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27 May›s Kuvayimilliye’nin,
12 Mart-12 Eylül Mandac›l›¤›n
Devam›d›r
Baﬂtaraf› birinci sayfada
Hem Ordu Gençli¤inde hem de Sivil Gençlikte
bulunan bu devrimci gelenek, bize ilk Osmanl› atalar›m›zdan gelmiﬂtir. Osmanl›’y› kuran O¤uzlar›n
Kay› Boyu’nun Gazi savaﬂç›lar›, kiﬂicil ç›kar nedir
bilmeyen, ‹lkel Sosyalist Toplum insanlar›yd›lar.
Onlar için toplumun ç›kar› ve mutlulu¤u her ﬂeyden
önce gelirdi. Kendileriyse zaten o eﬂitlikçi toplumun
bir parças›yd›lar. Kendilerini toplumdan ayr› düﬂünmezlerdi. Onun için toplumun ç›kar› neredeyse o
yönde ileri at›l›rlar, ölüme bile gerekti¤inde duraksamadan giderlerdi. Toplumu tehlikede gördükleri
anda hemen harekete geçerler, yi¤itçe savaﬂarak o
tehlikeyi ortadan kald›r›rlard›. ‹ﬂte bu toplumcu, dolay›s›yla da, ilerici-devrimci gelenek; bize bu ilk
Osmanl› (Osmanl›’y› kuran) atalar›m›zdan miras
olarak gelmiﬂtir. Gelenekler, yüz y›llarca yaﬂar, bildi¤imiz gibi.
‹ﬂte bütün bu devrimlerde Asker ve Sivil Gençli¤in en önde yer almas›n›n sebebi budur.
Bu devrimlere, bugün yerli yabanc› Parababalar›n›n, onlar›n emrindeki siyasilerin ve dönek hainler
ordusunun köﬂe baﬂlar›n› tuttu¤u Medyan›n sat›lm›ﬂ
yazar-çizerlerin d›ﬂ›nda hiçbir namuslu ayd›n ve kara halktan üretmen bir insan›m›z karﬂ› ç›km›yor.
Bunlar olmasayd› demiyor…
Gelelim 12 Mart ve 12 Eylül Faﬂist Darbelerine… Bunlar›n CIA taraf›ndan planland›¤›n› ve yapt›r›ld›¤›n› da yine bugün namuslu her ayd›n bilmektedir, söylemektedir.
Sermayenin has adamlar›ndan, Morrison Süleyman’›n ünlü D›ﬂiﬂleri Bakan›, Senato Baﬂkan› ve
Cumhurbaﬂkan› Vekili ‹hsan Sabri Ça¤layangil bile
1976’da ‹smail Cem’le yapt›¤› bir söyleﬂide, “CIA
12 Mart’ta vard›r. Büyük ölçüde vard›r. CIA Gizikis’te vard›r. (ABD’nin 1967’de Yunanistan’da
yapt›rd›¤› “Albaylar Cuntas›”n›n faﬂist darbesi kastediliyor. KY) CIA’n›n nas›l hareket edece¤i tahmin edilemez. (…) ﬁimdi nas›l yap›yor CIA? CIA
yapar. (…) Benim istihbarat ﬂefim, kendisi fark›nda bile olmadan CIA benim alt›m› oyar. Elinde imkân var (yabanc›) adam›n. Girmiﬂ enfiltre
benim içimde. Onun için hiç ﬂaﬂmam, aramam
da, bulamam ki. Nas›l yapt› bulamam.” (Ça¤layangil 12 Mart’› Aç›kl›yor, Politika, 12 Mart 1976)
ABD ve onun casus örgütü CIA’n›n emrine girmiﬂ alçak “Netekim” ve ﬂürekâs› (CIA’n›n Ankara
‹stasyon ﬁefi “Paul Henze’nin o¤lanlar›”), 12
Mart’›n yar›m b›rakt›¤› iﬂi; yani demokrasiyi budama, sosyalistleri iﬂkencelerden geçirip zindanlara
doldurma ve halka her türden düﬂünce aç›klama ve
örgütlenme yollar›n›, yani hak arama yollar›n› t›kamak için 12 Eylül Faﬂist Darbesini yapt›lar. Daha
do¤rusu CIA’n›n kendilerine verdi¤i rolü baﬂar›yla
oynad›lar. Ve bu ﬂerefsizce darbeye zemin haz›rlayabilmek için de, beﬂ bin masum insan›m›z› katlettirdiler. Amaç, 27 May›s Devrimi’nin s›n›rl› da olsa
getirdi¤i özgürlük ortam›n› yok etmek, halk›n hak
arama yollar›n› t›kamak, sosyalistlerin ve sosyalist
kültürün izini tozunu silmek ve de Türkiye’yi
AB’ye sokarak vatan› tümden Bat›l› emperyalistlere
satmakt›.
Halk›n sesi kesilmeliydi, sosyalistler yok edilmeliydi bu ihanetlerin yap›labilmesi için… ‹ﬂte ABD,
12 Mart ve 12 Eylül Faﬂist Darbelerini bu sebepten
yapt›rm›ﬂt›r…
Birinci Milli Kurtuluﬂun ‹kinci Adam›-iki numaral› Komutan› ‹smet ‹nönü de 1964 y›l›nda, üst düzey bir toplant›da devletin baﬂta ABD olmak üzere
Bat›l› büyük emperyalist devletlerce 1945 sonras›nda ele geçirilmiﬂ oldu¤unu ﬂöyle ac› ac› anlat›r:

“Daha ba¤›ms›z, kiﬂilikli d›ﬂ politika izlenmesini istiyorsunuz. Herkes ayn› ﬂeyden bahsediyor.
Nas›l yapaca¤›m ben bunu? Karar verece¤im ve
iﬂi teknisyenlere havale edece¤im. Onlar etrafl›
çal›ﬂmalar›n› yapacaklar, tekliflerini haz›rlayacaklar. Yapabilirler mi bunu?.. Hepsinin etraf›nda uzman denen yabanc›lar dolu, muvaffak olamazlarsa, iﬂi sürüncemede b›rakt›rmaya çal›ﬂ›yorlar. O da olmasa karﬂ› tedbir al›yorlar. Bir görev veriyorum. Neticesi bana gelmeden Washington’a gidiyor. Sonucu memurumdan önce sefirden ö¤reniyorum. Böyle mi teslim ettik biz devleti. Bana ﬂimdiye kadar bunlar taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ derdimize deva tek rapor gösteremediler.
Hepsi yasak savma kabilinden ﬂeyler. Ne yap›yorsak, kendi elemanlar›m›zla yap›yoruz. Peki,
bu binlerce adam (avara kasnak) gibi mi dolaﬂ›yorlar, elbette kendileri için önemli marifetleri
var. ‹stiklal Harbinden sonra sulh anlaﬂmas›nda
esas mücadele bu uzmanlar konusunda oldu.
Yoksa, hudutlar fiili bir durum idi. Tazminat iﬂini iki devlet aram›zda hallederdik. Bütün mücadele idaremize tasallut yüzünden ç›kt›. Bir tek uzman vermek için büyük tavizlerde bulunma¤a haz›rd›lar.
“Dayatt›k. Biz onlar›n ne için ›srar ettiklerini
biliyorduk. Onlar bizim niçin inatla reddetti¤imizi biliyorlard›. Böyledir bu iﬂler. Peygamber
edas› ile, size dünyalar› vaadederler, imzay› att›n›z m› ertesi günü gelmiﬂlerdir. Ondan sonra sökebilirsen sök... Gitmezler. Ancak bu meselenin
üstüne vakit geçirmeden e¤ilmek lâz›m. Yoksa,
ne ba¤›ms›z d›ﬂ politika, ne ba¤›ms›z iç politika
güdemez, havanda su döversiniz. Fakat zannetmeyin ki kolay bir iﬂtir. Savuﬂturulan iki üç badire (22 ﬁubat ve 21 May›s olaylar›/notumuz) bunun yan›nda hiç kal›r. Teﬂebbüs etti¤imizde baﬂ›n›za neler gelece¤ini kestiremem.” (Aktaran:
Emin De¤er, CIA Kontrgerilla ve Türkiye, s. 9899)
‹. ‹nönü, “teﬂebbüs etti¤imizde baﬂ›m›za neler
gelece¤ini kestiremem” derken çok hakl›yd›. B›rakal›m “teﬂebbüs etmeyi” bu sözleri söyledi¤inden
bir süre sonra iktidardan alaﬂa¤› edildi ve bir daha
da iktidar yüzü göremedi. Bir CIA görevlisi Ankara’ya geldi ve ‹nönü’nün deyiﬂiyle “bir baﬂka baﬂbakan arad›”. Ve ABD’nin Morrison ﬂirketinin hizmetkâr›, ABD’de “vaftizden geçirilmiﬂ”, Süleyman Demirel’i buldu. S. Demirel, 1954’te kurulan Dwight
D. Eisenhower Vakf›’n›n ilk burs verdi¤i ö¤rencidir.
Tabiî ABD’de…
‹. ‹nönü 19 Ocak 1966 tarihli CHP Parti Meclisi
Toplant›s›nda, bu ABD oyununu ﬂöyle dile getirmiﬂtir:
“Üçüncü Koalisyon Hükümeti (kendi Hükümeti. KY) düﬂtü¤ü zaman, Meclis kordiplomatik
locas›nda oturan Amerikan Büyükelçili¤i Mensuplar›n›n aﬂ›r› sevinç gösterilerinde bulunduklar›n› istihbar ettik.” (a.g.y., s. 99)
Bu konuda bir aktarma da yurtsever yazar Metin
Aydo¤an’dan yapal›m:
“‹smet ‹nönü’nün Cumhurbaﬂkan› oldu¤u dönemde ABD ile 27 Aral›k 1949’da “Türkiye ve
ABD Hükümetleri Aras›nda E¤itim Komisyonu
Kurulmas› hakk›nda Anlaﬂma” imzaland›. Bu anlaﬂmadan sonra ABD’ne davet edilen ilk gazeteci
Bülent Ecevit oldu. Ecevit, Ankara’daki Amerikan Haberler Merkezi’nin “E¤itim Mübadele
Program›” çerçevesinde yapt›¤› daveti kabul etti
ve 1954 Ekim ay›nda Amerika’ya gitti. Ecevit,
Kuzey Carolina’daki tütün kenti Winston-Salem’de yay›n yapan ve kentin ad›n› taﬂ›yan Winston-Salem Journal’da staj gördü. Üç ayl›k çal›ﬂmadan sonra 30 gün süreyle Amerika Birleﬂik
Devletleri’nin de¤iﬂik yörelerini dolaﬂt› ve Bos-

ton’da 20 gün kalarak, ünlü Harvard Üniversitesi’nin Ortado¤u Enstitüsü’nde Ortado¤u’nun
bölgesel sorunlar›n› inceledi ve yurda döndü.
“Bülent Ecevit, May›s 1957’de bir y›ll›k süre
için bir kez daha Amerika’ya gitti. Bu kez bursu
veren, ABD Baﬂkan› Eisenhower’a Türkiye için
“oltaya yakalanm›ﬂ bal›¤›n yeme ihtiyac› yoktur”
diye mektup yazan ve ulusal ba¤›ms›zl›k hareketlerine karﬂ›tl›¤›yla tan›nan Nelson Aldrich
Rockefeller’›n kurdu¤u Rockfeller Vakf›’yd›.
Ecevit, Harvard Üniversitesi’nde “Osmanl› Siyasi Tarihi” konusunda incelemeler yapacak ve
Uluslararas› Bas›n Enstitüsü’nün New York’ta
düzenledi¤i seminere kat›lacakt›. Ecevit, çal›ﬂmalar›n› 6 ay sürdürdü. Ancak burs süresi dolmadan 27 Ekim 1957’de seçimlere kat›lmak için
Türkiye’ye ça¤r›ld›.
“Özel e¤itim burslar›ndan yararlanan bir di¤er devlet büyü¤ümüz de, Süleyman Demirel’dir.
Demirel, 1954 y›l›nda kurulan Dwight D. Eisenhower Vakf›’n›n burs verdi¤i ilk yabanc›d›r.
“Binlerce Türk ABD’ne “e¤itilmek-etkilenmek” için gitti, yüzlerce Amerikal› da Türkiye’ye
“e¤itmek-etkilemek” için geldi. Amerika’ya gönderilen Türklerin tamam› Türkiye’ye döndüklerinde üst düzey görevlere getirildi. ABD’de e¤itim gören insanlar›n büyük bir bölümü Amerikan yanl›s› bir tutum izlediler ve yetkilerini, Atatürkçü yurtsever kadrolar› etkisizleﬂtirerek tasfiye etme yönünde kulland›lar. ABD’nde e¤itim
görmek bürokrasi, siyaset ya da medyada yükselmenin ayr›cal›¤› haline geldi.” (Metin Aydo¤an,
Bitmeyen Oyun, ATO internet sayfalar›ndan: Kitap
Tan›t›mlar›.)
Emperyalistlerin burslar›yla ABD’de Amerikanofilleﬂtirilen bu kiﬂiler, Türkiye’de, ABD ç›karlar›n› korumak için politika yapm›ﬂlar, devlette etkin
görevlerde bulunmuﬂlard›r.
Tabiî bu ABD uﬂaklar›n›n tümü de emperyalist
vak›flar›n burslar›yla avlanmam›ﬂlard›r. Bir de emperyalistlerin kolejleri vard›r Türkiye’de. Bu okullar›n temel görevi de ait olduklar› Bat›l› devletin emperyalist kültürüyle, ö¤rencilerini doktrine etmektir. Yani ö¤rencilerin kafalar›n› sömürgeleﬂtirmektir.
Hat›rlanaca¤› gibi Türkiye politikas›nda özellikle de 1980 öncesinde çok etkin rol oynayan
MHP’nin lideri A. Türkeﬂ de, 1945 sonras›nda
ABD’de Kontrgerilla e¤itiminden geçirilerek, Amerikanlaﬂt›r›lm›ﬂ, halk düﬂman› haline getirilmiﬂtir.
Yine bildi¤imiz gibi MHP, Kontrgerillan›n özel partisidir. O, CIA ideologu David Galula’n›n kendine
verdi¤i görevi yapm›ﬂt›r 12 Eylül öncesinde. Devrimcilere, yurtseverlere, demokratlara karﬂ› Kontrgerillan›n resmi güçleriyle el ele vererek savaﬂm›ﬂt›r. 12 Eylül Faﬂizmi için uygun ortam›n haz›rlanmas›nda en önemli görevlerden birini üstlenmiﬂtir.
Türkiye, bugünkü yürekler ac›s› durumuna bir
anda getirilmemiﬂtir. 1945’ten beri Bat›l› Emperyalistler (tabiî onlar›n en önde geleni de ABD’dir) ve
onlarla ortakl›¤a girmiﬂ yerli Finans-Kapitalistler,
onlar›n emrindeki siyasiler ve sat›lm›ﬂ medyan›n
dönekler ordusundan oluﬂan yazar-çizerleri taraf›ndan ad›m ad›m kuﬂat›larak getirilmiﬂtir bu batakl›¤a…
Bugün ekonomisi ABD, AB Emperyalistleri ve
onlar›n ekonomik örgütleri olan IMF, Dünya Bankas›, OECD taraf›ndan yönlendirilmektedir. Ve borç
bata¤›na saplanm›ﬂt›r. Gelir da¤›l›m› en bozuk 25
ülke aras›nda yer almaktad›r. Kiﬂi baﬂ›na düﬂen ulusal geliri 1993 y›l›n›nkiyle (3004 dolard›r bu miktar)
ayn›d›r. Yani Türkiye ekonomik aç›dan 12 y›ldan
beri yerinde saymaktad›r. Kald› ki iç ve d›ﬂ borçlar›
o y›llar›nkiyle ayn› kalmam›ﬂ ç›¤ gibi artm›ﬂt›r.
En büyük ve en kârl› sanayi kuruluﬂlar› yerli-yabanc› Parababalar›na peﬂkeﬂ çekilmektedir. Çal›ﬂma

BASINA ve KAMUOYUNA

Zonguldak, Karadeniz Ere¤lisi, Bart›n, Karabük, Çaycuma ve Devrek
Ambarlar›nda Çal›ﬂan ‹ﬂçiler Özgür ‹radelerini Kullanarak
TÜMT‹S Sendikas›ndan ‹stifa Ederek
Sendikam›za Üye Olmuﬂlard›r
Zonguldak ve ilçelerinde ki ambarlarda çal›ﬂan iﬂçi kardeﬂlerimiz, iﬂçi sendikas› olmaktan ç›km›ﬂ, eli iﬂçi kan›na bulanm›ﬂ, iﬂverenlere taviz üstüne taviz veren
Tümtis Sendikas›’n› s›rt›ndan atarak,
istifa edip, t›pk› Erzurum, Konya, Kocaeli, Adapazar›’nda oldu¤u gibi özgür
iradelerini kullanarak ve sendikal tercihlerini yaparak sendikam›zda örgütlenme karar› alm›ﬂlard›r.
Zonguldak, Karadeniz Ere¤lisi, Bart›n,
Karabük, Çaycuma ve Devrek ambarlar›nda çal›ﬂan iﬂçilerin tamam›, art›k haklar›na sahip ç›kmayan, iﬂverenlerin bir dedi¤ini iki etmeyen bir sendika durumuna

düﬂen Tümtis Sendikas›’n›n gerçek yüzünü görmüﬂlerdir.
‹stifa eden iﬂçi kardeﬂlerimize bask› ve
tehditte bulunan Tümtis Sendikas›na iﬂçiler gereken cevab› vermiﬂlerdir. Bunlar
giderek güç kaybeden Tümtis Sendikas›’n›n son ç›rp›n›ﬂlar›d›r. Tümtis Sendikas› kendisinden istifa edip sendikam›za
üye olmak isteyen iﬂçilerin iradelerine
sayg› duymak zorundad›r. Tümtis’in çal›ﬂanlara yönelik uygulam›ﬂ oldu¤u bask›,
y›ld›rma ve sindirme politikas› amac›na
ulaﬂamayacakt›r. Çünkü istifa edip sendikam›za üye olan bütün iﬂçiler ve sendikam›z bu oyunlar› boﬂa ç›kartm›ﬂt›r bundan

sonrada boﬂa ç›karacakt›r. Üyelerimiz
Nakliyat-iﬂ ve Topkap› Ambar iﬂçileri
ile bütünleﬂmiﬂlerdir.
Kendi s›n›fsal ç›karlar› do¤rultusunda sendikam›z› seçerek ekmeklerine ve geleceklerine sahip ç›kan iﬂçi kardeﬂlerimizin mücadelesi sendikam›z›n
çat›s› alt›nda devam edecektir.
Tüm sendikalara, halk örgütlerine ve
bas›na duyurulur. Sayg›lar›m›zla.
26.05.2005
Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›
Genel Yönetim Kurulu

yaﬂ›ndaki 50 milyon nüfusun ancak 20 milyonu iﬂ
bulup çal›ﬂabilmektedir. Yani yüzde 60’› iﬂsiz durumdad›r. Çal›ﬂanlar›na verilen asgari ücretse 250
dolard›r. ‹nsanlar›m›z›n yar›s› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaktad›r.
Siyaseti bütünüyle ABD ve AB’nin ellerine geçmiﬂtir. Ordusunun baﬂ› NATO’yla ba¤lanm›ﬂ, üstelik de o Ordu, baﬂ›na çuval geçirilerek aﬂa¤›lanm›ﬂ,
onuru ayaklar alt›na al›nm›ﬂt›r insanl›¤›n baﬂdüﬂman›, kanl› zalim ABD taraf›ndan. Ne yaz›k ki Ordunun baﬂ›ndaki komutanlar, ABD alça¤›na hak etti¤i
cevab›n verilmesine cesaret edememiﬂlerdir.
Yirminci yüzy›l›n, emperyalizme karﬂ› zafer kazanm›ﬂ en büyük komutanlar›ndan Mustafa Kemal’in Baﬂkomutan› oldu¤u bu Ordu, 53 y›ll›k NATO’culukla kerte kerte özgüveni yitirtilerek bugün
bu hallere düﬂürülmüﬂtür.
Türkiye 1950’den beri bir de ‹mam Hatiplerle,
tarikatlarla, Kur’an Kurslar›yla içerden, ümmetçi,
Ortaça¤c›, ulusal de¤erlerden yoksun ﬂeriatç› güçler
taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ, bir anlamda çökertilmiﬂtir.
Tabiî bu bela da ABD ve onunla el ele veren yerli
Finans-Kapital, Tefeci-Bezirgân sermaye taraf›ndan
sar›lm›ﬂt›r Türkiye’nin baﬂ›na. ABD ve di¤er Bat›l›
emperyalistler, halk›m›z›n sosyalizme geçiﬂini engellemek ve Türkiye’yi Ortaça¤ karanl›klar›na götürmek için yapm›ﬂlard›r bunu. Ve ﬂu anda güya, yani görünüﬂte Türkiye’yi yöneten Hükümetin Baﬂbakan›, siyasi kariyerini, Birinci Kuvayimilliyenin önderi Mustafa Kemal’e, “Ölmüﬂ inek” diyerek ve
benzeri aﬂa¤›l›k hakaretler ya¤d›rarak yapm›ﬂt›r. Tabiî ayn› zamanda Laikli¤e de küfürler etmiﬂtir Tayyip. Bu sald›r›lar›n yer ald›¤› kasetler televizyon ekranlar›nda yay›mlanm›ﬂ, milyonlarca insan›m›z buna tan›k olmuﬂtur. Yine ne ac›d›r ki ﬂu anki Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök de, Tayyip’le ve hükümetiyle “ﬂiir gibi anlaﬂ›yoruz” diyerek Mustafa
Kemal’e ve laikli¤e yap›lan bu i¤renç sald›r›lardan
hiç de rahats›z olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Bu hükümet ümmetçi oldu¤u için ulusal de¤er
taﬂ›mamaktad›r. Bu yüzden de iktidarda kalabilmek
ve küplerini doldurabilmek için ABD ve AB’nin her
istedi¤ini vermekten çekinmemektedir.
K›br›s, yar› yar›ya ABD-AB ve Yunanistan’a verilmiﬂ durumdad›r. Böylece Türkiye’nin güneyden
kuﬂat›lmas› tamamlanmak üzeredir. Sermaye partilerinin baﬂka bir yol tutmas› beklenmemelidir. Ordu da,
50 y›l, NATO’ya dolay›s›yla ABD ve AB’ye hizmetten dolay› özgüvenini yitirmiﬂ, bu yüzden bu sat›ﬂa
dur diyememektedir. Tabiî Ordunun tepesindeki NATO tezgah›ndan geçmiﬂ generaller yitirmiﬂtir özgüvenini… Ordu Gençli¤imizse sa¤lamd›r. Onlar da bu
durumdan son derece rahats›zd›r. Bunu biliyoruz…
Tabiî K›br›s’la yetinmeyecektir emperyalistler…
Ard›ndan Ege’nin al›nmas›, Türkiye’nin denizlerle
çevrili bir ülke olmaktan ç›kar›lmas› gelecektir. Ermenistan’›n maddi tazminat ve toprak talebi gelecektir. Hep söyledi¤imiz gibi, Bat›l› emperyalistlerin gönlünde yatan Sevr’dir. Türkiye’yi AB’cilik ve
benzeri alçakça planlarla yavaﬂ yavaﬂ, al›ﬂt›ra al›ﬂt›ra o noktaya götürüyorlar…
Yaln›z Emperyalistler ve yerli sat›lm›ﬂlar güruhu
bir ﬂeyi unutuyorlar… Bu halk bir gün elbet uyanacak ve Birinci Kuvayimilliye’de oldu¤u gibi onlar›n
heveslerini kursaklar›nda b›rakacakt›r. Halk›m›z›n
en bilinçli kesimi olan biz devrimciler, ‹ﬂçi S›n›f›m›z, köylülü¤ümüz, esnaf›m›z, namuslu ayd›nlar›m›z ve bu halk›n çocuklar›ndan oluﬂan, dolay›s›yla
da onun bir parças› olan Ordu Gençli¤imizle omuz
omuza vererek ‹kinci Kurtuluﬂ Savaﬂ›m›z› da zafere
ulaﬂt›raca¤›z. Bundan kuﬂkumuz olmas›n. Emperyalistler hüsrana u¤rayacaklar, onlara uﬂakl›k
edecek kadar alçalm›ﬂ dönek Ali Kemal’ler ihanetlerinin hesab›n› vereceklerdir…
Halk›n Kurtuluﬂ Partisi bunun için kuruluyor…

Devrimci Mücadelemizde Yaﬂ›yor!

Mehmet TAŞDEMİR
(1953-1978)
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Halk›n Kurtuluﬂ Partisi Neden Kuruldu?
Birinci sayfadan devam
“‹NG‹LTERE G‹B‹Y‹Z
“Gerçe¤in hakk›n› teslim edelim.
Stratejik ortakl›¤›m›z devam ediyor.
Bu durumda ‹ngiltere ve ‹talya var.
(Kand›rarak oylar›n› ald›¤› insanlar›m›z›n tepkisinden çekindi¤i için ‹srail diyemiyor. Kurtuluﬂ Partisi) ABD ile aram›zdaki stratejik zemin daha da geniﬂletilecek.
“ABD, DÜNYA ‹Ç‹N FIRSAT:
“ABD en etkili küresel güç. Küresel düzeydeki konumu ve gücü, uluslararas› iliﬂkilerin en belirleyici özelli¤i. Bu dünya için bir f›rsat. ABD dünyayla ilgilenmeye devam etmeli.
“KÜRESEL L‹DERL‹K SÜRMEL‹
“Baﬂta terörizm olmak üzere tüm
uluslararas› sorunlarla baﬂ edebilmek
için ABD ölçülerinde bir gücün liderli¤i önemli.” (Milliyet, 11 Haziran 2005)
T. Erdo¤an’›n bu aç›klamas›n›n, daha
do¤rusu “emir tekrar›n›n” anlat›ld›¤›
gazete sütunlar›n›n hemen yan› baﬂ›nda,
bas›n›n en Amerikanc› yazarlar›ndan,
dönekli¤inin kitab›n› yazan Hasan Cemal’in köﬂesinin tan›t›m bölümü yer almaktayd›. O köﬂede ise ﬂunlar yaz›l›yd›:
“Baﬂbakan Erdo¤an’›n Washington ziyaretinin sonuçlar›n› konuﬂuyorduk. Türk heyetinden üst düzeyde
bir yetkili, Amerika’n›n tutumundan
ﬂöyle yak›nd›:
“Bazen Amerika, ‘Gel benim müridim ol’ diyor. Bu olmaz. ‘Bana tabi ol’
diyor. Bu olmaz. Amerika’n›n her ﬂeyine evet diyen, evet efendimci bir iliﬂki yap›s› iki ülkenin de yarar›na de¤ildir.” (a.g.y)
Bu “yetkilinin” sözlerinden sonra
Hasan Cemal ﬂunlar› yazar:
“Asl›nda bu yeni de¤il.
“So¤uk savaﬂ döneminde de Amerika böyleydi. Bir süper güç olarak
her dedi¤ine selam çak›lmas›n› ister,
sözünden ç›k›lmas›ndan hoﬂlanmazd›.” (a.g.y)
Ne yaz›k ki T. Erdo¤an’›n yukar›daki
cümleleri tam da “ﬂeyhe mürit ba¤l›l›¤›”n› ya da “selam çakmas›”n› ifade
eden bir tutumun ortaya konmas›d›r.
DP’nin A. Menderes hükümetinden beri
de bütün hükümetler hep bu tutumda olmuﬂtur. Ve Türkiye iﬂte bu yüzden bugünlerin, her yönden “KUﬁATILMIﬁLIK” ç›kmaz›na gelip çak›lm›ﬂt›r. Veya
itilmiﬂtir-sürüklenmiﬂtir.

Dünyan›n ﬂu anki Baﬂhaydutu ABD,
bildi¤imiz gibi Irak’a emperyalist ç›karlar›ndan dolay› iki kez sald›rd› ve sonunda
da iﬂgal etti. 13-14 y›ll›k bir süreyi kapsayan bu sald›r›, iﬂgal ve uygulad›¤›-uygulatt›¤› ekonomik ablukalar sonucunda ortalama bir buçuk milyon masum Irak insan›n›n ölmesine ve milyonlarcas›n›n da
maddi manevi büyük ac›lar çekmesine sebep olmuﬂtur ve hâlâ da olmaktad›r.
Yine Afganistan’›, ayn› aﬂa¤›l›k
amaçlar› için, iﬂbaﬂ›ndaki halkç›, namuslu, yurtsever Sosyalist Muhammet
Necibullah iktidar›n› kendi yetiﬂtirdi¤i
ve donatt›¤› Ortaça¤c› güçlere y›kt›rtm›ﬂ
ve sonunda o ﬂeriatç› güçlerle de anlaﬂmazl›¤a düﬂerek yang›n yerine çevirmiﬂtir. Yüz binlerce masum Afgan insan›n›
da bu ülkede katletmiﬂtir.
Sald›r› plan›n›n bundan sonraki bölümünde ise kendi aç›klamas›na göre
komﬂular›m›z Suriye, ‹ran ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Küba
vard›r.
Tabii bu arada “gül, portakal vb.” gibi masum adlar takt›¤› sözde “devrim”
gerçekte ise Amerikanc› Hükümet Darbeleriyle eski Sovyet Cumhuriyetlerini
birbir uydulaﬂt›rmakta, iﬂbaﬂ›na getirdi¤i
s›f›r numara sat›lm›ﬂ ya da Amerikanc›
iktidarlar arac›l›¤›yla uydulaﬂt›rmaktad›r. Sonunda s›ran›n Rusya’ya gelece¤i
ve ABD’nin bu büyük ülkeyi de parçalay›p uydulaﬂt›raca¤› sa¤duyulu stratejistlerce ifade edilmektedir.
Tekrarlayal›m ki, ABD ve AB bizim
gibi mazlum ülkelerin ve halklar›n tümünün düﬂman›d›r. Dünyay› gönüllerince talan etmek, do¤al zenginliklerini
ya¤malamak ve kendileri için Pazar yeri
haline getirmek istemektedir bu emperyalistler. Bu amaçlar›ndan dolay› da
güçlü Ulus Devletler istememektedirler.
Yurtsever, antiemperyalist güçlere, hareketlere bu yüzden düﬂmand›rlar.
Türkiye’yi de bu amaçlar› do¤rultusunda en az üç parçaya bölmeyi planlam›ﬂlard›r. Ad›m ad›m bunu uygulamaktad›rlar.
Hat›rlanaca¤› gibi, Birinci Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda da ayn› emperyalistler -‹talya, ‹ngiltere, Fransa ve
ABD- Türkiye’yi iﬂgal ederek paylaﬂmay› kararlaﬂt›rm›ﬂlard›. Bu anlaﬂma,
ilk üç devletin baﬂkanlar› Orlanda,
Lloyd George, Clemencau ve ABD Baﬂ-

kan› Wilson aras›nda yap›lm›ﬂt›.
‹ngiltere Savaﬂ Bakan› Lord Kitchener de, “Türkiye’yi yok edinceye kadar savaﬂaca¤›z!” diyerek bu niyetlerini aç›klamaktan çekinmemiﬂti.
Onlar sonunda “Sevr”i, çökkün Osmanl›’ya kabul ettirerek bu emellerine
nail olmuﬂlard›. Yine bilindi¤i gibi onlar› yurdumuzdan kovabilmek için 4 y›l
süren bir Kurtuluﬂ Savaﬂ› vermek zorunda kalm›ﬂt›k.
Bugün de ülkemiz Mütareke günlerinde oldu¤u gibi kuﬂat›lm›ﬂ durumdad›r. ﬁu
günlerde, ülkemiz ve halk›m›z, Mustafa
Kemal’in Samsun’a ç›kt›¤› andaki kadar
büyük bir felaketle yüz yüzedir.
Hikmet K›v›lc›ml›, siyasi tarihle ilgili herkesin bildi¤i gibi son solu¤unu verene kadar ülkesi ve halk› için tabii ayn›
zamanda da bütün mazlum halklar için
düﬂünmekten, araﬂt›rmaktan ve mücadele etmekten geri durmam›ﬂt›r. Hapishaneleri üniversiteye çevirmiﬂ, ülkemizin
hem bugününü, hem dününü, hem de insanl›¤›n Tarihöncesinden baﬂlayarak;
bütün Tarihi sürecini ayd›nlatm›ﬂ, Tarihi
“Birikim Bilimi” olmaktan ç›kart›p
“Tasnif Bilimi” haline getirmiﬂtir.
Bugün ülkemizin en çetrefil sosyal
ve politik sorunu olan Kürt Sorunu’nu
1933’te Elaz›¤ Cezaevinde teorik planda
kesince çözmüﬂtür. Bugün de hem Kürtlerin hem de Türklerin yarar›na olan biricik hakkaniyetli çözüm budur.
Bu çözüm gerçek anlamda demokrasi, eﬂitlik, özgürlük ve kardeﬂlik temeline dayanan bir çözümdür. Bu çözümden
sonra Türkiye’nin siyasi birli¤i bugünkünden bin kat daha güçlü olacakt›r.
Kürt kardeﬂlerimizle elele vererek bu
kaleyi örece¤iz.
Halk›n Kurtuluﬂ Partisi, ﬂu anda darmada¤›n›k olan Türkiye Solu’nu derleyecek, onlar› gerçek bir Devrimci Parti çat›s› alt›nda birleﬂtirecek, halk›m›z›n örgütlenmesine olanca h›z›yla giriﬂecektir.
Partimiz, baﬂta ‹ﬂçi S›n›f›m›z gelmek
üzere, köylü, ﬂehirli, esnaf, küçük üretmen, küçük ve orta sermayedar, ayd›n,
asker, k›sacas› tüm de¤er yaratan, yurtsever insanlar›m›z›, bu kutsal ‹kinci
Milli Kurtuluﬂ Hareketine kat›lmaya
davet eder...
Sonunda kazanan mazlum halklar
olacakt›r. Bundan kimsenin kuﬂkusu olmas›n...
15 Haziran 2005

HALKIN
KURTULUﬁ PART‹S‹

‹PSD’den...
BASINA VE KAMUOYUNA

Bu Ülkenin Gül Yüzlü Çocuklar›
So¤an-Ekmek Yiyor;
Anne KRUEGER: “Bu Bile Çok” diyor!
Uluslararas›
Finans-Kapitalin
(Uluslararas› Parababalar›n›n)
sözcülerinden
IMF Baﬂkan Yard›mc›s›
Anne
Krueger, 9 May›s’ta, “Türkiye’de asgari ücret yüksek” dedi.
Bunu, bir ailenin kira, ulaﬂ›m, giyim, yakacak, elektirik,
su, haberleﬂme,
e¤itim, sa¤l›k, iletiﬂim, kültür gibi temel
ihtiyaçlar›na yetiﬂtirmesi gereken 350
YTL (yaklaﬂ›k 270 dolar) için söylüyor.
Hangimiz bu paray› yetiﬂtirebiliyoruz
bütün bunlara?
Türkiye’de 2005 Nisan ay› itibar› ile
yoksulluk s›n›r› 1604 YTL. (1 milyar
604 bin lira), açl›k s›n›r› 528 YTL. (528
milyon lira). Yani asgari ücretle geçinmeye çal›ﬂan insanlar›m›z hem yoksul hem
de aç! Halk›m›z; b›rak›n giyim, kültür gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay›, kar›nlar›n› bile doyuram›yor.
“Siz 270 dolar civar›ndaki asgari ücretle geçinebilir miydiniz?” diye soruyor bir gazeteci ve ﬂöyle diyor Krueger:
“Geçinmek zorunda iseniz, geçinirsiniz.”
Yani “siz kölesiniz, bizim kölemizsiniz,
biz ne buyurursak yapmak zorundas›n›z”,
diyor. Bu ülkenin onurlu insanlar›n› aﬂa¤›l›yor. Kendisine bunlar› söylemesi için verilen binlerce dolar›n hakk›n› veriyor.
Bilmez mi ki, Türkiye, IMF politikalar› ve onlar› uygulayan Parababalar›n›n yüzünden bir darbo¤aza girmiﬂtir. Son 20
y›lda 297 milyar dolar d›ﬂ, 979 milyar dolar iç borç olmak üzere toplam 1 trilyon
236 milyar dolar anapara ve borç faizi
ödemiﬂtir. Ayn› dönemde sadece 75.3 milyar dolarl›k yat›r›m yapm›ﬂt›r.
Son 5 y›l içinde iﬂçi ücretleri yüzde 23,
asgari ücret yüzde 17.4, memur maaﬂlar›
yüzde 5.4 oran›nda azalm›ﬂt›r. AKP Hükümeti ile beraber de asgari ücrete y›lda
iki kez yap›lan zam bire indirilmiﬂtir.
Bunlar IMF’nin ve Anne Krugergillerin

ac› reçetelerinin halk›m›za ettikleridir.
Ayda 350 YTL olan, yani ne öldüren
ne de yaﬂatan asgari ücret mi çok halk›m›za?
En düﬂük ev kiras›n›n 350-400 YTL’ye
ulaﬂt›¤› ‹stanbul’da m› çok asgari ücret?
Çocu¤una bir simit bile alamad›¤› için
intihar eden ana babalara m› çok asgari
ücret?
Tedavi olacak paras› olmad›¤› için bir
hastaneden öbürüne götürülürken hayat›n› kaybeden anneye mi çok asgari ücret?
Pazarda çocu¤unu sat›ﬂa ç›karan, böbre¤ini satmaya çal›ﬂan vatandaﬂ›m›za m›
çok asgari ücret?
Hay›r!
‹nsanl›¤›ndan eser kalmam›ﬂ Anne
Krueger’e çok asgari ücret!
‹ﬂte IMF’nin gerçek yüzü budur.
IMF’nin ülkemize gelip insanlar›m›z›n
gelece¤i hakk›nda ahkam kesmesine izin
vermeyelim. IMF ve Anne Kruegergiller
halk›m›zdan bir an önce özür dilemeli ve
ülkemizden defolup gitmelidir. 11.05.2005
Kahrolsun IMF,
Kahrolsun Emperyalizm!
IMF ‹ﬂsizlik, Pahal›l›k,
Zam, Zulüm Demektir!
‹ﬂsizli¤e Pahal›l›¤a
Zama Zulme Son!
‹ﬂsizlik ve Pahal›l›¤a Karﬂ›
Savaﬂ Derne¤i Genel Baﬂkan›
Gülden YUVA

Liseli Gençlik Hayk›rd›:

“Yar›ﬂ At› Olmayaca¤›z!”

Emperyalizm, dünya halklar›na karﬂ›
yürüttü¤ü sald›r› politikalar›n› her geçen
gün art›r›yor. Bunu yaparken özellikle de
gençli¤i hedef al›yor. Yozlaﬂm›ﬂ kültürüyle (Mc Donalds, Blujeen, Coca Cola),
uyuﬂturucusuyla, pornografisiyle ve tüm
imkânlar›yla gençli¤i kafadan silahs›zland›rmaya devam ediyor. Genelde bu olurken, özelde de yerli sat›lm›ﬂlar, gerici Ortaça¤c› zihniyetlerini e¤itim sistemine iyice yerleﬂtirerek ö¤renci gençli¤i teslim almaya çal›ﬂ›yor, bir taraftan da okullardaki
e¤itim sistemini eﬂitsiz ve paral› hale getirip, halk çocuklar›n›n okumas›n› engelliyorlar.
Tüm bu sald›r›lara ra¤men ayd›n gençlik direniyor. Ustam›z Hikmet KIVILCIMLI’n›n dedi¤i gibi “Y›ld›r›lamaz
Gençlik” ﬂiar›yla, y›lmadan bu sald›r›lara
alanlarda örgütlü mücadeleyi yürüterek

cevap veriyor.
Bu çerçevede, ‹PSD Gençli¤i olarak,
bizlerin birer “Yar›ﬂ At›” gibi görülmesine
neden olan ÖSS’yi ve hür beyinlerin yetiﬂmesine engel olan gerici-ﬂoven e¤itimi
protesto etmek için, 9 Haziran 2005 günü
Konak-Kemeralt› giriﬂinde 40 civar›nda
arkadaﬂ›m›zla birlikte, bas›n aç›klamas›
yapt›k. ‹çimizden bir arkadaﬂ bas›n aç›klamas›n› okudu. Arada att›¤›m›z coﬂkulu
sloganlarla düzene karﬂ› öfkemizi hayk›rd›k ve yine sloganlarla eylemimizi bitirdik.
Eylemimizde “Yar›ﬂ At› Olmayaca¤›z.”, “Gerici-ﬁoven E¤itim ‹stemiyoruz.”, “Eﬂit, Paras›z, Anadilde E¤itim
‹stiyoruz.” vb. sloganlar› hayk›rd›k.
‹zmir’ den ‹PSD Üyesi
Kurtuluﬂ Partisi Gençli¤i

BASINA ve KAMUOYUNA

ÜN‹VERS‹TELERDEK‹ FAﬁIST SALDIRILARA DUR D‹YEL‹M!
Üniversitelerimizde son günlerde artarak devam eden sald›r›lar bir avuç “çapulcu” ya da s›kça iddia edildi¤i üzere “çete”
iﬂi de¤ildirler. Tam tersine halk›m›za
oranla say›ca “bir avuç” denebilecek kadar az olan Parababalar›n›n, sömürü düzenlerini devam ettirebilmek için devﬂirdi¤i faﬂistlerin iﬂidir. Bilinçli, örgütlü
dolay›s›yla amaçl› sald›r›lard›r.
Özelleﬂtirme ve talan politikalar›yla
halk›m›z›n tüm de¤erlerinin emperyalistlere peﬂkeﬂ çekildi¤i bir dönemdeyiz. En
gerici-sar› sendikalar›n boyunduru¤unda
olsalar da, ‹ﬂçi S›n›f›n›n bu sömürü ve talana sonsuza dek izin vermeyece¤i her
geçen gün patlak veren direniﬂlerle kan›tlan›yor. Coca Cola’da (Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›n›n Önderli¤indeki Trakya Nakliyat
Direniﬂi/‹stanbul) oldu¤u gibi gerçek bir
önderlikle buluﬂtu¤unda bu direngenlik
zafere kadar devam ediyor. Bu sebeple de
ezilenlerin örgütlü her hareketine vahﬂice sald›r›l›yor.
Üniversitelerimiz de bu ya¤ma politikas›ndan pay›na düﬂeni al›yor. ‹stanbul Üniversitesinde ücretsiz olan Yaz
Okulu’nun paral› hale getirilmesi, Ankara
Üniversitesinde yeni lisans yönetmelikleriyle e¤itimin bilimsellikten uzaklaﬂt›r›larak ö¤renci do¤rama makinesi haline getirilmesi yetmiyor. Her f›rsatta al›nan zorunlu “ba¤›ﬂlar” paral› e¤itime geçmenin
kafalardaki haz›rl›¤› olurken, Hacettepe
Üniversitesinde oldu¤u gibi bu zorunlu
ba¤›ﬂlara karﬂ› fiili-hukuki örgütlü mücadele verenlere (HÜ Ö¤rencileri Derne¤i

Yöneticileri) soruﬂturmalar aç›l›yor.
Geçti¤imiz hafta
olan faﬂist sald›r›lar
da hak arama mücadelesini bast›rmak, hak arayanlar› sindirmek için yap›lan tüm bu bask›
politikalar›n›n bir
aya¤›d›r. Soruﬂturmalar›n, tutuklamalar›n durdurmaya yetmedi¤i mücadele,
egemen
s›n›flar›n
hep baﬂvurdu¤u gibi kanla durdurulmak
istenmiﬂtir. Yaz Okulu’nun paral› hale getirilmesine karﬂ› örgütlü tav›r alan ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencilerine yap›lan sald›r› bunun en net kan›t›d›r. Bu olayda da
di¤erlerinde de faﬂist beslemeler polisin
deste¤i, bilim adam› onurunu yitirmiﬂ
idarecilerin göz yummas› sayesinde devrimci-demokrat ö¤rencilere sat›rlarla sald›rm›ﬂt›r. 14-16 Haziran’da DTCF’ye yap›lan sald›r› da farkl› de¤ildir.
Halk›m›z›n, yap›lan sald›r›lar› bertaraf
edebilmesinin tek yolu örgütlü olmas›d›r.
Ayd›n gençlik de bu genel sald›r›dan nas›l
nasibini al›yorsa, “Örgütlü Halk Yenilmez” parolas›n› da o ölçüde benimsemeliAnkara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ö¤renci Derne¤i Baﬂkan›
H.Burak ÇELEB‹CAN

dir. Da¤›n›kl›k ve bireycillik bata¤›ndan kurtulman›n yolu, üniversite gençli¤inin ç›karlar›n›n halk›n›n ç›karlar›ndan ba¤›ms›z olmad›¤› düsturuyla baﬂaraca¤› örgütlülükleridir. Ö¤renci
Dernekleri bu niteli¤i taﬂ›yabilecek temel örgütlenmelerdendir.
Zorluklar haz›rl›kl› olanlar› biler,
haz›rl›¤›m›z ise örgütlülü¤ümüzdür.
Bunu sa¤layamad›¤›m›z ölçüde söyledi¤imiz her söz boﬂtur.
Bu bilinçle davranan tüm kitle örgütlerini, bas›n emekçilerini egemenlerin sald›r›lar›na karﬂ› halk›n ç›karlar›n› savunmaya ve dayan›ﬂmaya ça¤›r›yoruz.
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