstüne gitmeyi ve suçluların 
cezalandırılmasını sağlamaya bir vatan 
borcu ve yurtseverlik görevi olarak 
gören müvekkil parti adına işbu şikâyette 
bulunuyoruz ve Cumhuriyetin Savcılarını 
da göreve davet ediyoruz. 5.7.2017

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

HKP bu kez de İSPA K vurgununu
yargıya taşıdı



Bilindiği gibi, 16 Nisan 2017 günü 
ülkemizde her bakımdan hukuk-
suz ve hakkaniyetsiz bir referan-

dum yaşandı. Mecliste yapılmak isteni-
len Anayasa değişiklikleri, üye tam sa-
yısının 2/ ’ünün kabul oyuna 67’ye  
ulaşmadığından, Anayasa gereği bu 
değişiklikler referanduma götürüldü. 

Ancak, Meclisteki bu oylamalarda dahi, 
özellikle AKP ve MHP milletvekillerinin 
birçoğu açık oy kullanmak ve oyunun ren-
gini parti yöneticilerine göstermek suretiy-
le Anayasa ihlalleri yaptılar. Sırf bu haliyle 
bile bu Referandum süreci gayrimeşru ve 
kanunsuz bir dayatma idi. İşin acı tarafı ise 
Meclisteki diğer muhalefet partilerinin de 
bu kanunsuzluklara seyirci kalmalarıydı.

Referandum sürecinde ise bilinen key-
filikler, engellemeler, gözaltı ve tutukla-
malarla Hayırcılar baskı altına alındı. AKP 
tüm devlet olanaklarını seferber ederek, 
Kaçak Saraylı Reis ise Anayasal tüm sı-
nırları keyfi bir şekilde ihlal ederek Evet 
oylarının arttırılması çalışmalarını yaptı.

Bütün bunlara rağmen Referandumda 
yenildiklerini anlayan AKP’giller’in son 

ve etkili vuruşu ise; halk oylaması devam 
ederken YSK’ye aldırdıkları; “seçim ku-
rulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, 
mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçer-
li sayılması” şeklindeki karar olmuştur.

İşte bu karar, Referandumu tama-
men hileli hale getirmişti. Açıklanan 
sonuçlar kıl payı Evet oylarının fazla-
lığı yönünde olmuştur. Ancak bütün bu 
baskı ve hilelere rağmen bizzat kendi-
leri de adları gibi biliyorlar ki; Refe-
randumun gerçek sonucu HAY R’dır.

YSK’nin “2  Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun”un /  fıkrası ile 101/  fıkrasının 
EMREDİCİ hükümlerine açıkça ve tümüy-
le aykırı olan bu kararı; “Hukuk Devleti” il-
kesi ve “Hukuk Güvenliği” Hakkı’nı, “Ka-
nunilik” ilkesi ve hakkını, “Hukuki Belir-
ginlik” Legal Certainty  ilkesi ve hakkının, 
AİHS EK-1 no.lu protokolün . maddesi ile 
ve Anayasanın 67. maddesinde düzenlenen 
“Serbest Seçim Hakkı”nı, AİHS 1 . md.si 
ve Anayasanın 6. maddesi ile düzenle-
nen “Etkili Başvuru Hakkı”nı ve “Hak 
Arama Hürriyeti”ni ihlal eden bir karardır.

İşte bu nedenlerle YSK’nin ka-
rarı hakkında HKP olarak Anaya-
sa Mahkemesine başvuru yapmıştık.

Ancak AYM; başvurumuz hakkında; 
“Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yargı 
denetimi dışında bırakıldığı”, “AİHS’nin Ek 
1 Nolu Protokolünün ’üncü maddesindeki 
düzenlemenin özü itibarıyla yasama yetki-
si kullanan organların seçimleriyle sınırlı 
olduğu ve halk oylamalarını kapsamadığı” 
gerekçeleriyle esasa girmeksizin, “konu 
bakımından yetkisizlik” kararı vermiştir. 

AYM’nin bu kararı; açıkça hukuk-
suzdur, hiçbir yasal dayanağı yoktur, 
YSK’nin tam kanunsuzlukla malül kararı-
nı meşrulaştıramaz. Öyle ki, AYM olayın 
esasına girme cesaretini dahi göstereme-
miştir. AYM; YSK eliyle Referanduma 
karıştırılan hileyi legalize etmek amacıyla 
bu kararı vermiştir. AYM, bu kararıyla; 
“AKP’giller’in talimatları yargı deneti-
mine tabi değildir” demek istemektedir. 

İyi o zaman, dünya âlemin gözü önün-
de ve bizzat kendi yasalarına aykırı ola-
rak seçimlere hile karıştırılan kararlar 
alsınlar, bu hileye karşı yargı yoluna baş-
vuru hakkımız olmasın... Böyle bir dü-
zene Hukuk Devleti denilebilir mi? Bu 
düzene ancak Haydut Hukuku denilir.

Partimiz, YSK’nin halk oylama-
sına hile katan kararını meşrulaştıran 
AYM’nin bu kararına karşı Pazarte-
si günü AİHM’ne başvuru yapacaktır. 

Çünkü AYM kararı; yürürlükte bulu-
nan mevzuat hükümlerine ve luslarara-
sı Sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bu açık 
kanunsuzluklar karşısında HKP sessiz 
kalmamıştır, kalmayacaktır.  0 .07.2017

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

    HKP Genel Merkezi

Hatırlanacağı üzere, Başkanlık Sis-
temi adı altında Faşist Din Devleti 
kurmak üzere yola çıkan AKP ve 

MHP, binbir sahtekarlıkla TBMM’den bir 
Anayasa paketi geçirmişti. Anayasa Hu-
kukçularının dahi “Haydut Düzeni”, “Çak-
ma Anayasa”, “Tuzak Anayasa” ve ben-
zeri isimler ile tarif ettiği bu Anayasanın, 
“Hayır”cılara binbir zulüm ve engelleme 

uygulanarak götürüldüğü sözde Halk Oy-
laması sürerken; oylamanın bitmesine kısa 
bir süre kala, “Evet”çilerin ihtiyaç duydu-
ğu sahte oyların imdadına YSK yetişmiş ve 
0 milyonun gözüne baka baka “mühürsüz 

zarf ve pusula ile kullanılan oyların geçerli 
sayılması” kararını vermişti. Kanunun açık 
ve emredici hükmüne rağmen…

Cumhuriyet Tarihinin en büyük suçla-
rında biri işleniyordu, Faşist Din Devletine 
gidiş uğruna…

Bu açık kanunsuzluk halini “hukuk gü-
venliği”, “seçim güvenliği” ve “serbest se-
çim hakkı” ihlallerine dayanarak Anayasa 
Mahkemesine götürmüştük.

Anayasa Mahkemesi ise  gün önce 
verdiği kararında kulağının üstüne yattı ve 

“yetkisizlik” sebebiyle “kabul edilemez-
lik” kararı verdi… Ben AKP’giller’in iş-
leyeceği suçlara nasıl bakayım, dedi adeta 
AYM. AİHM içtihatlarını uygulaması ge-
reken AYM, şekli gerekçelerle suça ortak 
oldu böylece…

Bunun üzerine, başka hiçbir merci kal-
madığından, bu Tam Kanunsuzluk halini 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşı-

mamız gerekti. Anayasa Mahkemesi kararı 
Resmi Gazetede yayımlanır yayımlanmaz, 
vakit geçirmeksizin AİHM’e başvuru-
muzu yaptık. Başvurumuzda AİHM’den 
YSK’nin tam kanunsuzluğunun tedbiren 
durdurulmasını da talep ettik. 

Sonuç her ne olursa olsun, Antiemper-
yalist lusal Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhu-
riyet Devrimi’ni, 15-16 Haziran’ı, Gezi 
Direnişi’ni yaratan Halkımız; Halkın Kur-
tuluş Partisi önderliğinde bunca kanunsuz-
luğa dur demesini de bilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
11.07.2017

 
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi
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Halkın Kurtuluş Partisi Avukat-
ları, R.T. Erdoğan’ın 12.07.2017 
tarihinde TOBB Kabul Salonu’n-

da yabancı sermayeli yatırımcılara hitaben 
yaptığı konuşmasında, “Ama şimdi grev 
tehdidi olan yere biz OHAL’den istifade 
ederek anında müdahale ediyoruz. Çün-
kü iş dünyamızı sarsamazsınız. Bunun 
için kullanıyoruz biz OHAL’i” şeklindeki 
beyanıyla ve grevleri erteleme eylemleriy-
le suç işlediği gerekçesiyle hakkında suç 
duyurusunda bulunmuşlardır.

Halkın Kurtuluş Partisi Programı’n-
dan; “G E : İşverenin kısmi, tam yada 
gizli lokavtları açıkça suç sayılacak. İş-
çilerimizin alınyazıları arz ve talep ka-
nununa bağlı kaldıkça, grev, hem işçi-
lerimizin biricik meşru ne s müdafaası 
olacak, hem de işletmelerimizi mutlak 
s mürü yerine makine kullanmaya sevk 
ederek, milli ilerleme ve refahımızın 
canlı zembereği haline girecek. Bu kadar 
nemli bir hak, hiçbir bahane ile engelle-

nemeyecek.” 
“SİYASET: Nüfus artışımızdan çok 

daha hızlı artan, en uyanık ve rgütlen-
meye en yetenekli, en devrimci sosyal 
b lümümüz, İŞ İ S N M , siyase-
timize kuyruk değil, BAŞ OLACAK ” 
alıntılarıyla dilekçeye başlayan Halkın 
Kurtuluş Partisi Avukatları; Erdoğan’ın 
bu sözleri ve grevlere müdahaleleri Ana-
yasa’nın kanun nünde eşitliği düzenle-
yen 10. maddesinin . ve 5. Fıkralarının, 
Toplu İş S zleşmesi ve Grev Hakkını 
düzenleyen 5 . ve 5 . maddelerinin ihla-
li, olağanüstü hal y netimini düzenleyen 
11 . maddenin 5.inci fıkrasına aykırı dav-
ranmak ve de TCK’nin 117/ . ve 11 /2’nci, 

TCK’nin; “Suç u ve suç luy u öv me” suçunu 
düzenleyen 215’ inc i, al ı  sosyal sınıf, 
ır  d  e e  veya l e bakımından 
farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer 
bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ale-
nen tahrik” suçunu düzenleyen 216/1’inci, 
“grev tehdidi” sözcüğüyle İşçi Sınıfını aşa-
ğıladığı için al ı  r es  sosyal 
sınıf  ır  d  e e  s yet veya l e 
farklılığına dayanarak alenen aşağılama” 
suçunu düzenleyen 216/2’nci ve de kanu-
ni grevlere kanun dışı engelleme eylemi 
nedeniyle “Halkı kanunlara uymamaya 
alenen tahrik” suçunu düzenleyen 217’nci 
maddede tanımlanan suçları işlemesi ve 
6 56 sayılı Sendikalar ve Toplu İş S z-
leşmesi Kanununun 62. ve 6 . maddelerine 
aykırı bulunmuştur.

“Başta İşçi sınıfımız gelmek üzere di-
yen, grev hakkını en meşru, en kutsal bir 
hak olarak gören, lkemizin en Devrimci, 
en Vatansever, en Halksever gerçek muha-
lefet partisi olan müvekkil Halkın Kurtuluş 
Partisi; mutlak sömürüyü arttırarak ülkenin 
sanayileşmesini dinamitleyeceği, ekono-
mik gelişmeyi baltalayacağı için, işçi, sen-
dika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının 
kısıtlamasına, sesiz kalamazdı”, diyerek 
İşçi Sınıfına ve onun grev hakkına yönelik 
bu saldırıyı halka ve vatana yönelik saldırı-
nın en önemli parçası olarak gördüklerini, 
alınterini, yurtseverliği en değerli erdem 
olarak kabul ettikleri için bu suç duyu-
rusunda bulunduklarını açıklamışlardır. 
17.07.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

OHAL’i kullanarak Grevleri Engellediğini 
itiraf etmek İşçi Sınıfımıza ve Vatana 

karşı işlenmiş bir suçtur

HKP, Sahte Oyları Tam Kanunsuzluk 
halinde geçerli kılan YSK’nin Oy 

Devşirmesine karşı,
AYM’nin susuşa yatmasını bu kez Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı

Anayasa Mahkemesi; eferandumdaki hileye onay vererek
bizzat kendisi de kanunsuzluk yapmaktadır

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gö-
rülen Soma Davası üç yılı aşkın 
bir süredir devam ediyor. 6’sı 

tutuklu olmak üzere 51 sanığın bulunduğu 
davanın 1 ’inci duruşması 11 Temmuz Salı 
günü gerçekleştirildi. HKP olarak başından 
beri takip ettiğimiz davanın bu duruşma-
sında da Akhisar’daydık. 

Duruşma öncesi İstasyon mevkiinde 
toplanan ailelerle birlikte mahkeme salo-
nuna doğru “Soma’yı Unutma Unuttur-
ma”, “ 01’in Hesabı Sorulacak” slogan-
ları eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Mahkeme Heyeti’nin değişmesi duruş-
maya damga vuran olay olurken davanın 
seyrini de değiştireceğine kesin gözüyle 
bakılıyor. Davaya yeni atanan hâkimin 
2011 yılında Kahramanmaraş’ta Afşin-El-
bistan B Termik Santrali için kömür üreti-
mi yapılan alanda meydana gelen göçükte 

toprak altında kalan ve ’unun cesedi hala 
toprak altında bulunan 11 madencinin da-
vasına bakan hakim olması, o davada so-
rumlulara sadece para cezası vermekle ye-
tinmesi, bu değişikliğin bilinçli bir tercih 
olduğunu görmek için yeterli.

Davaya yeni atanan Cumhuriyet Sav-
cısı dava dosyasını yeteri kadar inceleye-
mediğini belirterek süre istedi. Aileler ve 
avukatları duruşmaya hâkim olan heyetin 
karar vermesi gerektiğini dile getirdi. Avu-
katlar mahkeme heyetinin değişmesine 
tepki göstererek heyet değişikliğinin iptali 
için HSK’ye başvuruda bulundu.

Katliamın baş sorumlularından Soma 
AŞ patronu Can Gürkan’ın konuşması sı-
rasında aileler tepki gösterdi, fenalaşanlar 
oldu. Duruşma 17 Ekim 2017 tarihine er-
telendi. Duruşma sonrası madenci aileleri 
duruşma salonunu “ 01’in Hesabı Soru-

lacak” sloganını atarak terk etti.
Soma Davası, “geç kalmış adalet, ada-

let değildir”, sözünü hatırlatırcasına sü-
rüyor. Gerçi, geç de olsa adaletin yerini 
bulacağına, katledilen maden işçilerinin 
hesabının gerçek anlamda sorulmuş ola-
cağına inanmak mümkün değil. Çünkü her 
zaman söylediğimiz gibi, Soma ve tüm işçi 
katliamları siyasi plandaki sorumluları da 
cezalandırılmadıkça adil bir şekilde son-
landırılamaz.

Hep söylediğimiz gibi; Soma’nın ka-
tili sermaye düzeni ve onun bekçiliğini 
yapan AKP’gillerdir. Bu davada adalet 
sağlanması ancak en başta dönemin Baş-
bakanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, döne-
min Cumhurbaşkanının, Enerji ve Çalışma 
bakanlarıyla bu bakanlıklarda çalışan bü-
rokratların, İşçi Sınıfını her fırsatta satan 
sarı sendikacıların yargılanmasıyla müm-
kün olabilir. Ancak ne yazık ki, mahkeme 
heyetinin değişmesiyle bir kez daha bunun 
bu düzende gerçekleşmeyeceğini, ancak 
İşçi Sınıfının ve halkların gerçek iktidarı 
olan Halkın İktidarında gerçekleşebilece-
ğini görmüş olduk.

Bizler bu davadan adil bir sonuç çık-
mayacağını biliyor olsak da, en başından 
beri olduğu gibi bundan sonra da davanın 
peşini bırakmayacağız. Eninde sonunda da, 
bu insanlık dışı sömürü düzenine son verip 
Soma’nın, Ermenek’in, Şirvan’ın, Afşin’in 
ve tüm işçi katliamlarının hesabını soraca-
ğız! 11.07.2017

İzmir’den
Kurtuluş Partililer

Üç yıldır süren Soma Davası
yine ertelendi

Büyük endüstri işletmelerindeki 
kazaların önlenmesi için 201  yılında 
çıkarılan yönetmelik gene ertelendi.

İşletmeciye “mümkün olan en yüksek 
önlem seviyesini alma yükümlülüğünü 
getiren maddenin uygulanması Temmuz 
201 ’a bırakıldı. 201 ’den 2017’e, şimdi de 
201  Temmuz ayına bırakılan yönetmelik 
uygulaması, Parababalarına; oh! dedirtti. 

Tehlikeli madde bulundurulan kurumlarda 
iş cinayetlerinin önlenmesini amaçlayan ve 
büyük iddialarla hazırlanan bu yönetmelik 
de fos çıktı.

İktidardakiler İşçi Sınıfının çıkarlarını 
savunan değil İşçi Sınıfını düşman 
görenlerden olursa bunlardan ancak 
erteleme beklenir. Nitekim birinci 
ertelemede; kurumlar tarafından hazırlık 

yapılmadı, gerekçesi vardı. Şimdi 
hangi gerekçe var acaba?

Özünde yok. Parababalarının 
çıkarını savunanlar için gerekçe 
olmaz. Nasıl olsa Başkanlığı 
aldı. Sermeyenin kanlı çıkarlarını 
rahatça savunur artık. Önünde 
engel yok. Pervasızca bu tür 
ertelemeleri yapabilirler. Yeter ki 
sermaye memnun olsun…

Çünkü dert işçilerin yaşamlarını 
düşünmek değil işletmecilerin 
çıkarlarını savunmak olunca, bu 

tür ertelemelerle işin suyunu çıkarırsın, 
işin ciddiyeti gidince Parababalarına gün 
doğar. Ne iş güvenliği için acil durum planı 
hazırlar işletmeler ne de “güvenlik” raporu.

Bu işi ciddiye alanların hazırlayıp 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
verdiği raporlar da iade edilmeye 
başlanmıştır. Vay tehlikeli maddeler üreten 
ve depolayan endüstri kurumlarında çalışan 
İşçi Sınıfımızın haline.

Ya sendikalar ne yapıyor bu ertelemeler 
karşısında?

Hiç!  DİSK’e bağlı Nakliyat-İş 
Sendikası ve birkaç sendika dışında, sesleri 
bile çıkmıyor.

Sendikalar faciasının bir göstergesidir 
bu ertelemeler. Sendikalar bir güç olarak 
dikilseler karşılarına siyasi iktidarın, ne 
yönetmelik erteleyebilirler ne de grev. En 
doğal hakkı olan yaşam hakkına yapılan 
bu saldırıya karşı çıkmayacaklar da neye 
karşı çıkacaklar bu sarı sendikalar merak 
ediyoruz…

İzmir’den
Bir Yoldaş

İş cinayetlerine davetiye
ertelemelerle çıkarılır
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Amerikancı Burjuva Kürt Hare-
keti PKK ve HDP’nin temsilci-
leri, artık iyice pervasızlaştılar. 

Amerikan işbirlikçiliklerini, Ortaçağcı-
larla sarmaş dolaş oluşlarını gizlemek 
şöyle dursun; bir övünç vesilesi olarak 
sergilemekten çekinmez oldular. Onları 
artık demokratlık da, ilericilik de, dev-
rimcilik de zerrece olsun ilgilendirmi-
yor.

Tam tersine; onlar dünyada başı-
nı ABD ve AB Haydut Devletlerinin 
çektiği Emperyalizm Cephesiyle ek-
lemlenmişlerdir. Ya da etle tırnak gibi 
kaynaşmışlardır, dolayısıyla da emper-
yalizmin en sadık hizmetkârları haline 
dönüşmüşlerdir.

Konuya ilişkin haberi, isterse-
niz, Merdan Yanardağ yönetimindeki 
ABC’den okuyalım:

“HDP, Madımak Oteli’ne şeri-
at ve hilafet için 19 5’te İngilizlerin 
desteğiyle ayaklanan Şeyh Sait adına 
karan l bıraktı. Şeriatçı bir katlia-
mın kurbanlarını anmak için yine 
şeriatçı bir şeyhin anısına sırf Kürt 
diye karan l bırakmak büyük tepki 
çekti.

“Halkların Demokratik Partisi 
(HDP)  Temmuz 199 ’te Sivas Ma-
dımak Oteli’nde yaşanan katliamın 
yıld nümünde partisi adına otele üç 
adet karan k bıraktıklarını açıkladı. 
Baydemir karan llerden ilki Şeyh 
Sait ve torunları adına bırakılan ka-
ran ldir’ diyerek büyük bir skanda-
la imza attı. 

“Baydemir, eski Madımak Ote-
li’nin nüne  karan l bıraktığını 
s yleyerek “HDP milletvekilleri, 
HDP merkez yürütme kurulları, 
HDP’nin tüm bileşenleri ve HDP’ye 
g nül vermiş milyonlarca can adına 
 karan l bıraktık. Bunlardan bir 

tanesi Şeyh Sait’in torunları adına 
bırakılan bir karan ldir. Bir tanesi 
Seyit ıza’nın torunları adına bıra-
kılan karan ldir. Bir diğeri de Hacı 
Bektaş’ın ve Pir Sultan’ın torunları 
adına bırakılan karan ldir. ok iyi 
biliyoruz ki canlar bir olduğumuzda, 
mazlumlar bir olduğumuzda karan-
lığı yeneceğiz, aydınlığı bu coğrafya-
ya hakim kılacağız.” diye konuştu.

“Madımak Oteli’nde  aydın 
diri diri yakılarak katledilirken dı-
şarıdaki gerici-yobaz güruh Cum-
huriyet burada kuruldu burada yı-
kılacak’ diye bağırıyordu. 

“Şeyh Sait ise hilafeti geri getir-
mek için Cumhuriyete isyan etmiş 
feodal bir ruhban, şeriatçı bir Nakşi-
bendi Şeyhiydi.

“ŞE İAT  ŞEYH SAİT AYAK-
LANMAS

“Tarih Şeyh Sait’i 19 5’te hilafet 
için ayaklanan, cumhuriyet düşmanı 

bir şeriatçı olarak kaydetti. Ayaklan-
maya bazı Kürt aşiretlerin katılma-
sına karşın, isyan etnik bir eylem ol-
maktan çok, dinci bir başkaldırıydı. 
Şeyh Sait isyanından on yıllar sonra 
onun izinden giden hilafet taraftarı 
ve cumhuriyet düşmanı yobaz kala-
balıklar ise Madımak’ı ateşe verdi. 
Madımak’ta 5 aydını ve sanatçıyı 
yakan yobazlar, “Cumhuriyet Si-
vas’ta kuruldu Sivas’ta yıkılacak ”, 
“Kahrolsun Laiklik”, “Yaşasın  Hiz-
bullah” diye sloganlar atmış, Pir 
Sultan Abdal ve Mustafa Kemal hey-
kellerini yıkmış ve yerlerde sürükle-
mişti.

“Belgeler, Misak-ı Milli sınırları 
içinde sayılan ve zengin petrol ya-
taklarının bulunduğu Musul ve Ker-
kük’ü Türkiye’ye vermek istemeyen 
İngiliz emperyalistlerinin Şeyh Sait 
liderliğindeki şeriatçı-hilafetçi isyanı 
kışkırttığını, para ve silah yardımı 
yaptığını ortaya koyuyor. Bu isyan-
dan sonra Türkiye tazminat karşılığı 
Musul ve Kerkük’teki haklarından 
vaz geçecekti. Musul ve Kerkük’ün 
statüsü Lozan’da Türkiye ile İngilte-
re arasında yapılacak ikili g rüşme-
lere bırakılmıştı.

“HDP’NİN ŞEYH SAİT SE Gİ-
Sİ

“HDP’li Diyarbakır Belediyesi, 
Cumhuriyet ve laiklik düşmanı, hi-
lafet ve saltanat yanlısı Şeyh Sait’in 
heykelini kentin en büyük meydan-
larından birine dikti. Şeyh Sait’e 
dinci ter r rgütü Hizbullah ve onun 
siyasal uzantısı Hüda-Par da sahip 
çıkıyor. 

“HDP’nin milliyetçi bir yaklaşım-
la sırf Kürt olduğu için Şeyh Sait’e 
sahip çıkması, seküler ve aydınlan-
macı bir hareket olma iddialarına 
g lge düşürüyor. Oysa Şeyh Sait 
HDP gibi laik ve demokrat olduğunu 
ileri süren hareketlerin değil, Kürt 
Hizbullahı gibi rgütlerin idolleri 
arasında yer alıyor. HDP belediye-
leri, Maraş katliamını bile savunan 
Ahmet Kabaklı gibi faşist eski Ter-
cüman gazetesi yazarlarını da sadece 
Kürt oldukları için “yetişmiş büyük 
evlatları” arasında sayıyor.” http://

.abcgazetesi.com/hdpden-skan-
dal-madimaka-seyh-sait-adina-karan-
fil-biraktilar-575 h.htm

Evet, arkadaşlar. Olay bu. 
Ne diyor, yazıyı kaleme alan ABC 

editörlüğü?
“HDP’nin milliyetçi bir yaklaşımla 

sırf Kürt olduğu için Şeyh Sait’e sahip 
çıkması, seküler ve aydınlanmacı bir 
hareket olma iddialarına gölge düşürü-
yor.”

Sadece “gölge düşürür”, öyle mi 
Hafız?

Mesele bundan ibaretse hiç sorun 
değil, hiç dert değil. Gölge dediğin ge-
lir geçer. Gün battı mı, kaybolup gider 
gölgeler. 

Sen de, Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’un 
diğer bileşenleri de, birlikte eylemler 
yapmaya, platformlar kurmaya devam 
edip gidersiniz. 

Mesele gölge mölge değil, arkadaş-
lar...

Bu Amerikancı, ırkçı hareketin si-
yasi muhtevasının özünü oluşturur, bu 
gerici özellikler. 

Nasıl ABD Emperyalist Haydutla-
rı talan etmek istedikleri geri ülkelere 
girdikleri zaman oradaki en gerici sınıf, 
zümre ve tabakalarla ittifak kurarlarsa, 
onların “bölgedeki yerel ortağı” olan 
PKK de her türlü gerici hareketle itti-
faka girmekten asla rahatsız olmaz ve 
geri de durmaz. 

Bu adamlar Diyarbakır’ın en bili-
nen meydanına Şeyh Sait’in adını verip 
heykelini dikmedi mi?

Dikti.
Kutlu Doğum Haftaları düzenleme-

di mi?
Düzenledi.
Selahattin Demirtaş önderliğindeki 

HDP Heyeti, 2015 Seçimleri öncesinde 
Kürt illerini dolaşıp en kallavi şeyhle-
rin, mollaların ellerini öpmediler mi?

Öcalan dahil, Hüseyin Velioğlu li-
derliğindeki Hizbullah’a, Pensilvanya-
lı Fethullah’a ittifak çağrıları yapmadı-
lar mı?

Şeyh Sait’e hayranlığını ballandıra 
ballandıra anlatmadı mı, Selahattin De-
mirtaş?

Başka milletvekili yapacak Kürt 
bulamamışlar gibi Altan Tan’ı kaç dö-

nemdir milletvekili olarak Mecliste tut-
muyorlar mı?

Altan Tan ki, ŞİD’den, El Kai-
de’den, El Nusra’dan hiç farklı değil-
dir, Ortaçağcılıkta. 

Yine sadece Ortaçağcı kimliğiyle 
öne çıkan Hüda Kaya’yı aynı şekilde 
milletvekili seçtirmediler mi?

Eee? O zaman?
Tüm bunlar birer gölgeden mi iba-

ret?
Geç bunları be, geç bunları Hafız, 

geç...
Sen gönüllü kanmak istiyorsun. 
Bir de ne diyor, yukarıda ABC’ci-

ler?
“HDP belediyeleri, Maraş katliamı-

nı bile savunan Ahmet Kabaklı gibi fa-
şist eski Tercüman gazetesi yazarlarını 
da sadece Kürt oldukları için “yetişmiş 
büyük evlatları” arasında sayıyor.”

Eee?
Demek ki adamların faşistlerle de 

bir sorunu yok, mazlum yüzlerce bebe-
ğin, ananın, gencin, yaşlının katliamıy-
la da bir sorunu yok. Onların tek derdi 
var: rkçılık derecesine vardırdıkları 
Kürtçülüktür. Onlar, ikinci bir İsrail 
olma derdindedir. Yani Müslüman bir 
İsrail... Yani ABD’ye Ortadoğu’da pet-
rol bekçiliği edecek İkinci bir İsrail...

Onlar bayram ediyorlar, ABD’nin 
Ortadoğu’daki en önde gelen müttefik-
lerinden olduk, diye.

“Biji Serok Obama” rastlantısal bir 
söylemi değildir onların. Hepsinin ru-
hiyatını temsil etmektedir. Barzani’sin-
den Baydemir’ine, Demirtaş’ından Ka-
rayılan’ına, Öcalan’ına kadar...

Bu Ahmet Kabaklı alçağı ki, lı-
caklar’ın Tercuman Gazetesi’nde on 
yıllar boyu köşe yazarlığı etmiş, en 
ağulu gericiliği, şeriatçılığı, ırkçılığı, 
Amerikan uşaklığını ve antikomünizmi 
savunmuştur. ABD Emperyalizminin 
sadık uşaklarından Süleyman Demirel 
ve avanesi de onu ödüllendirmiş, İstan-
bul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Mü-
dürlüğüne getirmiştir. Yatılıdır bu okul. 
Öğrencileri İstanbul niversitesinin 
Fen ve Edebiyat Fakültesinde öğrenim 
görürlerdi. 

Bu Ahmet Kabaklı denen Amerikan 
uşağı faşist, polisle, MHP’li faşistler-
le, şeriatçılarla tam bir işbirliği halin-
de yönetirdi okulu. Bu sebeple de, bi-
zim öğrencilik yıllarımıza denk düşen 
1 67-1 71 yılları arasında devrimcile-
re, demokratlara zindan etti okulu. Bir 
gecede faşistlerle ve polisle namussuz-
ca bir pusu kurarak, devrimci arkadaş-
larımızdan Hüseyin Aslantaş’ı Çapa 
Yüksek Öğretmen Okulu koridorunda 
katlettirdi.

Hüseyin Aslantaş ki, ne yiğit bir 
devrimciydi...

Sakin, soğukkanlı, mütevazı, gö-
züpek, fedakâr... Her eylemimizde en 

ön safta yer alırdı hep. O yıllarda ben, 
Edebiyat Fakültesi Devrimci Gençliği-
nin Savunma Komitesi Başkanı’ydım. 
Hep birlikte çalışırdık, birlikte dövü-
şürdük Hüseyin’le. 

Nasıl yüreğim yandı, katlini duyun-
ca...

Sivaslıydı Hüseyin. Edebiyat ve Fen 
Fakültelerini birbirine bağlayan Herge-
le Meydanı’nda tören düzenledik, tabu-
tun başında. Yetimmiş Hüseyin. Annesi 
tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı, “Ben onu 
hasır dokuyarak büyütmüştüm, okut-
muştum.”, diye.  O görüntü, benim de 
gözlerimden yaşlar süzülmesine sebep 
oldu. tandım, yoldaşlardan gizlemek 
istedim gözyaşlarımı. Kalabalığın geri-
sine çekildim hızla. Ondan sonra da, ne 
zaman evladının tabutuna sarılıp ağıt-
lar yakan bir anne görüntüsüyle karşı-
laşsam hep aynı olurum...

Evet, arkadaşlar. Şeyh Sait, 1 25’te 
“Ankara’daki Kâfir İktidarı yıkacağız! 
Ankara Kalesi’nde şeriatın yeşil bayra-
ğını çekeceğiz!”, şiarıyla huruç etmiş-
tir.

Sivas Madımak’ta 1  2 Tem-
muz’unda 5 canımızı canavarca ya-
karak katledenlerse,  buçuk saat boyu 
“Kâfirlere ölüm! Yaşasın Şeriat” slo-
ganları atmışlardır hep. 

Ne yapıyor, Osman Baydemir ön-
derliğindeki HDP Heyeti?

Madımak’a Şeyh Sait’in torunları 
adına karanfil bırakıyor.

Bu ne utanmazlıktır yahu...
Bu nasıl bir İblisçe oyundur böyle...
Ayıp ya! İnsanda utanma olur, sıkıl-

ma olur, azıcık da olsa aynaya bakacak 
yüz olur be!..

Sizde hiçbiri kalmamış. 
Siz Kürt Halkının temsilcisi filan 

değilsiniz. Kürt Burjuvalarının, Kürt 
Feodallerinin; özetçe Amerikan işbir-
likçisi Kürt sömürgen sını arının tem-
silcilerisiniz. 

Kürt Halkının gerçek temsilcileri, 
Kürt komünistler, Kürt sosyalistler, na-
muslu Kürt aydınları, bizim yoldaşları-
mızdır şu an. HKP’li yoldaşlarımızdır 
yani. Her iki halk da Gerçek Devrimci-
lerin önderliğinde kurtuluşa ulaşacak-
tır. 

Nasıl AKP’giller Türk Halkını tem-
sil etmiyorsa zerrece, siz de Kürt Hal-
kını temsil etmiyorsunuz. Hepiniz, yani 
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete, 
sömürücülerin, vurguncuların, talancı-
ların, halk düşmanlarının temsilcisidir, 
partisidir sadece...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
 Temmuz 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

HDP’li Hafızlar Madımak’a “Şeyh Sait’in torunları adına karan l bırak”mış...
İşte bu, tam da Amerikan Mafyası Y ntemidir, Alman Nazi Y ntemidir.

Amerikan Mafyası da kurbanlarının cenazesine çelenkler g nderir.
Alman Nazileri ise kurbanlarını kahraman ilan edip

g rkemli cenaze t renleri düzenlerler onlar için.
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Saygıdeğer arkadaşlar;
İnsan mı görmek istersiniz?
Namus, onur mu görmek istersiniz?
Mazlum halklara karşı gerçek dostluk 

mu görmek istersiniz?
Ve zalimlere karşı, onların hak ettiği 

şekilde söz ve davranış mı görmek 
istersiniz?

İşte bakın, burada. Şu videoyu bir 
izleyin, ya da tapesini okuyun:

***
ideonun Tapesi:

“Katliam devam ediyor. Yeniden 
katliam… Evet, bir katliam…

“Masum bir halka yapılan bir katliam…
“Benim masum, acısı dinmeyen Filistin 

Halkıma karşı yapılan bir katliam.
“Saygıdeğer vatandaşlarım;
“Bu katliam artık bir soykırıma doğru 

gidiyor. Bu bir dinler arası savaş değildir. 
İsrail Halkına saygı duyuyoruz. Dinlerine 
saygı duyuyoruz. Venezuela’da yaşayan 
Yahudilerle karşılıklı bir anlayış içinde 
yaşıyoruz. Bu, Yahudilerin Hıristiyanlara 
ya da Müslümanlara karşı bir savaşı 
değildir. Hayır!..

“Bu kanlı saldırı, dünya kapitalizminin 
finans güçlerinin, askeri güçlerinin ve 
medya güçlerinin Filistin topraklarını zapt 
etmek ve Filistin Halkını yok etmek için 
yürüttükleri bir saldırıdır. Çok acı…

“Buradan önce Yahudilere bir çağrım 
var:

“Devletiniz misket bombalarıyla 
şimdiye kadar Filistin’i bombaladı ve 
çocukları katletmeye devam ediyor.  
Gazze’de öldürülen çocukların katili İsrail 
devletine öncelikle dünyanın dört bir 
yanındaki Yahudiler dur demeli. Öncelikle 
Yahudiler katil devletlerini kınamalı. 
Filistin’de Müslüman, Hıristiyan, insanlar 
var. Farklı dinlerden ve kültürlerden 
insanlar var.

“İkinci çağrım bölgedeki Arap Halkına 
ve liderlerine!

“Katliama ne zamana kadar seyirci 
kalmaya devam edeceksiniz!..

“Filistinli kardeşlerinizin katliamını 
izlemeye devam mı edeceksiniz!..

“Arap Halkı ne zaman uyanacak?..
“Ve Arap liderleri!
“Ne zaman uyanıp Filistin Halkının 

sesine ses vereceksiniz!..
“Yerin dibine batsın resmi 

açıklamalarınız!
“Yerin dibine batsın uluslararası 

protokolünüz!
“Artık harekete geçmelisiniz!
“Filistin Halkının katillerine cevap 

vermelisiniz, onları durdurmalısınız. 
“Venezuela Başkanı olarak size 

sesleniyorum: Artık yeter…
“Resmi açıklamadan öteye 

gidemiyorsunuz, o kadar…
“Ses tonumdan dolayı kusuruma 

bakmayın. Ama çok derinden 
konuşuyorum. İçimde saklı olan acı ve 
öfke beni bu şekilde konuşturuyor. Filistin 

Halkına yapılan katliama seyirci kalmak 
bana acı veriyor. Artık ölümlere alışmışlar. 
Dünya katliam karşısında kör ve sağır 
olmuş. Ve çoğu korkak lider resmi bir 
yazı geçip, olaylardan dolayı üzüntülerini 
belirtip kınıyorlar, o kadar…

“Bombardımanı lanetliyoruz.” Sadece 
bu…

“Çok endişe duyuyoruz.” Bir de bu… 
Mesele bitiyor onlar için. 

“Asıl endişelenen, kolunu kaybeden 
Filistinli çocuklardır!

“Asıl endişelenen, çocuklarını 
kaybeden ailelerdir!

“Sözde yasaklanan misket bombalarının 
başlarına ne zaman yağacağından endişe 
duyan Filistinli çocuklardır!

“Yeter be! Artık yeter!
“Venezuela artık yeter diyor. Chavez’in 

Bolivarcı Venezuelası Filistin Halkına 
yapılan katliama artık yeter diyor!

“Ve Birleşmiş Milletler’i adaleti 
sağlamaya çağırıyorum. luslararası 
Ceza Mahkemesini adaleti sağlamaya 
çağırıyorum. 

“Adalet adalet adalet! Tüm katliamlar 
artık son bulsun!” https:// .youtube.
com/ atch?v b2uj Zb Ho

***

Saygıdeğer arkadaşlar;
Gördünüz mü aradaki gökle yer kadar, 

akla kara kadar, gündüzle gece kadar, 
beyazla siyah kadar büyük olan farkı?

İşte insan, bu görüntülerde suretini 
izlediğimiz yiğit devrimci Hugo Chavez’in 
öğrencisi Nicolas Maduro’dur. enezuela 
Devlet Başkanı…

Emperyalist Haydut ABD Çakalının, 
faşist bir darbeyle devirip yerine bizdekine 
benzer Amerikan işbirlikçisi kuklalar 
getirebilmek için şu sıralar kan teri döktüğü 
Venezuela Halkının gerçek temsilcisi 
Nicolas Maduro Yoldaş.

Şimdi bizdekilerin ne menem yaratıklar 
olduğunu netçe görebildiniz mi, arkadaşlar?

Ne yazık ki halkımızı kandırıp bunların 
peşine takıyor, ABD Haydutu. Kimisi 
bunlara kandığından, kimisi de; “Ne 
yapalım, daha iyisi var da onun peşinden 
mi gitmiyoruz? Ortada olan bunlar. Biz 
de mecburen bunlardan birini izliyoruz”, 
diyerek çaresizliğinden, başka bir seçenek 
göremediğinden bunların peşine takılıyor.

Bunlar işte bu, saygıdeğer Halkımız. 
Bunlardaki seviye bu. Bunlar sıfır 
numara Amerikan işbirlikçisi, Amerikan 
hizmetkârı.

Bunlardan sana bir fayda gelecek diye 
beklersen boşuna beklersin. Zarardan, 
kötülükten, felaketten başka hiçbir şey 
getirmez, vermez bunlar sana.

Biz, işte bu sebepten diyoruz bunlara; 
“Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete”, diye. 
Bunlar vatan millet ve halk düşmanıdır, 
diye…

Bugün değilse de yarın sen de 
anlayacaksın bizi, saygıdeğer halkımız…

Bu işbirlikçilerin de efendileriyle 
birlikte bitireceğiz işlerini, elbirliğiyle.

En hainane yalanları sana hakikat 
diye yutturmaya çalışan bu iki yüzlüler, 
er geç ihanetlerinin, sana ve Müslüman 
Halklara yaptıkları kötülüklerin hesabını 
vereceklerdir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz

2  Temmuz 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Behey din alıp satmayı, kârı en yüksek ticari meta sayan sahte dinciler!
Ey din kisvesi altında Karun’un hazinelerinden bin misli fazla

servet istifleyen din bezigânları!

Başyazı
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ABD Emperyalist Çakal Devletinin 
önde gelen alçaklarından biri geldi, 
ülkemize. ABD Dışişleri Bakanı 

Rex Tillerson, “Petrol Zirvesi” kamu ajı 
altında Ortadoğu petrollerinin yeni şartlar-
da ABD Emperyalist Tekellerinin kasaları-
na hangi biçim ve yöntemlerle akıtılacağını 
belirlemek için... Buradan da Katar’a geçti, 
hatırlanacağı gibi. Çünkü Ortadoğu’nun 
kaynayan petrol kazanlarının en kallavile-
rinden biri orasıdır. 

Ne demişti seçim kampanyası sürecin-
de, ABD’nin keser kaçığı yeni Başkan’ı 
Trump?

“K rfez ülkelerine gideceğim ki ina-
nın onlar daha fazla ayakta duramazlar. 
K rfez ülkelerinin sahip olduğu tek şey 
paradır. 19 trilyon dolar civarında olan 
borcumuzu onlara deteceğim. Bunu 
biz demeyeceğiz, onlar deyecekler. 
Bu borcu K rfez ülkelerine deteceğiz. 
Unutmayın, K rfez ülkeleri, biz olma-
dan varlıklarını sürdüremezler.” https://

.youtube.com/ atch?v EZ 6 VP-
HEmo

İşte bu kapsamdaki talan işlerini dü-
zenlemek için geldi, Tillerson Türkiye’ye, 
Katar’a. 

Trump diyor ya yukarıda; “Körfez ülke-
leri biz olmadan varlıklarını sürdüremez.”, 
diye. Türkiye’deki egemenler de öyle. 
Türkiye’nin hain, ABD ortağı Parababala-
rı da öyle. T SİAD’cılar, M SİAD’cılar, 
TİSK’çiler de öyle.

Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete de 
öyle. Onların da projelendiricisi ve ora-
ya taşıyıcısı ABD’dir. Yani AKP’nin de, 
CHP’nin de, MHP’nin de, HDP’nin de 
yapımcısı, kullanıcısı, efendisi ve Meclise 
taşıyıcısı bu emperyalist hayduttur. 

Türkiye’ye de bunlara yeni bir ayar 
çekmek için geldi. Kapalı kapılar ardında 
verdi talimatlarını, geçip gitti...

Peki, buna karşı Türkiye’de herhangi 
bir ses çıkaran oldu mu?

Tık diyebilen oldu mu?
Oldu...
Sadece biz olduk. Hem de o hayduta, 

o insan soyunun baş belasına anlayacağı 
dilden ve hak ettiği üslupla konuştuk. İşte 
konuşma metnimiz:

***
S zde “Petrol irvesi” Ortadoğu 

petrollerinin emperyalistlerce paylaşım 
toplantısıdır

Kanlı Katil ABD Emperyalistlerinin 
Dışişleri Bakanı Tillerson, Ülkemizden 
Defol

ABD-AB Emperyalistleri, Ülkemiz-
den ve Ortadoğu’dan Defolun

Kanlı katil ABD-AB Emperyalizminin 
Ortadoğu’yu kan gölüne çevirme projesi 
sorumlularından biri olan Tillerson kan-
lı ayaklarıyla ülkemizi lekelemeye geldi. 

Gelmesindeki neden “Dünya Petrol Zirve-
si” adlı kongredir. Bu kongrenin asıl amacı 
ise Ortadoğu halklarını bölüp parçalama 
planı olan BOP, yani Büyük Ortadoğu Pro-
jesi’ni etkin bir şekilde hızlandırmaktır.

Büyük Ortadoğu Projesi ise 2002 yı-
lında dillendirilmeye başlanan, ABD ve 
Avrupa Birliği Emperyalistlerinin Ortado-
ğu’yu ve ülkemizi, bin devletli bir dünya 
yaratma sürecinde  dizayn etme ve sonuç 
olarak halkların bölünmüş, parçalanmış 
ve kendilerine karşı çıkamayacak duruma 
gelmelerini amaçlayan projenin adıdır. Bu 
projeyi de somut olarak Ortadoğu’da çıkan 
Arap Baharı ayaklanmasını kendi yörünge-
lerine sokmayı başararak uyguladılar.  Bu 
proje ile birlikte Ortadoğu’daki en gerici, 
yobaz ve cihatçı katiller sürüsü AB-D Em-
peryalistleri tarafından örgütlenmiş, eğitil-
miş ve bu katiller sürüsü Ortadoğu’yu kan 
gölü haline getirmiştir.

 Önce rak, sonra Libya’da bu pro-
je tamamıyla hayata geçirilmiştir. Ancak 
emperyalistler Suriye’ye kendi eğittikleri 
ve silahlandırdıkları bu çeteler vasıtasıy-
la gerçekleştirdikleri saldırıda hede erine 
tam olarak ulaşamadılar. Suriye’nin yiğit 
lideri Beşşar Esad ve ona inanmış yiğit 
Suriye Halkı emperyalistlerin bu oyununa 
gelmediler. Direndiler ve hâlâ da direniyor-
lar, emperyalistlerin beslediği ve büyüttüğü 
gerici çetelere karşı. Ancak buna rağmen 
Suriye’yi parçalamayı başardılar. En az iki 
parçaya böldüler Suriye’yi şu an ve halkla-
rı gözyaşları ve acılarla baş başa bıraktılar 
aşağılık haydutlar.

Milyonlarca kadın, çocuk, erkek, em-
peryalistlerin ülkelerinde yarattıkları yı-
kımlardan dolayı ülkelerini terk etmek 
zorunda kalarak başka ülkelere göç ettiler. 
İşte tüm bu yaşananların sorumluları bel-
lidir, onca insanın toprağından edilmesinin 
sorumluları bellidir. Bunların tüm sorum-
lusu başta ABD ve AB Emperyalistleridir. 
Çünkü onlar kendilerinden başka hiç kim-
seyi düşünmez, önemsemez. Onlar için 
önemli olan tek şey kendi çıkarlarıdır, cep-
lerine ne kadar paranın gireceğidir.

İşte bu anlattıklarımızın tüm sorumlu-
su olan dünyanın baş haydut devleti ABD 
Emperyalistlerinin Dışişleri Bakanı top-
raklarımıza geldi, yeni planlar kurmak, 
hizmetkârlarına talimatlar vermek, çok ve 
daha çok kan dökmek için. Yerli işbirlik-
çilere emirlerini verdikten sonra da çekti 
gitti...

Bu Emperyalistler ki Vietnam’da, Af-
ganistan’da nice masumun kanını dökmüş-
lerdir. Ve şimdi de bu kanlı ayaklarıyla ül-
kemizdelerdir ne acı ki...

Peki sadece baş haydut ABD’nin tem-
silcileri mi ülkemizdedir?

Hayır. Diğer Batılı Emperyalist dev-
letlerin temsilcileri de ülkemizi kirletmiş-
lerdir.  Yapacakları Dünya Petrol Zirvesi, 

Ortadoğu topraklarında 
bulunan petrolün kendi 
emperyalist emellerine 
göre paylaşılmasından 
başka hiçbir şey değil-
dir. Boşuna denmemiştir, 
“Kan kokusu almış bir 
k pekbalığından daha 
tehlikelisi petrol kokusu 
almış Amerikan Em-
peryalizmdir” diye. Bu 
uğurda yapmayacakları 
hiçbir canilik yoktur.

lkemizde bu em-
peryalist çakal sürüsünü 
ağırlamaya çok istekli 
olan AKP’giller ise ken-
dilerine, onların uşaklı-
ğını yapmaktan daha iyi 
bir konum düşünmemek-
tedirler. Zaten AKP’gil-
ler’in büyük patronunun 
kendini Büyük Ortadoğu 
Projesinin Eşbaşkanı ilan 
etmiş olması da bunun en 
açık göstergesidir.

AKP’giller ki ülke-
mizi en az üç parçaya bö-
lüp Suriyeleştirecek olan 
BOP’un uygulanmasında 
rol almayı kendilerine 
görev saymışlardır ve 
işte bu yüzden onlar için 
emperyalist çakal sürüsünü ağırlamak bir 
onurdur. lkemizi adım adım gericileşti-
ren, Mustafa Kemal’in ve silah arkadaş-
larının öncülüğünde kurulan Laik Cum-
huriyet’i yıkma heveskârları ise elbet tüm 
bunların hesabını verecektir.

lkemizi yerli uşaklarıyla birlikte işgal 
eden emperyalistler ise elbet ülkemizden 
de, Ortadoğu’dan da defolup gideceklerdir. 
Ve halklara yaptıkları bu zulmün, işkence-
nin hesabını er geç Tarih önünde verecek-
lerdir. Ve halklar gerçekten özgür, eşit ve 
bağımsız olarak yaşayacaklardır.

Bizler, Halkın Kurtuluş Partisi ola-
rak, emperyalizme karşı bulunduğumuz 
her alanda Anti-Emperyalist mücadelenin 
eğilmez bayrağı olarak durmaya devam 
edeceğiz. 6. Filo’nun Amerikan Conilerini 
denize döken Denizler, Mahirler gibi, vata-
nımızı emperyalist işgalden kurtarmak için 
elde silah savaşan Birinci Kuvayimilliye-
ciler gibi ABD-AB Emperyalizmine karşı 
savaşacağız ve onları bu topraklardan ko-
vacağız.

Bizler bu ülkenin İkinci Kurtuluş Sa-
vaşçılarıyız. Ve bu tarihsel görevi eninde 
sonunda gerçekleştireceğiz ve bir daha asla 
ne ABD Emperyalistlerini ne de onların 
yerli uşaklarını ülkemize sokmayacağız. 
Özgür, bağımsız, eşit bir vatan için sonuna 
kadar emperyalizme karşı savaşacağız. Bu, 
biz gerçek devrimcilerin sözüdür. 10 Tem-

muz 2017 

Katil AB-D Ülkemizden Defol
Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldik-

leri Gibi Gidecekler!

***
Sadece yazılı açıklamayla yetinmedik. 

Eylemli açıklama yaptık. Akşam üzeri Ga-
latasaray Meydanı’nda...

İşte resmimiz:
Eylem resmi
İsteyen eylemimizin videosunu da izle-

yebilir. İşte linki:
https:// .facebook.com/DunyaSol-

danBak/videos/17272 11 676 6/
Sadece şimdi değil, arkadaşlar. Yıl-

lardan bu yana hep aynıdır durum. Bizim 
dışımızda tık diyen yoktur bu emperyalist 
haydut devlete karşı. Tâ Bush döneminde, 
Condoleezza Rice’ın gelişini de biz protes-
to ettik. Eski ABD Başkan Yardımcısı oe 
Biden, ülkemize gelip topraklarımızı kir-
lettiğinde de biz protesto ettik. O günler-
den bu yana da hep, yalnızca biz protesto 
ediyoruz bunları. 

Çünkü biz, Tarihimize, önderlerimize, 
yoldaşlarımıza karşı sorumluyuz. Onların 
davasına zerre miktarda olsun leke düşü-
rülmesine izin vermeden savunmaya söz 
verdik.

Tâ öğrencilik yıllarımızda ABD Büyü-
kelçisi alçak Robert Kommer’in İstanbul’a 

gelişini de protesto etmiştik, Deniz’in 
önderliğinde. Hem de Yeşilköy’de lanet 
ayağını vatan toprağımıza değdirir değdir-
mez...

Yine yoldaşlarımız ODT ’de bu aynı 
alçağın üniversitemize gelişini protesto 
etmişlerdi. Hem de arabasını ters çevirip 
yakarak...

Bugün gibi aklımdadır:
Bir eylemimiz sırasında bunların ca-

sus örgütü T SLOG’un minibüs model 
bir arabasını yakalamıştık, Galata Köprü-
sü’nün üzerinde. Anında camını çerçevesi-
ni indirdik, kaportasını yamulttuk. İçinde 
bir kadının da bulunduğunu görünce dur-
duk. Paniklemişti, çığlıklar atıyordu. He-
men bıraktık. 

Yine hatırlanacaktır, herkesçe: 6’ncı 
Filo’nun Dolmabahçe’ye gelişini de De-
niz’in önderliğinde, onlara uygun düşecek 
bir tarzda protesto etmiştik, o sarhoş, sapık 
katilleri bir bir Boğaz’ın serin sularına ata-
rak...

Ankara Siyasal önünde de bir Ame-
rikan arabasını yakalayıp ters çevirmişti 
devrimci arkadaşlarımız. Conisini de pa-
taklamışlardı. 

Yine hatırlanacaktır; Denizler Bal-
gat’taki Amerikan ssü’nde görevli ABD 
askerlerini kaçırmışlardı.

Mahirler’se, Samsun’daki NATO’nun 
radar üssünde görevli  İngilizi kaçırıp re-
hin alarak Kızıldere’ye gitmişlerdi.

“Bir siz mi varsınız?” diyenlere cevabımızdır:
Evet, bir tek biz varız, Antiemperyalist, ABD-AB Emperyalist akal Devletlerine ve Siyonist İsrail’e karşı olan!

Bir tek biz varız, canımız pahasına vatanı, halkı, laikliği, Tam Bağımsızlığı, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye Gele-
neğini, ezilen ve s mürülen halk yığınlarını savunan! Kararlıca, yiğitçe, bilinçlice...

Gerisi ya kuru gürültü, ya da sahtekârlık...
Kanıtı mı?

Binbir tanesinden işte son biri...
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“  Kuşağı” de ne n bi z de vr imcilerin 
tüm eylemlerinde en sık atılan sloganlar 
“Yankee go home ” ve  “Hoşt Amerika 
puşt Amerika ” idi. İlgili devrimci genç-
lerin bileceği gibi, Dev-Genç Marşımızda 
da bu emperyalist haydut devletler düşman 
olarak gösterilir. 

Denizler’in Savunmalarında da, Ma-
hir’in bütün yazılarında da hep başdüşman 
olarak ABD-AB Emperyalistleri ve yerli 
işbirlikçiler teşhir edilir. 

Önder’imiz Hikmet Kıvılcımlı da aynı 
şekilde ABD ve AB Emperyalistlerini in-
san soyunun ve mazlum ülkelerin, halk-
ların en büyük düşmanı olarak koyar, bü-
tün kitaplarında ve makalelerinde. Tabi  
bunların yerli, hain işbirlikçilerini de aynı 
kategoride değerlendirir, aynı karşıdevrim 
cephesinin bileşenleri olarak koyar.

Birinci Kuvayimilliye’de Mustafa Ke-
mal’in deyişiyle düşman, Amerika da dahil 
olmak üzere Batı Emperyalizmi ve İstan-
bul’daki işbirlikçi Saltanattır ve onun hü-
kümetleridir.

İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz’de de 
düşman aynıdır, der Kıvılcımlı sta: ABD 
ve AB Emperyalistleriyle yerli Parababala-
rı ve onların siyasi temsilcilerinden oluşan 
burjuva partileridir. Yani Birinci Antiem-
peryalist lusal Kurtuluş Savaşı’mızda 
olduğu gibi, ikincisinde de düşman birebir 
aynıdır. 

İşte biz, bu Marksist-Leninist teorik 
anlayışımızın gösterdiği yolda, emrettiği 
yolda yürüyoruz ve siyaset yapıyoruz, 50 
yıldan bu yana. Tabi  aynı zamanda da Ger-
çek Devrimcilik yapıyoruz, halkseverlik 
yapıyoruz, vatanseverlik yapıyoruz.

Bu bakımdan emperyalist haydutla-
rın ülkemize gelişleri bizde kin ve nefret 
uyandırır. Onların yüzlerine hak ettikleri 
şekilde haykırmak ve tükürmek isteriz hep. 
Ne mutlu ki de, hep bu Gerçek Devrimci 
görevimizi hiç aksatmadan yapmışızdır bu-
güne dek.

Pek çok kez söyledik ve yazdık:
Ne diyordu Che, ashington’dan gön-

derilen bir emirle C A tarafından katledil-
meden birkaç ay önce Havana’da toplanan 
Tricontinental’e gönderdiği mesajında?

“Bizim her eylemimiz emperyalizme 
karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın en 
büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların 
birliği için bir savaş çağrısıdır.”

Demek ki yoldaşlar, Gerçek Devrim-
ciler hep aynı davranır. Onlar için düşman 
bellidir. Ve tektir: ABD-AB Emperyalist 
Çakalları ve onların yerli işbirlikçileri.

Demek ki, devrimciliğin olmazsa ol-
maz üç şartından birincisi Antiemperya-
list olmaktır. Yani ABD-AB Emperyalist, 
insan düşmanı devletleriyle onların Orta-
doğu’daki ileri karakolu Siyonist İsrail’e 
karşı olmaktır.

Eğer anlayışın bu değilse, ya da bunu 
yapmıyorsan sen Gerçek bir Devrimci de-
ğilsin. Sen ya gafilsin, ya korkaksın, ya da 
alçak, sefil bir sahtekârsın...

Saygıdeğer yoldaşlar;
“Ben solcuyum, devrimciyim, demok-

ratım”, diyene soracaksınız hemen:
ABD-AB Emperyalistlerine ve Siyo-

nist İsrail’e karşı mısın?, diye.
“Tabi  sadece la a değil, eylemlerinle 

de karşı mısın?”, diye.
Eğer “değilim” derse ya da gargara 

yapmaya yeltenirse, bilin ki o, yukarıda de-
diklerimizden biridir.

Bizleri bugün en çok sinirlendirenler-
den biri de bunlardır. Solcu, ilerici, de-
mokrat, devrimci, hatta komünist maskesi 
taşırlar, o maskeyle dolaşırlar, ama bu em-
peryalist haydutlara, bu çakallara, bu kan 
içicilere tık demezler.

Hatta bazıları utanmazlığı ve alçaklığı 
daha ileri boyutlara götürür. C A ajanlarıy-
la, Finans-Kapital ajanlarıyla, ABD ve AB 
Emperyalist Haydutlarının kurumlarıyla, 
temsilcileriyle düşer kalkarlar, hem de ken-
dilerini solcu olarak pazarlamaya, bilinçsiz 
insanlarımıza yutturmaya kalkarlar. 

Bunları Lenin sta, kulaklarından ya-
kalayıp şöyle teşhir eder “Demokratik 
Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Takti-
ği” ya da kısaca “İki Taktik” adıyla bilinen 

ünlü anıt eserinde:
“ ok ğretici ve çok gülünç bir g rü-

nüm ile karşı karşıyayız. Bur uva liberal 
fahişeler, devrim çarşafıyla rtünmeye 
çalışıyorlar.” Lenin, age, s. 151

Lenin sta, bu alçaklara “siyasi fahişe-
ler” diyor, çok haklı olarak. Biz, hatırlana-
cağı gibi, hep “Sahte Soytarı Sollar” dedik. 

Aslında Lenin’in dediğini de demek la-
zım. 

Kendilerini Birinci Kuvayimilliye’nin, 
Mustafa Kemal’in, silah arkadaşlarının, 
Laik Cumhuriyet’in temsilcisi olarak gös-
terip Amerikan işbirlikçiliği edenlerin... 
Kendilerini sosyal demokrat, sol, sosyalist, 
komünist olarak gösterip de Amerika’yla 
aynı kulvarda ve aynı safta yer alanlara...

Amerika’nın “Sol Tabelalı Şark Eks-
presi”nde yer alanlara...

Meclisteki, kendilerini zaman zaman 
sol olarak pazarlayan iki Amerikancı Bur-
juva Partisine...

Hatırlanacağı gibi Amerika’nın bir de 
“Sağ Tabelalı Şark Ekspresi” vardır. Orada 
da, Meclisteki diğer İki Amerikancı Burju-
va Partisi yer alır.

Saygıdeğer Halkımız;
Bu her iki ekspresin de yapımcısı, kul-

lanıcısı, sürücüsü aynıdır. Amerika’dır, 
C A’dır, Pentagon’dur, ashington’dur. 
Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 

Farklı olan, namuslu olan, onurlu olan 
ve Gerçek Devrimci olan sadece biziz. 
Mustafa Suphi ve 15’ler’in, Kıvılcımlı’nın, 
Denizler’in, Mahirler’in tek meşru miras-
çısı ve devamcısı biziz. Che’nin, Fidel’in 
davasını savunan ve aynı bayrak altında 
savaşan yalnızca biziz. 

nutmayalım ki, Denizler’i, Mahirler’i 
katlettiren de, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist 
Darbelerini yaptırtan da, Fetö’nün de, 
AKP’giller’in de ve Meclisteki diğer Ame-
rikancı üç burjuva partisinin de projecisi ve 
yöneticisi ve de efendisi ABD’dir. 

Dünyayı kana bulayan iki Emperyalist 
büyük Paylaşım Savaşıyla 100 milyona 
yaklaşan insanı katleden, 1 0’dan bu yana 
Ortadoğu’da ve ülkemizde 10 milyon civa-
rında masum Müslümanın canına kıyan, 
ülkemizi ve bölgemizi cehenneme çeviren, 
bu emperyalist, talancı, haydut devletlerdir.

Bunlara karşı olmadan bırakalım dev-
rimci, sol olmayı; insan bile olamazsınız...

Gerçek İnsan olmanın da bir sorumlulu-
ğu vardır. Onun gereğini yapmayanlar, in-
san suretindedirler ama insan değildirler...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz

12 Temmuz 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

201  sonrasıydı.
Feto’nun kallavi bir medya organın-

dan İstanbul İl Örgütümüz aranıyor tele-
fonla.

“Bir yetkiliyle görüşmek istiyorum”, 
diyor karşıdaki, kendini tanıttıktan sonra. 

İl Başkanımız Av. Pınar Hanım’a veri-
liyor telefon. 

Arayıcı: “Çok güzel, çok başarılı ve 
etkili eylemler yapıyorsunuz. Misafiriniz 
olup bir çayınızı içmek isteriz.”

Pınar Yoldaş’ımız, “Örgüt prensip-
lerimiz gereği olarak “Başkanlık Kuru-
lumuz”a ileteyim talebinizi. Kararımızı 
ben size iletirim.”, diyor. Teşekkür ederek 
arayan kişi görüşmeyi sonlandırıyor.

Kararımız, hiç tereddütsüz şu oldu:
“Siz, Tayyipgiller’le birlikte 10 küsur 

yıldan bu yana Laik Cumhuriyet’imizi yı-

kıp Türkiye’yi Ortaçağ’ın karanlıklarına 
sürükleyip götürmek istiyorsunuz. 

“Ayrıca da siz, yine Tayyipgiller’le 
birlikte, ABD’nin BOP’unun Ortadoğu’da 
ve Türkiye’de hayat bulması için uğraşı-
yorsunuz. Her ikiniz de, Amerikan yapı-
mısınız, Amerikan işbirlikçisisiniz, bu ül-
kenin, bu vatanın ve bu halkın düşmanları 
kategorisindesiniz. Özetçe; her ikiniz de 
hainsiniz. Birinizin suçu ve ihaneti, diğe-
rinizden daha hafif gelmez. 

“Bu sebeple de, sizlerle görüşmüş ol-
mayı, bir mekânı paylaşmış olmayı, oturup 
konuşmuş olmayı, biz utanç verici bir al-
çalma sayarız.

“Ayrıca belirtmek isteriz ki; her ikiniz 
de vatana ve halka ihanet suçundan yargı-
lanacaksınız, hesap vereceksiniz...”

Pınar Yoldaş’ımız, arayarak Feto’nun 
sözcüsüne aynen iletiyor, bu kararımızı. 
Tek tek, tane tane, gerekli vurguları yapa-
rak...

Karşıdaki, bozum olmakla birlikte, piş-
kinliğe vuruyor işi.

“Sadece tanışıp bir çayınızı içmek iste-
miştik.”, diyebiliyor.

Görüşme de bu şekilde son bulmuş 
oluyor...

İşte, ilkeli tutum budur. İşte devrimci 
ahlâk budur. İşte siyasi namus budur. 

Saygıdeğer arkadaşlar;
Feto karşısında ve diğer Ortaçağcı güç-

ler karşısında, emperyalist güçler karşısın-
da bu tutumu koyabilen, bizim dışımızda 
bir hareket olmuş mudur?

Hatırlayanınız, tanık olanınız var mı?
Hayır, yok...
Sorosdaroğlu Kemal’in Yeni CHP’sin-

den Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin 
temsilcisi PKK’nin, HDP’nin liderlerine 
kadar hepsi Said-i Nursi’nin, Pensilvan-
yalı Fethullah’ın, Şeyh Said’inden bilmem 
nesine kadar tüm Ortaçağcı yapılanma-
ların, bu halk düşmanı ABD ve AB Em-
peryalistlerinin Yeşil Kuşak Proje’lerinin 
ürünü olan bu hainleri hep dost görmüşler, 
onların sevicisi olmuşlardır. Onlara deği-
şik biçimlerde övgüler düzmüşlerdir. İtti-
faklar teklif etmişler, bu doğrultuda arayış-
lara girmişlerdir. 

PKK ve HDP’nin zaten laiklik diye bir 
derdi, bir sorunu yoktur kesinlikle. Yeni 
CHP’nin Sorosçu Kemal’i ise, tarikatlara 
ve cemaatlere karşı olmadıklarını, bunla-
rın siyasete karışmamak kaydıyla topluma 
faydalı bile olduklarını kendi ağzıyla dile 
getirmiştir. 

Laikliğin tehlikede olmadığını iddia et-
miştir. İmam Hatip’lerin faydalı olduğunu 
söyleyip, kendilerinin iktidara gelmeleri 
halinde yapacaklarını da şöyle ortaya koy-
muştur:

“Oysa bizim bakın hede miz ne 
imam hatip okullarını kapatmak, ne de 
başka okulları kapatmak. yle bir ama-
cımız yok. Tam tersine eğitimin kaliteli 

olmasını istiyoruz.” https:// .chp.
org.tr/Haberler/11/kilicdaroglu-secim-bil-
dirgemizi- -temel-ayak-uzerine-insa-et-
tik-1 .aspx

Laik eğitim diye bir şey bırakmadı, 
Tayyipgiller. Eğitimi, tarikat yurtlarına, 
Kur’an Kurslarına, dolayısıyla da Medrese 
eğitimine döndürdü. Yeni CHP’nin Soros-
daroğlu Hafız’ı, bundan zerre rahatsızlık 
duymuyor. Eğitimin dincileştirilmesi hiç 
sorun olmuyor bunlar için.

Tam bir Siyasi übüklüktür  bu...
Koltuğu kapalım da, gerisinin bir öne-

mi yok, anlayışıdır. Gerisi nasıl olursa ol-
sun, demektir.

Tayyipgiller’se, hep söylediğimiz 
gibi, bütünüyle ABD Yeşil Kuşak Proje-
si ürünüdür. Muaviye-Yezid Dincisidir, 
C A-Pentagon Dincisidir. Bütün işleri din 
alıp satmaktır. Tek sermayeleri budur. 

Saray’ın Arka Bahçelisi’nin MHP’siy-
se, zaten doğrudan bir Süper NATO Örgü-
tüdür. C A yönetimindeki Kontrgerilla’nın 
paramiliter bir örgütüdür. Onlar da din sö-
mürüsüne bayılırlar.

Saygıdeğer arkadaşlar;
Sadece biziz, laikliği en tutarlı ve en 

kararlı biçimde savunan. “Laiklik olmaz-
sa, bilim de, demokrasi ve özgürlük de ol-
maz.”, diyen... “Demokratik ve Laik Eği-
tim, temel ilkelerimizden biridir.”, diyen...

“Sevr’ci Soytarı Sahte Sol” olarak ad-
landırdığımız diğer sol gruplar ise, adı sos-
yalist, komünist olan sol gruplar ise, son 
bir iki yıl öncesine kadar laikliği ağızlarına 
almaktan hep kaçınmışlardır. Onlarla ortak 
imzalarla kaleme aldığımız bildirilerde 
bile laiklik kavramının geçmesine şiddetle 
karşı çıkmışlardır. 

“Laiklikle bizim ne işimiz olur? Laikli-
ği savunmak Kemalistlerin işidir.”, demiş-
lerdir hep. 

Laikliği yiğitçe savunan Cumhuriyet 
Kadınlarımızı ise, “Laikçi Teyzeler” diye-

rek, kendilerince aşağılamışlardır, utanma-
dan.

Bunlar, Tayyip’le birlikte, Abdurrah-
man Dilipak’la birlikte, İsmailağa Cemaa-
ti’yle birlikte ve bilumum Ortaçağcı, dinci 
tarikatlarla birlikte Beyazıt Meydanı’nda 
“Türbana Özgürlük” eylemlerinin katılım-
cıları olmuşlardır. 

Hatırlanacaktır; Grup Yorum’u bile 
buraya getirtip “Türbana Destek” konseri 
verdirmişlerdir. 

Biz boşuna demiyoruz bunlara “Sevr’ci 
Soytarı Sahte Sol” diye...

Bizse, arkadaşlar; 2 Temmuz 1 ’teki 
Sivas Katliamı’nı protesto eylemlerinden 
başlamak üzere hep “Şeriat Ortaçağdır ” 
sloganı atmışızdır.

Evet aynen öyledir. Şeriat düzeni bir 
Ortaçağ düzenidir. Onun özlemi içinde 
olanlar Türkiye’yi Ortaçağ’ın karanlıkları-
na götürmek isteyenlerdir.

Dolayısıyla da laiklik, ekmek, su kadar 
önemlidir, gereklidir. 

Demek ki arkadaşlar; Türkiye’nin bu-
günkü karanlıklara sürüklenmesinde bizim 
dışımızdaki tüm siyasi hareketlerin sorum-
luluğu vardır, suçu vardır. Tabi  hepsininki 
farklı oranda olmak üzere...

1 60’lı yıllardan bu yana en kararlı ve 
bilinçli şekilde hep biz mücadele etmişiz-
dir, Türkiye’nin dincileştirilmesine karşı; 
laikliğin, ABD işbirlikçisi bu hain güçler 
tarafından kerte kerte aşındırılıp ortadan 
kaldırılmasına karşı. 

Ne yaparsınız ki, bunları durdurmaya 
gücümüz yetmedi. 

Fakat, ileride yetecek. Halkımız anla-
yacak bizi. O zaman yetecek işte...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz

1  Temmuz 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Namus budur, ahlâk budur 
devrimcilik budur!

Katil Amerika, Yeni Sevr 
anlamında BOP yapıp ortaya 
koymuş mu?

Koymuş...
Haritasını da yayımlamış mı?
Yayımlamış...
Fas’tan Basra Körfezi’ne kadar 22 

ülkenin sınırları ve haritaları yeniden 
belirlenecek, dedi mi, ABD Eski Dışişleri 
Bakanı Condolleezza Rice?

Dedi...
Ve bu aşağılık harita ABD Emperyalist 

Çakal Devleti’nin kan içici ordusunun 
dergisinde de yayımlandı mı?

Yayımlandı.
İtalya’daki NATO Koleji’nin dersinde 

de, hem de bir Türk subayı olduğu halde, 
duvara asılıp işlendi mi bu harita?

İşlendi...
Ve Emperyalist Çakal, baş müttefiki AB 

Çakallarıyla birlikte 1 0’dan bu yana bu 
haritayı hayata geçirmek için Türkiye’nin 
içinde bulunduğu Ortadoğu, Asya ve 
Kuzey Afrika’yı kan gölüne çevirmiş mi?

Çevirmiş...
luslararası hukukun en temel yasalarını 

ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni hiçe 
sayarak dost ve kardeş Müslüman ülkelere 
saldırıp 10 milyon masum Müslümanın 
canına kıymış mı?

Kıymış...
Devlet başkanlarının kimini astırıp, 

kimini linç ettirmiş mi?
Ettirmiş...

lkemiz de şu an bu BOP Savaşının 
kapsamı içinde mi?

Evet, içinde...
Her gün hayatlarının baharında 

gencecik Türk ve Kürt gençleri bu savaş 

yüzünden toprağa düşmekte mi?
Düşmekte...
Bu emperyalist haydut ABD, 1 50’den 

itibaren uygulamaya soktuğu “Yeşil 
Kuşak Pro esi” sonucunda 10 milyonlarca 
Ortaçağcı Muaviye-Yezid Dincisini ya 
da C A-Pentagon Dincisini yetiştirip 
Müslüman Halkların başına bela etmiş mi?

Etmiş...
FETÖ de, Tayyipgiller de birebir bu 

projenin ürünleri ve devşirmeleri midir?
Devşirmeleridir...
2016’daki bu İki Ortaçağcı Çıkar 

Amaçlı Suç Örgütünün elbirliğiyle 
yıktıkları Laik Cumhuriyet’in Mirasını 
paylaşma savaşından başka hiçbir şey 
olmayan savaş sonucunda 00 insanımızın 
kanını akıtmış mıdır?

Akıtmıştır...
Başarısızlığa kurgulanan bu Ganimet 

Paylaşım Savaşı’nın askeri planlayıcısı da, 
yürürlüğe koyucusu da, komuta edicisi de 
ABD Haydutu ve onun C A’sı, Pentagon’u 
mudur?

Evet, öyledir...
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin 

AKP’nin, CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin  
hepsini bu emperyalist haydut, emri altına 
alıp yönetmekte midir?

Evet, aynen öyledir...
lkemiz her geçen gün, kerte kerte BOP 

cehennemine doğru bu yerli-yabancı hain 
güçler tarafından sürüklenip götürülmekte 
midir?

Götürülmektedir...
Bu emperyalist, insan soyunun 

başdüşmanı haydut; namusa, onura, insani 
değerlere, hakka hukuka, vatanseverliğe ve 
tam bağımsızlığa en ağulu şekilde düşman 

mıdır?
Evet, düşmandır...
Sadece Ortadoğu’ya kötülükler 

yağdırmakla kalmıyor bu alçak. Latin 
Amerika Halklarına da durup dinlenmeden 
zulüm yapıyor, şerefsizlik yapıyor. 

Bu alçağın casus örgütü C A’nın şefi, 
bakın hiç utanıp arlanmadan neler söylüyor:

“C A Başkanı’ndan enezuela itirafı
“C A Direkt rü Pompeo, ABD’nin 

enezuella hükümetini devirmek 
üzere çalıştığını itiraf etti. Pompeo 
konuya ilişkin açıklamasında C A’nin 
b lgedeki kanlı müdahalelerine atıfta 
bulunarak dalga da geçti. C A’den gelen 
itiraf üzerine enezuella, Meksika ve 
Kolombiya’dan açıklama talep etti.

“ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı 
(C A) Direkt rü Michael Pompeo, 

enezuela hükümetini devirmek üzere 
çalıştıklarını üstü kapalı’ olarak itiraf 
etti. Aspen Enstitüsü adlı düşünce 
kuruluşu tarafından düzenlenen 
güvenlik konferansında katılımcılardan 
birinin sorusu üzerine konuya değinen 
Pompeo, enezuella’daki hükümeti 
devirmek için b lgedeki iki ülkeyle 
işbirliği yaptıklarını da s yledi.

“Aspen Enstitü’nün yayımladığı 
konuşma d kümlerine g re Pompeo, 

enezuella’da bir geçiş olabileceği 
konusunda umut dolu olduklarını 
ve C A’nın b lgedeki dinamikleri 
anlamak’ için elinden gelenin en iyisini 

yaptığını ifade etti.
“ enezuella’daki durumu g rüşmek 

üzere Me ico City ve Bogoto’yı ziyaret 
ettiğini açıklayarak, “Hem kendileri 
hem de bizim için daha iyi sonuçlar 

elde etmek üzere, yapabilecekleri 
şeyleri anlamalarına yardımcı 
olmaya çalışıyordum” diyen C A 
Direkt rü, Meksika ve Kolombiya’nın 
da ashington’ın planlarına dahil 
olduğuna işaret etti.

“C A’nın pek çok hikayesi var’
“ABD’nin enezuella’da 

yaşananlarla bağlantısı bilinen bir 
gerçek olsa da resmi olarak ilk kez bu 
kadar net bir şekilde ifade ediliyor. 
Pompeo açıklamayı, ABD ve enezuella 
vatandaşlığına sahip olduğunu 
vurgulayan anessa Neumann adlı 
katılımcının sorusu üzerine yaptı. İş 
dünyası için risk analizleri yaptığı 
belirtilen Asymmetrica adlı bir şirketin 
sahibi olan Neumann “ enezuella’da 
eli kulağında bir re im değişikliği 
g ründüğünü ve yle umduklarını” 
s yleyerek, C A Direkt rü’ne “ABD’nin 

enezuella’daki çıkarları veya bu 
ülkeden gelen tehditlere” ilişkin 
değerlendirmelerini sordu.

“Pompeo soruyu yanıtlarken 

C A’nın b lgedeki kanlı müdahalelerini 
ima ederek “Güney Amerika, Orta 
Amerika ve C A’dan bahsettiğimizde 
hep çok dikkatliyimdir, burada pek 
çok hikaye var” diyerek dalga geçti ve 
Aspen’in yayımladığı d kümlere g re, 
bu espri’ salonda kahkahalara neden 
oldu. C A’nın b lgedeki çok sayıda 
ülkenin tarihinde yer alan hikayeleri’ 
kanlı darbeler, diktat rler ve lüm 
mangalarını içeriyor.

“Pompeo’nun itira arı, enezuella 
Devlet Başkanı Nicholas Maduro’nun sert 
tepkisine yol açtı. Maduro televizyonda 
yayınlanan açıklamasında, TeleSur’un 
aktardığına g re “C A Direkt rü, 
ABD y netimi ve C A’in Meksika ve 
Kolombiya hükümetleriyle doğrudan 
işbirliği içinde, enezuella’daki anayasal 
hükümeti devirmeye ve sevgili ülkemize 
nüfuz etmeye çalıştıklarını s yledi” 
ifadelerini kullandı.

“Meksika ve Kolombiya 
hükümetlerini petrol çıkarları için ABD 
ile gizlice anlaşmakla suçlayan Bolivar-

“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol” diyemeyen 
her siyasi, her aydın, her akademisyen, her sanatçı, 
her gazeteci ya ga ldir, ya korkaktır, ya da haindir...
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cı lider Maduro “Umutsuz olduklarını 
biliyorum, çünkü Meksika sadece beş 
yıllık petrole sahip, petrolü tükendi. 
Kolombiya’nın  yıllık petrolü kaldı ve 

enezuella’nın petrolünün mütte kleri 

oligarşiler ile emperyalizme ait 
olduğuna inanmak istiyorlar” dedi. 
Maduro, enezuella’yı daha nce 
ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit 
eden ABD Başkanı Donald Trump’ın, 

C A Direkt rü Pompeo’nun s zlerini 
açıklamaya çağırdı. (ht tp: //www.
birgun.net/haber-detay/cia-baskani-ndan-
venezuela-itirafi-171 1 .html

İşte bu alçak haydutun içyüzü budur, 
arkadaşlar...

Görüyorsunuz, artık 
şerefsizce planlarını, 
niyetlerini, yapmış oldukları 
alçaklıkları gizlemeye 
hiç gerek duymuyorlar. 
Halkımızın deyişiyle; 
“Köpeksiz köyde değneksiz 
geziyorlar.” gayrı...

Hatırlanacağı gibi, 
ABD Emperyalist Haydutu, 
1 5 ’le 2012 arasında 
Latin Amerika’da onlarca 
faşist darbe yaptırtmıştı. 
Milyonlarca insanı 
katlettirmişti, bu darbeler 
sürecinde. Milyonlarcasını 
işkencelerden geçirtip 
zindanlarda yatırtmıştı. 
On binlercesini kaçırıp 
kimvurduya getirerek yok 
ettirdi. Kayıplar dendi, 
kurbanların adına. Açlığa, 
yoksulluğa, acılara boğdu 
Latin Amerika’yı da bu 60 yıl 
boyunca...

Gördüğümüz gibi, bu alçaklıklarından 
utanacağı yerde, dalgasını geçiyor C A 
Başkanı.

Bu zulümlerden, bu katliamlardan 
sanki bir alay konusundan söz eder gibi, 
bir eğlenceden söz eder gibi söz ediyor. Ne 
yazık ki salonda kendisini izleyenlerden 
bir teki de kalkıp hak ettiği şekilde bir 
tepki gösteremiyor bu şerefsize. Onlar da 
gülüyorlar sadece...

İnsanlığın düştüğü, düşürüldüğü 
durumları görebiliyor musunuz, arkadaşlar?

stelik de bu şerefsiz haydut, 
hâlâ yapmaya devam edeceğiz Latin 
Amerika’da 1 5 ’ten beri yaptığımız 
şeylerin benzerini, diyor. Aslında açıkça 
suç işliyor tabi  uluslararası hukuka göre. 
Ama nerede bu şerefsiz çakaldan hesap 
soracak bir güç dünyada...

İşte bu haydutun insan soyuna 
verdiği zararlardan, ettiği kötülüklerden, 
kıydığı canlardan ve emperyalist 
aşağılık projelerinden söz etmeden, eğer 
namusluysanız hiçbir siyasal, sosyal 
olaydan söz edemezsiniz. 

Eğer Gerçek İnsanım ben, diyorsanız; bu 
kanla beslenen emperyalist hayduta karşı, 
başlıkta bizim dediğimizi diyeceksiniz!

“Katil Amerika defol ülkene ”, 
di ye ceks ini z.

Saygıdeğer arkadaşlar;
Her kim ki bu namusluluğu, bu 

yürekliliği, bu bilgeliği ve bu cesareti 
gösteremez; size ne anlatırsa anlatsın, 
neden bahsetmiş olursa olsun “Geç 
kardeş...”, diyeceksiniz, “Bize masal 
anlatma. Masallarla avutmaya kalkma bizi. 
Bize hikâye dinletme.”

“Ya gerçeklerden bahset, ya da sus!”
Saygıdeğer arkadaşlar;
Tarihteki bütün insan düşmanı 

zalimlerin sonu geldiği gibi, bu ABD-AB 
Çakallarının da sonu gelecek. Bunlar da 
yıkılacak. Tarihin lanetli sayfaları arasına 
defolup gidecekler... Tabi  yerli hain 
işbirlikçileriyle birlikte...

Evet, aynen böyle olacak. 
Gerçek namuslular, insan olmanın 

sorumluluğunu gerçek anlamda duyan ve 
yerine getirenler ve Gerçek Devrimciler 
de sadece ona ve yerli işbirlikçilerine karşı 
savaşanlar olacaktır. Kararlıca, yiğitçe ve 
bilinçlice savaşanlar olacaktır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz

27 Temmuz 2017 

Nurullah Ankut 
HKP Genel Başkanı

Eğer acı çekenleri, çaresizleri, ezilen 
ve sömürülenleri, dışlananları, öte-
kileştirilenleri, yere yıkılan, yerler-

de sürüklenenleri, savunmasızları, sahip-
sizleri sevecek yer açmışsanız yüreğinizde; 
siz de mecburen acı çekersiniz.

Onların acıları akar bir kanaldan sizin 
yüreğinize de...

Siz de kıvranırsınız acıdan. Çabalarsı-
nız, bu zavallıların dertlerine bir derman 
bulmaya çalışırsınız. 

İçinde yaşadığımız bu vurgun ve talan 
düzeninde, insanların bile hayvan yerine 
konulduğu, ağaçların, derelerin, nehirlerin, 
dağların, ormanların; özetçe doğanın katle-
dildiği bu düzende, böylesi acı çekenlerle 
sık sık karşılaşmanız kaçınılmazdır. Dola-
yısıyla da siz de hüzünlenirsiniz, dertlenir-
siniz, acılar duyarsınız.

Zaten hayat nedir ki, Gerçek İnsanlar 
için, bunların dışında?..

Yani hayat, acılar, hüzünler, dertler, ta-
salar, neşeler ve sevinçler karmaşasıdır.

Ama, yüreğinizde acıma hissi diye bir 
şey taşımazsanız, sevgi diye bir değer ba-
rındırmazsanız, yani bir robot duyarsız-
lığındaysanız; hiç acı duymadan yaşayıp 
gidersiniz. Ya da kendinizden başka hiç 
kimseyi ve hiçbir şeyi düşünmediğiniz 
için, sadece kendi postunuza özen göste-
rip geriye kalanları hiç hesaba katmadığı-
nız için çok az rehatsızlık duyarsınız, acı 
duyarsınız. Hani ancak kendi başınıza bir 
felaket geldiğinde, bir olumsuz durumla 
karşılaştığınızda üzülürsünüz sadece.

Biz ise, çocukluğumuzdan bu yana 
kendimizden çok sevdiklerimizi ve hiç ta-
nışmamış bile olsak başkalarını düşündük, 
hayvanları düşündük, ağaçları düşündük, 
ırmakları düşündük, dağları, ovaları düşün-
dük. Onlar korunsun, hiç bozulmasınlar, 
varlıklarını hep sürdürsünler istedik, sağ-
lıklı biçimde. 

Şehirlerin dar mekânlarına gelip yer-
leşince de, hayvan olarak kediler, köpek-
ler, kuşlar, sincaplar, kirpiler kaldı sadece 
karşılaşabileceğimiz. Onları sevdik. Onları 
korumaya çalıştık...

Sözü uzatmayalım; kedilerimiz ve kö-
peklerimiz var şu anda baktığımız. Sokak-
ta, evde...

Evde olanlar da hep ölümün kıyısından 
çekilip, alınıp, kurtarılabilenlerdir.

Şu anda sürmekte olan 6 tane davamız 
var. ’ü Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşka-
nına hakaret”ten benim hakkımda açtırmış 
olduğu davalardır. 2’sinin savcı iddianame-
si kabul edilip duruşma günü verilmiştir. 
2 Kasım saat 10: 5 ve 10:55’e... İstanbul 
2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüle-
cek bu davalar. Davalardan biriyse, şu an 
savcılık incelemesindedir.

 tane de “Kedi Davamız” var, eşimin 
ve benim. Hayvan düşmanlarıyla aramız-
daki anlaşmazlıktan dolayı... Daha doğru-
su, onların hayvanlara yönelik saldırıları 
karşısında bizim tepki göstermemiz üze-
rine oluşan durum nedeniyle açılmış olan 
davalardır bunlar.

Tayyip’le aramızdaki davalaşma, insan-
ları savunduğumuz içindir. Ezilen, sömürü-
len, değer yaratan halkımızı, ülkemizi, va-
tanımızı savunmamız sebebiyle oluşmuştur 
bu davalar. 

Diğer ’ü de çaresiz, savunmasız, sa-
hipsiz, zavallı hayvancıkları savunmamız 
sebebiyle ortaya çıkmıştır. 

Cezalar da aldık daha önce. Tayyip ve 
avanesinin hakkımda açtırmış olduğu da-
vadan ceza aldık, 1 yıl 2 ay 22 gün...

Kedi Davalarının daha önce sonuçlan-
mış olan birinden de ceza aldık, eşimle ben. 

Sürmekte olan bir Kedi Davasından da 
ceza alacak gibiyim...

Hani denir ya; her seyin bir bedeli var-
dır, diye... İşte sevginin de bir bedeli var-
dır. Severseniz, size bir fatura çıkarılır bu 
düzende. İlla ki çıkarılır... Biz kabullendik 
bunu, tâ başından, gönüllü olarak. 

Davalarımızla avukat yoldaşlarımız il-
gileniyorlar. O bakımdan ben bugün görü-
len davamızla ilgili konuşmayayım. Onun 
yerine size, köpeklerimizin ve kedilerimi-
zin bazen acıklı, bazen sevinçli hikâyele-
rinden söz edeyim, isterseniz.

Yukarıda görülen ölü köpeciğimi konu 
edeyim ilkin...

Evimizin 200 metre kadar yukarısında-
ki, şimdilik boş bir arsaya yavrulamış, bir 
anne köpek. Baba da yanlarında kalıyor. 5 
tane yavruydu başlangıçta. İşte resimleri:

Solda görülen siyah yavru... Diğerleri 
gibi son derece neşeli, iştahlı, koşup oyna-
yan sevimli bir hayvandı. Bir baktık; ye-
mek yemeye gelmedi bir gün. Yattı sade-
ce... Eh gelir sonra, dedik. Baktık ki akşam 
da gelmedi. Ertesi gün de gelmedi. Hasta 
hayvan ama ne yapsak acaba, filan dedik. 

çüncü gün, eşim sabah yemek vermeye 
gitmişti. Bir de baktım ki telefon çaldı. 
Sultan ağlayarak “Hasta olan Karakız’ımız 
ölmüş, upuzun yatıyor, Hoca”, dedi. Göm-
mek üzere, hep kullanageldiğimiz keseri 
alıp gittim. Gerçekten de perişan halde, 
upuzun yatıyordu. Mor sinekler dolaşıyor-
du, ağzında, gözlerinde...

Gözyaşları içinde kazdık toprağı ve 
gömdük hayvancağızı. Neylersiniz...

çgün içinde sapasağlam hayvan has-
talandı ve ölüp gitti...

“Corona Virüsü” denen bir başbelası 
virüs var, kedilere ve köpeklere musallat 
olan. Atağa geçti mi, hayvanın sindirim 
sistemini baştan ayağa kilitliyor. Hayvan 
ne bir lokma yiyecek yiyebiliyor, ne bir 
yudum su içebiliyor. En fazla üç beş gün 
içinde de ölüp gidiyor. 

Gelelim, Portakal’ımızın hikâyesine:
Birileri sokağa atmak üzereyken almış-

tık, yavru Portakal’ımızı. Büyüttük, koca-

man oldu ve çok da güzel bir kedi oldu. 
Fakat daha önce de söz ettiğimiz gibi, kan-
sere yakalandı. Avcılar Kampusundaki Ve-
teriner Fakültesine kadar götürdük, derman 
bulunamadı. 

6 ay kadar çekti hastalığını. Omuz ba-
şındaki tümör neredeyse yumruk iriliğine 
yakın büyüdü, üzeri kocaman yara oldu. 
Eritti, bitirdi hayvanı. Bu görülen resmi-
miz, ölmeden iki üç gün öncesidir. Kuca-
ğıma alıp okşayınca boynunu; mırlayıp 
teşekkür ediyordu bana. Ağzını, yüzünü 
yüzüme sürüyordu, sevgiyle. 

Şimdi de gelelim, aşağıda resmi görü-
len, avcumdaki ağır hasta, bir gözünden 
kanlı sular akan Bıdık’ımıza:

Sokakta baktığımız kedilerden biri, bir 
anne yavrulamıştı, yandaki bahçeye. İki 
kardeşi ölüp gitti, küçücükken. Bu da, bir 
şey yiyip içemez derecede ağır hasta olun-
ca alıp getirdi eşim eve. ç gündür hem 
ağızdan şurup formunda antibiyotiklerle, 
hem de gözüne sürdüğümüz antibiyotikli 
merhem ve damlalarla tedavi etmeye çalı-
şıyoruz. Eşim enjektörle ılık, sulandırılmış 
süt veriyor azar azar, ağızdan. Durumu 
ağır. Pek umutvar olamıyoruz. Onu da ku-
cağınıza, avcunuza alıp, başını, boynunu 
okşadığınız zaman hemen mırlar ve teşek-
kür eder size. Hem de o hasta halinde... İşte 
böylesine kadirşinas ve sevecendir bu hay-
vancıklar.

Şimdi de gelelim biraz da sevinçli ha-
berler vermeye... İyi hikâyeler anlatmaya... 
İnsanı mutlu eden hikâyeleri olan kedileri-
mizden söz etmeye...

Önce Koca K r’den başlayalım:

 “K rüş”tür adı. Aşağı yukarı 6 sene 
önce bir yaz günüydü. İnince evimize 
yakın duraktaki belediye otobüsünden, 
kaldırımın ortasında durduğunu gördüm. 
Yavruydu. “Bıdıcık nerede senin annen? 
Sen ne yapıyorsun burada?”, diye durup 
sordum başında. Kafasını kaldırıp baktı yü-
züme. Aynı zamanda da hemen bir ayağı-
mın üzerine çıkıp yattı. Bir gözü iltihaptan 
tümüyle kapanmıştı. Öyle ki, iltihap aşağı-
ya doğru akıp burun deliklerini ve ağzının 
kenarlarını bile kaplamıştı. Öbür gözü de 
çeyrek aralıklıydı.

“Yahu ne yapsam ki?”, dedim. “Evde 
de pek çok oldular...” 

Bırakıp gidemedim. Gazeteler vardı 
elimde sadece, katlanmış. Onların arasına 
koyup getirdim eve. Hem ağızdan şurup 
olarak, hem de iltihaplı göze merhem ve 
damla sürerek antibiyotik tedavisine baş-
ladık. Hızla cevap verdi tedaviye. Aralık 
olan göz tamamen iyileşip normale döndü. 
Öbürününse, ödemi geçip iltihabı kurutul-
du. Fakat, gözü çürütmüştü iltihap. Parça 
parça eriyip döküldü o gözü. 

Büyüdü sonra, çok sağlıklı bir kedi 
oldu. Aşağı yukarı 6 yaşında. Kedilerimizin 
en agresifidir de Körüş. Siz istediğiniz za-
man onu sevemezsiniz. Buna izin vermez. 
Ancak o istediğinde gelir, sizin kucağını-
za oturur ya da yatar, kendisini sevmenize 
izin verir. Ancak o zaman sevebilirsiniz... 
Başka zaman sevmek isterseniz, ya patisini 
kaldırıp ya da ağzını açıp dişlerini göste-
rerek uyarır, tehdit eder sizi. “Vazgeç!”, 
der. Çok mağrurdur yani. Diğer kedilerin 
hiçbiriyle de oyun oynamaz ve onlarla dost 
değildir. Yanına yaklaşmalarını istemez.

Bunu, cinsine bağlıyoruz. Van ya da 
Ankara kırması bir kedidir, sanıyoruz.

Gelelim, K r Oğlan’a...

ç yaşında kadardır. Yine bir yaz gü-
nüydü. Komşularımızdan birinin o zaman-
lar 1  yaşında olan hayvansever, sevimli 
bir kızı vardı, Sude. Mahalleyi dolaşır, so-
kak kedileri hakkında bilgi getirirdi eşime, 
nerede, nasıl olduklarına dair. 

Geldi bir gün; “Hoca Teyze”, dedi eşim 
Sultan’a. “İlerideki evin bahçesinde yaşa-
yan yavrulardan biri hasta. İki gözü de ka-
palı iltihaptan.”

Eşimle gittiler bakmaya. Orada bir ta-
şın üzerine yatıp durmaktaymış. Annesi 
terk etmiş. Ölümcül bir hastalığa yakalan-
dıklarını hisseder anneler, yavrularının. O 
zaman terk ederler, boşuna emek çekme-
mek için. İçgüdüleri öyle yönlendirir hay-
vanları. 

Alıp getirdiler eve. Yine ağızdan ve 

haricen antibiyotik tedavisine başladık he-
men. Ama gözler elden gitmişti. İltihap her 
ikisini de çürütmüştü. Eriyip döküldü göz-
ler. Fakat belleği güçlendi Kör Oğlan’ın. 
Evin içinde hangi eşyanın nerede olduğu-
nu bilir. Gözleri sapasağlam bir kedi kadar 
rahat dolaşır evde. Yani görmezlikle ilgili 
hiçbir sorun yaşamaz. Son derece sağlıklı 
bir hayvandır şimdi. 

Kör Oğlan’ın annesini de ölümden kur-
tarmıştık biz. Annesi de henüz bir yavruy-
ken evimizin 00 metre kadar aşağısında 
olan bir apartmanın depo olarak kullanılan 
girişindeki bölüme girip orada kilitli kal-
mıştı. Raylı demir kapısı vardı deponun. 
Rayla kapı arasında da iki parmak kadar, 
malum, açıklık olur. Eşim geçerken so-
kaktan, acıklı miyavlama sesini duyunca 
oradan, bir kedinin kapana kısılıp kaldığını 
anlamıştı. 

Ortalama bir ay kadar oğlum ve eşim 
su ve yemek verdi o kısa aralıktan. Şeffaf 
plastik kap üzerine su döktüler her gün. 
Yine benzer bir kapla da yemek verdiler. 
Sonunda o apartmandaki deponun sahibini 
bulup ona açtırdık kapıyı ve kurtardık hay-
vancağızı. Büyüyüp güzel bir kız oldu. İşte 
Kör Oğlan’ın annesi de oydu. Bir senedir 
filan yok, göremiyoruz. Muhakkak ki öldü. 
Ya hastalıktan, ya da arabaların çiğneme-
sinde n...

Zaten sokak hayvanlarının ömürleri ne 
ki ...

En fazla birkaç sene... O da en şanslı 
olanları için. Çoğu ise daha yavruyken ya 

ezilip ölüyor ya açlıktan, hastalıktan...
Şimdi de gelelim, K r Bıdık kızımızın 

hi kâ ye sine ...
Daha önce de konu etmiştik kızımızı. 

O da evimizin alt kısmındaki metruk ge-
cekonduda doğmuş yavrulardan biriydi. 
Gözü aşırı iltihaptan patlayıp dışarı çıkın-
ca, aldı geldi eve Sultan, onu da. Tedavi et-
tik. O göz eriyip düştü. Şu anda sağlığı son 
derece yerinde. Neşeli, sevecen, insana çok 
yakın, çok sıcak. Diğer kedilerle de arası 
pek hoş. Oyuncu, mutlu...

Bugünkü duruşmayla ilgili olarak da bu 
acı tatlı hikâyeleri anlatmış olalım istedik. 

marım sizi sıkmamış, başınızı ağrıtma-
mışızdır. Selam ve sevgiyle... 11 Temmuz 
2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Seversen acı çekersin...
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Kurtuluş Partili Avukatların 
“Kedi Davası” Duruşmasıyla 

ilgili açıklaması:

Genel Başkan’ımız
Nurullah Efe-Ankut’un

“Kedi Davaları” devam ediyor
Genel Başkan’ımız ve kendisi gibi 

emekli öğretmen olan melek eşi Hacer 
Ankut Yoldaş’ımız hakkında, kedilere ve 
sokak hayvanlarına baktıkları için; hayvan, 
ağaç, doğa ve insan sevgisinden nasibini 
almamış, siyasi olarak da AKP’giller’den 
oluşan bazı komşularının düzmece şikâ-
yetleri üzerine açılan davalardan biri daha 
görüldü.  

İstanbul Anadolu 5 . Asliye Ceza Mah-
kemesinde bugün görülen davada dosya-
nın zlaştırma Bürosundan dönüşünün 
beklenmesine karar verilerek duruşma 
07.12.2017 gününe saat 11.00’e ertelendi. 

Genel Başkan’ımızın hakaret ve bı-
çakla yaralama suç isnadı ile yargılandığı 
davada Genel Başkan’ımız hakkında şikâ-
yette bulunan komşusu da hakaret ve tehdit 
suçlarından yargılanıyor.

Genel Başkan’ımız hakkında şikâyetçi 
olan kişi, olay tarihinden iki gün önce Ge-
nel Başkan’ımızın eşi Hacer Yoldaş’ımı-
za, Hacer Abla’mıza yönelik hakaretinin 
ve tehdidinin hesabının sorulması üzerine 

Genel Başkan’ımız hakkında atfı cürümde 
bulunmuştur.

Şikâyetçiyi yönlendiren kişi de, bele-
diye başkanı AKP’giller’den olan bir be-
lediyede çalışan, Genel Başkan’ımızın bir 
diğer eski komşusudur. Bunların hayvan, 
bitki, doğa düşmanı olmaları DNA’larında 
var. Şanlı Gezi isyanımız da bunların hay-

van, bitki, doğa düşmanlıklarına bir tepki 
olarak patlamıştı hatırlayacağınız gibi.

Bu hayvan, bitki ve doğa düşmanları, 
avukatlarının imzasıyla mahkemeye ver-
dikleri en son dilekçelerinde, davanın ko-
nusuyla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen 
ve sanki gizli saklı bir şeyi ifşa ediyorlar-
mışcasına, Genel Başkan’ımızın Halkın 
Kurtuluş Partisi Genel Başkanı olduğunu 
ihbar etmiş oluyorlar akılları sıra. Yargı-
da peşpeşe yapılan AKP operasyonlarıyla 
yargının AKP bürolarına dönüştüğünden o 
kadar eminler ki “nasıl olsa hâkim de bizim 
kafadandır. Nurullah Efe-Ankut’un siya-
si kimliğini öğrenince hâkim, istediğimiz 
gibi karar verir diye düşünüyorlar demek 
ki.

Ama bu zavallılar, bu insan müsved-
deleri bile olamayan, bu insan, hayvan, 
bitki dışında d rdüncü tür olan yaratık-
lar bilmiyorlar ki siyasi kimliklerimiz 
nedeniyle, HALK N KU TULUŞ PA -
TİLİ olmamız nedeniyle bize verilecek 
her ceza, ceza değil insanlığa miras bıra-
kacağımız bir onur belgesidir bizler için. 

Yüreği insan, hayvan, doğa, ağaç sev-
gisiyle dolu Genel Başkan’ımız ve eşinin 
yargılandığı bu davalar AKP’giller’in elin-
de Yargının geldiği içler acısı durumu da 
sergilemektedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar! AKP’gil-
ler’in mahkemeleri ne kararlar verirse 

versin, eninde sonunda Kazanan/Yenen 
biz olacağız, insanlık olacak, hayvansever-
lik, ağaçseverlik, doğaseverlik olacaktır. 
11.07.2017

Kurtuluş Partili
Hukukçular

Prometheus çağlar öncesinde 
özgürlük ve adalet adına aydınlık ve 
uygar bir dünya kurmak için Tanrısal 

düzene kafa tuttu. Bugün benzer bir direnişi 
işlerini ve onurlarını geri isteyen Nuriye ve 
Semih sürdürüyor.

Çünkü bir kez daha ateşi çalma cüretini 
gösterdiler. Ölümsüz dirençle ellerinde 
tutukları adalet meşalesi ülkemizin 
üzerine çöken karanlığı aydınlatıyor. Tıpkı 
Prometheus’un Olympos Dağından çaldığı 
ateşle insanlığı kurtarması gibi.

O ateş ki, o gün bugündür zalimlerin 
saltanatını yakıp kavurmaya devam ediyor.

Ne yazık ki, ülkenin onuru iki insanın 
omuzlarında yükseliyor. İşkence, tutsaklık 
korkutmuyor bu cesur yürekleri.

Açlık grevindeki genç devrimcilerin 
kararlılığı karşısında “Saray Firavunu” ise 
iyice çaresizliğe sürüklendi. Öyle ki en son 
İçişleri Bakanlığı bir kitapçık yayımladı. 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 
haklarında açılmış ve karara bağlanmamış 
davalar delil gösterilerek “terörist” 
ilan edildiler. Artık “Saray Teröristi” 
çaresizliğin dayanılmaz sancısı içinde ne 
yapacağını bilemez şekilde kıvranıyor.

İşte efsane tam da burada başlıyor. 
Prometheus Tanrılardan ateşi çalıp 
insanlara vermiş vermesine ama Tanrıların 
öfkesi hiç dinmemiş.

Bugün yaşananlar Nuriye ve Semih’te 
vücut bulan adalet ve özgürlüğe karşı 
Tanrıların dinmeyen öfkesidir.

İlk devrimci ateş
Tanrıların insanlara yönelik 

hükümlerinin gittikçe kötüye gittiğini 
gören Prometheus, Tanrılardan ateşi 
çalarak insanlara vermiş ve Tarihin ilk 
devrimci ateşini yakmıştır.

Bedelini, bir kayaya bağlanarak kartal 
tarafından ciğerinin yenmesiyle ödeyen 
ateş hırsızının başlattığı mücadele o günden 
bu yana hiç bitmedi.

Tarihin her döneminde zulme baş 
eğmeyen binlerce Prometheus yaşadı ve o 
ateş hep yanmaya devam etti.

Bugün aramızda baskılara, 
hukuksuzluğa itiraz eden binlerce 
Prometheus var.

Artık ateş çalınmıştır bir kere 
Tanrılardan ve insanlığın eline geçmiştir.

2700 yıl öncesinde ağır işkenceyle 

dolu 0 yıl geçiren Prometheus şunu 
haykırmıştır:

“ eus tahtından inmedikçe benim 
işkencelerimin sonu yoktur.”

Devrimci Prometheus’un bize anlatmak 
istediği şudur aslında.

“İnsanlık zgürlük yolunda sonuna 
kadar mücadele etmelidir.”

Bu efsane Tarih boyunca Tanrısal güçleri 
elinde tuttuğunu söyleyen iktidarlara 
karşı insanlığı daha güzel yarınlara 
kavuşturmayı isteyen devrimcilerin sesi 
olmuştur. Aydınlığın ve uygarlığın simgesi 
sayılan ateşin insanlığın eline geçmesiyle 
başlayan bu devrimci mücadele, insanların 
kendi yapıcı ve yaratıcı güçlerinin farkına 
varmalarıyla taçlanmıştır.

Artık insanlık Prometheus’un 
önderliğinde Tanrısal gücü elinde tutan 
kirli iktidarlara karşı direnecek ve sömürü 
olmayan, eşit, barış içinde bir dünya kurup 
özgürlüğünü kendi elleriyle kazanacaktır.

Onurlu direnişlerini sürdüren Nuriye 
ve Semih yoldaşlar ile ateşi çıplak elleriyle 
tutan savaşçıları en güzel Can Yücel 
anlatsa gerek.

purometos, bir hırsız
tanrıları soymuş,
ateşi çalmış
yanar gazı,
sen misin purometos!..
kafkas dağlarında bir
kayaya çakılmış,
karaciğerine de iki kartal,
vur, allah vur!..
mustafa kemal’den önce, ilk
kemalistti kendisi, belki de siroz
prometos

Ankara’dan
Bir Yoldaş

Ateş hırsızları: Nuriye ve Semih

Öyle görünüyor ki sizi ya katlede-
cekler, ya da Vernicke Korsakoff 
hastası edip ömür boyu süründü-

recekler.
Sağlı sollu Amerikancı satılmışlar 

medyası, Sorosçu Kemal’in “Adalet” sos-
lu, koltuğu kurtarma “yürüyüş”üne kilit-
lenmiş durumda. 15 Temmuz ve 16 Nisan 
sonrası, Kaçak Saray önünde utanç verici 
bir alçalma, diz çöküş ve teslimiyetinin 
yarattığı sarsıntıyla çatırdayıp sallanan 
koltuğunu kurtarma “yürüyüş”üne...

Ne melek yüzlü, melek kalpli Nuri-
ye’nin eriyip tükenmiş, 5 kilo kalmış 
bedeni kimsenin umurunda, ne de onuru 
en önde tutan Semih’in kasları günbegün, 
dirhem dirhem azalıp tükenen iç organlar-
dan ve sadece bir iskeletten ibaret kalmış 
bedeni...

Bu Amerikan işbirlikçileri, bu vatan 
millet ve halk düşmanları, bu Mustafa 
Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanları 
böyle bir ortamda gümbürtüye götürmek 
istiyorlar sizi...

Öyle karamsarım ki sizler için, bu do-
laplar, bu düzenler dünyasından ayrılıp 
melek olacakmışsınız gibi geliyor bana...

Acınız, mateminiz, davanız bize kala-
cak...

Size layık olmaya hep devam edece-
ğiz biz...

Ve en sonunda da, insancıl bir dünya 
kuracağız.

Ne elinizden alınan öğrencileriniz 
unutacak sizi, ne de biz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz

6 Temmuz 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Altın kalpli evlatlarım!
Acımasız cellatlar eline düştünüz...

Besin Zehirlenmeleri ülkemizin 
önemli bir sorunu haline geldi. 
Eskiden de gördüğümüz besin 

zehirlenmeleri, son yıllarda toplu yemek 
firmalarının artması ve pek çok toplu 
yemek yenilen yerlere yemek verilmesi 
nedeniyle daha çok meydana gelmeye 
başladı. Aslına bakılırsa ülkemizin tümünü 
göz önüne alırsak, mutlaka bir ilimizde 
toplu yemek yenen bir yerde besin 
zehirlenmesi haberinin olduğunu görürüz. 
Besin zehirlenmesinde temel olarak tavuk 
ve et ile olan zehirlenmeler başı çekiyor. 
Diğer besin zehirlenmelerinden biri de 
krema kökenli besin zehirlenmeleridir.

Toplu yemek yenen yerlerde besin 
zehirlenmelerinin nedeni, maliyeti 
düşürelim diye yapılan işlerdir. Kıyma çok 
çabuk bozulan bir besindir. Bu nedenle 
hazır kıyma satışı ülkemizde yasaktı. Ama 
2016 yılında yapılan bir değişiklik ile bu 
yasak kaldırıldı. https:// .sutdunyasi.
com/haberler/mevzuat/kasaplarda-hazir-
kiyma-kofte-satisi-serbest/

Hazır kıymalara tavuk derisi, sakatat 
konarak maliyet düşürüldüğü haberleri 
de çok yaygın olarak yayınlanıyor. 
Tavuk eti ise özellikle yaz aylarında 
besin zehirlenmelerine yol açıyor. İyi 
pişmemiş tavuk döner bunun en önemli 
örneklerinden.

Son yıllarda toplu yemek yerlerinde 
besin zehirlenmelerinin artması Kamu 
İhale Mevzuatına göre en düşük fiyatı 
veren firmaya ihale verildiği için deniliyor. 
En fazla düşük fiyat veren firma da maliyeti 
alabildiğince düşürmek için binbir yöntem 
geliştiriyor. Kamu yönetimleri de firmaları 
denetlemek konusunda çok yetersiz 
kalıyorlar. Sözleşmelerde, firmanın yaptığı 
yanlışlara ilişkin tutanaklar tutarak, ihalenin 
iptali söz konusu olduğu halde, kamu 
yöneticileri bu yolu pek kullanmıyorlar. 
Böyle olunca da bu yanlışlar daha pahalıya 
patlıyor. Bazen Kışlada asker, bazen yurtta 

veya okulda öğrenci pek çok vatandaşımız 
besin zehirlenmesinden acili boyluyor.

Ortaokul ve Liseyi yatılı okudum. 
Ortaokulda yemek yapımına yardım 
ederdik. Lisede bunu yapmadık ama hep 
kadrolu devlet memurları yemeklerimizi 
yaptı.

zun yıllar İstanbul’da çalıştığım 
kamu hastanesinde de ilk yıllarda yemek 
yine kadrolu aşçılar tarafından yapılıyordu. 
1 0’lı yıllarda başlayan yemek, güvenlik 
ve temizlik işlerinde taşeron firma veya 
hizmet alımının devreye girmesiyle birlikte, 
işler değişti. Yemek ihalesini alan taşeron 
firma daha kalitesiz yemeği bize sunmaya 
başladı. Nöbetçi doktor olduğum bir gün 

tavuk etinin bozuk olduğunu gördüm ve 
tutanağımı tuttum. Başhekimliğe verdim. 
Beni caydırmak için binbir türlü ricalar 
geldi.

Çalışanların sağlığı; hatır, minnet, 
rica denerek yok sayılamaz. Her aşamada 
sorumlu kamu görevlisi, yanında 
birlikte çalıştığı çalışanlardan, Okuldaki 
müdür öğrencilerden, Yurttaki müdür 
öğrencilerden, Kışladaki komutan 
askerlerden sorumludur.  İhale vs. 
denerek bu sorumluluktan kaçınılamaz. 
Askerlikte olması gereken yemeği 
askerlerin yapmasıdır. Bizim de yaptığımız 
askerlikte, en çok anılarımızdan biri de 
mutfakta yemek hazırlamak sırasında 
geçen olaylar ile ilgilidir. Günlük yaşamın, 
tam bir minyatürüdür askerlik yaşamı. 
Askerlikte yemek mutlaka askerler 
tarafından yapılmalıdır. Bu çok eski kural 
bozulmamalıdır.

Kamu hizmetlerinde aşırı özelleştirme, 
hizmet alımı iyi sonuçlar doğurmuyor. 
Kamu hizmetini daha ucuza getirelim 
derken, işler daha da berbat oluyor. Tüm bu 
olaylardan doğru dersler çıkarılmıyor. Hâlâ 
taşeron işçi, hizmet alımı, artarak devam 
ediyor. Hizmet alımı yapıyorsan, o zaman 
hizmeti çok iyi denetleyeceksin. Hizmet 
alımı yaparken, çalıştırılan işçinin hakkını 
da koruyacaksın. Çalışanlar sigortalı ve 
sendikalı olacak.  Hizmetin her aşamasını 
da denetleyeceksin.  Bu şekilde bir kamu 
yönetiminde toplu yemek yenen yerlerde 
besin zehirlenmeleri olmayacaktır. 7 
Temmuz 2017

Doç, Dr. Ercan 
Küçükosmanoğlu

(Gaziantep Yeni çizgi 
Gazetesi’nden)

Besin Zehirlenmeleri
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“Cumhuriyet Gazetesi Davası” 
olarak bilinen davanın en sansasyonel 
duruşması geçtiğimiz günlerde 

görüldü. 
Gazeteci Ahmet Şık’ın, “Savunma 

yapmıyorum, itham ediyorum” dediği 
duruşma kamuoyunda geniş bir yankı 
uyandırdı. Sosyal medyada bir anda 
“Tarihi Savunma” başlığıyla Ahmet 
Şık’ın AKP’giller’i ve Pensilvanyalı 
İmam’ı “itham et”tiği savunmanın tam 
metni yayımlanmaya, paylaşılmaya 
başlandı. Ahmet Şık, bir anda AKP 
karşıtlarının kahramanı oluverdi.

Hakkını yemeyelim; aynı davadan 
yargılandığı ve tamamen teslimiyet 
bayrağını çeken diğer meslektaşlarına göre 
yaptığı savunma hem biçim olarak hem de 
içerik olarak farklıydı.

Biçimsel olarak baktığımızda Ahmet 
Şık, aslında yapılması gerekeni yaptı. 
Örneğin, Ergenekon, Balyoz vb. gibi C A 
Operasyonlarında o anlı şanlı paşaların 
düştüğü hataya düşmedi. Hatırlanacağı 
gibi bu C A operasyonlarının kurbanları, 
Partimizin ısrarlı uyarılarına rağmen 
tepeden tırnağa siyasi olan bu hukuk 
maskeli saldırılar karşısında sadece hukuki 
savunmalar yapmakla yetindiler. Sonuçta 
da “Yargıç” olarak kabul ettikleri tetikçiler 
tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezalarına çarptırıldılar. Müebbet hapis 
cezası almayanların aldıkları cezalarsa 
toplamda yüzlerce yılı buluyordu. ABD 
Emperyalistleri ve AKP’giller iktidarı canla 
başla hukuki savunmalar yapmaya çalışan 
bu zavallıları tümüyle teslim aldığına kanaat 
getirdiği anda onları serbest bıraktı. Ancak 
geride sadece birer kişilik enkazı kalmıştı. 
Sadece kendileri diz çökmekle kalmadılar, 
aynı zamanda Türk Ordusu’nun bugün 
içine düşürüldüğü içler acısı trajedinin de 
en büyük günahkârlarından biri oldular.

Ahmet Şık, işte bu hataya düşmedi. 
Mahkeme salonunu bir propaganda alanı 
olarak kullanmayı bilecek kadar zeki 
olduğunu gösterdi. Ve bu davranışıyla da 

AKP tiranlığından bezmiş olan kitleler 
üzerinde belli bir etki yarattı. 

Bu, işin biçimsel yönüydü…
Gelelim “Şık Savunma”nın içeriğine…

nlü Fransız Hukukçu ac ues erg s, 
“Savunma Saldırıyor” şeklinde özetlediği 
“Kopuş Savunması” formülasyonunda 
şöyle diyor:

“Savunma politikasında her zaman 
iki y ntem olmuştur: ar olan adalet 
mekanizmasını kabul eden uyum 
savunmaları (Dreyfus, Challe) ve yeni 
bir gerçekliği g zler nüne sermeyi 
hede eyen kopuş savunmaları (Sokrates, 
Dimitrov). Birinciler kafalarını 
kurtarırken, ikinciler davalarını 
kazanmışlardır.”

Bizim i ah olmaz Sevr’ci Soytarı 
Sahte Solcular ve başka birtakım 
kesimler tarafından “Devrimci Savunma”, 
“Tarihi Savunma” olarak lanse edilen bu 
savunmayı içerik bakımından incelemek 
için biz de Verg s’in formülünden yola 
çıkalım isterseniz.

Verg s, yukarıdaki alıntıda bir 
“Kopuş”tan söz ediyor.  “Var olan 
adalet mekanizmasını kabul eden uyum 
savunmaları ve yeni bir gerçekliği 
gözler önüne sermeyi hede eyen kopuş 
savunmaları”, diyor. Ve bu Kopuş 
Savunmaları için de Sokrates ve Dimitrov’u 
örnek gösteriyor.

Ahmet Şık’ın “Tarihi Savunma”sı bir 
Kopuş Savunması mıdır?

Kesinlikle hayır…
Biz Gerçek Devrimcilerin anladığı 

manada “Kopuş”, tamamıyla düzenden 
kopmak anlamına gelir. Bu sömürü, vurgun 
düzeninden, bu hayvancıl sistemden 
kopmak anlamına gelir. Dolayısıyla bir 
kopuş savunmasında teşhir edilmesi 
gereken, mahk m edilmesi gereken 
unsurlar; bu sömürü ve vurgun düzeninin 
sahipleri olmalıdır.

Kimdir bu sömürü ve soygun düzeninin 
sahipleri?

ABD-AB Emperyalistleri…

Ya şu anda emperyalistlerin icazetiyle 
iktidarlarını sürdüren AKP’giller, yerli 
işbirlikçiler?

Onların tek işlevi bu hayvancıl 
düzenin bekçiliğini yapmaktır. AB-D 
Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki aşağılık, 
halk düşmanı politikalarının hayata 
geçirmek için en satılmış unsurlardan 
derlediği siyasi parti görünümlü suç 
örgütüdür onlar. 1 50’lerde Menderes’leri, 
60’larda-70’lerde Morrison Sülü’leri, 
daha sonra Özal’ları, Çiller’leri, Molla 
Necmettin’leri çıkarlarına bekçilik 
yaptıran ABD-AB Emperyalistleri son 15 
yıldır bu işi AKP’giller’e yaptırmaktadır. 
Bunlar içinde en uzun süre iktidarda kalanı 
AKP’giller’dir çünkü satılmışlıkta, halk 
düşmanlığında, Amerikan uşaklığında 
öncüllerini fersah fersah geçmişlerdir.

Ahmet Şık’ın savunmasında, bırakalım 
kendisini, emperyalizm olgusunun iması 
dahi bulunmamaktadır.  

Oysa sayfalarca “Tarihi Savunma” 
döktüren Ahmet Şık emperyalizmi bilmez 
mi?

Bilir…
Ne diyor “itham et”tiği savunmasında?
“Türkiye’yi siyasal ve toplumsal 

olarak beraber d nüştüren iki güç olan 
AKP ile Gülen Cemaati’nin birlikteliği 
ve yancı desteğiyle sürdürülen, adına 
iktidar denilen kanalizasyon patladı. 
Yeni Türkiye’ denilen garabeti inşa 

eden, amaca ulaşmak için her türlü 
araca başvurmanın uygun olduğu 
Makyavelist bir anlayışın h kim olduğu 
iki güç; AKP ve Cemaat ayrıştı.” https://
goo.gl/e2 yB

“Türkiye’yi siyasal ve toplumsal olarak 
beraber dönüştüren iki güç olan AKP ile 
Gülen Cemaati”, öyle mi?

Peki, bu “iki güç”ü yaratan, 
palazlandıran, bu vatan hainlerine kendi 
amaçları doğrultusunda el ele, kol kola 
Laik Cumuhuriyet’i yıktıran, ülkemizi 
bu halk düşmanları eliyle parçalanmanın 
eşiğine getiren başka bir güç yok mu?

Var: ABD-AB Emperyalistleri…
Ahmet Şık bunu bilmez mi?
Bilir, bunu da bilir… Bilir de yüreği 

yetmez…
Eğer zülfüyâre dokunursa, yani ABD 

Emperyalistlerine laf ederse başına neler 
geleceğini de bilir. Çünkü zekidir. Ve bu 
zekâsının karşılığında Batı’nın köklü, ajan 
yayın organlarından Times’ın övgülerine 
mazhar olur:

“İngiliz Times gazetesi bugünkü 
sayısında Cumhuriyet davasında 
tutuklu yargılanan sanıklardan Ahmet 
Şık’ın arşamba günkü savunmasına 
sayfalarında yer verdi.

“Times, gazeteci Ahmet Şık’ın, 
Cumhurbaşkanı ecep Tayyip Erdoğan 
ve hükümetini çok sert bir dille 
eleştirdiğini yazdı.

“Gazetenin İstanbul’daki Türkiye 
muhabiri Hannah Lucinda Smith’in 
imzasını taşıyan haberin başlığı, 
“Yargılanan gazeteci, Erdoğan’ın 
kirli hanedanlığını’ eleştirdi.” 
http:// .bbc.com/turkce/haberler-

turkiye- 07 007  
Gördüğümüz gibi, Ahmet Şık’ın sadece 

yerli işbirlikçileri kendi ifadesiyle “itham 
et”tiği savunması bir kopuş savunması, 
bir devrimci savunma değildir. Bu 
haliyle tamamen düzen içi-sistem içi bir 
savunmadır.

Peki, bugünün koşullarında Kopuş 
Savunması ya da Devrimci Savunma nasıl 
yapılır?

Gelin bunu da MİT T R’ları Davasında 
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 
AB-D Emperyalistlerini ve yerli uşaklarını 
kelimenin gerçek anlamıyla yargıladığı, 
“itham etme”nin ötesinde onları mahk m 
ettiği savunmalarını içeren “MİT T ’ları 
Davası” kitabından birkaç bölüm aktararak 
gösterelim:

“Hırsızlar İmparatorluğunun 
kodamanları bizi korkutup 
yıldırabileceklerini sanıyorlar. 
Bizi Meclisteki ibiş muhalefetle 
karıştırıyorlar. Bilmiyorlar ki bizi 
dünyada hiçbir güç yıldıramaz, 
korkutamaz, kararlılığımızı, yiğitliğimizi 
sınayamaz.

“Biz Mustafa Kemal Samsun’a 
çıkarken, daha 1  yaşında emperyalist 
Yunan Ordusu’na karşı, Ege’de 
savaşmak üzere Y rük Ali Efe etesi’nde 
kavgaya giren Hikmet Kıvılcımlı’nın 
ğrencileri ve yoldaşlarıyız. Dünyanın ve 

tarihin en meşru kavgasını, mücadelesini, 
davasını sürdürüyoruz. Eninde sonunda 
ABD Emperyalistlerinin, insan soyunun 
başdüşmanlarının Ortadoğu’daki ve 
ülkemizdeki işbirlikçisi olan bu iktidarı 
yıkacağız. Onlar yargılanmaktan ve 
bu adliyede suçlarının hesabını bir bir 
vermekten asla kurtulamayacaklar. 
Bundan kaçışları yok.

En halkçı halife olan Hz. Ali’nin 
deyişiyle; “Doğruyla savaşan yenilir.” 
Eninde sonunda yenilecekler. Bunların 
tamamı Anayasa dışına düşmüş 

mücrimlerdir, hesap vermekten 
kaçamayacaklar.” Nurullah Ankut, MİT 
T R’ları Davası, s. 12

“Bu iktidar, Türkiye’nin felaketi 
olmuştur. ünkü bu iktidarın 
büyük ve küçük patronları ABD’nin 
BOP’unun eşbaşkanlarından bir tanesi 
olduklarını defalarca dile getirmişlerdir 
kürsülerden, televizyon ekranlarından. 
Türkiye’ye bu rolü oynatmışlardır. e 
ne yazık ki o hainane pro enin hayata 
geçirilmesinde ABD Emperyalistlerince 
kendilerine verilen rolü eksiksiz 
oynamışlardır, oynamaya da devam 
etmektedirler. 

“Meclisteki  Amerikancı Parti de 
yani AKP de, CHP de, MHP de, HDP de; 
ŞİD de, SO da, El Kaide de, El Nusra da, 
etih Ordusu da; PKK de, PYD de, YPG 

de ABD’nin değişik enstrümanlarıdır, 
oyuncularıdır, piyonlarıdır. ABD bunları 
oynatır, birbiriyle kapıştırır, kimisini 
şeytanlaştırır, kimisini melekleştirir, 
süreç içinde bu şeytan ve meleklere 
yer değiştirtir, rol değiştirtir, oyunun 
sonunda da amacına, en azından büyük 
lçüde ulaşır. İşte bunu yapıyor 5 

yıldan bu yana Ortadoğu’daki kanlı 
savaşlarıyla.” age, s. 1

İşte sömürü ve vurgun düzeninden, bu 
düzenin bir aracı olan, egemen sını arın 
“adalet” mekanizmasından kopuş budur. 
Devrimci Savunma, Tarihi Savunma 
budur…

Şunu da belirtmeden bitirmeyelim; 
burada söz konusu olan, bir kişinin yaptığı 
savunmanın eleştirisi değildir. Bu bir 
yaklaşım meselesidir. Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi günümüzde devrimciliğin, 
demokratlığın, ilericiliğin en başta gelen 
kriteri antiemperyalist olup olmamaktır. 
Emperyalizmden bağımsız, bu gerçeğe 
değinmeyen her iktidar eleştirisi “şık” 
olabilir ancak kesinlikle doğru ve çözüm 
getirici olmaz. Aksine, AKP zulmünden 
bunalmış halkımız nezdinde gerçek 
suçlular teşhir edilmemiş, gizlenmiş, 
hatta korunmuş olur. Ve kimilerinin 
gafilliğinden, kimilerininse hainliğinden 
dolayı ülkemizde yaşanan aydın sefaletinin 
sebebi budur. q

“Şık” bir savunma mı, devrimci savunma mı?..

İnsan toplumunda sını ı toplum düze-
ninde, çıkar çatışmaları beraberinde 
şiddeti doğurur. Kapitalist düzene ka-

dar açık olan şiddet, bu düzende hem gizli 
hem de açık olarak sürer. Geberen Kapita-
lizm demek olan Emperyalizm çağında ise 
Emperyalist ülkeler açıktan ya da o ülkede 
işbirlikçileri aracılığıyla halka şiddet uygu-
larlar.

lkemizde hayatın her alanında şid-
det hüküm sürüp gidiyor. Toplumsal ha-
yatın, belirleyicisi olan üretim ilişkilerinde 
şiddet ise çok bariz görülüyor. Sermaye 
sınıfının aşırı örgütlü olup, işçi Sınıfının 
örgütsüz olduğu ülkemizde işçiler aslında 
cehennemde yaşıyor gibiler. Adına kap-

italizm, demokrasi, burjuva düzeni de-
nilen bu düzende, aslında İşçi Sınıfının 
işgücünü pazarlık yoluyla satması gereki-
yor. Bunun aracı da özgür toplu pazarlık ve 
grev düzenidir. Kabaca demokrasi denilen 
düzenin esas alt yapısı budur.

lkemizde 27 Mayıs 1 60 Politik Dev-
rimi ve 1 61 Anayasası ile özgür toplu pa-
zarlık ve grev düzeni hayata geçirilmişti. 
Bu düzen 12 Mart 1 71 ve 12 Eylül 1 0 
Faşist Darbeleriyle ortadan kaldırılır.  On 
beş yıldır süren AKP’giller iktidarı İşçi Sı-
nıfının haklarını iyice kısıtlayan pek çok 
yasal düzenlemeyi bu süreçte yapar. Ge-
çenlerde Tayyip Erdoğan işverenlere yaptı-
ğı konuşmada “Olağanüstü Hali sizin için 

uzatıyoruz, bu d nemde işçilere grev 
yaptırmıyoruz” diye açıkça söyledi. Top-
lu pazarlık düzenine bir darbe geçen sene 
istihdam büroları kanunu yasalaştırılarak 
yapıldı. Şimdi de arabuluculuk sistemi, iş 
mahkemelerinin yerine geçirilerek, İşçi Sı-
nıfının tüm yasal hakları bir kez daha cen-
dereye alınıyor.

Şiddet tek başına, soyut olarak ele alın-
dığında, şiddet ile baş edilemez. Bataklığı 
kurutmadan sivrisinekle mücadele ede-
mezsiniz. Çok basit bir örnek, günümüzde 
Taliban, El Kaide, ŞİD gibi örgütleri kim 
yarattı?

AB-D emperyalistleri.
Şimdi ne yapıyorlar?

Güya bu Ortaçağcı örgütlerle mücadele 
ediyorlar. “Gidin bunu külahıma anla-
tın, yemezler demek” lazım. 

 İşçi Sınıfı bugün hak aramak için fab-
rika önlerine çıktığında polis şiddetine uğ-
ruyor.  Bununla birlikte esas büyük şiddeti, 
işçiyi işten atan,  fazla mesaisini vermeyen, 
iş kazalarına karşı önlem almayan işveren 
uyguluyor.  Yaslarımıza göre hâlâ kamu 
yönetiminin işçi ile işveren arasında taraf-
sız olması gerekirken, işverenin tarafını 
tutuyor. Günümüzde işverenler işi daha da 
büyüttüler. “Ben fabrikalarımda binler-
ce işçiye ekmek veriyorum” diyen işve-
renler var. Aslında bildiğimiz gibi işçiler, 
işverenin ekmeğini vermiş olurlar. “Allah 
rızası için bu işçileri çalıştırtıyorum” di -

yenler var. Yani dini de bir baskı aracı ola-
rak kullanan bir sermayedar sınıfı var artık.  

retim ilişkilerindeki bu gerçeklik, hayatın 
tüm alanlarına yansıyor, hastanede, sokak-
ta, çarşıda pazarda halkımız şiddetle karşı 
karşıya kalıyor.

Şiddetten halk olarak kurtulmamızın 
yolu, Finans-Kapital  Tefeci-Bezirgân or-
taklığıyla kurulan, AB-D Emperyalistleri-
nin kontrolündeki bu düzenden kurtulmak-
tan geçiyor. Bunu da ancak Demokratik 
Halk Devrimi için, halkını örgütleyen İşçi 
Sınıfı Partisi yapabilir. İşte Halkın Kurtu-
luş Partisi bunun için var.

Kurtuluş Partili
Bir Doktor

Şiddeti yaratanlar kimlerdir?



Yıkımlara karşı mücadele ederken 
gözaltına alınan Gebze/Kirazpınar 
Halkına desteğe gittiğimde, 

evi başına yıkılan, bugünlerde kanserle 
mücadele eden, çok sevdiğimiz eski bir 
Direnişçi İşçi olan Ali Gönülaçar Abi’mizin 
yıkılan evini gördüğümde boğazıma 
düğümlenenlerdir:

Sallanan Pencere, Sallanan 
Hayatlar…

Bir işçinin göz nuru, emeği, yuvası, 
başını soktuğu evi…

Ve çocukları gibi baktığı ağaçları, 
çiçekleri, sebze fidanları…

Yıktılar hiç acımadan…
Oysa tüm hayatıydı, elindeki tek 

varlığıydı, nefes aldığı tek yerdi.
Her parçasına alınteri damlamıştı.
Hiç acımadılar hem de!
Kanser düzeninin kanser illeti de 

yapışmıştı ciğerlerine.
O bir hastane odasında her şeyden 

habersiz yatarken gelip yıktılar biricik 
yuvasını,

Tek varı yoğunu.
Direndi mahalle halkı!
Ranta kurban gidiyorlardı... 
Direndiler!
Ama bir canavar salladı pençesini ve 

aldı evin yarısını.
Yavrularını, çiçeklerini katletti.
Direndi kadınlar!
Attılar kendilerini canavarın önüne 

korkusuzca!
“Burası babamın emeği!” dedi kızı…
Sevgili eşi tuttu kolundan “biri”nin; 

“yapmayın!” dedi. 
“Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var!”
Bir damla yaş süzüldü gözlerinden o 

“biri”nin.
Karşılarına çıkardıkları da Halk 

çocuklarıydı. 
Ama ne fayda!
Emir büyük yerdendi. 
Savurdular kadınları.
Fırlattılar sağa sola.
Canavar, işçinin koklamaya kıyamadığı 

çiçeklerini ezip geçti.
Saldırmaya başladı.
Meyvesini tüm komşularıyla paylaştığı 

erik ağacını söküp aldı bir hamlede!
Kim bilir kaç çocuğun yiyeceği olacak 

erik dolu dallar yerlerdeydi.
Daha yeni meyve veren asmaları 

kopardı,
Ezdi geçti!
Kolunu attı duvara canavar!
Koparıp aldı güzelim evin kocaman bir 

parçasını.
Ciğerleri koptu sanki çaresizce 

izleyenlerin. 
Kadınlar kanser iletinin 

ciğerlerini kemirdiği Evlerinin 
Direğine mi yansın;

Kanser düzeninin yok ettiği 
yuvalarına mı bilemediler.

Acıdan oradan oraya attılar 
kendilerini.

Ve her şey bitti...
Geriye yerlerde acıdan 

kıvranan ağaçlar ve çiçekler kaldı.
Ve sallanan bir pencere…
Geriye sallanan hayatlar 

kaldı…

17.07.2017

Kurtuluş Partili
Bir Hukukçu
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ekmeğini biraz da olsa büyütmek için sen-
dikaya üye oldu. Ondan sonra da buradaki 
sendikal örgütlenmeyi sahiplendi, sendika-
lı olduğu için işten çıkarılanlar arasında Ali 
Abi de vardı. İşimi kaybederim korkusu 
duymadı hiç.

Yılmadı, Partimiz öncülüğünde başlatı-
lan amzey Direnişi’ne katıldı. Disiplin-
liydi. Direniş alanına geç gelen işçileri, bu 
bizim kavgamız, diye vaktinde gelmeleri 
için uyarırdı. Gündüz Direniş alanındaydı; 

akşam da halen fabrikada çalışmakta olan 
işçileri örgütlemek-sendikaya üye yapmak 
için HKP’li yoldaşlarıyla birlikte ev ev do-
laşırdı. Bu süreçte eşi de kendisini her za-
man destekledi. 

lkemizin en yiğit, en cesur, en ka-
rarlı, yurtsever ve halksever insanlarıyla, 
HKP’lilerle tanışmıştı artık. Onlarla hemen 
kaynaşıverdi, etle tırnak gibi. Çünkü statik 
karakteri uyuşuyordu HKP’nin doku-
suyla. Haksızlığa tahammül etmezdi Ali 
Abi de. Önce kendini, kendi çıkarını değil 
hep daha zor durumda olan insanları, kom-

şularını, dostlarını düşünürdü. Dürüsttü, 
mücadelede kararlıydı, kolay pes etmezdi. 
Bu yüzden aramızdan ayrıldığında evine 
taziyeye gelen herkes, komşuları, akrabala-
rı; “Herkese yardım elini uzatırdı”, dediler 
onun için. “Hepimizin üstünde hatırı var”, 
dediler.

Partisiyle kaynaştıktan sonra olanak-
ları ölçüsünde hep mücadeleye destek 
oldu. Partimizin Gebze İlçe rgütü’nün 
kurucuları arasında yer aldı. Yaşamını 
yitirdiği zamana kadar da Gebze İlçe r-
gütü’müzün Mali Sekreterlik görevini 
yürüttü. Milletvekili adayımız oldu. Eşi 
de mücadelesinde kendisini hep destekledi. 
Partimizin yöneticileri arasında yer aldı. O 
da geçtiğimiz iki seçimde milletvekili ada-
yımız oldu.

Evlerinde yoldaşlarını hep büyük bir 
misafirperverlikle ağırladılar. Yemek ye-
dirmeden bırakmazlardı.

Ali Abi için 1 Mayıs’ların hep yeri ayrı 
olmuştur. Ailesinin geçimi için bir katkı 
olsun diye keçi beslemeye başlamıştı. Bu 
yüzden birkaç yıldır 1 Mayıs’lara gelmesi 
aksamıştı. Bunu her seferinde hem mahcup 
hem üzgün olarak söylerdi. Hastalanıp ya-
tağa düşmezden önce keçilerini sattı. “Bu 
yıl, kesin geliyorum 1 Mayıs’a. Ayakbağı 
olan her şeyden kurtuldum. Beni almadan 
gitmeyin”, dedi. Ama hastalığı onu yatağa 
düşürünce gelemedi, çok istemesine rağ-
men. “Kesin gelecektim, bu sefer de bu 
illet bizi esir aldı.”, dedi… 

Yaşadığı Gebze Kirazpınar Mahalle-
si, AKP’giller tarafından yıkıma, ranta ve 
talana açılmıştı. Başbakanlık’a bağlı Em-
lak Konut tarafından buraya lüks siteler 
yapılmaya başlanmıştı. Mahallede yaşayan 
ve arsaları tapulu olan halkın buradan atıl-
ması gerekiyordu. !  Emlak Konut, mahal-
le halkının taşınmazlarını yok pahasına al-
mak, mahalleyi yağmalamak, talan etmek 
istiyordu. İşte Kirazpınar Mahalle Halkı 
bu talana, yağmaya ve en son Gebze Be-
lediyesinin yıkım kararına karşı mücadele 
etti. Ali Abi hastalığı onu yatağa mahk m 
edene kadar bu mücadelenin öncülerinden-
di. Mahallede yaklaşık 1000 kişinin katıl-
dığı yürüyüşler yapıldı. Ondan sonra da 
yoldaşları devraldılar görevi. Mahalledeki 
yıkıma, talana ve ranta karşı mücadele her 
geçen gün büyüyerek devam etti. Yıkım 
ekiplerinin evlerini yıkmasına karşı HKP 
ncülüğünde, Türkiye’nin gündemine 

oturan cesur ve kararlı bir direniş gös-
terdi mahalleli.

Ali Abi hastanede kanser illetiyle ce-
belleşirken, eşi Emine Abla da evinin yıkıl-
masına karşı direnişte en ön saftaydı. Evini 
yıktırmamak için çırpındı, ama AKP’gil-
ler’in tıpkı kendileri gibi Para Tanrısı’n-
dan başka Tanrı tanımayan, sahip oldu-
ğu işyeri bile kaçak olan Belediye Başkanı 
yıkım kararı vermişti bir kere. Bunlarda 
vicdan yoktur, insanlık yoktur, insani duy-
gular yoktur. Emine Abla’nın Eşim hasta, 
demesine rağmen dinlemediler. Vurdular 

kepçeyi Ali Abi’nin binbir emekle yaptığı 
evine. Cennet bahçesine çevirdiği bahçe-
sindeki ağaçlarını söktüler. Her birine alın-
teri damlamıştı, acımadılar.

Ali Abi hasta yatağında bunlardan ha-
bersiz yatıyordu. İstemeye istemeye söyle-
diler, ne de olsa iyileşecekti. Eve gelecekti. 
Ne diyeceklerdi o zaman? Ömründen ömür 
gitti Ali Abi’nin. Bu kanser illeti gibi insa-
nın yaşamını ıstıraba çeviren kanser düze-
ni, kısacık ömrü kalmış bir insana onu da 
çok görmüştü. Ömrünün son günlerini, ne 
olacak bu çoluk çocuk evsiz barksız, diye 
düşünerek geçirdi.

Şimdi o artık yok. Ama mücadelesi de-
vam ediyor ve edecek. Ona son günlerinde 
bile kanser ağrılarından daha beter acılar 
çektiren Para Tanrısı tapıcıları hesap vere-
cek elbet. Sadece ona değil, İşçi Sınıfımı-
zı ve Emekçi Halkımızı acılar, zulümler, 
gözyaşları içinde bırakan AKP’giller de 
onların ağababası ABD-AB Emperyalist-
leri de kendi vicdanından, bağımsız ve 
zgür aklından başka hiç kimseden tali-

mat almayan halkçı yargıçlar tarafından 
yargılanacak bir gün. Hak ettikleri cezaları 
alacaklar. 2 .07.2017

Ali G nülaçar Mücadelemizde Yaşı-
yor

İstanbul’dan
Yoldaşları

Ali G nülaçar
mücadelemizde yaşayacak!

Sallanan Pencere, Sallanan Hayatlar

Baştarafı sayfa 1 ’da

Böylesi bir momentte yapılan Genel 
Kurulların değerlendirilmesi, kamu emek-
çilerinin sendikal mücadelesi bakımından 
ve Sendikamız Eğitim-İş’in geleceği açı-
sından önem taşımaktadır. Bizler, Halkçı 
Eğitim Bilim Emekçileri olarak bu değer-
lendirmeyi devrimci dürüstlüğümüz gere-
ği, sta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın da dile 
getirdiği gibi, kangreni iyileştirebilmek 
için neşteri en derine vurarak yapmak du-
rumundayız. 

Türkiye’de İşçi Sınıfı açısından OHAL 
şartlarında bile devrimci sınıf sendikacılığı 
yapan DİSK Nakliyat-İş hariç  yıllardan 
beri nasıl bir “sendikalar faciası” yaşanı-
yorsa, bugün Kamu Emekçileri Cephesin-
de de bir “sendikalar faciası” yaşanmak-
tadır adeta.

Devrimci mücadele tarihi bize göster-
miştir ki; birçok sendika, sınıf ideolojisin-
den uzak önderliklerin ekonomist politika-
larıyla sınıf uzlaşmacılığı batağına sapmış, 
giderek sendikacılığı meslek edinen çıkar 
kapısı olarak gören  bürokratik unsurların 
ihanetine uğramıştır.

Sendikal örgütlerin kendilerini devam 
ettirmesi ve yeni kazanımlar sağlayabil-
mesi, örgütlenme gücüne ve mücadelesine 
bağlıdır. yeleri ile sağlam ve güvenilir 
bağlar kuramamış örgütler sayıca büyük 
olsa da ne siyasi harekete ne de sendikal 
harekete yeterince katkıda bulunamazlar. 
Örgütlenmesini üyelerinin taleplerine ve 
sınıf mücadelesi perspektifine göre belirle-
yemeyen sendikalar hızla eriyerek güçleri-
ni yitirirler.

Sürece sınıf yararına müdahale edici, 
somut, militan, doğru taktikler geliştireme-
yen; üyeleri tarafından netçe anlaşılmış ve 
içselleştirilmiş açık, net, sürekliliği olan ve 
mutlaka sonuç alıcı mücadele stratejileri 
dolayısıyla da politikaları olmayan sendi-
kaların başarı şansı yoktur. 

Sınıf ve kitle sendikası olma iddiası ile 
kurulan Eğitim-İş Sendikamız bunun ge-
reklerini yerine getirilebildi mi?

Ne yazık ki HAY R!
Bu Hayır’ın en somut ve açık delili en 

son şube genel kurul süreçlerinde yaşanı-
lanlardır.

Genel Kurul salonlarında nelerle 
karşılaştık?

stalarımız “insan nasıl yaşıyor ise 
öyle düşünür-davranır” tespitinde bulunu-
yorlar. Yani kişiler içinden çıkageldikleri 
sosyal sınıfın, zümrenin eğilimlerini, ina-
nışlarını ve zaa arını taşırlar. Genel kurul 
salonlarında bunların somut, nesnel örnek-
lerini bol bol gördük, yaşadık. Oldukça sö-
nük, heyecansız, iddiasız ve katılımın son 
derece düşük olduğu süreçlere içimiz acı-
yarak şahit olduk.

Aynı dünya görüşüne sahip küçükbur-
juva-burjuva  olan, aynı siyasi örgütlenme 
içerisinde yer alanların kendi aralarında 
ikiye üçe bölünüp, ilkesiz ittifaklarla ayrı 
listelerde güya “mücadele” ettiklerine, 
düne kadar birbirleri hakkında söylemedik-
lerini bırakmayan kişi ve yapıların,  listede 
yer kapma uğruna olmadık pazarlıklarına, 
mavi boncuk dağıtmalarına tanık olduk.

Eğitim-İş’i kendi kişisel ikballeri için 
bir atlama tahtası olarak kullanmak isteyen 
bu kişiler sendika organlarını ele geçirmek 
için her türden ahlaksızlığı yapmaktan, ifti-
rayı atmaktan, yalanı söylemekten geri kal-
mıyorlar. T RK-İŞ’te vücut bulan Ameri-
kan tipi sarı gangster sendikacılığa rahmet 
okutan davranışları ile Eğitim-İş’i hızla 
sarı gangster sendikacılığa teslim etmekte 
epeyce yol almış durumdalar ne yazık ki! 
Eğitim-İş’i özünden uzaklaştıran bu anla-
yışın temsilcileri, ülkemizin yangın yerine 
çevrilip BOP kıskacına sıkıştırılıp parça-
lanmaya çalışıldığı bir dönemde sendikal 
mücadeleyle, toplumsal mücadeleyle ilgili 
doğal olarak tek söz söylemediler, söyleye-
mediler.

Çoğu delege, oy verme işleminin bitim 
saati olan saat 17:00’ye doğru salona geldi 
ve adeta bürokratik bir işlemi gerçekleşti-
rircesine kurşun asker biçiminde oy kulla-
nıp gittiler. Sınıf ve Kitle sendikacılığıyla 
uzaktan yakından ilgisi olmayan anlayışlar, 
üyelerin tartışma süreçlerine katılmasını 
istemezler, o süreçlerden uzak tutarlar üye-
leri. İşte bu durumda Eğitim-İş’e hakim 
olan anlayış tarafından özellikle ayarlandı, 
Genel Kurullarda.

Eğitim-İş’e hakim olan anlayışın, kendi 
küçükburjuva-burjuva ideolojileri dışında 
kalan siyasi yapılarla ilgili olarak ciddi cid-
di söz alıp, siyasi yasak getirme söylem ve 
çağrı yapma eylemleri, Eğitim-İş’in kendi 
tüzüğünün bile inkar edildiği geri bir nok-
taya götürülmek istenmesinin en büyük 
kanıtıdır.

Ağızlarını açtıklarında “EN” Atatürk-
çü, demokrat, bağımsızlıkçı kesilenlerin; 
genel kurul salonlarına davet ettikleri ve 
meclisteki muhalif !  duruşları nedeniy-
le gururlandıkları milletvekillerinin “Bu 
AKP bize yıllardır birlikte olduğumuz 
NATO, ABD ve AB ülkelerini bile düş-
man etti” söylemini alkışladılar elleri 
patlarcasına. TÖS’ü gururla anarız ve de-
vamcısı olduğumuzu söyleriz. İşte TÖS’ün 
kurulmasına olanak tanıyan 27 Mayıs Po-
litik Devrimi’ne ilişkin olarak aynı millet-
vekilinin “Bu 15 Temmuz,  Mayıs’tan 
da, 1  Mart’tan da, 1  Eylül’den de be-
ter ” mealindeki, geleneğimizi oluşturan 
devrimci sendikacılığın önünü açan politik 
bir devrimle, gerici-faşist darbeleri ve iki 
Ortaçağcı gücün kanlı iktidar kapışmasını 
bir tutan söylemi de bu sarı sendikacılık ta-
rafından alkışlandı, alkışlatıldı.

zun sözün kısası, bu genel kurullarda 
sendikada çoğunluk olan ve genel olarak 
da yönetimlerde olan ve olmaya devam 
edecek olan bir “Onlar” vardı! Görüldüğü 
üzere Onlar’ın anlayışı sendikanın bir “sı-
nıf okulu” olmasına hizmet etmekten çok 
ama çok uzaktır. Ve Onların bakış açısıyla 
koltuk mücadelesi kazanılır, ama ne yazık 
ki sınıf mücadelesi asla kazanılamaz!

Ve bir de bu Genel Kurullarda 
Halkçı Eğitim-Bilim Emekçileri 

olarak “Biz” vardık! 
Kamu Emekçileri cephesinde de yaşa-

nan “sendikalar faciası”nın biricik ilacının 
“Devrimci Sınıf Sendikacılığı” olduğunu 
ve bunun yolunun da Emperyalizme, Feo-
dalizme, Şovenizme karşı savaşımı temel 
ilkeler olarak savunmaktan geçtiğini dile 
getiren deklarasyonumuz, adaylık konuş-
malarımızla!

Şube yönetimlerine ve genel merkez 
delegasyonluklarına adaylıklarımızı ve sa-
mimi, dürüst, ilkeli ittifak çağrılarımızı;

“ABD ve AB Emperyalistlerine, Yerli 
Satılmışlara karşıyız. İnsanlığı Ortaçağ 
Karanlığına g türmeye yeminli Orta-
çağcı Şeriatçılara karşıyız. e inanıyo-
ruz ki mücadele rgütlenmeden, müca-
dele yükseltilmeden kaybettiğimiz Laik 
Cumhuriyet’in hiçbir kazanımını geri 
alamayız ve yine inanıyoruz ki mücadele 
için sonunu düşünmeyen KAH AMAN-
LA  olmak gerekir. Kongreler, benim 
ne kadar adamım olacak hesaplarının 
yapıldığı bir alana d nüşmüşken, biz bu 
mücadelede Kahramanlığa adayız.” di-
yerek yaptık.

“Biz Parababalarının s mürü ve 
soygun düzeninin bekçiliğini yapanlara 
karşı savaşan, Türkiye’nin İkinci Kur-
tuluş Savaşçılarıyız.” diyerek bir kez daha 
yansıtmaya çalıştık yüreğimizdeki devrim-
ci ateşi bizi tanıyan- tanımayan samimi, iç-
tenlikli genel kurul delegasyonuna.

Genel kurul sonrası, bizi tanıyan, saygı 
duyan bazı delege arkadaşlarımız, “delege-
leri tek tek arayıp antipropagandanızı yap-
tılar” bilgisini bize ulaştırdılar. Muhatapla-
rının karşısında mertçe, dürüstçe konuşma 
erdeminden yoksun olan bu yüreksiz de-
dikoducuların aynı zamanda bizimle ilgili 
söyledikleri yalanları yüzümüze söyleme 
cesaretinden de yoksun olduklarını gayet 
iyi bilmekteyiz. 

Tüm bu olumsuzluklara karşın bizler, 
genel kurul salonlarını layıkıyla kullanma-
yı bildik. Halkçı Eğitim-Bilim Emekçileri 
olmanın sorumluluğu ile davrandık.

Eksiğimiz, hatamız yok mudur? Mutla-
ka vardır. Kendimizi anlatmak, anlaşılmak 
ve örgütlenmekte eksikliklerimiz olmuştur. 
Çözüm ise bundan sonra daha fazla çalış-
mak, daha fazla örgütlenmek!

ABD-AB Emperyalistleri ve yerli satıl-
mışlar cephesine karşı,

Laiklik ve Mustafa Kemal düşmanı Or-
taçağcı gericiliğe, Feodalizme, rkçılığa, 
Faşizme, Finans Kapital ve Tefeci- Bezir-
gân Sermayenin diktatörlüğüne karşı,

Laik, Bilimsel, Demokratik, Parasız 
Eğitim İçin;

Örgütleneceğiz, Devrimci İlkelerimizle 
Sınıf Sendikacılığı Yapacağız, Direnece-
ğiz, Mücadele Edeceğiz ve And Olsun ki 
Kazanacağız. Başka Yolu Yok!

Yaşasın Devrimci Sendikal Mücade-
lemiz!

Kurtuluş Partili
Eğitim ve Bilim Emekçileri

Eğitim-İş 5. Olağan Genel Kurula giderken Şube 
Genel Kurullarının Değerlendirilmesi

Baştarafı sayfa 1 ’da

Atina, 20 Temmuz 2017

Dünya Sendikalar Federasyonu, 
dünyadaki 126 ülkedeki 2 milyon 
üyesi adına, Gebze Kirazpınar’da 

gözaltına alınan, içlerinde Nakliyat-İş r-
gütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal’ın 
da bulunduğu 16 Kirazpınar sakini ile da-
yanışmasını ve desteğini ifade eder.

Kirazpınar’da yaşayan sa-
kinler, evlerinin yasa dışı ola-
rak yıkılmasına karşı aylardır 
direnmektedirler. Bazıları 
Nakliyat-İş üyesi olan dire-
nişçiler, haksız ve kanunsuz 
olan yağmalamaya ve evle-
rinin tahrip edilmesine karşı 
mücadele verdiklerini söyle-
mektedirler.

İki farklı idare mahkemesi tarafından 
verilen karşı kararlara rağmen, Gebze 
Kaymakamlığı, Kirazpınar’daki işçiler ve 
garibanların yaşadığı evlerin yıkılması ko-
nusunda ısrar etmektedir.

Bugün Gebze Kaymakamlığı evleri 
yıkmaya teşebbüs etti ve mahalle sakinleri-
ne karşı polis güçleri tarafından toplumsal 
olaylara müdahale araçları ve göz yaşartıcı 
gaz ile saldırı düzenlendi. Direnişçilerin 
bir kısmı yaralandı ve Erdal Kopal’ın da 
aralarında bulunduğu 16 mahalleli gözaltı-
na alındı. Gebze Kaymakamlığı tarafından 

yürütülen bu keyfi uygula-
maları ve gözaltıları protesto 
ediyoruz.

Erdal Kopal ve diğer gö-
zaltılar hemen serbest bırakıl-
malıdır!

Sınıf temelli dünya sen-
dikal hareketi olarak, işçile-
rin modern ve uygun konut 
hakkını sonuna kadar destek-

liyoruz. Bununla birlikte Kirazpınar’daki 
gariban işçilere yönelik polisin baskısını 
da şiddetle kınıyoruz.

Sekreterya

Dünya Sendikalar ederasyonu’nun
Gebze Kirazpınar ile ilgili dayanışma mesa ı



İktida ra ge ldi kl erinde n bu ya na , Cum -
huriyet’in bütün kazanımlarını tahrip 
eden, bazılarını ortadan kaldıran Orta-

çağcı AKP’giller, şimdi de gözlerini Anıt-
kabir’e diktiler. Tıpkı,  yıldır Cumhuri-
yet’in ve kurucusu Mustafa Kemal’in lu-
sumuza armağanı olan “A tatürk Orman 

iftliği (AOÇ)”yi  t alan e ttikl eri gi bi …
AOÇ; ağaçları, dereleri, yeşil alanları, 

çiftlikleri, hayvanat bahçesi ile Ankaralıla-
rın nefes aldığı, piknik yaptığı şirin bir yer-
di. Buraya kondurdukları Kaçak Saray’ları 
ve geniş çevre yolları ile Ankaralıların bu 
hakkını gasp ettiler.

On beş yıldır, kamu mallarını yağmala-
ma ve Parababalarına peşkeş çekme prog-
ramlarını uygulayan AKP’giller, bu kez de 
sinsi bir şekilde yaptıkları İmar Planı deği-
şikliği ile Y-CHP’nin zavallı bazı Belediye 
Başkanlarını ve meclis üyelerini de peşine 
takarak Anıtkabir’in çevresini imara açma 
girişimlerinde bulunmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisin-
ce 11 Mayıs 2016 tarihinde alınan, “Anıt-
kabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı”nda değişiklik 
kararı 7 Haziran 2017 tarihinde Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulunun onayından 
geçmiştir.  

Bu kararla, Anıtkabir’in bulunduğu 
alanda , “as keri alan” adıyla 12 bin met-

rekarelik yeni yapılaşma planlanmış ve 
Anıtkabir’e d hil edilmesi gereken yak-
laşık  parsellik bu b lgenin konut alanı 
olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. 
Anıtkabir Tarihi SİT Alanı’nda park alanı 
olarak gösterilen bazı bölgeler askeri alan 
olarak belirlenerek yapılaşma riskine açık 
hale getirilmiş, askeri spor tesisi olarak 
kullanılan bölgede otopark yapılması da 
planlarda yer almıştır.

Her ne kadar Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ve bazı siyasiler; “Alınan 
Meclis kararı, Anıtkabir’de konuta izin 
vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park 
alanı olarak belirlenen bölümde bulunan 
mevcut askeri lojmanların Milli Savunma 
Bakanlığı’nın talebi üzerine yapılan plan 
değişikliğiyle resmileştirilmesi’dir” şek-
linde açıklama yapmışlarsa da, özünde bu 
açıklamalar bile resmi ağızdan Anıtkabir 
SİT Alanının imara açılmasının kabulüdür.

Anıtkabir’de, emperyalizme karşı ilk 
kez zaferle sonuçlanmış olan lusal Kur-
tuluş Savaşı’mızın iki büyük komutanı 
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü 
yatmaktadır. Aynı zamanda lusal Ege-
menliğimizin ve Bağımsızlığımızın bir 
simgesidir.

Birinci lusal Kurtuluş Savaşı’mızda 
Batılı emperyalistlerle işbirliği içinde olan 
Ortaçağcıların bugünkü temsilcileri, şimdi 

de aynı işbirliğini devam ettirerek, bu sa-
vaşın komutanlarının hatıralarını da silmek 
istemekteler.

İşin acı yanı ise, Ortaçağcı AKP’gil-
ler’in Anıtkabir üzerindeki planlarını haya-
ta geçirirken Y-CHP’li meclis üyelerini de 
yedeklemesidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mec-
lisinde oybirliği ile çıkan Anıtkabir İmar 
Planı değişikliğine bir tek CHP’li üye itiraz 
etmemiştir. Devamında ise CHP’li Çanka-
ya Belediye Başkanı; konunun gündeme 
girmesiyle birlikte bir televizyon progra-
mında, aynen Melih Gökçek ağzıyla konu-
şarak, “bir plan değişikliği yapılmadığını, 
tepkilerin yersiz olduğunu” uzun cümleler-
le canhıraş bir şekilde savunmuştur. 

Biz hep söylemiyor muyuz; “bunların 
hepsi aynı toptan kesmedir” diye?...

Aslında bunlar Orman Çiftliği’nin ta-
lanında da AKP’nin hınk deyiciliğini yap-
mışlardı…

O zaman, AOÇ’nin göz göre göre talan 
edilmesine dair hiçbir etkili girişimde bu-
lunmadılar. Ne bir dava açtılar, ne bir teşhir 
edici eylem ve işlemde bulundular…

 Orada da AKP’nin suç ortağı bunlar.
Tabi , bunlara biz şaşırmıyoruz. 

Sorosdaroğlu’nun liderliğindeki Yeni 
CHP’de bugün; Laikliği savunmak, kamu 
mallarının talanına karşı koymak, Mustafa 
Kemal ve Kuvayımilliye hatıralarına sa-
hip çıkmak, Ortaçağcı gidişe karşı durmak 
gibi bir anlayış kalmamıştır. Tam tersine, 
AKP’nin sıkışıklıklarını açan demeçleriyle 
hep bu Ortaçağcıları rahatlatmışlardır. 

Hatırlayalım…
Hiç gündemde yokken K. Kılıçdaroğ-

lu tarafından yapılan bir açıklamayla Ka-
mu’da türbanın önü açılmıştır. “Tarikatlar-
dan, cemaatlerden ülkeye zarar gelmez” 
diyen de bunlardır. 15 Temmuz kanlı kal-
kışmasından sonra ki bugünkü bilgilerle 
artık böyle bir kalkışmanın bütün bilgileri-
nin Tayyipgiller’de olduğu ve bunu engel-
leyebilecek güçleri olduğu halde 00 civa-
rında insanımızın göz göre katline seyirci 
kalmışlar ve darbe’yi fırsata çevirmişler-
dir.  Tayyipgiller ve Ortaçağcı tarikat li-
derleriyle “Yenikapı Ruhu”yla saf tutan da 
bunlardır. 

Örnekleri çoğaltabiliriz.
Kısacası CHP’nin Sorosçu kanadı, 

Ortaçağcı AKP’giller ve Meclisteki diğer 
partilerle birlikte AB-D Emperyalizminin 
projecileri arasında yer alarak, kendilerine 
verilen rolleri oynamaktadırlar. 

Şimdi de utanmadan Anıtkabir’in imara 
açılması yoluyla tahrip edilmesine yönelik 
işlemlerde AKP’giller’le işbirliği içindeler. 

Yazık… 
İşte bunların bu yüzlerinin de görülme-

si gerekir.
Birinci lusal Kurtuluş Savaşı’mızın 

simgelerinden birisi olan Anıtkabir üzerin-
de oynanmak istenen kirli oyuna karşı yine 
biz karşı çıktık. Bu talana karşı hemen suç 
duyurusunda bulunduk. 

Fakat bir de ne görelim. 
Biz, davula vurduk tokmaktan ses gel-

di …
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. 

Melih; t itter hesabından açıklama yapa-
rak, her zamanki boşboğazlığı ve küstahlı-
ğıyla saldırıya geçti.

Neymiş? 
“HKP kendisine iftira ediyormuş. Mah-

kemeye verecekmiş. Ancak kendisinden 
“halt ettik” diye özür dilerlerse affedebilir-
miş.”

Hadi oradan küstah…
Asıl sen halt etmişsin. 
Yediğin haltlar boyunu aştı zaten. 
Seni bu halinle AKP’giller bile taşıya-

maz oldu. Yerel seçimler öncesinde bile 
son güne kadar aday gösterilmedin. Gün-
lerce “b en ne halt ettim” di ye rek el aman 
diledin, yalvardın ve bir dönem daha aday-
lığı koparabildin. 

Herkesi kendisi gibi bilen bu zavallı 
yaratık, kalkmış utanmadan bir de HKP’ye 
çamur atıyor.

Öncekilerden ayrı yeni bir dosyan daha 
açıldı. 

Yargılanacaksınız. Kaçışınız yok. q

açıktan savaşa katılmış oldu çünkü.
. Emperyalist Savaş, gelişen savaş 

teknikleri, donanımı, stratejileri bakımın-
dan birincisinden çok daha yıkıcıydı. Sa-
vaş sonunda istatistiklere göre 5 milyon 
ila 60 milyon arasında insan yok edilmişti. 
Sadece savaş harcamalarınınsa 1 trilyon 
doların üzerinde olduğu biliniyor. Yıkım, 
ekonomik ve sosyal kayıplar, insan ka-
yıpları bunun dışındadır.   Bütün savaşan 
tara arda daha etkin silahlar geliştirme ça-
bası vardı kaçınılmaz olarak. Atomun par-
çalanmasıyla doğacak enerjinin bir savaş 
aracı olarak kullanılması da gündemdeydi 
ve savaş öncesinde Almanya bu bakımdan 
öndeydi. Ancak Hitler Faşizminin baskıla-
rı bu alanda bilgi birikimine sahip Alman 
bilimcileri Amerikan Emperyalizminin ku-
cağına attı.

İnsan yaşamının 
emperyalistlerin g zünde 

hiçbir değeri yoktur
ABD,  Haziran 1 1’de “M anhattan 

Pro esi” ile atom bombası yapmak üze-
re bu bilimcileri derledi ve yönlendirdi. 
“Kesintisiz ve yoğun bir çalışma” ile tam 
dört yıl sonra, Temmuz 1 5’de ilk atom 
bombası hazırdı. Ne  Mexico’da bir çölde, 
16 Temmuz 1 5’de patlatıldı 15.000 ton 
TNT gücündeki bu ilk bomba.

Amerikan Emperyalizmi eğer yetişse 
bu ilk bombayı Almanya üzerinde dene-
yecekti. Ama Sovyetler Birliği sayesinde 
Hitler Faşizmi tüketildi.

Almanya 7 Mayıs 1 5’de teslim ol-
muştu. Bomba geç kalmıştı!

Bu durumda geriye apon Faşizmi kalı-
yordu. Dolayısıyla ilk atom bombasının yı-
kıcılığı apon Halkı üzerinde denenecekti. 
Öyle de oldu…

Önce Hiroşima’ya, deneme bomba-
sından epi topu 0 gün sonra, 6 Ağustos 
1 5’de, sabah saatlerinde “Little Boy” 
Küçük Çocuk  adlı 1  kiloton gücünde 

bomba bırakıldı. Anında 0.000 insan öldü, 
kentin yüzde doksanı yok oldu. Binlerce 
insan ise daha sonra aldıkları yaralardan 
veya radyasyon etkisinden öldü http://

.history.com/topics/ orld- ar-ii/
bombing-of-hiroshima-and-nagasaki).

Kentin toplam nüfusunun o zaman 
2 0.000  2 0.000 sivil ve .000 asker-
den oluştuğu biliniyor. Ancak, patlama-
dan sonraki beş yıl içinde ölenlerin sayısı 
200.000’i bulur. Hiroşima kent kayıtlarına 
göre doğrudan ölenler ile yanık, radyas-
yon etkisi veya kanser nedeniyle ölenlerin 

toplamı 2 7.000’dir http:// .atomi-
cheritage.org/history/bombings-hiroshi-
ma-and-nagasaki-1 5).

Bu acımasızlığa rağmen, Amerikan 
Emperyalizmi ikinci atom bombasını üç 
gün sonra,  Ağustos 1 5’de Nagaz aki 
ke nt ine  atar. “F at Man” Tombul Adam  
adı verilen bu bomba ise Hiroşima’ya atı-
landan çok daha büyüktür, 21 kiloton gü-
cündedir. Neyse ki bomba “hava muhale-
feti” nedeniyle kent merkezine düşmez ve 
bu nedenle kayıplar daha az olur. Gene de 
ilk anda 0.000  75.000 kadar insan ölür. 
Yıl sonunda ölümler 0.000’i bulur. Kentin 
yarısı yok olmuştur.

İşte emperyalizm böylesine acımasız-
dır. İnsan yaşamının emperyalistlerin gö-
zünde hiçbir değeri yoktur.

Emperyalistler, bu acımasızlıklarını 
gi zlemek için tür lü ya lanl ar uydur ur lar. 
Şöyle derler:

“General Mac Arthur ve üst düzey 
komutanlar Başkan Truman’a konvan-
siyonel silahlarla zaten savaşıldığını ve 
b yle devam ederse ABD’nin kayıpla-
rının 1 milyon kişiyi bulacağını s yledi-
ler. Başkan da savaşı sonlandırmak için 

onay verdi.” http:// .history.com/
topics/ orld- ar-ii/bombing-of-hiroshi-
ma-and-nagasaki)

Bu ne büyük yalan! Aceleniz ne? Bom-
bayı deneyeli  hafta bile olmamış. apon-
ya ise zaten teslim olmak zorunda. Başka 
çaresi yok. Bir milyon ABD askerinin kay-
bı mümkün değil.

Nitekim, emperyalistlerin kendi kay-
naklarında şöyle deniyor:

“Gerçekte, aponlar ABD ile süre-
gelen düşmanlığı mümkün olduğunca 

hızlı sonlandırmak istiyordu. apon Hü-
kümeti 19 5 Ocağında teslim şartlarını 
belirtmiş ama bunlar g z ardı edilmişti. 
Seçkin bir İngiliz hukukçu olan rederi-
ck P eale Barbarizme Doğru (Advan-
ce to Barbarism) eserinde ş yle der:

“Gecikmeli de olsa ortaya çıktı ki, 
bomba atılmadan yedi ay nce, Ocak 
19 5’te, Başkan oosevelt apon Hükü-
meti’nden General MacArthur’un ka-
rarg hı üzerinden bir teslimiyet tekli  
aldı. Burada belirtilen şartlar, aslında 
ABD’nin bombayı atıktan sonra kabul 
ettiği teslimiyet şartları ile aynıdır.”
Gregory P. Pavlik. The Ethics of ar: Hi-

roshima and Nagasaki After 50 Years. ht t-
ps://fee.org/media/16 17/1 5-0 .pdf)

Öte yandan, aponya’nın direnme gücü 
kalmamıştı. Teslim olmak zorundaydı. 
Aynı kaynakta şöyle deniyor:

“Mütte k hava, kara ve denizaltı 
operasyonları apon ana adalarının tüm 
hammadde kaynaklarını kesmişti. Ana 
adalar etrafındaki etkin ve yakın Mütte-

k ablukası, sonuçta apon’ların askeri 
donanımlarını sürdürmek bir yana, sivil 
halkın temel gereklerini bile karşılama-
sını nleyecekti. Atom bombası patlat-

madan da erken teslimiyet kaçınılmaz-
dı. Bu hem Mütte kler, hem de aponlar 
için daha iyi olacaktı.”

Buradan görüyoruz ki, ABD Emperya-
lizmi atom bombasını neredeyse tamam-
lamıştır, bu yüzden aponya’nın teslim 
şartlarını kabul etmez ve sonra da La Fon-
tain’in hikayesinde derenin alt tarafında su 
içen kuzuya “suyumu bulandırıyorsun” di-
yen kurt gibi aponya’ya saldırır. Saldırma-
yı, atom silahını denemeyi, dünya halkla-
rına korku salmayı önceden hede emiştir.

Bu ne büyük katliamdır, ne büyük acı-
masızlıktır!

ABD Emperyalizmi fırsat olsa elindeki 
gücü Sovyetler Birliği’ne ve diğer sosya-
list ülkelere karşı da uygulayacaktı. Ancak 
gördü ki, Birinci Emperyalist Savaş sonra-
sında Sovyetler Birliği, İkinci Emperyalist 
Savaş sonrasında ise Çin Halk Cumhuriye-
ti ve Doğu Avrupa sosyalist cumhuriyetleri 
doğdu. Bu yüzden böylesine haksız bir sal-
dırıyı göze alamadı. Ama bu saldırı planla-
rını hazır tuttu.

Amerikalılar, bazı gizli belgelerini ar-
tık ihtiyaç kalmayınca ve üzerinden de 50 
yıl gibi bir süre geçince Ulusal Güvenlik 
Arşivi olarak açıklarlar. Bundan 2 yıl önce 
2015’de ABD Emperyalizminin “Soğuk 
Savaş” sürecindeki gizli savaş planlarından 
bir kısmı açıklandı. George ashington 

niversitesi kapsamında yer alan lusal 
Güvenlik Arşivi tarafından yayımlanan 
ve ABD Stratejik Hava Komutanlığı’nın 
SAC  1 56’da başlatıp 1 5 ’da hazır hale 

getirdiği stratejik planda SAC Atomic 
eapons Re uirement Study for 1 5   

sosyalist ülkelerde özellikle havaalanların-
dan oluşan 1100 hedefin nükleer silahlarla 
hidrojen bombası  vurulacağı, aynı za-

manda 1200 kentin de aynı şekilde nükleer 
silahlarla tahrip edileceği buna “S istema-
tik İmha” diyorlar  belirtiliyor. Bu kentler 
içinde Moskova, Leningrad, Varşova, Pe-
ki n gi bi  büyük merkezler de  va r. Ve bu irili 
ufaklı 1200 merkezde siviller hedef alını-
yor. Bu açıkça belirtiliyor planda. stelik 
imha gücü çok yüksek, Nagazaki’deki “Fat 
Man”in  katı olan 160 megatonluk atom 
bombalarıyla…

Bu insanlıkla bağdaşır mı? İşte emper-
yalist canavarlık budur!

Bu süreçte Sovyetler Birliği’nin de 
atom bombası yapma sürecini hızlandıran 

bilimci Klaus uch’u da  anm ada n ge çme-
yelim. ABD Emperyalizmi’nin Manhattan 
Projesi’nde yer alan bilimcilerden olan Al-
man kökenli bu bilimci, sadece ABD’nin 
elindeki atom silahının insanlığa vereceği 
zararı görerek, cezalandırılma pahasına 
atom bombasının geliştirilmesiyle ilgili 
bazı bilgileri Sovyetler Birliği’ne ulaştırır. 
Böylece Sovyetler Birliği’nin 1 50’lerin 
ikinci yarısından önce atom silahı yapma-
sı beklenmezken, 1 ’da yapıp durumu 
dengelemesini sağlar.

Günümüzde Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti, benzer şekilde tümüyle 
kendi gücüyle nükleer silah üreterek em-
peryalist saldırganlığı göğüslüyor. Böylece 
ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hin-
distan, İsrail ve Pakistan’dan sonra doku-
zuncu nükleer silaha sahip ülke. Bu durum 
Kore’yi doğrudan emperyalist saldırıya 
karşı bir nebze de olsa koruyor.

Dünyada Belçika, Hollanda, İtalya, Al-
manya ve Türkiye ise emperyalist amaçlı 
nükleer silahlara ev sahipliği yapıyor ne 
yazık ki…

Biz devrimciler genel olarak silahlan-
maya karşı olsak da, emperyalizm varlığını 
sürdürdüğü sürece, bizce antiemperyalist 
amaçlı her türlü silahlanma mubahtır. Çün-
kü emperyalizmin acımasızlığı ortada… 
Emperyalizm tümüyle boğulmadıkça, sal-
dırganlığına karşı önemli bir güç nükleer 
silahlar…  Bu yüzden Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti’ni destekliyoruz.

Bugün emperyalizm konvansiyonel si-
lahlarla ve türlü oyunlarla çok daha büyük 
katliamlar yapsa da, dünyanın en büyük 
emperyalist toplu katliamlarının başında 
gelen Hiroşima ve Nagazaki saldırılarının 
77. yıldönümünde emperyalist saldırgan-
lığı bir kez daha lanetliyor, kahrolsun em-
peryalizm diyoruz. q

1 Yıl: 1   Sayı: 11   1 Ağustos 01

Baştarafı sayfa 1 ’da

Emperyalist Katliam: Hiroşima ve Nagazaki

At  ası a tarı

At  B ası s rası r ş a

Asıl sen halt ediyorsun İ. Melih!
Kanuna karşı hile y ntemiyle; Anıtkabir’in imara açılması 

suçtur, yargılanacaksınız!
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sinde işten çıkartılan 16  işçi için açılan 
davalardan birisidir. Ve diğer davalara da 
emsal teşkil eden bir karardır.

Ayrıca mahkeme iş güvencesi kapsa-
mında olmayan yani 6 aylık kıdemi olma-
yan  işçiler için de aynı kararı verilmiştir.

Böylece bu kararlar; 6 56 sayılı Sen-

dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasının 
25’inci maddesindeki; “fesih dışında” ve 
“1 ” ibarelerinin Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmesinden sonra çıkan emsal ka-
rarlardan birisi olmuştur.

Bu kararla MSC/MEDLOG Lojistik 
işverenin işçi ve sendika düşmanlığı ka-
nıtlanmış, işveren tazminat ödemeye mah-

kum olmuştur. İşveren temsilcilerine 
karşı TCK’nın 117. 11 . maddelerine 
göre sendikal faaliyeti engellemek 
sucundan açılan ceza davası ise de-
vam etmektedir.

Tüm MSC/MEDLOG Lojistik 
işçilerine ve İşçi Sınıfımıza hayırlı 
olsun. 10.07.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

MSC MEDLOG Lo istik’te İşçi Kıyımına Karşı
İlk Hukuk Zaferi İzmir’den

Baştarafı sayfa 1 ’da

Kontrgerilla tarafından katledilen kon-
federasyonumuz DİSK’in Kurucu Genel 
Başkan’ı Kemal Türkler’i ölümünün 7. 
yılında mezarı başında andık.

Anma için Topkapı Mezarlığı girişinde 
kortej oluşturularak sloganlarla mezarı ba-
şına gelindi. Anma etkinliğine Sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
Genel Merkez Yöneticilerimiz, Tüvtürk 
İstanbul işyeri temsilcilerimiz ve ambarlar 
işyerlerinden üyelerimiz katıldı.

Kemal Türkler’in mezarı başında Bir-
leşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu, Kemal Türkler’in kızı 
Nilgün Türkler Soydan ve Disk Başkanı 
Kani Beko birer konuşma yaptı.

DİSK’in Kurucu Genel Başkanı Kemal 
Türkler 22 Temmuz 1 0 yılında İstanbul 
Merter’de evinin önünde Kontgerilla ta-
rafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybetmişti. 22 Temmuz 21017

a l yat ş’te
Kemal Türkler’i Andık!

PAME, Türk Polisinin Gebze B l-
gesi Sakinleri ve İşçilerine Karşı 

Saldırısını Kınıyor!

1  Temmuz Salı günü Türkiye’nin 
Gebze bölgesinde polis güçleri, böl-
ge Kaymakamlığının emriyle, evleri-

ni yıkıma karşı koruyan bölge sakinlerine 
saldırdı.

Bölge sakinlerine polis saldırısında 

tazyikli su bile kullanılırken evlerini koru-
yan birçok işçi yaralandı ve 16 işçi gözal-
tına alındı. Bu işçiler arasında Nakliyat İş 
sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Erdal 
Kopal ve üyelerinin yanı sıra yerel sendi-
kaların üyeleri de bulunmaktaydı.

Bölge sakinlerinin evlerinde oturmala-
rını haklı gören mahkeme kararına rağmen 
evler zorla yıkılmaya çalışıldı.

PAME, yoksul işçilere saldıran bu acı-
masız hükümet adımını 
şiddetle kınıyor. Sendika 
üyelerinin yanı sıra, böl-
ge sakinlerinin de gözal-
tına alınmalarını şiddetle 
kınıyoruz ve onların aci-
len serbest bırakılmaları-
nı talep ediyoruz.

Atina, 1  Temmuz 
2017

Tüm İşçilerin Militan Cephesi PAME’den Gebze 
Kirazpınar’da Nakliyat-İş Örgütlenme Daire Başkanı 

Erdal Kopal ve Diğer G zaltılarla İlgili Dayanışma Mesa ı

Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde Em-
lak Konut projesi kapsamında 00 
hane bulunmaktadır. Şu an ilk etap-

ta .Etapla başlanmıştır. 0 hane şu an için 
ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. Ma-
hallenin tamamı kamulaştırılması gereken 
yerler arasında bulunmaktadır.

Mahallelinin sahibi olduğu ve hala ya-
şamaya devam ettiği, daha önce imarlı-if-
razlı Tapulu iken imarı iptal edilerek “ge -
cekondu nleme b lgesi ilan edilen” gay-
rimenkullere Emlak Konut tarafından çok 
düşük fiyatlar verilmektedir. Emlak Konut, 
görüşmeler sırasında bölgedeki taşınmaz-
ların metrekaresine 00 TL teklif etmiş-
tir. Bu nedenle anlaşma sağlanamamıştır. 
Ayrıca Gebze Adliyesi’nde  devam eden 
o bölgeye dahil taşınmazlara ait kamulaş-
tırma dosyalarında metrakaresine 2.000 
TL’den az bedel öngörülmemiştir. Bu böl-
gede henüz daha proje kapsamındaki 2 1 
daireler 00.000 TL- 00.000 TL arasında 
satılmakta olup, mahalleliye taşınmazları-
nın değerinin verilmemesi hukuk dışıdır. 

Emlak Konut, mahalle sakinlerinden 
bir kısmına metrekaresi 2.000 TL’den fiyat 
verirken, büyük çoğunluğun arsasını ise 
çok düşük rakamlarla yok pahasına elin-
den almak istiyor. Bu da yetmiyormuş gibi, 
mahalle halkının arsaları daha değersiz bir 
yere, alt yapı ve kamu hizmetinden daha 
uzak yerlere kaydırılarak mağduriyetleri 
daha da artırılmıştır.

Mahalle halkının bu adaletsizliği kabul 
etmemesi üzerine,  Emlak Konut mahalle 
sakinlerinin yaşam alanlarını yok ederek 
baskı yapıyor. Şantiye alanına dönen ev-
lerde toz, çamur ve hafriyat kamyonlarının 
içinde çoluk çocuk, ağır hastalık geçiren, 
temiz havada yaşaması gereken hastalar 
da yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Bu 
yetmiyormuş gibi, evlerinin önüne hafriyat 
dökülüyor. Sık sık su, elektrik keyfi olarak 
kesiliyor ve evleri baskıyla, tehditle yıldırı-
larak ellerinden alınmaya çalışılıyor.

Emlak Konut yetkilileri ile yapılan 
görüşmelerde de hiç bir netice alınamamış, 
tehditle karşı karşıya kalınmıştır. “Polis, 
zabıta ve andarma ile gelerek evinizi 
başınıza yıkacağız, daha ne istiyorsu-
nuz”diyerek tehdit etmişlerdir mahalleliyi.

Tüm bu sorunlar nedeniyle Kocaeli 
İdare Mahkemesine yürütmeyi durdur-
ma talebi ile başvuru yapılmıştır. Başvuru 
sonucunda Kocaeli . İdare Mahkemesi 
Esas No: 01 0  ile ve Kocaeli 1. İda-
re Mahkemesi Esas No: 01 10 0 ile 
0 .0 . 01  tarihinde Yürütmeyi durdur-
ma Kararı vermiştir. Bu karar Gebze Be-
lediyesi ve tara ara tebliğ edilmiştir.

Fakat halen dur durak bilmeden hukuk, 
adalet tanımadan mevcut inşaatlar devam 
etmektedir. Başbakanlık, Kaymakamlık 
ve Gebze Belediyesi’ne şikâyet etmemize 
rağmen bu hukuksuzluğa, hukuk ve adalet 
tanımazlığa karşı hiçbir uygulama ve yap-
tırım yapılmamıştır.

Hukuksuzluk had safhaya ulaşmış ve 
Gebze Kirazpınar Mahalle’sinde bulunan 
evlerin bir kısmı, iki farklı mahkemenin 
vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kara-
rına rağmen Gebze Belediyesi ve Gebze 
Kaymakamlığı tarafından haksız ve hu-
kuksuz bir şekilde 1  Temmuz Salı günü 
yıkılmıştı. Yapılan başvuru sonucu Kayma-
kamlık yapılacak basın açıklamasını yasak-
lamasına rağmen Mahalle Halkı, şanlı bir 
mücadele ve direniş gösterdi. OHAL’den 
dolayı yaprak kıpırdamayan bir dönemde 
ömründe hiç eyleme katılmamış insanlar 
zabıtanın, polisin ve jandarmanın gazlı, 
sulu, coplu saldırılarına direndiler. Kadın-
lar saçlarından tutulup sürüklendi, yine 
de terk etmediler evlerini, direnişe sonu-

na kadar devam ettiler. 11 kişiyi gözaltına 
aldılar. Geride kalanlar yılmadılar, direnişe 
canlarını dişlerine katarak devam ettiler. 
Evlerini yıktırmama mücadelesine. Mahal-
lenin imamı camiden direnişe çağırdı halkı, 
biz dedi, halkız, haklıyız, evlerimizi yıktır-
mayacağız! Haydi direnişe dedi, haydi…

İşte Kirazpınar Mahalle halkının bu 
mücadelesi ulusal ve yerel basında ve ana 
haber bültenlerinde geniş yer buldu. Ki-
razpınar Halkının Kaymakamlığın yasak-
lamasına ve OHAL yasaklarına rağmen 
gösterdiği şanlı direniş yıkımları şu an için 
durdurdu. Mahalle Halkı şimdi de evlerinin 
yer aldığı arsalarının ranta ve talana kurban 
gitmemesi, bölgede geçerli olan rayiç be-
del üzerinden Emlak Konut tarafından alın-
ması mücadelesini sürdürüyor.

Bu mücadeleni bir parçası olarak da 
21 Temmuz Salı günü, Kirazpınar’da CHP 
Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kap-
lan, DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Nakli-
yat-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı 
ve Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal, TM-
MOB Gebze bileşenleri, Gebze’de Şubesi 
bulunan sendikaların temsilcileri, Halkın 
Kurtuluş Partisi, CHP ve HDP’den temsil-
cilerin katılımıyla bir basın toplantısı dü-
zenlendi.

Basın toplantısı Nakliyat-İş rgüt-
lenme Daire Başkanı Erdal Kopal’ın 
açılış konuşmasıyla başladı. Kopal, Kiraz-
pınar halkının mücadelesini selamlayarak 
yaşanan süreci anlattı. Kirazpınar Mahalle 
Halkının mücadelesinin her zaman yanında 
olduklarını vurguladı.

Basın açıklamasında bugüne kadar ya-
şanan süreç özetlenerek, yılmadan, usan-
madan bu haksız ve hukuksuz yıkıma, 
ranta ve talana karşı mücadele edeceğiz, 
dendi. Bütün yargı kararlarına rağmen 
hukuksuz bir şekilde Gebze Belediyesi ve 
Gebze Kaymakamlığı tarafından kendi-
lerine tebligat yaptıktan  gün sonra apar 
topar bir kısım evlerin yıkıldığı bildirildi. 
Barınma haklarının elinden alındığı, çoluk 
çocuk ve baktıkları hayvanlarıyla sokakta 
kaldıklarını aktardı.

Mahalleden bir kadın, evimde iki aylık 
bebeğim varken evimiz yıkmaya çalıştı-
lar, saçlarımdan sürüklediler, dedi.

Bir başka mahalleli kadın, Müslüman-
lıkta b yle zulüm var mı  Bunların za-
limliği arşa dayandı, dedi.

Konuşan kadınlardan bir diğeri: “Bu-
güne kadar biz hep Cumhurbaşkanını 
ve Belediye Başkanını desteklemiştik, 
ama onlar bin bir zorlukla yaptığımız 
evimizi başımıza yıkmaya çalıştılar. Bi-
rilerini biraz daha fazla zengin etmek 
için yapılan bu zulmü kabul etmiyoruz”, 
diye konuştu.

Eşi kanser hastası olan ve evinin bir 
odası yıkılan Emine G nülaçar, “eşim 
bunlardan habersiz hastanede yatıyor. 
İki kızım var, başımızı sokacağımız bir 
evimiz vardı. Kızlarım evin içindey-
ken evin bir kısmını yıktılar. Eşim has-
ta dememe rağmen yalan s ylüyorsun, 

dediler, bu zulmü yapmayın dedim, hiç 
dinlemeden bin bir emekle yaptığımız 
evimizi, meyvelerini komşularımızla 
paylaştığımız güzelim ağaçlarımızı yık-
tılar, geçtiler. icdansızlar.”

İki yetim torununa bakan yaşlı teyze 
de ;bu çocukları büyütürkenbüyük 
zorluklarla yaptığımız evimizi yıktılar. 
Bizi evsiz bıraktılar. icdansızlar, Allah 
korkusu olmayan vicdansızlar, diye hay-
kırdı.

lusal medyanın ana haber bültenle-
rine konu olan mahallenin gönüllü imamı 
Osman Yılmaz, Sela verdiğim için, dire-
nişe çağırdığım için g zaltına alındım. 
Bu davamda sonuna kadar kararlıyım. 
Birlik beraberlik içerisinde mücadele 
edeceğiz, diye konuştu.

Bir başka mahalleli, “başından beri 
Nakliyat-İş Sendikası bize destek verdi. 
Hep yanımızda oldu, yıkım için gelindi-
ğinde Nakliyat-İş Sendikası yöneticileri 
öncülük yaptığı için en fazla darp edilen 
ve kelepçelenerek g zaltına alınan onlar 
oldu. Onlarateşekkür ediyoruz bütün 
mahalleli olarak, minnettarız. Onlar ol-
masaydı bugün evlerimizin tamamı yı-
kılmış olacaktı.”

15 yaşındaki Dilan Oğur, “ 1 Temmuz 
Salı günü bize ter rist muamelesi yaptı-
lar. Ben bir ğrenciyim, babamı, amca-
mı, buradaki herkesi kadın erkek ayırt 
etmeden copladılar. Ne için  Birilerinin 
daha fazla kar elde etmesi için. Benim 
babam 1  yaşından beri inşaatlarda ça-
lıştı, bu evi yapabilmek için. Evimizin 
yıkılmasına izin vermeyeceğiz.”

60 yaşındaki şeker hastası teyze de, 
“benim eşim 0 yaşında ve hala çalışıyor. 
Ben ayağımda kara lastikle geziyorum. 
Başımızı sokacak bir evimiz var, onu da 
elimizden almaya çalışıyorlar. Bu yaşım-
da tapulu evimi yıktırmamak için gaz 
yedim, cop yedim, devletimiz bize zul-
metti. Ne yaparlarsa yapsınlar, evimize 
sahip çıkacağız.”

Mahalle halkının konuşmalarından son-
raMilletvekili atma Hürriyet Kaplan, 
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali 

ıza Küçükosmanoğlu, rgütlenme Da-
ire Başkanı Erdal Kopal ve Milletvekili 
Fatma Hürriyet Kaplan, Meclis’te Gebze 
Kirazpınar’da yaşanan sorunları gündeme 
getirdiğini, bir heyetin görüşmeler yapmak 

üzere Meclis’e geleceğini, 
Kirazpınar mahalle halkının 
mücadelesini desteklemeye 
devam edeceğini bildirdi.

Nakliyat-İş Sendika-
sı Genel Başkanı Ali ıza 
Küçükosmanoğlu da sendi-
ka olarak Kirazpınar mahal-
le sakinlerinin haksız ve hu-
kuksuz bir şekilde evlerinin 
yıkılmasına karşı verdikleri 
mücadelenin yanında olduk-
larını, mücadelelerinin haklı 
ve meşru bir mücadele oldu-

ğunu bildirdi. Barınma haklarının ellerin-
den alınmasına karşı, mahallelerindeki bu 
hukuksuz yıkıma, ranta ve talana karşı mü-
cadeleye etmeye devam etmek gerektiğini, 
hatta yıkılan evlerin yeniden yapılmasının 
en meşru hakları olduğunu bildirdi. Nakli-
yat-İş Sendikası’nın her zaman Kirazpınar 
mahalle sakinlerinin yanında olduğunu ve 
olacağını, haklı mücadelelerinin kazanaca-
ğına inandığını vurguladı.Kirazpınar Ma-
hallesinden diğer kitle örgütlerinin temsil-
cileri de birer konuşma yaptı.

Basın toplantısının sonunda Kirazpınar 
Mahalle sakinleri yaşanan bu haksız ve hu-
kuksuz yıkımlara karşı yılmadan, kararlı-
ca mücadeleye devam etme sözü verdiler. 
“Yıkıma, anta, Talana Geçit ermeye-
ceğiz ”, “Direne Direne  Kazanacağız ” 
sloganlarıyla toplantı sona erdi. 21.07.2017

Gebze Kirazpınar Mahalle Halkı

Kirazpınar’da yıkıma, ranta ve talana 
geçit vermeyeceğiz!

Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik.
Kamp alanına vardığımız zaman Kurtu-

luş Partisi Gençliğinden Doğan yoldaşımız 
açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve bu ko-
nuşmasında bu kampın hem teorik hem de 
pratik olarak işleneceğini, yapılacak eğitim 
seminerlerinin neler olduğunu ve genel 
olarak kampın kurallarını açıkladı.

Yaptığımız ilk seminer olan “Tarihsel 
Görevlerimiz” adlı konuşmayı Kurtuluş 
Partisi gençliğinden Boran yoldaşımız 
sundu. Yoldaşımız sunumuna;  İnsanlık ta-

rihinin ilkel komünal düzenden bu yana ge-
çirdiği toplumsal evrimi anlatarak başladı. 
Yaşadığımız tüm sorunların Emperyalist 
Düzen’den kaynaklandığını, bu sorunla-
rı ortadan kaldırmanın tek yolunun ancak 
ve ancak İşçi Sınıfının önderliğinde kuru-
lacak olan Sosyalist bir düzende mümkün 
olacağını söyledi.  Biz gerçek devrimci-
lerin, sosyalistlerin ise sosyalizmi hayata 
geçirmek için var gücümüzle örgütlenip,  
mücadele etmemiz gerektiğine vurgu yapa-
rak konuşmasını bitirdi. Yaptığı seminerin 
sonunda etkinliğe katılanların da söz alma-

sı ve sorular sormalarıyla beraber seminer 
zenginleştirilerek bitirildi. Yaptığımız di-
ğer seminerlerimiz olan “AKP d nemin-
de gençlik mücadelemiz” ve “ zümüze 
D nüyoruz” adlı konuları  da Partimiz 
gençliğinden Mahsun ve Hüseyincan yol-
daşlarımız sundular. İkinci seminerimiz 
olan “AKP d neminde gençlik mücade-
lemiz” de Mahsun yoldaşımız; AKPgiller 
dönemi boyunca partimizin verdiği müca-
deleleri, eylemleri ve boykotları bunlardan 
görsel kesitlerle sundu. Bundan önce nasıl 
AB-D Emperyalizmine ve AKPgillere kar-
şı savaşıyorsak bundan sonra aynı savaşı 
artırarak devam ettireceğimizi ve sonunda 
kazananların mutlaka bizler olacağını söy-
leyerek bitirdi. 

Hüseyincan yoldaşımız sunmuş oldu-
ğu “Özümüze Dönüyoruz”  adlı seminer 
de saz eşliğinde gerçek halk sanatçılarının 
hayatlarını anlatarak, eserlerindeki Sınıf 
Kavgası ve ezilenlere dönük anlatımların 
olduğu bölümler özellikle incelendi. Yol-
daşımız Mahsuni Şerif’ten, Dadaoğlu’ndan 
ve diğer önde gelen halk sanatçılarından 
parçalar okuyarak büyük bir ilgi toplayan 
seminerini sonlardı.

Diğer eğitim çalışmaları ise özellikle 
Türkiye’ye özgü konulardaki temel dü-
şüncelerimizi ve artık bugün AB-D’nin 
kucağına oturmuş olan Sevr’ci Sahte Sol 
ile farklarımızı ve onların kendi toprakla-
rını bile tanıyamadıkları, anlayamadıkla-
rını kanıtlar nitelikte oldu. Seminerler için 
belirlediğimiz konular: “Kürt Meselesi”, 
“Ermeni Sorunu”, “Ordu Meselesi” 

ve “Kıbrıs ve Ege Adaları” konularıydı. 
Konuşmacı Yoldaşlarımızın ilk anlattıkları 
konu Kürt Meselesiydi. Yoldaşımız bu so-
runu anlatırken özellikle Lenin stamız’ın  

lusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı 
ve Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın Ye-
dek Güç: lus DO  İhtiyat Kuvvet: 
Milliyet Şark  kitaplarından faydalandı.  
Emperyalizmle etle tırnak gibi kaynaş-
mış olan PKK ve HDP gibi hareketlerin 
Kürt Sorununun çözümünde Amerikancı 
çözümü benimsediğini bunun da halkların 
yeni zulümler görmesine neden olacağını 
söyledi. Kürt Sorununun tek çözümünün 
partimizin ortaya koymuş olduğu Anti-Em-
peryalist, Anti-Feodalist, Anti-Şovenist 
ilkeler çerçevesinde kurulmuş olan Türk-
Kürt Demokratik Halk Cumhuriyeti’yle 
olacağını belirterek sözlerini bitirdi.

Ermeni Meselesini anlatan Evrim yol-
daşımız ise bugünlerde revaçta olan Sözde 
Ermeni Soykırımının aslında Emperyalist-
lerin lkemizi bölüp parçalamak ve BOP’u 
uygulatmaktan başka bir amacı olmadığını 
ve söylediği bu sözleri de özellikle Sovyet-
ler Birliğinin resmi kaynaklarına dayandı-
rarak 1 15 yılında gerçekleşen olayların 
bir soykırım değil Ermeni ve Türk halkları-
nın karşılıklı olarak birbirini öldürdüğü ve 
çok acı bir olay olduğunu söylerek bitirdi. 
. Ancak özenle üstünde durduğu nokta ise 
bugün Emperyalist ülkelerin soykırım ya-
lanına neden bu kadar sarıldığı ve Emper-
yalist devletlerin bu soykırım yalanındaki 
çıkarlarını anlattı.

Cihan yoldaşımız ve Emre yoldaşımız 

ise Ordu meselesini ve Ege Adaları konu-
sunu açık ve net bir biçimde anlattı. 

Kampımıza Türkiye’nin tek devrimci 
sendikası Disk/Nakliyat-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 
Partimiz MYK üyesi Halil Arabulan yol-
daşlar da yaptıkları konuşmalarla katılım 
sağladılar.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun dünyada 
ve Türkiye’deki İşçi Sınıfı hareketini ve 
onun gençlikle ilişkisini değerlendirdiği 
konuşması ise genç yoldaşlarımız tarafın-
dan büyük bir ilgi ve dikkatle dinlendi. 
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı’nın 
konuşmasını bitirmesiyle beraber büyük 
bir heyecanla “İşçi Gençlik Elele Örgütlü 
Mücadeleye” ve “İşgal, Grev, Direniş Ya-
şasın Nakliyat-İş” sloganları atıldı.

Kampımızda yoğun, teorik eğitim 
programının dışında dayanıklılık yarışları, 
bilgi yarışması, uçurtma şenliği, alandan 
bayrak kapma yarışması, müzik dinletisi 
gibi etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. Ya-
pılan yarışmalar örgütlü bir şekilde hareket 
etmenin ve düşünmenin faydalarını pratik-
te de göstermiştir.

Kampımızın son günü yaptığımız kamp 
değerlendirmemizde birçok yoldaşımız söz 
aldı ve bu kampın kendileri için ilerleti-
ci nitelikte ve faydalı bir kamp olduğunu 
belirttiler.  Kampımızı “Yaşasın Gençli-
ğin Devrimci Mücadelesi” ve “Yaşasın 
Kurtuluş Partisi Gençliği” sloganlarıyla 
bitirdik.

Kurtuluş Partisi Gençliği

Kurtuluş Partisi Gençliği
8. Gençlik  Yaz Kampını gerçekleştirdi!

Baştarafı sayfa 1 ’da



Dünyanın ikinci büyük konteyner ope-
ratörü olan MSC Mediterranean 
Shipping Company ’nin MEDLOG 

Lojistik işyerinde Sendikamıza üye olduğu 
için işten atılan işçiler için açtığımız işe iade 
davasında ilk zafer İzmir 11. İş Mahkemesin-
deki üç ayrı dosyada kazanıldı.

Mahkeme, işten çıkartmaların haksız 
olduğu ve sendikal nedenle yapıldığını ka-
bul ederek, işe iadeye işçinin başvurusuna, 
işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı 
olmaksızın 1 yıllık ücreti tutarında SENDİ-
KAL TA MİNATA hükmetti. Ayrıca işve-
ren, işçinin  aylık ücreti tutarında boşta 
geçen sürenin ücretinin denmesine karar 
verdi.

Böylece MEDLOG patronu; her bir işçi 
için 12   olmak üzere 16 aylık tazminat öde-
meye mahk m oldu.

Bu karar Türkiye’nin  ayrı bölge-

Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
G zünüze g rünemem
g ze g rünmez lüler.

Hiroşima’da leli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez lü çocuklar.

Saçlarım tutuştu nce,
g zlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki
k at gibi yanan çocuk.

alıyorum kapınızı,
teyze, amca, bir imza ver.

ocuklar ldürülmesin
şeker de yiyebilsinler.

Nazım Hikmet, 195

Böyle diyordu ulu şairimiz 
Nazım Hikmet, “Kız ocuğu” 
adlı şiirinde, Hiroşima ve Naga-
zaki emperyalist katliamlarından 
bir süre sonra. Bu katliamların 

faturası az çok belli olduktan son-
ra… Kaldı ki bugün bile katlia-
mın gerçek boyutu tam anlamıyla 
bilinmiyor. Ama savaş etiğine 
hiçbir şekilde uyulmadığı, binler-
ce sivilin patlamayla, yakılarak 
ve radyasyonla vahşice katledil-
diği kesin.

Biliyoruz, emperyalizm ve 
savaş birbirinden ayrılmaz. 
Emperyalizm savaş demektir bir 

bakıma… Çünkü tekeller dünya 
pazarını ele geçirmek için her tür-
lü yolu denerler. Savaş da bunla-
rın başında gelir. Kaldı ki, bir de 
savaş tekelleri vardır zaten. Var-
lıkları insanların öldürülmesine 
dayanır. Geliştirdikleri silahların, 
emperyalist amaçlarla çıkarılan 
savaşlarda denenip etkisini ölç-
mek, hatta reklamını yapmak is-
terler.

Birinci Emperyalist Savaş 
gibi İkinci Emperyalist Savaş da, 
dünya pazarına sonradan giren 
ama diri, canlı Alman ve apon 
emperyalist devletlerinin dünya 
pazarından pay kapma girişimine 
dayanır. Tabi , başka nedenler de 
vardır. Gene tekelci kapitalizmin 
bir ürünü olan faşizmin saldırgan-
lığı ve bu saldırganlığın emper-
yalistler tarafından o günün tek 
sosyalist devleti olan Sovyetler 
Birliği’ne doğru yönlendirilme-
si gibi. Hitler Faşizminin başlıca 
hedefi Sovyetler Birliği olmuştur 
nitekim. apon Faşizminin hedefi 
ise başlıca Çin, Kore, Mançurya, 
Endonezya, Malaya ve Burma idi.

aponların, ABD Emperyaliz-
mi ile kapışma gibi bir niyeti yok-
sa da Amerikan Silah Makinesi 
boş durmadı. “Tarafsız” ABD, 
İngiltere’nin de onayını alarak 
sinsice ve gizlice zakdoğu ve 
Pasifik savaşına girdi. aponlara 
metal ve yakıt ambargosu uygu-
layarak ve 1 1 yılı boyunca ilan 

etmeksizin “Uçan Kaplanlar” 
adlı savaş uçaklarını apon askeri 
birliklerine saldırtarak apon Em-
peryalizmini provoke etti. Sonun-
da beklenen oldu ve apon mili-
tarist yönetimi, 7 Aralık 1 1’de 
Pearl Harbor’daki Amerikan do-
nanmasına saldırdı. Emperyalist 
tekeller ellerini ovuştursalar ge-
rek! Böylece ABD 
de zakdoğu’da

Ranta, yıkıma, talana karşı direnen Gebze/Kirazpınar Mahal-
lesi halkının direnişine çevik kuvvet ve jandarma TOMA’lar-
la, biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.

Sendikamızın Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal ve  15 
Mahalleli Gözaltına Alındı.

 Kocaeli’nde Mart ayında iki İdare Mahkemesi tarafından pro-

jelendirilmesine ilişkin karar bugüne kadar Gebze Kaymakamlığı 
tarafından uygulanmamıştır.

Bu kararları uygulamayan Gebze Kaymakamlığı, bugün Gebze 
Belediyesinin yıkım kararını Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafın-
dan verilen yıkımın durdurulması kararına rağmen yasa dışı bir şe-
kilde uygulamak istemiştir.

Hukuksuzluğa, keyfiliğe, yıkıma, ranta karşı direnen mahalle 
halkına çevik kuvvet TOMA’larla, kalkanlara, biber gazı ile sal-
dırmıştır. Bu sırada yararlananlar da olmuştur. Bu hukuksuzluğu, 
keyfiliği ve  gözaltları protesto ediyoruz.

Aralarında Sendikamızın Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Ko-
pal’ın da bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alınmıştır.

Sendikamız Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal ve diğer 
gözaltılar serbest bırakılsın.

Yaşasın Kirazpınar Mahallesi Halkının Ranta, Talana Karşı Di-
renişi, Mücadelesi!

1 .07.2017
Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi HKP  Gebze İlçe Örgütü 
kurucusu ve İlçe Mali Sekreterimiz Ali G nülaçar 
Yoldaş’ımız 26 Temmuz Çarşamba günü bedence 

aramızdan ayrıldı. Kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımız gibi o 
da mücadelemizde yaşayacak.

Kendisi bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor-
du ve tedavi görüyordu. Ancak bu kahrolası kanser düzeni-
nin lanet hastalığı kanser, sinsi sinsi ilerlemişti vücudunda. 
Hastalığını öğrendikten sadece 2,5 ay sonra kaybettik Ali 
Abi’yi. Vücudu bu mücadelede yenik düştü.

Ali Abi’nin, yaşamı hep mücadele içinde geçmişti. Gü-
müşhane’nin bir köyünde başlamıştı yaşama. Çocukken 
geçirdiği zatürre hastalığı doktorsuzluktan, yoksulluktan 
tedavi edilememişti. Doktorlar sonradan, akciğer kanserinin 
ilk tohumlarının tedavi edilemeyen bu zatürreyle atıldığını 
söyleyeceklerdi.

İşçiydi, emekçiydi Ali Abi. Hiç durmadan çalıştı. am-
zey Motorsiklet fabrikasında HKP’li yoldaşlarıyla-Halkın 
Kurtuluş Partisi’yle tanıştı. O dönem HKP’liler Ramzey’de 
örgütlenmişler, sendikal örgütlenme başlatmışlardı. Ali Gö-
nülaçar Yoldaş da İşçi Sınıfının nasıl ezilip sömürüldüğünü 
yaşayarak görmüştü. Bu azgın sömürüye dur demek, 

Emperyalist Katliam: Hiroşima ve Nagazaki

Nakliyat-İş’ten:

Gebze Kirazpınar Mahallesi Halkı ranta, yıkıma, talana karşı direniyor

14’te

a l yat ş’te

MSC MEDLOG Lo istik’te İşçi 
Kıyımına Karşı

İlk Hukuk Zaferi İzmir’den

13’te

Sendikamız Eğitim-İş’in 5. Olağan Genel 
Kurulu çerçevesinde Mayıs ayı içinde 
şube genel kurulları yapıldı. Bu genel 

kurullar; emperyalizmin kanlı BOP sürecinin 
ülkemiz açısından hızla yaşama geçirilmeye 
çalışıldığı, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızın sonucu elde edilen tüm kaza-
nımların yok edildiği, nefes almak kadar ya-
şamsal olan laikliğin izinin tozunun bırakıl-
madığı, iki Ortaçağcı gerici gücün kanlı çıkar 
kapışması demek olan 15 Temmuz sonrasında 
AKP’giller tarafından çıkarılan Kanun Hük-
münde Kararnameler ile binlerce kamu çalı-
şanının işsizliğe ve açlığa mahk m edildiği, 
hukuki hiçbir gerekçe olmaksızın tutuklandı-
ğı, grevlerin yasak landığı, işçi-köylü-kamu 
çalışanı tüm emekçilere yönelik baskı ve 
sömürü politikalarının fütursuzca uygulandığı, 
Faşist Din Devletine koşar adım gidildiği, bir 
ortamda yapıldı.

Kurtuluş partisi gençliği parababaları 
devletinin OHAL bahanesiyle izin vermedi-
ği gençlik kampını başarılı bir şekilde DİSK/
Birleşik Metal-İş Sendikasının Gönen Kemal 
Türkler Tesislerinde gerçekleştirdi.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak her sene 
yaptığımız gibi gençlik kampımızı gerçekleş-
tirmek için İzmir Karagöl kamp alanına baş-
vuruda bulunduk ancak AKPgiller bu alanı 
bizlere OHAL bahanesiyle vermediler. Bizler 
de başka şehirlerde bulunan kamp alanlarına 
başvurduk ama bahane aynıydı. Artık gayet 
olağan olmuş olan OHAL. Hukukçu yoldaşla-
rımızın yaptığı tüm başvuralara rağmen, AKP-
gillerin eline geçmiş olan yargı, bu alanlarda 
kamp yapmamızın engellenmesine ses çıkar-
madı. Bunun üzerine Kurtuluş Partisi Gençliği 
olarak gençlik kampımızı Disk-Birleşik Metal 
İş Sendikasının Gönen Tesislerinde 2 -2 - 0

Eğitim-İş 5. Olağan 
Genel Kurula giderken 

Şube Genel Kurullarının 
Değerlendirilmesi

15’te

ZF Sachs Süspansiyon 
Sistemleri San. ve Tic. 
AŞ’nin taşeronu alt iş-

veren  MC Paketleme Taşımacılık 
Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.’de çalışan 0 
üyemiz adına 2. dönem toplu iş 
sözleşmesi tüm üyelerimizin oy-
birliği ile imzalanmıştır. 

İmzalanan toplu iş sözleşmesi 
ile;

İşe giriş ücreti belirlenmiştir. 
Sendikaya üye olan işçilerin işe gi-
riş ücretlerine aylık   oranında 

ücret zammı yapılacaktır.
Birinci yıl ücret zammı ve ik-

ramiye artışı ile birlikte zam ora-
nı  0 olmuştur. 

İkinci yıl ücret artışı ise 
01.06.201  tarihinden itibaren TU-
İK’in tüketici en asyon oranına 

 refah payı eklenerek bulunacak 
oran üzerinden olacaktır.

İkramiye 90 günlük ücret 
üzerinden ikramiye ödenecektir.

Sosyal yardımlar:
Bayram Yardımı: Birinci yıl, 

bayramlarda her dini bayramda  
00,00 TL, 

Yakacak Yardımı: Yakacak 
yardımı ise her ay  120,00 TL’dir.

Yıllık İzin Ücreti: Yıllık ücret-

li izin ücretleri 20,00 TL olarak 
ödenecek. 

İkinci yıl ise ücret zammı ora-
nında artış yapılacaktır. 

İşyerinden işçi çıkarma ile 
ilgili karar sendika ile birlikte 
alınacaktır.

MC Paketleme Taşımacılık 
Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşmesin-
de ücret ve ikramiyedeki toplam 
artış  0,  sosyal yardımlardaki  
toplam artış oranı  5 olmuş-
tur.  

MC Paketleme Taşımacılık 

Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan 
toplu iş sözleşmesi, özel sektörde 
taşeron örgütlenmesi, mücadelesi 
ve ücret zamları açısından örnek 
bir toplu iş sözleşmesidir.

Bu sözleşme İşçi Sınıfımızın ve 
sendikamızın  taşeron cehennemi-
ne karşı verdiği örgütlü mücadele-
sinin kazanımıdır. 20.07.2017

 
Yaşasın Sendikamızın Taşe-

ron Cehennemine Karşı Müca-
delesi

Yaşasın MC Paketleme İşçile-
rinin Mücadelesi

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

13’te

Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Eski-
şehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik üyemiz işçilerle Mar-
din’de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda üyemiz işçilere top-

lu iş sözleşme ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Mardin Kent A.Ş. yöneticileri ile görüşme gerçekleştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesinin işletmesi olan Mardin Kent A.Ş.’de 

60 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1  Temmuz 2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

a l yat ş’te
Mardin Büyükşehir Belediyesinin İşletmesi Mardin Kent 
A.Ş.’de 60 İşçiyi Kapsayan Toplu İş s zleşmesi Yaptık

15’te

Kurtuluş Partisi Gençliği 
8. Gençlik  Yaz Kampını 

Gerçekleştirdi!

Ali G nülaçar
mücadelemizde yaşayacak!

a l yat ş’te

MC Paketlemede 2. D nem
Toplu İş S zleşme İmzalandı

a lı A er a  la ı 1

13’te


