AB-D Emperyalistleri Ortaköy saldırısıyla;
“Boşuna umutlanmayın, 2017 yılında da
Suriyeleşme artarak devam edecek.” mesajını veriyorlar

Sefalet Ücretini protesto ederken de
her zamanki gibi bir başımızaydık
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er defasında, her katliamda, halklarımızın yaşadığı her acı olay sonrasında haykırdık, bombayı patlatanın, silahı ateşleyenin kim olduğu önemli değildir, diye. Kuklaya
değil kuklayı oynatana bakmak lazım dedik, sürekli olarak. Yapılan eylem kimin çıkarına hizmet
ediyor, ona bakın, dedik. Ortadoğu coğrafyasında
kimin hedefleri gerçekleşiyorsa, kimin planı yaşama geçiyorsa, bu katliamların arkasında da onlar vardır, dedik.
Evet, AB-D Emperyalistleri yerli işbirlikçileri aracılığıyla, halkları kıyıma uğratmaya, kanlı
gözyaşları döktürmeye devam ediyorlar. Hedefleri BOP. Ve bu plan yaşama geçinceye kadar da
durmayacaklar. Sıraya koydular.

017 yılı için “Asgari Ücreti” daha doğru bir tanımlamayla “Sefalet Ücreti”ni
belirleyecek komisyon ilk toplantısını 6
Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdiği sırada protesto ettik.
Ankara İl Başkanımız Av. Sait Kıran’ın okuduğu basın açıklamasında, Asgari Ücretin sefalet
ücreti olduğunu haykırdık.
“İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme Son”,
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP’giller Halka Hesap Verecek”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarımızla Sefalet Ücretini belirleyecek
komisyona öfkemizi haykırdık.
2’de

H

15’de

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut:
Her türlü zulme gözünü
kırpmadan göğüs geren
Hikmet Kıvılcımlı’nın
yolundayız ( 3 )
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6-7’de

1.5 TL

Nakliyat-İş:

Sendikamızın geleneği devam ediyor
2017 yılına da direnişle giriyoruz

SC/MEDLOG Direnişçileri
2017 Yılına, Yeni Yıla Direnişle giriyorlar
İşçi ve Sendika düşmanlığına karşı
MSC/MEDLOG Direnişi 122’nci gününde
MSC/MEDLOG’da çalışan işçiler
Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza
üye oldular. Ancak işveren sendikaya üye
olmayı, insanca yaşayabilecek bir ücret,
insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını çalışanlarına bir hak olarak görmedi. Ve
onları yoksulluğa, açlığa, işsizlik cehennemine atarak işten çıkarttı. 160 üyemiz işten
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atıldı. Üyelerimiz 1 Eylül’den itibaren İstanbul, İzmir, Bursa/Gemlik, Mersin, Gebze ve Samsun’da direnişe başladılar.
O gün bu gündür her türlü baskıya, tehdide, karşı durarak yağan yağmura, kara,
soğuk havaya aldırmadan sendikaları, ekmekleri ve onurları için mücadele ediyor,
direniyorlar.
MSC/MEDLOG direnişçileri 122 günden beri işyerleri önünde, MSC Genel Müdürlüğü İşgali ile mahkemelerde Direnişe
devam etti, devam ediyor. Bu mücadele
zaferle sonuçlanıncaya kadar da devam
edecektir. 31.12.2016

***

Asgari Ücret
Sefalet Ücreti olmasın
Gelirin, servetin
paylaşımında adalet
istiyoruz
Sendikamız, yarın son toplantıda belirlenecek olan ve 6,5 milyona yakın asgari
ücretliyi ilgilendiren Asgari Ücret ile ilgi-

li Konya ve Eskişehir’den sonra bu günde
İstanbul’da Nakliyeciler Sitesinde basın
açıklaması yaptı.
Basın açıklaması Genel Başkanımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.
Nakliyeciler Sitesinde bulunan İstanbul
Şubemizin önünde yapılan eyleme ambarlarda çalışan üyelerimiz katıldı. Basın
açıklamasında “Asgari Ücret Sefalet Üc-

reti Olmasın 2.000.00 TL Net Asgari Ücret Olsun” pankartı ve “Vergide Adalet
İstiyoruz” “Az Kazanan Az, Çok Kazanan Çok Vergi Ödesin” “Asgari Ücretten Vergi Kesilmesin” “Gelirin, Servetin
Paylaşımında Adalet İstiyoruz” dövizleri ve “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” pankartı açıldı.

13’te

Soma Davası’nın
peşini bırakmayacağız!

7’de

Emperyalizmin deney
hayvanları:
Mazlum Halklar…

Eller Ay’a (Mars’a)
biz yaya...

“Hangi Batı”

3’te

4’te

AKP’giller; Aile Efratlarına
kurdurdukları Vakıflar eliyle
Kamu Mallarımızı sahipleniyorlar

İş Mahkemeleri
Yasası değişikliği
ile yeni hak gaspları
hedeflenmektedir

14’te

5’te

BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)
bombaları patlamaya
devam ediyor!

2’de

Partimize yönelik Cumhurbaşkanına
Hakaret Davaları devam ediyor

ABD ve AB Emperyalistlerini, bunların
kuklaları Meclisteki Amerikancı 4 Partiyi
PKK’yi, IŞİD’i, PYD’yi, YPG’yi,
TAK’ı lanetliyoruz

2’de

15’de

14’te

Başyazı
IŞİD’den tek farkları,
korkaklıkları ve riyakârlıklarıdır

ŞİD’ciler sapkın din meczupları
mıdır?
Evet.
His yoksunları mıdır?
Evet.
Vicdan, merhamet, acıma gibi duygular hiç oluşmamış
mıdır bunlarda?
Evet.
Fakat,
bütün
bunlara
rağmen,
bunlar bir davaya
inanmışlardır.
Ve
davaları için ölümü göze almışlardır.
Gerektiğinde ölmekten de çekinmemektedirler. Yani, bunlar göründükleri
gibidir. Neyseler odurlar.
İslam’ın ve diğer dinlerin de (Hıristiyanlığın, Museviliğin) sadece lafzına yani biçimine, kabuğuna bakarsanız ve o kadarını anlarsanız; IŞİD’in

I
5’de

Görevli!

yaptığı katliamların büyük ölçüde
İslam’ın ve diğer dinlerin lafzıyla
uyumlu olduğunu görürsünüz.
İslam’ın lafzında da baş kesmek
var mıdır?
Vardır.
Kol ve bacağı çaprazlamasına
kesmek var mıdır?
Vardır.
Dinden çıkanın
katli gerekli midir?
Gereklidir.
Dine hakaret edenin katli gerekli
midir?
Gereklidir.
Kölelik ve cariyelik var mıdır?
Vardır.
Cihat var mıdır?
8’de
Evet, vardır.
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Asgari Ücret

Sefalet Ücretini protesto ederken de
her zamanki gibi bir başımızaydık
Baştarafı sayfa 1’de
“İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme
Son”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi
Yenecek”, “Gün Gelecek Devran
Dönecek AKP’giller Halka Hesap
Verecek”,
“Emekçiyiz
Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarımızla Sefalet
Ücretini
belirleyecek
komisyona
öfkemizi haykırdık.
“Sizin
Zenginliğiniz
İşçiden
Çaldıklarınızdır”, “Sefalet Ücretine
HAY ”
dövizlerimiz
ve
Parti
Bayraklarımız
eşliğinde;
AB-D

Emperyalistlerinin, onların örgütleri
Dünya Bankasının, Parababalarının ve
Meclisteki Amerikancı ’lü Çetenin
İşçi Sınıfımıza, Halklarımıza hiçbir hak
vermeyeceğini, bunun onların fıtratına
uymadığını, onların kene gibi emekçilerin
kanlarını emerek semirdiğini haykırdık.
Ve bundan sonra da sesimiz yettiğince,
soluk aldıkça haykırmaya, direnmeye,
mücadele etmeye devam edeceğiz.
HKP Ankara İl

rgütü

Partimize yönelik Cumhurbaşkanına
Hakaret Davaları devam ediyor
Baştarafı sayfa 1’de
oma
Katliamı’nın
ardından,
ilk günden itibaren düzenlenen
eylemlerde ve katliamın davasının
görüldüğüAkhisar’daki tüm duruşmalarda
partimizin kullandığı “Soma’nın Katili
Tayyipgiller’in Bekçiliğini Yaptığı
Sömürü Düzenidir” yazılı pankartta
geçen “Tayyipgiller” ibaresinden dolayı
birçok yoldaşımıza Cumhurbaşkanına
hakaret suçlamasıyla davalar açıldı.
Pankartı asarken, taşırken, hatta sökerken
bile görüntülenen tüm yoldaşlarımız bir
bir Cumhurbaşkanına hakaretle suçlandı
ve davalara maruz kaldı. Bu davalardan
biri de 13 Aralık Salı günü Akhisar 1.
Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
HKP İzmir İl rgütü olarak duruşmayı
takip etmek ve bu tarz davalarla, baskılarla
yıldırılamayacağımızı göstermek için
Akhisar’daydık.
Duruşma h kiminin değişmesinden
dolayı yeni h kim duruşmayı, “ u
duruşmada karar vermeyeceğim”
diyerek başlattı. H kimsiz kalan
davalarla, sürekli görevleri değiştirilen
ve baskı altında kalan h kimlerle adaletin
düşürüldüğü içler acısı durum, bunu en
iyi bilen bizlere bile bir kez daha gösterdi
kendisini. Yargılanan yoldaşlarımız daha
önce verdikleri ifadeyi tekrar ettiklerini
belirterek beraat taleplerini yinelediler.
Sonrasında avukat olarak söz alan
HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir
İl Başkanı Av. acettin Çolak da, bahsi
geçen ibarenin bir sol partinin siyasi
tespiti olduğunu, ayyipgiller ifadesinin
bir kişiyi anlatmak için kullanılmadığını
ve pankartta yazan slogandan bunun
açıkça anlaşılabildiğini belirtti. Ayrıca
Çolak bu pankartta hakaret anlamına
gelebilecek hiçbir ibare bulunmadığına
vurgu yaparak, daha önceki h kime de
iletilen ama reddedilen dil bilimcilerden
oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulması
ve bu durumun onlara danışılması talebini
yineledi. Ancak yeni h kim de bu talebi
kabul etmedi.
Daha sonra duruşmaya müda olarak
katılan Parti Avukatlarımızdan Av.
Ferit Cöhce de söz alarak, yargılanan
yoldaşlarımızın siyasi bir partiye üye
olduklarını, dolayısıyla bu pankartta
geçen ifadenin partinin görüşü olduğunu
ve ortada bir suç varsa bile bunun kişilere
değil partiye bağlanması gerektiğini
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dile getirdi. Duruşmanın başında karar
vermeyeceğini belirten h kimse bu kısa,
özet niteliğinde savunmaları dinlemekle
yetindikten sonra duruşmayı 2 Ocak
2017 tarihine erteledi.
Duruşmanın
ardından
konuyla
ilgili basın açıklaması yapmak üzere
adliye önüne geldiğimizde çevik kuvvet
polisleri bahçede açıklama yapmamıza
izin verilmeyeceğini söyleyerek dışarıda
yapmamızı istediler. Yasal bir partinin
üyelerinin yargılandığı bir dava ile
ilgili kısa bir bilgilendirme açıklaması
yapmasına bile tahammül edilemeyecek
kadar “ileri” bir demokrasiye sahip
olduğumuzu yine, yeniden görmüş olduk.
Kısa süren bir tartışmanın ardından
Av. acettin Çolak bir açıklama yaparak
duruşmayla
ilgili
bilgilendirmede
bulundu. Adliye binasındaki Adalet
Sarayı yazısına atıfta bulunarak “Adalet
Saraylarında adalet yok” diyen Çolak
açıklamasında, daha önce davaya bakan
h kimin dosyayı karar vermek üzere
incelemeye aldığını söyleyerek h kim
değişikliği nedeniyle karar verilmemiş
olmasını eleştirdi.
Pankartta hakaret anlamına gelen
hiçbir ifadenin bulunmadığını vurgulayan
Çolak, Soma Katliamı’nın sorumlusunun
sömürü düzeni olduğunu söylemeninse
suç olmadığını ifade etti.
Çolak Soma Katliamı’nın ardından
Ermenek ve yakın zamandaki Şirvan gibi
katliamların da yaşandığını belirterek
“Biz her zaman iş cinayetlerini
u insanlık dışı sömürü düzeninin
yarattığını söylüyoruz. Bu sömürü
düzeninde de iktidarda kim varsa u
sorumluluğu üstlenmelidir.” dedi.
Partimizin üye ve yöneticilerinin aynı
sebepten yargılandığı üç ayrı dava 2
Ocak 2017 Salı günü Akhisar’da 1. ve 3.
Asliye Ceza Mahkemelerinde görülecek.
Her zaman söylediğimiz gibi ne bu
davalar, ne “adaletsiz adalet sarayları”,
ne de “ileri demokrasi” palavrası
arkasında saklanan diktatörlük baskıları
bizleri yıldıramadı ve yıldıramayacak
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir İl rgütü
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BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)
bombaları patlamaya devam ediyor!
ünler ağır.
Günler ölüm ha erleriyle
geliyor.
Düşman haşin
Zalim
ve kurnaz.
Bugünlerde insanlarımız helalleşerek
çıkar oldular evlerinden.
Bir yıl içinde yaşanan 2 ’üncü patlama
oldu bu patlama.
Dün gece saat 22.00 sıralarında Beşiktaş
Vodafone Arena Stadı yanında hareket
halindeki aracın patlatılmasının ardından
Maçka Parkı yakınında da canlı bomba
kendini patlattı. Bu patlamalar sonrası
İçişleri Bakanının açıklamasına göre
ölen insanlarımızın sayısı 3 , 1 ’ü yoğun
bakımda 155 kişi de yaralı.
Birkaç yıl önce televizyonlardan izlerdik
Ortadoğu’yu. Pazar yerlerinde patlayan
bombaları, ölen masum insanları
AB-D Emperyalizminin kana buladığı
toprakları uzaktan izlerdik. Ancak HKP
Genel Başkanı Nurullah Ankut, bu
görüntülerin bize hiç de uzak olmadığını,
ülkemizin de AB-D Emperyalistlerinin
BOP’u çerçevesinde, yerli uşakları ile
birlikte kan gölüne çevrileceğini anlatıyordu
“Yugoslavya, rak, Li ya, Suriye Sıra
Sende Türkiye ” adlı kitabı,
Evet, sıra bizim cehenneme dönüştürülen
cennet ülkemizdeydi
Antiemperyalist
Birinci lusal Kurtuluş Savaşı’mız ile yırtıp
attığımız Sevr, Yeni Sevr haritası olarak
karşımızdaydı artık. Bu plan çerçevesinde en
az üçe bölünmeliydi ülke
Bu nedenle bombalar patlamaya/
patlatılmaya başladı. Sırayla bir Ortaçağcı

Sefalet Ücreti a ıklandı: Net 1.404.00 T

aten biz de başka bir şey beklemiyorduk.
Halkına düşman, işçisine düşman, halk düşmanı ve Parababaları düzeninin bekçiliğini yapan bir hükümetten
ve onun güdümündeki bir sarı sendikadan
başka ne beklenir ki?
Kendi kurumunun ( ÜİK) bile verilerini dikkate almayan, Parababalarını üzmeyen efeci-Bezirg n Sermayenin temsilcilerinden başka ne beklenir ki?
Bildiğimiz gibi Asgari Ücret espit
Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. Beş üye
Bakanlıktan, beş üye işveren sendikasından, beş üye de işçi sendikalarından. Hükümetle işverenler aynı taraftalar, işçileri
temsil eden sendikaya da baktığımızda
(en fazla üyesi olduğu için ürk-İş katılıyor) sarı sendikacılığın üstadı, işçi-emekçi
düşmanı, sarı gangster sendika, hükümetin arka bahçesi ürkİş var. Bu üçlüden ne
beklenir ki? lü gözünden yaş gelir mi?
Gelmez. Sonuç tam
da beklendiği oldu.
Parababalarının isteği
doğrultusunda Asgari
Ücret, bin 0
L’lik
sefalet ücreti olarak belirlendi.
ÜİK’in açıkladığı
gelir dağılımı rakamları, yoksulların gelirden aldığı payın ne
kadar az olduğunu bir
kez daha gözler önüne
serdi. ÜİK’e göre en
yüksek gelire sahip
20’lik gru un
toplam gelirden aldığı pay
, olur
ken, en düşük yoksul
20’lik gru un
aldığı pay ise
,1’dir.
Aradaki uçurumu gizleyebilmek
mümkün mü?
Yine ÜİK, Asgari Ücret espit Komisyonu için yapmış olduğu çalışmada bir
işçinin aylık asgari yaşam maliyeti ola
rak komisyona ildirdiği ücret in
TL’dir.
Aralık ayında açıklanan ( ürk-İş’in
açıklaması)Açlık Sınırı bin 32, Yoksulluk
Sınırı ise bin 665 L. Bir kişinin yaşam
maliyeti ise bin 762 L’dir. ( ürk-İş kendi
raporundaki rakamları bile dile getiremedi
komisyonda)
İşsizlik, ürkiye İstatistik Kurumu
( ÜİK) verilerine göre Ağustos, Eylül
ve Ekim aylarını kapsayan Eylül işsizlik
oranı yüzde 11, olarak gerçekleşti.
Geniş tanımlı işsiz sayısı ise , milyon.
Gerçek işsizlik oranı tabi ki bunun
çok üstünde. Çalışabilir nüfusa oranla
baktığımızda yaklaşık yüzde elli olarak
ortaya çıkar işsizlik oranı.

AKP’giller iktidarı,
halkımızı işsizlik, pahalılık
cehenneminde inim inim
in l etiyor

Gerici IŞİD, bir de Amerikancı Bur uva
Kürt Hareketi bombalar patlatıyordu. İkisi
de acımasızca çoluk, çocuk, yaşlı demeden
masum sivilleri hedef alan saldırılar yaptılar
ve yapıyorlar h l . Şimdiye kadarki veriler,
Beşiktaş saldırısının da böyle bir saldırı
olduğunu gösteriyor.
Anlaşıldığı kadarıyla bu patlamalar ABD
Emperyalistleri ve yerli uşakları amaçlarına
ulaşana kadar son bulmayacak. Bir süre daha
karanlık günler devam edecek.
Bir kez daha netçe belirtelim ki bu
katliamın sorumluları, AB-D Emperyalistleri
ve yerli işbirlikçisi AKP’giller’dir. Onlarla
amaç birliğine girmiş IŞİD’dir, SO’dur, El
Nusra’dır, PKK’dir.
Ancak biz biliyoruz ki “Karanlığın en
koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu
zamandır”.
arih boyunca hiçbir zalimin zulmü
sürekli olamamıştır ve eninde sonunda yok
olmuştur zalimler. İşte bizler bunun için
mücadele ediyoruz ve inanıyoruz ki; eninde
sonunda zalimler arihin karanlık sayfalarına
gömülecek, insanlık kazanacak
Saldırıda
yaşamlarını
yitirenlerin
ailelerine, yakınlarına ve halkımıza
başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Ve zafer
Artık hiç ir şeyi affetmeyecek kadar
tırnakla sökülüp
koparılacaktır.
N. Hikmet
11.12.2016
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Yönetim Yeri İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No
3/51 Fatih-İS ANB L Telefaks (0212) 512 3 5

Resmi verilere göre, “2012’de 2 mil

Ocak 2017

yon
in olan yardıma muhtaç insan
sayısı 201 ’te 0 milyon 00 ine ulaştı.
7 milyon nüfusluk ülkede her kişiden
2’si yardımsız yaşayamıyor.Hanelerin
yüzde ’i orçlu.” (Cumhuriyet Gazetesi 06 Ekim 2016).
“Muhafazak r milyoner sayısı AKP
döneminde patladı. AKP’nin iktidar
olduğu son 1 yıldaki rant ekonomisi
sadece muhafazakar değil, genel olarak
milyoner sayısını katladı. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
BDDK verilerine göre, 200 yılında
ankalardaki mevduatın sadece yüz
de 7’sine sahip olan milyonerler u
gün toplam mevduatın yüzde ’ünü,
yani yarıdan fazlasını ele geçirdi. Ekim
200 ’te 2 muhafazak r milyonerin
katılım ankalarında 1 milyar 7 mil
yon lirası vardı. Aradan geçen 10 yılda

muhafazak r milyoner sayısı yaklaşık
12 kat artarak in 2 1’e çıktı.” (Sözcü
Gazetesi 2 .12.2015).
2017 yılı için yaklaşık yüzde artış ile
işçinin geçindirmek zorunda olduğu ailesi
dikkate alınmadan net bin 0 L olarak
belirlenen ve yaklaşık 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren Asgari Ücrette ise oyun içinde
oyun yapıyorlar. Nasıl mı?
Bildiğimiz gibi 2017 Ocak ayından
itibaren çalışanlar ( 5 yaşın altında olanlar) az tasarruf yapılıyor gerekçesi ile zorunlu olarak Bireysel Emeklik Sistemine
BES ’e dahil edilecekler. “Ocak ayın
dan iti aren BES’e d hil olan asgari
ücretliden aylık , TL kesinti olacak.
Yine 2017 yılı için yüzde 1 ’lik vergi
dilimi 12 in 00 TL’den 1 in TL’ye
yükseltildi. Bu artış, vergiler ve en as
yon artışı da dikkate alındığın da asgari
ücretliler 201 da . ayda 20’lik ver
gi dilimine girerken 2017 yılında ise 7.
aydan iti aren
20’lik vergi dilimine
girecek” (DİSK)
Yani yapılan 10
L’lik zammın bir
kısmı BES’e, bir kısmı da vergilerle fazlasıyla geri alınacak.
Bir oyunları da Asgari Geçim İndi
rimini AGİ de bu ücrete dahil etmeleri
oldu. Şu anda bin 0 L’nin yaklaşık 133
L’si AGİ’dir. AGİ, işveren tarafından
değil bütçeden karşılanmaktadır. Durum
böyle olunca da Asgari Ücret aslında-özünde BES de kesildikten sonra bin 200

L civarındadır. Yine bir oldubittiye getirerek daha önce yılda iki kez artanAsgari
Ücret artık yılda bir kez Ocak ayında artıyor.
Kendilerine ve yandaşlarına sağladıkları rantlarla zevk-ü sefa içerisinde yaşayanlar, işçilere, emekçilere, yoksullara
siz izim yaşamamız için ölün, diyorlar.
Paraya doymayanlar, ülkeyi soyup soğana
çevirdiler.
“ Kaçak Sarayın aylık gideri 21 mil
yon TL. Bu parayla 2 0 in kişinin 1
aylık temel giderleri karşılana ilir”
(Sözcü 25.02.2015)
AKP iktidarında yürü ya kulum denilen Ağaoğlu, işçisinin alınterinin karşılığını ödemezken, kızına 60 milyonluk düğün
yapabiliyor.
İşte AKP hükümetinin yarattığı
yeni
ürkiye.
Halkımız bir yanda
işsizlik,
pahalılık
cehenneminde inim
inim
inletiliyor.
Diğer yanda da
ABD-AB
(AB-D)
Emperyalistlerinin
Ortadoğu’nun
haritasını
yeniden
çizme pro esi olan
“Büyük Ortadoğu
Pro esi
BOP ”u
hayata geçirmek için
ülkemiz kan gölüne
çevriliyor. Halkımız
acılara boğuluyor. Mehmetçiklerimiz
kanlı ve haksız bir savaşta, Suriye’de,
AB-D Emperyalistlerinin çıkarları için
Ortaçağcı canilerce katlediliyor.
Çok derdimizin tek bir ilacı var; De
mokratik Halk İktidarını kurmak.
Bunun için de tek yol, tek kurtuluş; HKP
saflarında örgütlenmek ve yaşamımızı cehenneme çeviren bu Parababaları cehennemine karşı mücadele etmektir.
Parti’mizin Programı’nda Asgari Ücret için
“ÜC ET Asgari ücret normal
geçim endeksinden aşağı düşmeyecek.”
denilmektedir.
Bu da 2016 Aralık verilerine göre
bin 665 L’dir.
Bizler Kurtuluş Partililer olarak, İşçi
Sınıfımız ve ezilen, sömürülen Emekçi Halkımızın kurtuluşu için Partimizin
Programı’nda belirtilen bütün amaç ve hedefleri gerçekleştirinceye kadar mücadele
edeceğiz. Halklara zulmedenleri er geç
çelik bilezikle tanıştıracağız. Bu böyle biline. 30.12.2016
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
Kahrolsun Para a aları Düzeni

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Emperyalizmin deney hayvanları:
Mazlum Halklar…

ölgemizde ve dünyanın birçok yerinde savaşlar, iç savaşlar, işgaller,
ilhaklar var. Batılı büyük emperyalist devletler ve Rusya gibi yeni emperyalist devletler dünyanın dört bir yanında gerçekleştiriyor bunları. Ve bunun sonucunda
da bizim gibi emperyalizme bağımlı yarısömürge devletler, savaş içinde yaşıyorlar,
yaşatılıyorlar emperyalistler tarafından.
Çünkü büyük emperyalist devletler savaşsız bir dünya istemiyorlar Her gün
dünyanın herhangi bir yerindeki yeni bir
çıbanı patlatıyorlar, kanatıyorlar ve oralara
üşüşüyorlar sinekler gibi, mikroplar gibi.
N i ye ?
Çünkü onların savaşlardan çıkarları
var. Hem de çok büyük çıkarları. Emperyalist devletlerin Çok luslu silah şirketleri
on yıllardır teknolo inin son sözü silahları
üretmek için mesai harcıyorlar, Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar ve yeni yeni silahlar
üretiyorlar. Bilimin ve teknolo inin gelişimi de, silah şirketlerinin bu çabalarına büyük destek sağlıyor.
Kullanılmayacak silah üretilir mi hiç?
O yüzden dünyanın dört bir yanında savaşlar çıkartılmalıdır ki, üretilen bu silahlar
satılsın ve yeni silahlar üretilmeye devam
edilsin
Böylece bu silahları üreten ülkelerin
ekonomisi canlanır, işsizlik azalır ve buradan elde edilen çok büyük k rların bir
kısmı da bu silahların üretiminde çalışan
İşçi Sınıflarına sus payı olarak dağıtılır. Bu
arada daha başka sonuçlar olur tabi
1- Bu silahları üreten çok uluslu şirketler k rlarına k r katmaya devam ederler.
2- Bu silahları ürettiren devletler dünya üzerinde h kimiyet kurarlar ve ülkeleri
kendilerine bağımlı hale getirirler.
3- Çıkartılan savaşlar, iç savaşlar, işgaller sonucu milyonlarca masum insan yaşa-

Savaşı’ndan önce, yalnız Ha eş İtalyan
Savaşları, İspanyol “İç Savaşı” denilen
gerçekte Nazi Almanyası ile aşist İtal
ya tarafından, İngiliz, ransız, Ameri
kan v . “Demokrat” emperyalistlerin
göz kırpışları altında, İspanyol Halkına
alçakça dışarıdan tecavüz edişler İkin
ci Emperyalist Evren Savaşı’nın deneme
manevraları, prodromları ve poligon ta
limleri oldu.
“Bugün Amerikan ve Alman mas
keli inans Kapital eşkıyaları, Üçüncü
Emperyalist Evren Savaşı için Kore’yi,
Vietnam’ı, Kongo, Ni erya gi i Afrika
milletlerini, Antiller, Güney Amerika
milletlerini tecrü e tahtası, la oratuar
hayvanı gi i kullanmaktan aşka ir şey
yapmıyorlar.
” (Hikmet Kıvılcımlı,
Deccal Kapımızı Nasıl Çalıyor?, arihsel
Maddecilik Yayınları, Şubat 1 75, s. 17)
Gerçekten de böyle oluyor. sta’mızın
bu satırları yazdığı 1 70 yılından bu yana
geçen sürede, başta ABD Emperyalistleri olmak üzere, Fransız, İngiliz, Alman,
apon vd. emperyalistler; Afrika’dan Asya’ya, Okyanusya’dan Güney Amerika’ya,
Avrupa’ya savaşlar çıkartıyorlar, işgaller,
ilhaklar gerçekleştiriyorlar.
Sosyalist Kamp’ın yıkılmasıyla birlikte
de eski Sovyetler Birliği’nin yerine doğan
Rusya Federasyonu da bu savaşlara, işgallere, ilhaklara karışıyor.
Afrika kıtası onlarca ülkeye bölünmüş
durumda. Aralarında, emperyalistlerin çıkardığı sürekli savaşlar var. Bir yandan da
iç savaşlar içinde kıvranıyor, acılar çekiyor
bu kıta.
Balkanlar’da, özellikle Yugoslavya’nın
yıkılmasıyla birlikte, 7 yeni devlet doğdu/
doğurtuldu AB ve ABD Emperyalistleri tarafından. abi bu süreç çok büyük savaşlar
sonucunda oldu. Halklar çok büyük acılar

sahada bu organizasyonu gerçekleştirerek.
çak gemileri komplike bir yapıya
sahipler. Birçok bileşenin bir arada kullanıldığı çok gelişmiş ve çok etkili savaş
araçlarından birisi. Hem uçak gemisinden
füze atışları yapıyorsunuz hem de gemide
konuşlanan savaş uçaklarını, helikopterlerini kullanabiliyorsunuz. Bildiğimiz gibi,
dünyada belli ülkelerin elinde uçak gemisi
var. Bunlar; Amerika Birleşik Devletleri
11 adet, usya 1 adet, Tayland 1 adet,
ransa 1 adet, İtalya 2 adet, İspanya
1 adet, Hindistan 1 adet, Brezilya 1
adet, Çin 1 adet, Britanya Krallığı İn
giltere .
Ç i n , aponya, Pakistan, Şili ve Avustralya ise helikopter gemilerine sahipler.
Durmuyorlar. Sürekli yenilerini yapıyorlar. ABD 13 milyar dolara mal olacak
yeni uçak gemisi yapıyor. Ve bu gemi, şu
ana kadar üretilmiş en pahalı savaş gemisi
olma özelliğini taşıyor.
Çin ilk uçak gemisi “Liaoning”i Pasik’e gönderdi 25 Aralık’ta.
Bu gemi, Sovyetler Birliği’nin ikinci
uçak gemisi olarak Varyag adıyla 1 5
yılında yapılmaya başlanmıştı. Ancak tamamlanamadan Sovyetler Birliği dağılınca, krayna’da kalmıştı. krayna da
maliyeti dolayısıyla yapımını tamamlayamayınca, elektronik araç gereçleri ve güç
kaynağı sökülerek, sözde turizmde kullanılmak üzere Çin’e satıldı. İşte Çin’in ilk
uçak gemisi budur.
çak gemilerinin önemi şudur bu gemiler yukarıda da söylediğimiz gibi, savaş
uçaklarını, helikopterleri de taşıdıkları için
bu gemilerden kalkan uçaklar dünyanın
herhangi bir yerindeki hedefleri vurabilmektedirler. Yani operasyonel güçleri olağanüstü artmakta, bütün dünya üzerinde
hakimiyet kurabilmektedirler bu gemilere
sahip olan devletler. Gemilere sahip olmak
demek, denizlere, okyanuslara sahip olmak
demektir. Okyanuslara sahip olanlar ise
dünyaya h kim demektirler. Çünkü, dünya üzerindeki petrol taşımacılığının ya da
konteyner taşımacılığının çok büyük bir
yüzdesi denizler üzerinden sağlanmaktadır. Denizyolları bu açıdan birinci sırayı
taşımaktadır bu an itibariyle. Bugün ABD
bu yüzden dünyanın askeri açıdan en güçlü ülkesidir. Çünkü şu anda denizlerde var
olan uçak gemisi sayısı 11’dir. Yani diğer
bütün ülkelerin toplamına eşittir tek başına
ABD’nin uçak gemisi sayısı.

ağın ruhu: Silahlanma

mını yitirir. Milyonlarcası sakat kalır. Milyonlarca, on milyonlarca insan da evsiz,
yersiz, yurtsuz, vatansız, göçmen konumuna düşer kendi ülkesinde ya da yad ellerde.
Ve Aylan bebek olur Ege’de, Akdeniz’de
- Savaş çıkartılan, işgale uğratılan ülkelerin ekonomisi de harap olur. Yeraltı ve
yerüstü servetleri yağmacı, talancı, zorba
emperyalistlerin eline geçer. Oralarda yaşayan halklar bir lokma aş bir lokma iş için
dilenci durumuna düşer.
5- Savaşlar sonucu o ülkeler harabeye
döner. Evler, okullar, işyerleri, fabrikalar,
hastaneler yerle yeksan olur. Yıkıma uğrar.
6- Ve bu büyük emperyalist devletler
bu kez de kurtarıcı, onarıcı, pozlarında bu
ülkelere girerler bir kez daha ve imar işlerini, onarım işlerini üstlenirler. Böylece de
bir de buralardan k r elde ederler, vurgun
vururlar.
Silah şirketleri, dediğimiz gibi yeni
yeni silahlar üretirler. Bunlar başlangıçta
sadece laboratuarlarda test edilir. Ama gerçek bir savaş ortamında test edilemedikleri
için de kolayca satılamazlar. Alıcıların gözleri kamaşmalıdır aldıkları silahların üstün
gücü karşısında. Ve; bana da sat, bana da
sat diye yalvarmalıdırlar silah şirketlerine,
onların devlet yöneticilerine.
Peki bu silahlar nerelerde gerçek anlamda test edilirler, onaylanırlar?
Sahada. Çıkartılan savaşlarda

E“ m p eryal izm in
Deney Hayvanları”

Bakın
sta’mız Hikmet Kıvılcımlı
bunu nasıl anlatır capcanlıca somut örnekleriyle
“Bu, emperyalizmin ölünceye dek
cayamayacağı ezeli metodudur. Büyük
ir Evren Savaşına girmeden önce, geri,
zavallı milletler üzerinde yeni silah ve
savaş metotlarını, kimseye sezdirmeden,
gizli gizli sınarlar. 1 1 1 Savaşı’ndan
önce us apon Har i, Türkiye’nin a
şından geçmiş Tra lus, Balkan Savaşla
rı, Birinci Emperyalist Evren Savaşı’nın
prodromları ön al metleri ve poligon
silah atış yeri talimleri oldu. 1

çektiler, katliamlara uğratıldılar.
Kafkaslar’da oldu savaşlar. Orada da
çok büyük acılar çekildi. Olmaya da devam ediyor. Asya’da Afganistan’da, Kuzey
Afrika ülkesi Libya’da çıkartıldı savaşlar.
Bölgemiz Ortadoğu’da acımasız bir
savaş sürüyor. Halklar acılar içinde kıvranıyor. Milyonlarca insan yaşamını yitirdi,
milyonlarcası sakat kaldı. Ve ölmeye, sakat
kalmaya da devam ediyorlar.
ABD Emperyalistleri, İkinci Emperyalist Evren Savaşı’yla birlikte İngiltere’den
devraldıkları dünyanın andarmalığı görevini kendileri açısından başarıyla yerine
getiriyorlar. Ve 100 yıl önce yine bir Emperyalist Savaş sonucu cetvelle çizilen Ortadoğu’nun sınırlarını, bu kez de bölgesel
savaşlar biçiminde bir kez daha ve bu kez
de kendi çıkarları için çiziyorlar. Yeni yeni
devletler çıkartıyorlar arih sahnesine.
1000 devletli bir dünya hede ne ulaşmak
için de bölgemizi kana ve ateşe boğuyorlar.
Ve bu süreçte de yeni yeni silahlarını deniyorlar Ortadoğu Halkları üzerinde.

U ç ak gem il eri:
ABD’nin eşsiz savaş gücü
hâkimiyetinin en büyük
ara ları
Yeni, taze emperyalist Rusya da bu
fırsatı kaçırmıyor silah araç gereçlerini denemek için. Suriye’de, AB-D Emperyalistlerinin ülkeyi bölme, parçalama çabalarına
Suriye re imine destek vererek sekte vurur,
oyununu bozarken, bir yandan da bu savaş
dolayısıyla silahlarını denemek fırsatını
buluyor.
Basına yansıdığı kadarıyla Amiral
Kuznetsov uçak gemisi, İkinci Emperyalist Evren Savaşı’ndan bu yana ilk kez bu
savaş dolayısıyla somut olarak kullanılıyor. Amiral Kuznetsov uçak gemisinden
kalkan savaş uçakları Suriye’nin İdlib ve
Humus kentlerindeki Ortaçağcı cihatçıları
bombalıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Amiral Kuznetsov us do
nanma tarihinde ilk kez savaş eylemleri
ne katıldı” diyor yaptığı açıklamada. Böylece Rusya, bu konuda deney sahibi oluyor

aponya bildiğimiz gibi, İkinci Emperyalist paylaşım Savaşı’ndan yenik çıktı. ABD Emperyalistleri, dünyanın o ana
dek gördüğü en korkunç silahı, bir anda
yüz binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan silahı, Atom Bom asını
aponya’da denedi. Ve bir anda da savaş
üstünlüğünü ele geçirdi. Yani Hiroşima ve
Nagazaki kentleri, bu yeni silah için çok
korkunç bir deney alanı oldu.
ABD Emperyalistlerinin o an için teknolo inin son sözü olan Atom Bombasını
Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde kullanmasıyla birlikte bir anda yüz binlerce masum apon yaşamını yitirdi. aponya teslim
olmak zorunda kaldı.
Ancak, aradan geçen on yıllardan sonra
ekonomik alanda dünyanın sayılı emperyalist gücü haline gelen aponya, askeri
alanda uğradığı yenilginin acısını unutmak
için silah sanayinde yer almak yolunda aktif çaba sarf ediyor. Yeni silahlar üretiyor.
Böylece bir yandan savunma yatırımlarını
arttırıp istihdam yaratırken, diğer yandan
da 1 67 yılından beri yürürlükte olan silah
ihracatı yasağını gevşeterek, yeni yeni pazarlar buluyor silah şirketlerine.
1 Ocak 2015 tarihli habere göre
“ aponya savunmaya servet harca
yacak
“Dünyada tüm gözler Ortadoğu’nun
kaynayan kazanına çevrilmişken As
ya Pasi k ölgesinde de sular ısınma
ya devam ediyor. Çin’in artan etkinliği
karşısında ilişkileri gittikçe gerilimli ir
hal alan aponya’dan ir hamle daha
geldi. aponya ka inesi, keşif uçağı, in
sansız hava aracı ve
savaş uçakla
rı satın alma planlarını içeren şimdiye
kadarki en üyük savunma ütçesini
onayladı.”
(http //
.yenisafak.com/
dunya/ aponya-savunmaya-servet-harcayacak-2063 76)
2 emmuz 2015 tarihli Deniz Beker
imzalı bir habere göre de
“ aponya Baş akanı Shinzo A e
aşkanlığındaki ka inenin geçtiğimiz
hafta meclise sunduğu güvenlik yasa
tasarısı onaylanırsa, ülke tam 70 yıl
sonra daimi ir ordu kuracak.” (http //
.sozcu.com.tr/2015/dunya/ aponya-70-yil-sonra-yeniden-ordu-kurup-silahlaniyor- 5627/)
Gördüğümüz gibi, apon Emperyalizmi
boş durmuyor. Bir yandan silahlanırken diğer yandan da kendisi bizzat ordu kuruyor,
silah şirketlerinin önünü açıyor. Üretimini
ve ihracatını çoğaltmak yolunda adımlar
atıyor.

aponya’nın askerileşmesinin ana gerekçesi olarak söylediği Çin ise 15 Aralık
2016 tarihli habere göre atak içinde
“Çin askeri harcamalarını iki kat
artırarak 2 milyar ’a çıkaracak. Ül
kenin askeri harcamaları 201 verileri
ne göre 1 0 milyar iken, Güney Çin
Denizi ve Güneydoğu Asya’da politik
ve ekonomik olarak savaşımın kızışma
sı sonucunda yapılan askeri harcamalar
da artıyor.
“CNN’in HS ane’s’den aktardığına
göre, Çin’in 2020 yılında 2 milyar ’a
yükselecek olan askeri harcaması, 2010
yılı verilerine göre 120 milyar olan tu
tarın iki katına çıkmış olacak.
“Çin’in yüksek teknolo i askeri
ekipmana yatırımının artması ve ABD
ile ölgede yaşadığı reka et sonucun
da askeri harcamalarının kademeli ola
rak artarak 2020 yılında Batı Avrupa
ülkelerinin toplamını aşması öngörül
mekte.” (http //gazeteyolculuk.net/dunya/
cin-2020ye-kadar-askeri-harcamalarini-iki-katina-cikaracak.html)
Eylül tarihli habere göre
“Putin’den hükümete silahlanma
programı’ talimatı
“ usya Devlet Başkanı Vladimir Pu
tin, hükümetten yeni devlet silahlanma
programıyla ilgili tekli eri tamamla
masını istedi. Putin
Moskova’daki
ir
savunma toplantı
sında yaptığı konuş
mada, silahlanma
programının nan
sal
parametreleri
elirlenirken, ordu
nun ülkeyi olası as
keri tehditlere karşı
savunmasını sağla
yacak modern silah
ve ekipmanlarla do
natılması gereklili
ğinden yola çıkılma
sı gerektiğini elirt
ti. Yeni devlet silah
lanma programıyla
ilgili tekli erin u
yıl tamamlanması
gerektiğini elirten
Putin, hükümetten
ir taslak programı
onay için Temmuz
2017’de sunmasını
ekleyeceğini söyle
di. Putin, savunma
ve güvenlik alanın
da önceden yapılan
tüm plan ve taah
hütlerin de yerine
getirilmesi gerektiği
ni kaydetti.” (https //tr.sputnikne s.com/
rusya/20160 0 102 7 5 -putin-silahlanma-talimati/)
Gidecek Başkan O ama da giderayak
yaptığı son ulusal güvenlik konuşmasında
aynen şöyle diyor
“Biz dünyanın ildiği ve öyle kal
mamız gereken en güçlü savaş gücü
yüz. Gerekli olduğunda, insanlarımıza
yönelik tehditler karşısında tek tara ı
adımlar dahil olmak üzere harekete geç
mekte tereddüt etmememiz gerektiğine
.hurriyet.com.
inanıyorum.” (http //
tr/ic-catismalari-ordu-ile-cozmek-surdurulemez- 0300233)
Ve taze, yepyeni bir haber. Bildiğimiz
gibi, ABD yeni Devlet Başkanını seçti.
20 Ocak’ta göreve başlayacak. Seçilen
Başkan Trump, daha göreve başlamadan,
silah şirketlerinin ağzının suyunu akıtıyor
yaptığı açıklamalarla. 23 Aralık tarihli haber şöyle bu konuda
“Trump start verdi’ Silahlanma ya
rışı aşlasın
“
“Trump, dün T itter’da, “Amerika
Birleşik Devletleri, dünyanın nükleer
silah konusunda aklı aşına gelinceye
kadar nükleer kapasitesini adamakıllı
güçlendirmeli ve genişletmeli” demişti.
“ABD’nin seçilmiş aşkanı, T it
ter’daki yorumunu açıklarken daha
da sert’ konuştu ve silahlanma yarışını
aşlattığını duyurdu. Trump, “Diğerle
rine her noktada üstünlük sağlayacak,
daha uzun süre ayakta kalacağız” dedi.
“Yeni ABD aşkanı, seçim kam
panyası döneminde de ülkesinin askeri
donanımını artırması gerektiğini vur
gulamış aponya ve Güney Kore dahil
azı ülkeler nükleer güce sahip olursa
dünyanın daha iyi durumda olacağını
savunmuştu.” (http //
.diken.com.tr/
trump-start-verdi-silahlanma-yarisi-baslasin/)
Yani giden geleni aratır der ya halkımız, aynen öyle. rump da aynı anlayışın
savunucusu. Yani Obama gitmiş, rump
gelmiş fark etmiyor. İkisi de aynı yolun
yolcusu, aynı kurşuni efendi hazretlerinin
maşası, hizmetk rı. O kurşuni güç; ABD
Finans-Kapitalidir bildiğimiz gibi. Eğer ki
gelen Başkan, bu politikaların dışına çıkarsa, çıkmaya çalışırsa sonu bellidir Ken-

nedy olurlar Kim vurduya giderler
7 Ağustos 2016 tarihli haber ise konumuzla ilgili genel bilgiler veriyor
“ Küresel silah ticareti son eş yılda
yüzde 1 oranında arttı
“Stockholm Barış Araştırmaları
Enstitüsü S P küresel silah ticaretiyle
ilgili son rakamları açıkladı. Ekonomik
krizler ve tasarruf önlemleri sürerken
küresel silah ticareti son eş yılda yüzde
1 oranında arttı
“ABD dünyanın en fazla silah satan
ülkesi unvanını rakiplerine kaptırmadı.
Son eş yılda dünya ülkelerine yapılan
Amerikan silah satışları yaklaşık yüzde
2 oranında arttı.
”
“
“ usya, 200 yılındaki Gürcistan
savaşından sonra hem silah endüstrisin
de hem de silahlı kuvvetler ünyesinde
kapsamlı ir modernizasyon programı
aşlattı.”
“ usya silah ihracatında atağa geçti
“ an Gre e usya’nın silah ihraca
tında atağa geçmesinin ekonomik ne
denleri olduğunu da söylüyor. Alman
uzmana göre, usya dışarıdan teknolo i
ithal ede ilmek ve aynı zamanda mil
li silah endüstrisine para kazandırmak
için Afrika ve Asya ülkeleriyle dünyanın
diğer ölgelerindeki mütte kleriyle sa

vunma iş irliğini geliştirmeye çalışıyor
“
“Çin, savunma ütçesine ABD’den
sonra en fazla kaynak ayıran ülke konu
muna geldi. Çin hem silahlanıyor hem
de daha fazla silah satıyor. Son eş yılda
Çin’in konvansiyonel silah ihracatı yüz
de 1 oranında arttı. Çin silah ihracat
çıları sıralamasında Almanya’yı yerin
den ederek üçüncülüğe yükseldi. S P
raportörü Simeon ezeman Çin’in ten
zilatçı olduğunu ve her türlü silahı diğer
ülkelerden daha ucuza sata ildiğini e
lirtiyor
“ usya gi i Çin de silah ihracat izni
ni kolay veriyor. Avrupa ve ABD’nin si
yasi nedenlerden dolayı silah satmaktan
çekindiği ülkeler kolayca Çin malı kon
vansiyonel silah ithal ede iliyor.” (http //
gazeteyolculuk.net/gundem/kuresel-silah-ticareti-son-bes-yilda-yuzde-16-oraninda-artti.html)
ABD, Çin, Rusya, aponya silah üretmeye ve silahlanmaya bu kadar ağırlık verirken, eski emperyalist güç Almanya geri
kalır mı?
Kalmaz ve kalmıyor. Ki Almanya, özellikle kimyasal ve bakteriyolo ik silahlar
konusunda en büyük üreticilerden ve ihracatçılardan birisi.
“Alman Ordusu Soğuk Savaş döne
minin sona ermesinden u yana sürekli
küçülmekte. Savunma Bakanı rsula
von der Leyen’in açıkladığı yeni planla
ra göre, asker sayısının tekrar artırılma
sı öngörülüyor. Bakan 202 yılına kadar
asker sayısının 1
in 00 artmasının
hede endiğini ildirdi.
“
“Berliner Zeitung da ordudaki as
kerlerin sayısının artırılması yönündeki
planları şu satırlarla değerlendiriyor
“Çağın ruhu silahlanmayı gerekti
riyor. uslar una uyuyor, Çinliler ve
NATO da. rsula von der Leyen’in ah
settiği değişim de, aslında uluslararası
savunma politikalarında gözlemlenen
yeni ve kapsamlı rota değişikliğinin ir
parçası. Bunu görmezden gelemeyiz
dünya yeniden ir silahlanma yarışının
içinde.” (http //
.d .com/tr/d C3 BCnya-yeniden-bir-silahlanma-yar C B1 C5 F C B1-i C3 A7inde/a-1 2 17 )
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Silah sanayine yatırım:
en kârlı ve garanti işlerden
birisidir
S i l a h s a na yi ç ok ge l i r ge t i r e n bi r s e k tör olduğu için herkes ona yatırım yapma
peşinde. 12 Kasım 2015 tarihli haber bu
gerçeği şöyle anlatıyor
“Nükleer silahın ardında uluslararası ankalar var”
“Hollanda merkezli arış örgütü
PA ’a göre, nükleer silah endüstrisi,
uluslararası ankalar tarafından nanse
ediliyor.
“Bankaların üyük ölümü nükleer silah endüstrisine yatırım yapmakta
sorun görmüyor. 2 ankanın nükleer
silah sektörüne yaptığı yatırım miktarı
toplam
milyar dolar.
“ ( …)
“ apora göre unların arasında,
ABD, İngiltere, Almanya, ransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Körfez ülkeleri, İtalya, İsviçre, Norveç, Lüksemurg, İsrail, Kanada, Suudi Ara istan ve
İsveç kökenli ankalar da yer alıyor.
“ ( …)
“Sadece ankalar değil
Barış örgütü PA ’tan yapılan açıklamaya göre, nükleer silah üreticilerini
destekleyenler sadece ankalar değil.
Sigorta şirketleri ve emeklilik fonları
da nükleer silah sektörüne yatırım yapıyor. PA Nükleer Silahsızlanma Kampanyası lideri Krista van Velzen, daha
önce u konuda eleştirilen Hollanda kökenli ABP Emeklilik onu’nun, yatırım
politikasını değiştirmediğini söylüyor.
Van Velzen’e göre, ABP, 1 milyar
euroluk yatırımla Hollanda merkezli 22
şirket arasında nükleer silah yatırımı
konusunda aşı çekiyor.” (http //
.
bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151112
banka silah)
Bütün bunların bir sonucu olarak, dünya çapında silahlanma yarışı artarak sürüyor. Her devlet gücü oranında bu yarıştan
pay kapmak istiyor. Olan ise mazlum halklara oluyor.

En büyükler ve büyükler…
Stockholm luslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) dünyanın en büyük 100 çokuluslu silah üreticisini listeledi.
100 rmanın toplamda üretim maliyetleri
baz alınarak 00 milyar dolar değerinde silah sattığı ortaya çıktı.
Bu en büyük 100 çokuluslu silah üreticisi şirket içinde de kademeler var tabi . İlk
100’ün ilk 20’si 00 milyar dolarlık üretimin 263. 2 milyon dolarlık yani yüzde
65’lik kısmını üretiyor. Geriye kalan 0
şirket ise yüzde 35’ini. Aradaki farkı görüyor musunuz?..
Beyazın da beyazı olduğu gibi, silah
şirketler içinde de en büyükler, büyükler ve
küçükler var.
O en büyük 20 içinde de 10 ABD’li devasa şirket var. Onların payı da 00 milyar
dolar içinde 160.6 milyar dolar. Yani toplam rakamın yüzde 0’ına ABD’li çokuluslu silah şirketleri sahip. Yani en büyüklerin
de en büyükleri ABD’li çokuluslu silah
şirketleri.
263. 2-160.6 102.7 .
Bu rakam da kalan en büyük; İngiltere,
Fransa, İtalya, Rusya’ya ait. ABD karşısında artık ne kadar en büyüklerse
Bu devletler içinde silah satışı sistemli
olarak artan yeni emperyalist güç de Rusya.

M

Emperyalizmin Deney
hayvanlarına örnekler
Dünyanın neresinde savaşlar varsa,
emperyalist tekellerin silahları da oradadır
demiştik. İşte Yemen’de süren savaş da bunun somut bir örneğidir. 2 emmuz 2016
tarihli habere göre İngiltere, Suudi Arabistan’a bir yılda .2 milyar dolarlık silah
satmış. Suudiler de bu silahları Yemen’in
işgalinde kullanıyormuş.
abi Suudilere en çok silahı satan ülke
ABD’dir. Bunu da Demokrat Senatör Chris Murphy şöyle çarpıcı bir biçimde itiraf
ediyor 17 Ağustos 2016 tarihli habere göre
“
Ne York Times’ın NYT
aşyazısının aşlığı “Yemen’deki kıyım
sona erene kadar Suudilere silah satışlarını durdurun” idi.
“Yazıda açıkça, “meşru askeri hedefler olmayan” Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait ir hastanenin, okulun ve patates cipsi fa rikasının Suudi Ara istan’a
ait uçaklar tarafından om alandığı
söylendi.
“ABD u kıyımın suç ortağıdır” diyen NYT, işgal koalisyonuna ABD’nin
çeşitli şekillerde destek verdiğini, un-

lardan irinin de silah satışı olduğunu
kaydetti.
“( …)
“NYT, Connecticut’ın Demokrat
senatörü Chris Murphy’nin sözleriyle aşyazıyı itirdi “Yemen’deki her
sivil kay ında ir Amerikan mührü
var.”
(http //gazeteyolculuk.net/dunya/
ne -york-times-yemendeki-her-sivil-olumunde-bir-amerikan-muhru-var.html)
Suudi Arabistan sadece Yemen’de değil, Bahreyn’de de askeri faaliyetler sürdürüyor. Sünni re imin ayrılıkçı-mezhepçi
zulmüne karşı ayaklanan Şiilere karşı da
askeri birlikler gönderdi ve re imi korudu.
Bütün bunlar neyle oluyor?
Silahla.
yle ki bunun sonucu olarak “Suudi
Ara istan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin satın aldığı silahlar için harcadığı
para ütün Batı Avrupa ülkelerinin silah harcamasından ile daha yüksek.”
V e “
Suudi Ara istan’da harcanan
her 7 doların 1 doları silah alımına gidiyor.” (http //
.cnnturk.com/fotogaleri/
dunya/en-cok-silah-alan-ve-satan-10-ulke?page 1)
Amerikalı senatör ne diyordu yukarıda
“Yemen’deki her sivil kaybında bir
Amerikan mührü var.”
Sadece Yemen’de mi?

“Hangi Batı”

emleketimizde Batılılık veya
Batıcılık kavramları hep tartışılır. Batımızdan hep emperyalistler geldiği için bu kavramlar doğrudan
emperyalizmle ilişkilidir. Attila İlhan,
şairliği ve romancılığının yanı sıra ideolo ik diyebileceğimiz kitaplar da kaleme
almıştır. Attila İlhan, “Hangi Batı” adlı
eserinde, ülkemiz aydınlarındaki Batı hayranlığını, bunun emperyalizm ile ilişkilerini ortaya koyuyor. arih kitaplarında bizlere anlatılan Batılılaşma hareketlerinden
anzimat Fermanı’nın, Osmanlı İmparatorluğu’nun sömürgeleştirilmesi yolunda
önemli bir adım olduğunu ifade ediyor Attila İlhan. Ülkemizde 1 ’uncu Yüzyıl sonu
ve 20’nci Yüzyıl başında Batıda eğitim
alan aydınların, ülkeyi yönetenler tarafından nasıl ehlileştirildiğini anlatıyor. Burada Rusya örneğinini de vererek, Puşkin
gibi bir yazarın da Rus Çarları tarafından
düzene bağlı hale getirildiğini anlatıyor.
ürkiye’de Meşrutiyet dönemindeki aydınların padişahlarla olan ilişkilerindeki
gelgitlerin nedenlerini ortaya koyuyor.
Mustafa Kemal’in bu aydınlardan farkını
ortaya koyup, Kurtuluş Savaşı’mızı nasıl
planladığını anlatıyor.
Attila İlhan’ın bu kitapta kullandığı
“komprador aydın, komprador ur u-

vazi” benzetmesi başlangıçta uygun ama
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Komprador
Bur uvazinin, yerini yerli Finans-Kapitalin
aldığını göremiyor Attila İlhan. Kurtuluş
Savaşı’mızda ve ürkiye Cumhuriyetinin
ilk yılarında Sovyetler Birliği ve Lenin’in
desteğini bu kitapta ortaya koyuyor.
Attila İlhan, ürkiye için hede n Batılılaşmak değil, Çağdaşlaşmak olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün de böyle
ifade ettiğini söylüyor. Burada çağdaşlaşmaktan kastın, kapitalist düzen olduğu ortaya açık olarak konmuyor. Bu dönemi de
lusal Demokratik Devrim diye niteliyor.
sta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ortaya
koyduğu gibi devrimlerin önündeki engellerden en önemlisinin ülkemize kök salmış
durumda bulunan efeci-Bezirg n asalak
Ortaçağcı sınıfı göremiyor Attila İlhan.
oprak meselesine hiç dokunmuyor. Oysa
Ortaçağ’dan yani Derebeylik düzeninden
çıkarken ilk yapılan iş toprak meselesinin
çözümlenmesidir.
Ülkemizde, emperyalizmin de desteğini alan gerici sınıflar,
sürekli olarak toprak reformunu engellemişlerdir.
Attila İlhan diğer taraftan ülkemizin
1 0’lardan itibaren emperyalizm ile ilişiklerinin nasıl geliştiğini örneklerle ortaya koyuyor. zellikle Menderes dönemin-

Dünyanın dört bir yanındaki savaşlarda, iç savaşlarda, çatışmalarda ABD’nin
mührü var.
İşte Irak. İşgal ederken Irak’ın yeraltı
ve yerüstü bütün varlıklarını bombardımana tuttu, yıktı, yerle bir etti. Bütün servetini
eline geçirdi. Petrolünü vb.lerini bir yana
bırakalım, Mezopotamya’nın arihini de
ülkesine götürüp gitti. Çaldı Irak’ın tarihini. Yağmaladı. Fiilen üç parçaya böldüğü
Irak’ta mezhep ve ırk savaşlarını körükledi. Sonra da bu savaşta kullanılmak üzere
Irak’a milyarlarca dolarlık silah sattı.
“ AK’DA YO
N SİLAH AL M
“ İD ile mücadeleyi sürdüren rak
son dönemde yoğun ir silah alımı gerçekleştiriyor.
rak geçen yıllarda yoğun ir silah alımına aşladı. Özellikle
ABD’nin rak’tan çekilmesi ile era er
Bağdat yönetimi askeri kapasitesini artırma yoluna gitti. Ülkenin dağıtılmış
olan hava kuvvetlerini yeniden toplamak öncelikli hedef olarak elirlendi.
Bu amaç doğrultusunda ABD’den
adet 1 satın alındı.
“Bunun yanı sıra rak’a roketler roketatarlar, tanklar ve makineli tüfekler

de d hil olmak üzere çeşitli silahlar satan ABD, rak’ın en üyük silah tedarikçisi oldu. Ancak rak silah alımı yaptığı
kaynakları çeşitlendirdi. Nuri El Maliki’nin aş akanlığı döneminde usya’dan yaklaşık milyar dolarlık silah
alımı gerçekleşti.” (http //
.dunyabulteni.net/haber/32
6/catismalar-silahlanma-yarisini-hizlandiriyor-dosya-haber)
5 Eylül 2016
“Silah Ticareti Karşıtı Kampanya’nın açıkladığı verilere göre, Britanya
dünyanın en fazla silah ihraç eden ikinci
ülkesi konumunda. Britanya tarafından
yapılan silah satışının ’te ikisinin Ortadoğu ülkelerine yapıldığı elirtiliyor.
“( …)
“Silah Ticareti Karşıtı Kampanya’dan Andre Smith, Britanya’dan
silah alımı yapan ülkelerin sadece silah
tedarik etmediğini, aynı zamanda siyasi
destek ve meşruluk satın aldıklarını elirterek, şunları söyledi ”Bu korkunç
rakamlar, Birleşik Krallık dış politikasının tam kal indeki ikiyüzlülüğü açığa
çıkarıyor. Hükümet, daima demokrasi
ve insan hakları için davrandığını söylüyor ama dünyanın en gerici re imlerini
silahlandırıyor ve destekliyor.” (http //
gazeteyolculuk.net/dunya/britanya-dunyanin-en-buyuk-ikinci-silah-saticisi.html)

Böyledir bunlar. Bir yandan demokrasiden, hukuktan, insan haklarından, medeniyetten, eşitlikten, özgürlükten vb.lerinden
söz ederler ama diğer yandan milyonlarca, on milyonlarca masum insanın kanını
dökmekten geri durmazlar. Yani asıl olarak
kalplerinde, yüreklerinde hep bu ikiyüzlülüğü taşırlar.
ürkiye de dünyanın büyük ordularından birisine sahiptir sayıca. Kalitece de
belli ordularından birisi idi. İdi diyoruz
çünkü artık bu özelliği kaybettirildi ABD
Emperyalistleri tarafından. nce NA O
Ordusu’na dönüştürüldü. Ardından “Ergenekon”, “Balyoz” vb. operasyonlarla savaşçı subay güçlerinin büyük bir bölümünü
yitirdi. Ardından 15 emmuz çete savaşıyla
birlikte de tüm muharip özelliklerini yitirdi. Bozuldu, dağıtıldı. Morali sıfıra indirildi. Bunun sonuçlarını da bugün El Bab’da
görüyoruz. ABD Emperyalistlerinin ve
AKP’giller’in yarattıkları IŞİD canavarına
karşı kesin bir başarı elde edemiyorlar aradan geçen aya karşın. Ve her gün tabutlar
içinde Mehmetçiklerin cenazeleri geliyor
ne yazık ki. Bombalanıyorlar, parçalanıyorlar, ancak DNA testleriyle kimlikleri
belirlenebiliyor Mehmetçiklerin
Ve habire silahlanıyor ürkiye 23 Şubat
2016 tarihli habere göre “ S P
Türkiye
dünyanın altıncı üyük silah ithalatçısı
“Stockholm luslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün S P
raporuna göre Türkiye, silah alımında dünyada altıncı sırada.
“( …)
“ apora göre, 2011
201 döneminde, dünyada silah ithalatının üyük
kısmı Asya ve Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. Silah ithal eden ülkelere akıldığında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi
Ara istan ve Türkiye’nin silah alımını
arttırdıkları görülüyor.
“En çok silah ithal eden ülkeler sırasıyla şöyle Hindistan, Suudi Ara istan,
Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Türkiye, Pakistan, Vietnam, Güney
Kore, Cezayir, Mısır, Singapur, rak,
Endonezya, Tayvan, as, Venezuela,
Azer aycan, Bangladeş.” (http //gazeteyolculuk.net/gundem/sipri-turkiye-dunyanin-altinci-buyuk-silah-ithalatcisi.html)

AKP’giller’in
halkımıza ihaneti
AKP’giller hükümeti ve Genelkurmay,
sık sık açıklama yapar iki konuda
1- PKK’ye yönelik olarak, “terör unsurlarına, onların mevzilerine başarılı saldırılar gerçekleştirilmiş, uçaklarımız Kandil’i,
Hakurk’u vb. yerleri vurmuştur. çaklarımız başarıyla üslerine dönmüştür”, diye.
Ya da, “ bölgesinde çatışma çıktı, o bölgeler yoğun ateş altına alındı”, diye. Arkasından da “şu kadar terörist etkisiz hale
getirildi”, diye devam eder haberler.
2- -6 ay öncesine kadar meşru Suriye
yönetimine yönelik haberler olurdu. “Suriye’den bölgemize yönelik atışlar yapıldı.
Anga man kuralları gereği misliyle karşılık
verildi”, diye.
Şu sıralar, bu teranelere IŞİD eklendi.
“Fırtına obüslerimiz bölgeyi vurdu. çaklarımız şu kadar sorti yaptı, hedefleri başarıyla imha etti, şu kadar terörist etkisiz hale
getirildi”, “havadan ve karadan sağlanan
yoğun ateş desteği ile” diye haberler yapıyorlar.
Bildiğimiz gibi, ABD’nin yıllardır istediği gerçekleşti ve ürk Ordusu, Suriye
de sömürge halklara
sırt çeviren, ABD ve
Avrupa emperyalist
devletleriyle işbirliği yapan Celal Bayar-Menderes yönetiminin yaptıklarını
anlatıyor.
ürkiye
o yıllarda Cezayir
lusal Kurtuluş Savaşı’nda Fransa’yı
destekliyor. Irak’ta
1 5 ’de Krala karşı,
ha l kt a n ya na
yöne
time el koyan askerlere karşı, ABD’yle
birlikte askeri müdahale yapılmasını
öneriyor.
Kitapta önemli
bir bölüm de ABD
Dışişleri eski Bakanı
Henry Kissinger’in
1 73 yılında Nobel
Barış ödülü alması
anlatılır. Eski CIA
a anlarından Victor
Machetti, Kissinger
için şöyle der;
“ Kissinger esaslı ir numaracıdır,
yani demek istiyorum ki yeryüzünde
No el Barış Ödülü

Ocak 2017

batağına çekildi. ürk Ordusu, şu anda
kendilerinin ifadesiyle, Suriye topraklarının 20 kilometre derinliğine girmiş ve
1 00 km2lik bir alanı işgal etmiş durumdadır. Dolayısıyla binlerce asker bu bölgede
savaşmaktadır IŞİD’lilere karşı. Ancak bu
konunun yazımızı ilgilendiren yanı, “misliyle karşılık verildi”, “yoğun ateş altına
alındı”, “şu kadar mevzii vuruldu” dediğiniz anda, başta ABD olmak üzere çokuluslu silah tekellerine şu kadar parayı vermiş olduğunuz gerçeğidir. Bu silahları biz
üretmiyoruz. Onlardan satın alıyoruz. Ve
milyarlarca dolarlık maliyetle karşılaşıyoruz bunun sonucunda. Her “atışınız”, her
“vuruşunuz” onların k rlarına k r katıyor.
Niçin?
ABD’nin “Büyük Ortadoğu Pro esi
BOP ”un hayata geçmesi için
O yüzden biz bu tür haberleri dinlediğimizde, okuduğumuzda acı acı gülümseriz
AKP’giller, iktidara geldiklerinden bu
yana, bir yandan dört parçadaki Kürt Halkıyla aramıza kan davaları sokarken, diğer yandan da Arap Halkıyla aramıza kan
davaları soktu. Irak’ta, Libya’da, seçilmiş
meşru yönetimlerin ABD ve AB Emperyalistleri tarafından devrilmelerine çanak
tuttu, lo istik destek verdi, saldırıların koordinasyon merkezi yaptı ülkemizi. Bunun
s onuc
unda
bu ül ke l e r i n l i de r l e r i ka t l e di l di ler ABD Emperyalistleri tarafından. Arap
halkı bunu on yıllar boyunca unutur mu
hiç?
Yine Suriye’de, meşru Beşşar Esad reiminin devrilmesi için her şeyi yaptı. Halep’teki Emeviye Camii’nde namaz kılma,
Musul’a Vali atama hayali kurdu. Bunun
için elinden gelen her şeyi yaptı. “Kardeşim” dediği Esad’ı bir anda sattı geçti gitti.
Sınırlarımızı bilimum Ortaçağcı gericilere
açtı Suriye re imini devirmeleri için.
Ama hepsi beyhude çaba oldu. Suriye
re imi devrilmediği gibi, Ortaçağcı gericileri de kademe kademe ülkesinden kovuyor. Ülkesinin bütünlüğünü kurmasına
az kaldı. AKP’giller ise ortada dımdızlak
kalıverdiler. El Bab’ta olduğu gibi batağa
saplandılar. ABD bu Adamı önce teşvik
eder, sonra da ortada bırakır. Kendi Conileri ölmesin diye, Mehmetçiği savaşa sürdü.
Büyük Reis itiraf ediyor ki, Koalisyon güçleri El Bab’ta yardım etmiyor. ek başımıza savaşıyoruz IŞİD canavarına karşı.
Yani neresinden baksan ahmakça, neresinden baksan tutarsız, öngörüsüz, vatan
ve halk düşmanı politikalar sonucu komşumuz kalmadı. Arap Halkıyla da, Kürt Halkıyla da düşman olduk. Onlarca Mehmetçiğimiz şehit oldu, olmaya da ne yazık ki
devam edecek.
Ama bu devran, bu düzen böyle gitmeyecek. Son vereceğiz komşularımızla
düşmanlaşmaya. Son vereceğiz halkımızın
çektiği acılara. Kuracağız eşitlik, özgürlük,
kardeşlik temelinde Demokratik Halk İktidarımızı.
Ve böylece AB-D Emperyalistlerini
önce bölgemiz Ortadoğu’dan sonra da zalimlik yaptıkları tüm bölgelerden defedeceğiz. Ve nihayetinde son vereceğiz kardeş halklarla birlikte; Afrika’dan Asya’ya,
Okyanusya’dan Amerika’ya tüm dünya
üzerindeki sömürü ve zulümlerine
Ve
dünyayı, ölümsüz devrimci Fidel’in dediği
gibi Sosyalist bir aile yapacağız.
And olsun ki yapacağız q

almaması gereken tek adam varsa o da
Dr. Kissinger’dir. ili’ye C A’yı sokan
odur. Allende iktidarı aldığı zaman şöyle demişti “Halkı sorumluluğu idrakten aciz olduğu için ir ülke komünist
olur iken iz niye eli kolu ağlı seyretmek zorunda kalacakmışız Doğrusu
anlamıyorum. Oysa resmi demeçleri
neydi ili mi Biz ili’ye niye kötülük
edecekmişiz Ne münase et. ili Güney
Kut u’nun kal ine çevrilmiş ir hançerdir sadece hah, hah hah ”
Yani barış karşıtı ve faşist darbeler mimarı bir adama, Nobel Barış dülü verir
“Hür Dünya”.
Attila İlhan bu kitapta Marksist olduğunu, Mustafa Suphi’lere yakın olduğunu da yazar. ürkiye’de emperyalizmden
Kurtuluş Hareketinin İşçi Sınıfına dayanması gerektiğini yazar. Ama yöntemlerini
ortaya koyamaz. rgütlenme konusunda
çözüm sunmaz. Attila İlhan’ın “Hangi
Batı” adlı kitabı özellikle ülkemizin yakın
tarihini değerlendiren önemli bir kitap.
Eksikliklerine ve bazı yanlış değerlendirmelerine rağmen, günümüzde çok kullanılan Batılı, Batıcılık, Çağdaşlık Aydın
olmak ve Emperyalizm kavramlarının değerlendirilmesi açısından okunması gereken bir kitap.

Kurtuluş Partili
Bir Eğitim Emek isi
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E l l er Ay’ a ( M ars’ a) b iz yaya…
( )…
Ç ü n k ü b ü t ü n s an ayi
ve k ü l t ü r
alanlarını uyurucular ilgisayarlar kaplıyor. İnsanlık yeni ir çağa
giriyor.
“Türkiye atom yarışında yayandan
eter. Buyurucu işinde, yalnız paşaların
ve ey emirnameleri ciddiye alınıyor.
ransa, 2 yıldır, devlet yardımıyla küçük, orta ve üyük uyurucular yapmayı programına koyan şirketler kuruyor.
Gene de dev uyurucu yapamıyor. İlk
uyurucusunu 1
yılı ticarileştirecek,
1
yılı teslim edecek.
“Biz ne lemdeyiz
“İkide ir övündüğümüz millet ve
vatanseverliğimize ihanet etmiş duruma
düşmek istemiyorsak, u yarışa girmek
zorundayız.
“Çok değil, 20 yıl sonra ya Türk
milletini kur anlık köle sürüsü halinde
ya ancılara teslim edeceğiz yahut yok
olacağız.

Oysa yapılması gereken yine sta’mızın şu sözlerinde söyledikleridir
“İnsanlığın önünde iki rahmetten
iri var ya ilesiye, tüm ilinçli, kıyasıya, öldüresiye ve ölesiye milli kurtuluş savaşı göze alınır yahut sürünesiye,
sömürülesiye, çürüyesiye, ge eresiye,
kullaşılır, köleleşilir. Ya kurtuluş savaşı
ya da en soysuzca köleleşmenin mezar
taşı.”
İşte bizim h kim sınıflarımız, Antika
ve Modern Parababalarımız, “ölü ve beyin
yıkayıcı imam hatip yetiştirmekle”, “en
soysuzca köleleşmenin mezar taşı”nı dikiyorlar tepemize. Ve artık beş vakit de değil, 15 emmuz’da olduğu gibi, her işlerine
geldikçe sala okutuyorlar, köleleşmemizi
kutlarcasına
ekrar yazımızın başlığına dönelim ve
anlatmak istediklerimizi somutlayalım.
Eylül 2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin
haberini okuyalım

“ ransa’nın en üyük dergisi şunu
ha er veriyor “Eğer ir millet, evrenin
ütün uyurucularına sahip çıksa, ir
üstinsanlar milleti haline gelir ve öteki
milletleri köle yerine koya ilir.” M.,
21 Ocak 1 7 Köylücüklerimize ölü ve
eyin yıkayıcı imam hatip yetiştirmekle kendimizi aldatmayalım. “İhtil l”
ürküntüsüyle halkımızı şaşkına çevirmeyelim uyurucu ihtil l, deccal gi i
kapımızı çalıyor. Meclis nutuklarında,
gizli ildirilerde değil, u müthiş ihtil lde “aklımızı aşımıza toplayalım”. Yoksa 20 yıl su gi i akar ve iş işten geçer.”
( S os ya l i s t G a z e t e s i , 4 M
a r t 1967)
Mart 1 67 günü Hikmet Kıvılcımlı,
“Gözümüzü Açalım, İhtilal Var ” başlıklı makalesinde bunları söylüyordu. Bugün
aradan 20 değil, 50 yıl geçmesine 2 ay kaldı. Ne durumdayız?
“Köylücüklerimize ölü ve eyin yıkayıcı imam hatip yetiştirmekle kendimizi
aldatmaya”, hem de doludizgin devam
ediyoruz. yle ki, bütün okulların İmam
Hatip’e dönüşmesine az kaldı. Hele de 15
emmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nın
ABD tarafından galip getirileni AKP’giller, buradan aldıkları hızla bu yolda devam
ediyorlar; “Durmak yok yola devam” diyorlar büyük Reis’lerinin ağzından.
Yolları ne yol?
ayyibistan Din Devleti kurma yolu
Ya da bir başka deyişle sta’mızın t o
zamandan söylediği gibi;
“ ürk milletini kurbanlık köle sürüsü
halinde yabancılara teslim e”tme yolu,

“Dünya’daki maden NASA’ya yetmedi
“ NASA, trilyonlarca dolar değerinde
maden olduğu düşünülen asteroit Bennu’ya gidecek uzay aracını dün fırlattı.
Araç 201 ’de Bennu’ya inecek.
“Amerikan zay ve Havacılık Dair e s i ( NASA , uzay madenciliğine adım
atıyor.
“ NASA, u amaçla, milyarlarca, hatta trilyonlarca dolar değerinde madenlere sahip olduğu düşünülen asteroit Bennu’ya gidecek OS
S E ’ adlı uzay
aracını, dün AtlasV’ roketiyle Cape Canaveral Üssü’nden fırlattı.
“Ağustos 201 ’de asteroit göktaşı
Bennu’ya inecek uzay aracı, ir root kolla, saniyede 2 in grama kadar
yüzey malzemesi toplayacak ve potansiyel madencilik için u maddeleri analiz
edilmek üzere D ü n ya ya getirecek.
“ Y LL K Bİ GÖ EV
“ Bennu’da yaklaşık
yıl kalacak
OS S E ’ uzay aracı, Mart 2021’de
asteroitten ayrılıp D ü n ya ’ya doğru yola
çıkacak. zay aracı dünyaya yaklaştığında Bennu’dan aldığı analiz edilecek
maddeleri ir kapsülle atmosfere fırlatacak. Bu anda saatteki hızı yaklaşık
in kilometre olacak kapsülün atmosferde yanmaması için hızının azaltılması 7 gün sürecek. zay aracının
2 Eylül 202 ’te Dünya’ya inmesi planlandı. OS S E uzay aracı kapsülünün, Güneş in etrafında park edileceği
ve gelecekteki uzay çalışmaları için ha-

AKP’giller;
Aile Efratlarına kurdurdukları Vakıflar eliyle
Kamu Mallarımızı sahipleniyorlar
KP’giller, siyaseten Cumhuriyet’in
tüm kurumlarını ele geçirip dönüştürdükleri, bir kısmını da tamamen
etkisiz bırakıp ortadan kaldırdıkları gibi,
aile efratlarına kurdurdukları Vakıflar eliyle de Kamu Mallarımızı yağmalamaktalar.
Bunlardan en sonuncusu Samsun’da
yaşandı.
Gazetelerden edindiğimiz bilgiye göre;
Samsun
Büyükşehir
Belediyesi
Meclisinin 0 .06.2016 tarihli 11’inci birleşiminde alınan kararla; Belediyenin
Samsun İl Merkezinde yurt olarak kullanıla ilecek taşınmazı olmadığı halde,
yurt olmaya elverişli ir inanın 10 yıllığına TÜ GEV’e ırakılmasına karar
verilmiştir.
Ardından
Samsun
Büyükşehir
Belediyesi Meclisi, 23.0 .2016 tarihili
16’ncı birleşiminde aldığı kararla; İlkadım
İlçesinde ulunan Paşa Konağı, Kadın
ve Demokrasi Derneği KADEM ’e yıl
süre ile edelsiz olarak verilmiştir.
Bu da yetmemiş, Samsun Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin 0 .12.2016 tarihli
22’nci birleşiminde aldığı kararla, İlkadım
İlçesinde bulunan “Samsun Evlerinden B
lok olarak adlandırılan ev”, T ü r k i ye
Gençlik Vakfı TÜGVA ’nın kullanımına

bırakılmıştır.
Oysa Samsun Belediyesi; vergi, SGK
vb. borçlarını ödeyemeyen bir belediyedir.
Borç batağında olduğundan ulaşıma zam
yapmış, mezar yatlarını bile artırmış bir
belediyedir.
Böylesine orç atağında yüzen ir elediyenin u ina tahsislerinin tamamı peşkeştir, vurgundur, kamu
malını Vakı ar eliyle
aşırmaktır.
Osmanlı’da
da
öyle işlevler gören
vakı ar eliyle kamu
mallarını aşıran
ir
avuç Ortaçağcı Tefeci
Bezirg n vurgun vurmuştur.
Ancak,
gerçek
yurtsever,
halksever
ve kamucu parti olan
Partimiz, bu vurguncuların peşini bırakmamakta kararlıdır. Geçmişte Konya’daki,
İstanbul’daki vurgunlarının üstüne gittik.
Şimdi de Samsun’daki peşkeşlerini ve işledikleri suçları ortaya çıkarıyoruz.
Bundan iki yıl önce de Konya’da,

zır tutulacağı da ildirildi.” (http //
.
hurriyet.com.tr/dunyadaki-maden-nasaya-yetmedi- 021 76 )
İşte sta’mızın o yıllarda söylediklerinin benzeri bir durum daha. ABD Emperyalistleri, dünya üzerindeki h kimiyetlerini, başhaydutluklarını pekiştirmek,
garantiye almak için gözünü uzaya dikmiş
durumda. Hem de kaç on yıldır
yle ki,
artık uzayda kolonisi bile var desek abartmış olmayız.
Bakın ABD’li Finans-Kapital şirketleri
neleri planlıyorlar, hem de kaç on yıl sonrası için
“Göktaşlarında maden aranacak
“Aralarında Titanik’in yönetmeni ile
Google’ın yöneticilerinin de ulunduğu
ir grup milyarderin, göktaşlarından
maden çıkarma planlarının ayrıntıları
ortaya çıkmaya aşladı.
“Milyonlarca dolar yatırılacak olan
u girişim, ro ot uzay araçlarıyla göktaşlarında petrolün kimyasal ileşenlerini, ayrıca platin ve altın gi i mineralleri
aramayı hede iyor.
“Girişim sahipleri arasında lm yönetmeni ve k şif ames Cameron ile
Google yöneticileri Larry Page ve Eric
Schmidt yer alıyor.
“Hede er arasında 2020’de uzayda
ir akaryakıt deposu kurma kri de ulunuyor.
“ akat irçok ilim insanı u girişimi kuşkuyla karşılıyor ve cüretk r, zor
ve oldukça pahalı ir girişim olarak niteliyor.
“Altın ve platin gi i pahalı madenleri elde etmeye yönelik u girişimin maliyetinin çok fazla olacağını dile getiren
ilim insanları, göktaşlarından 0 gram
mineral elde etmek için düzenlenecek
ir Nasa seferinin ir milyar dolara mal
olacağını hatırlatıyor.
“Bu girişimin ilk adımı, önümüzdeki 1 2 ay içerisinde özel teleskoplar
konuşlandırarak doğal kaynaklar akımından zengin göktaşlarının tespit edilmesi olacak.
“Böylece, uzayın keş işine özel sektörün sokulması hede eniyor.
“ 10 yıl zarfında ise, Dünya etrafında yörüngeye yerleştirilmiş gözlem platformlarının satılması ve maden arama
çalışmalarına aşlanması planlanıyor.
“Böylece Dünya’ya yakın geçen inlerce göktaşından uygun olanlarının işlenmesi ve mineral çıkarılması hede eniyor.
“Planetary esources Gezegen Kaynakları adı verilen şirket, uzay turizmi
girişimcisi Eric Anderson, Prize kurucusu Peter Diamandis, eski ABD aşkan
adayı oss Perot ve eski Nasa astronotu
Tom ones tarafından da destekleniyor.
“ Uzun vadeli yaklaşım
“ irketin kurucuları, girişimleriyle
ilgili ayrıntıları ugün ir asın toplantısında açıklıyor.
“ euters ha er a ansına yaptığı
açıklamada Eric Anderson, “Bu işe uzun
vadeli yaklaşıyoruz. irketin ir gecede
aşarı göstermesini eklemiyoruz” dedi.
“ irket sahipleri, yıllar sonra göktaşlarından platin gru u metaller ve nadir
mineraller çıkarıldığında k r etmeyi
umuyor.
“Peter Diamandis, “İnsanlığı keşifte
ve ulaşımda en üyük yatırımları yapmaya iten nedenleri anlamak için tarihe
aktığımızda, ister Avrupalıların aharat peşine düşmesi, isterse Amerika’ya
yerleşenlerin altın, petrol ve kereste için
Devlete ait yurdu ÜRGEV’e 2 yıllığına
tahsis edip, devlet yurdu için de aylık 160
bin L’ye yeni bina kiralamışlardı. O zaman da bunların peşine düştük ve haklarında suç duyurusunda bulunmuştuk. Konya
Valiliği, işlem başlatma zorunda kalmış ve
Konya Belediye Başkanlığı da aylık 5 bin
L. Ecrimisil çıkarttıklarını Partimize bildirmek zorunda kalmıştı.
Biz bunun da peşkeş olduğunu, çünkü bu yerin değerinin aylık 5 bin liranın

çok üstünde olduğunu, kaldı ki, devletin
kendisinin ise aylık 160 bin lira ödeyerek
yeni yurt kiraladığını belirterek, Konya
Belediyesi Encümen Üyeleri hakkında da
suç duyurusunda bulunmuştuk.
Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığınca,

atıya yönelmesi olsun, unun kaynaklar için yapılmış olduğunu görürüz”
dedi.
“Göktaşlarındaki suyun, likid oksiene ve likid hidro ene dönüştürülerek
uzayda roket yakıtı olarak kullanılması
planlanıyor.
“Yeryüzünden uzaya su taşımak çok
masra ı olacağı için, göktaşlarındaki
suyun uzayda ir noktada depolanarak
yakıta dönüştürülmesi hede eniyor.
“Daha sonra u yakıtın Dünya yörüngesine taşınarak uzay araçlarına ve
uydulara yakıt ikmalinde kullanıla ileceği elirtiliyor.
“ ohn Hopkins Üniversitesi ygulamalı izik La oratuvarı’ndan Dr Andre Cheng Associated Press’e yaptığı
açıklamada şunları söyledi
“10 yıl içerisinde ir depo oluşturmak olağanüstü olur. marım unu kullanacak irileri olur. Dünya yörüngesi
dışındaki uzayın ticari amaçlarla kullanılması k rlı ir iş olacaktır. Belki artık
unun zamanı gelmiştir.”
“Purdue Üniversitesi’nden Profesör
ay Melosh ise maliyetin çok yüksek olduğunu elirterek uzayın keş işini “ancak zengin ülkelerin ve teknik güç gösterisinde ulunmak isteyenlerin girişeceği
ir spor” olarak niteliyor.” (http //
.
bbc.com/turkce/haberler/2012/0 /120 2
asteroid mining.shtml)
Yukarıda söylenenler fantezi mi? Ya da
spor olsun diye yapılan şeyler mi?
Hayır. Değil. Kapitalist girişkinliğin örnekleri. Aynı zamanda ABD Emperyalistlerinin uzayı, teknolo ik ve askeri açıdan
ele geçirme çabalarının somut örnekleri.
Bu konuda yapılanlar, fanteziyi, bilim kurgu romanlarını ya da uzay yolu lmlerini
çoktan aşmış, uygulamaya başlanmış somut gerçeklikler. yle ki, artık uzayda
maden aramak, bulmak, taşımak ve ekonomiye kazandırmak hayal olmaktan çıkmış,
uygulanması için somut adımlar atılmıştır.
Gereken şey, sadece süredir artık. 5-10 yıl
içinde de maddi bir şeye, ekonomik bir
enstrümana dönüşecek. Bilgiler onu kanıtlıyor.
yle ki bu işe para yatıranlar öyle uçuk
kaçık kişiler değil. Soyut hedefler peşinde
koşan kişiler değil. Aksine şu anda bile
milyarlarca dolarlık gelire sahip, dünyanın
en büyük çokuluslu şirketlerinin sahipleri, yöneticileri bunlar. rneğin; Google’ın
kurucu ortağı Larry Page, Google Yönetim
Kurulu Başkanı Eric Schmidt, Ünlü Yönetmen ames Cameron, Microsoft ygulama Yazılımları Grup Direktörü Charles
Simonyi, Google Yönetim Kurulu üyesi
K. Ram Shriram, Perot Systems Yönetim
Kurulu Başkanı Ross Perot gibi fütürist girişimciler. Hakeza dolar milyarderi Robert
Bigelo vb.leri. Ve bu kişiler, madenciliği

uzaya taşıyarak ağır sanayi sektörünü kökten değiştirecek olan Planetary Resources
şirketine büyük paralar yatırmış durumdalar.
Bildiğimiz gibi hiçbir Finans-Kapitalist k r elde etmeyeceği bir yatırıma beş
kuruş bile yatırmaz. Ama adamlar hayal
kuruyorlar ve hayallerini gerçekleştirmek
istiyorlar.
Hayalleri ne?
Daha çok para kazanmak Daha çok kazanmak Daha çok kazanmak ..
Para, dünyadan geliyorsa dünyadan,
uzaydaki asteroidden geliyorsa asteroidden, Mars’tan geliyorsa Mars’tan, Ay’dan
geliyorsa Ay’dan. Ama yeter ki gelsin, diyorlar. yle bakıyorlar. Neredeyse genlerine kodlanmış bu açgözlülük, bu doymak
bilmezlik, bu para kazanma, k r etme hırsı
Bakın bunu da açıkça şöyle söylüyorlar
“Space Adventures zay Macerası
adlı uzay turizmi şirketinin kurucularından Eric Anderson
şüphecilere alışkın olduğunu ifade ederek “Özel uzay gezilerini ilk aşlattığımızda u işe olmaz
gözüyle akılıyordu. Biz u işe yıllarca
yatırım yapacağız. Ama unu hayır için
yapmıyoruz, en aşından iti aren para
kazanacağız” dedi.” (http //
.bbc.
com/turkce/haberler/2012/0 /120 2 asteroid mining.shtml)
İşte bu İşte bu kadar
Bizim Modern( ) Finans-Kapitalistler
zümresi ve Antika efeci-Bezirgan Sermaye Sınıfının bu tür küçük işlerle( ) bir
alışverişleri olmaz. Onlar büyük( ) işler
peşindeler
“Köylücüklerimize ölü ve beyin yıkayıcı imam hatip yetiştirmekle kendimizi
aldatma” peşindeler.
Onların ufku bu kadar. Onların hayalleri bu kadar.
Ya bizim. Ya İşçi Sınıfımızın, Halkımızın?
Bizim hayalimiz ise Halkın Kurtuluş
Partisi Programı’nda yazıldığı gibi
“
ilimli ilinçli kararlı insan”ların, “Bilimin son sözüyle verileriyle
üretilmiş tekniği teknolo iyi çok iyi kullana ilen insanların her asamağında
çalıştırıldığı ir ekonomi”k düzen kurmaktır.
Ve bu hayalimizi gerçekleştireceğimiz
parolamız
“Hür, güçlü, mutlu Türkiye’dir.”
Kuracağız böyle bir ürkiye’yi.
Halkımız için, İnsanlık için; sadece
Ay’a, Mars’a değil, gidilebilecek her yere
gideceğiz. Yararlanılabileceğimiz ne varsa
(ama sadece insanlığın huzur ve mutluluğu
için, bir avuç vurguncunun çıkarı için değil) ondan yararlanacağız. q

suç duyurusunda bulunduğumuz Vali,
Belediye Başkanı ve diğer kamu görevlileri hakkında işleme koymama kararı verilmişti. İtiraz ettik ve Danıştay 1. Dairesinin
kararı ile işleme koymama kararını kaldırttık, ama bu kez de yargılama izni verilmedi. Buna da itiraz ettik, reddedildi. Şu
anda bu dosyamız Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin önünde.
HKP olarak u vurguncuları, kamu
malı aşıranları ve unlara yardım ve yataklık edenlerin peşini
ırakmıyoruz,
ırakmayacağız.
Bu nedenle; sorumluların
yargılanmaları
ve
cezalandırılmaları
amacıyla
avukatlarımız, 12.12.2016 günü;
İzmir
Cumhuriyet
Başsavcılığı aracılığıyla Samsun Cumhuriyet
Savcılığına
gönderilmek üzere S Ç
D Y
S NDA ulundular.
Suç Duyurusu dilekçesinde; Recep
ayip
Erdoğan ve Çocukları Bilal Erdoğan, Esra
Erdoğan Albayrak, Sümeyye Erdoğan
Bayraktar ile İstanbul Belediye Başkanı
Kadir opbaş’ın kardeşi Abdurrahman
opbaş ve Samsun Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Yusuf iya Yılmaz, Samsun Eski

ve Yeni Valileri İbrahim Şahin ve Hüseyin
Aksoy haklarında, “Görevi kötüye kullanma ( CK.257/1,2), görevinden kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayırımcılık- CK.122/1-a), bilerek ve isteyerek
kamu zararına sebep olmak (İrtikap- CK.
250/1), Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden
olmak ( CK. 15 /1-d-e)” suçlarından yargılanmaları istenmiştir.
Ayrıca avukatlarımız, 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları döneminde, zamanın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın;
“TÜ GEV’e ait 1 gayrimenkul olduğu”na yönelik açıklaması nedeniyle tanık
olarak dinlenmesini de talep etmişlerdir.
Biliyoruz, bu suç duyurumuz hakkında
da işlem yapacak cesarette, vicdanının sesini dinleyen ve gerçekten hukukun üstünlüğüne inanan savcılar çıkmayacak. Ancak
yapılan hukuksuzluklar ve “tüyü itmemiş
yetim hakkı”nın aşırılması ortadadır. Eğer
bu ülke bırakalım hukuk devleti olmayı
“kanun devleti” olsa bile, yukarıda yazıldığı gibi bu suçların ürk Ceza Kanununda
hep bir karşılığı vardır.
Olsun bakalım, bu devran böyle gitmeyecek. Devran döndüğünde, Demokratik
Halk İktidarında, bu kamu mallarını aşıranlardan diğer siyasi suçlarıyla birlikte tek
tek hesap sorulacaktır. 12.12.2016

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

6

Yıl 11 / Sayı 107 /

Hikmet Kıvılcımlı
şu karanlık günlerde yolumuzu aydınlatıyor (III)
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, 23 Ekim 2016 tarihinde
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Hikmet Kıvılcımlı’yı
Anma Etkinliğinde yaptığı konuşmanın üçüncü bölümünü yayımlıyoruz.
Türban kadının özgürlüğü
değil esareti
Yoldaşlar,
Bildiğimiz gibi, bunlara karşı biz
2002’den itibaren savaşa girdik. İki ciltlik
kitabımız, makalelerimiz ve konuşmalarımız bunun en açık kanıtı. Ama bütün Sevrci Soytarı Sahte Sol ve solun diğer küçükbur uva ortamı bize karşı çıktı.
Neyle suçladı bizi?
Şeriat ve Sevr paranoyası görmekle
suçladı. Ortak gençlik bildirilerine bile
laikliği koyduramaz olduk. İşte yoldaşlarımız burada, o zamanki genç yoldaşlarımız,
o toplantılara katılanlar.
Av. Doğan Erkan Yoldaş Hocam SİP
de karşı çıktı o zaman.
Nurullah Ankut Yoldaş SİP, evet
evet. Hepsi karşı çıktı. Bize ne laiklikten
O Kemalistlerin işi, bizim laiklikle işimiz
olmaz, dediler.
Mehmet Kisecikli Yoldaş En iyi, özgürlükçü laiklik, diyebildiler.
Nurullah Ankut Yoldaş Evet.
Ne yaptı bunların büyük kısmı?
Beyazıt’ta türban eylemi yaptılar, ayyip’le beraber, Abdurrahman Dilipak’la beraber ve bilumum Ortaçağcılarla, İskenderpaşa Derg hı mensuplarıyla beraber türban
eylemi yaptılar, arkadaşlar. Grup Yorum’u
getirdiler, orada şarkılar söylettiler. tanç
verici alçalma ve savrulmaydı bunlar.
Bir Dinleyici Şimdi laikliği savunuyorlar.
Nurullah Ankut Yoldaş Şimdi savunuyorlar. Gördüler ki, laiklik olmadan
demokrasi de olmaz, bilim de olmaz, hukuk da olmaz, özgürlük de olmaz. Laiklik
hepsinin temel taşı. Laikliği kaldırdığınız
anda, Ortaçağ toplumu olursunuz. Ortaçağın teokratik din devleti olursunuz. Başka
hiçbir şey olmazsınız. Orada da kral olur,
şah olur, sultan olur, halife olur, onun kadı
divanı olur. Bunu da anlamadılar.
Dediler ki türban kadının özgürlüğü.
Hayır, özgürlüğü değil esareti
Eski Yahudi-Hıristiyan geleneği biliyorsunuz kara çarşaf. ürban İslamiyet’e
oradan girdi. Rahibeler de aynı şekilde giyinir dikkat ederseniz. Ferace benzeri bir
giyinişleri vardır onların da ve örtünmeyle
ilgili ilk ayet İslamiyet’in ilanından on yıl
sonra ortaya konuyor. Yani bu kadar öncül
olsa, önemli olsa Hz. Muhammed ilk başta ortaya koyar. Ama sonradan özellikle de
Hz. mer’in itmesiyle yani zorlamasıyla
ortaya konuyor. rtünmeyle ilgili sonraki ayetler de İslamiyet’in ilanından 13 yıl
sonra ortaya konuyor. On yıla kadar böyle
örtünmeyle ilgili, bir ayet, vesaire bir şey
yok, bir emir yok Kur’an’da.
Bir gün Marmaray’da oturuyorum,
Marmaray’ı bekliyorum. Sarıklı, cübbeli
biri, altı yaşındaki kız çocuğunu feraceye
sokmuş, kafasını örtmüş gidiyor. Yanımda
da modern görünümlü bir kızcağız oturuyor, banklarda, demir bankta.
“Ne hale getirdiler ürkiye’yi? Şu çocuğun düşürüldüğü duruma bak.”, dedim.
“Onun özgürlüğü”, demesin mi

Gülüşmeler
Dedim, “Yahu ben de sizi aklı eren bir
kadın sanıyordum. Altı yaşında çocuğun
hangi iradesi, özgürlüğü olur? Onu o hale
getiren sarıklı, cübbeli, babası mı, dedesi
mi, amcası mı o kişi.”, dedim. “Siz de onun
çocuğu olsaydınız sizin de kıyafetiniz aynı
olurdu.”
Bir erkek dinleyici Belki de kocası
Nurullah Ankut Yoldaş İnsanın dili
de, dini de, anlayışı da, zevkleri de, ihtiyaçları da hep yaşadığı toplumdan edinilir,
arkadaşlar.
O yüzden Batı’da doğanlar Hıristiyan
oluyor, İslam ülkelerinde doğanlar Müslüman oluyor, Çin’de doğanlar aocu oluyor,
Şintoist oluyor, Budist oluyor; Hindu, Sih
oluyor Hindistan’da doğanlar. Bir kısmı da
Müslüman oluyor. abi eski Müslüman
ürk devletlerinin etkisiyle, oradaki etkisinden dolayı Müslüman oluyorlar.
Demek ki; din de, dil de, zevkler de, ihtiyaçlar da tamamen toplumdan ediniliyor.
O yüzden Marks der ya;“İhtiyaçlarımızın, zevklerimizin kaynağı toplumdur.”, diye.
Müzik zevkimiz de, estetik değerimiz
de, resim zevkimiz de, mimari zevkimiz
de, anlayışımız da hep içinde yaşadığımız
toplumdan edinilir, arkadaşlar.
Bu anlamda insan nedir?
oplum yaratığıdır.
ürban özgürlük değil. Kaldı ki, türban,

İslamiyet’in son Ahzab suresindeki anlatımıyla kadının örtünmesine uygun bir kıyafet de değil. anımlanan kıyafet cil a ,
kara çarşaf yani.
zellikle Abdullah Gül’ün eşi giyiniyordu; bedeninin bütün hatları meydanda.
İngiltere kraliçesiyle yan yana geliyorlar, tokalaşıyorlar, hangisi İslam’a göre
daha iyi örtünmüş?
İngiltere kraliçesi.

Gülüşmeler
Kadının bütün beden hatları meydanda,
bir saçı gizli. İslam’da böyle bir örtünme
yok, arkadaşlar. Kara çarşaf Mecbur olmadıkça kadın dışarı çıkmayacak. Çıkarsa
da kara çarşafla çıkacak. Şimdi bu özgürlüğü değil ki. Kadını eve hapsediyorsun, her
türlü hakkını elinden alıyorsun. Mutfakla
yatak arasında köle ediyorsun.
Bu özgürlük neye benzer?
yuşturucu kullanma özgürlüğüne
benzer.
Buna izin verilir mi, arkadaşlar?
Kendine zarar veriyor başta, dolayısıyla topluma zarar veriyor.
Kadını eve hapsetmekle insanlığın yarısını sosyal düzenden çekip alıyorsunuz,
hapsediyorsunuz eve.
Böyle bir toplum gelişebilir mi?
İnsanın yarısı üretimde yok, bilimde
yok, sanatta yok yani tek ayakla yürümeye
benzer.
yle bir toplum gelişebilir mi?
Gelişemez.
zgürlüğün ölçütü şu arkadaşlar
Kamu yararı var mı bu uygulamada?
Bütün alanlarda aynı şey söz konusu. lçütümüz kamu yararı olacak. Kamu
yararı, toplumun daha iyi bir yönde gelişmesini de içerir. Buna uygun mu yapılan
uygulama? O zaman onu savunan ve onu
yaşayan özgür davranmış olur. Yoksa bu
özgürlük olmaz. Ben esrar içerim, bu benim özgürlüğüm
Şimdi buna izin verilmeli mi?
Eroin kullanmalıyım ben, bu benim özgürlüğüm arkadaş. Sana ne, ölürsem ben
ölürüm, zarar çekeceksem ben çekerim.
Hayır. oplum buna
izin vermez. Kamu
yararı yok burada.
Varsayalım ki toplumun önemli bir kesimi eroinman, esrarkeş.
Ne olur bu toplum?
Hem
kriminal
bir toplum olur, hem
çürüyen bir toplum
olur. Kamu yararı
yok burada.
O zaman; önceliğimiz kamu yararı
olacak özgürlük niteliğine sahip olabilmesi için bir davranış
ya da tutumun ya da kuralın. Ama bunları kavrayacak bizim Sevrci Soytarı Sahte
Solda mantık da yok, bilim de yok, bilinç
de yok, arkadaşlar.
Bir Kadın Yoldaş Çarşaf dağıtıyorlar.
Nurullah Ankut Yoldaş Evet.
Ne diyor CHP’nin akıldane çarşafçısı
Gürsel ekin’i?
“Bizim tarikatlara, FE ’nün dışında
diğer tarikatlara bir karşıtlığımız yok.”,
diyor h l . “Bizim onlarla bir sorunumuz
yok.”, diyor.
Sorosçu Kemal ne diyordu?
“Onlar yararlıdır, iyidir.”, diyordu. “Sadece siyasetle ilgilenmesin.”
Ya siyasetle; hem var olacak, hem ilgilenmeyecek Doğasına aykırı bu
Yani 15 emmuz’dan sonra geldikleri
her meydanda ne yaptılar?
ayyip’in ibrikçisi oldular. Başka da
yaptıkları bir şey yok. Mecliste oturup
Anayasa tartışıyorlar. Beraber bilmem şu
kadar maddede anlaştık
Yahu Anayasayı ne için değiştiriyor
adam?
Bakın geçen haftaydı, milyar Ali’nin
bir açıklaması oldu “201 yılından itibaren Cumhurbaşkanını halk seçiyor. Şimdi
yapılması gereken, bu ili durumu Anayasaya uygun hale getirmektir.”, dedi, değil
mi?
Anayasa diye dertleri bundan yahu
Bu yüzden Anayasa diyorlar gece gündüz.
Laik Cumhuriyet’in Anayasası başta olmak üzere tüm kanunlarını yerle bir ettiler.
ayyip de söyledi bunu. Bekir Bozdağ da

söyledi. Bu işledikleri suçu, anayasal ve
yasal kılıfa büründürmeye çalışıyorlar.
İşte escheck açıkça söylüyor; “Kamunun suç saydığı bir unsur ne kadar kanunlarla savunulmaya, üzeri örtülmeye çalışılırsa çalışılsın hukuki vasfı oluşturmaz.”,
diyor.
Bunların kriminal tipler olduğu ortadan
kalkmaz. Daha önce de paylaştık, çete hukukunu bunlar ne yaptı?
Meşru devlet hukuku diye yutturdular.
Böyle bir şey olmaz. Buna izin veremeyiz, sessiz kalamayız buna. Buna sessiz
kalanlar ya gaflet içindedir ya da haindir.
Devrimciliğimiz buna başkaldırmayı, isyan etmeyi, hesap sormayı emreder.
Yoldaş’ımız biraz önce zamanımızın
dolduğunu söyledi. Aslında ben de sonraki
programlardan kullanmış oluyorum, çok
da rahatsız oluyorum, o yüzden kısa keseceğim, arkadaşlar.

Sınıf esasına göre
siyaset yapıyoruz
Bir de Suriye, Irak macerası var
AKP’giller’in, değil mi?
Buraya da Amerika soktu. Rezil olsunlar, hezimet yaşayarak çekilsinler, diye.
Bütün Ortadoğu’da saygınlıkları, güvenilirlikleri bitsin; bu görülsün, diye soktu.
Ve Irak’a girdi işte, ne oldu?
Oradaki, Başika’daki ürk birliği kuşatıldı, bir sabah ani hareketle kuşatıldı kışla.
Ondan sonra Kaçak Saraylı ve onun Bin
Ali’si heyet gönderiyor ki, aman bize güvenli bir koridor açın da biz buradan zayiat
vermeden topuklayıp ürkiye’ye dönelim.
Irak’taki durum bu
Suriye’de de aynı hezimeti yaşayacaklar, onun için soktu Amerika.
Hani Obama daha önce diyordu ayyip
için; “Elindeki orduyu Suriye’ye sokup savaştırmaya cesaret edemiyor.”, diye. İşte
nihayet 15 emmuz sonrası; artık sok, bak
seni kurtardım Fethullah’ın askerlerinin
elinden. Orduyu Suriye’ye sokacaksın, bizim Conilerimiz ölmeyecek; senin sömür-

ge ülkenin Memetleri ölsün, Mamoları ölsün; IŞİD’le onlar kapışsın diye gönderdi.
Orada da hezimet yaşayıp hiçbir kazanım
elde edemeden dönecekler. Yani onun da
sonu hüsran.
Ama ne yazık ki işte ülkemiz Yeni
Sevr’e gidiyor. Yani parçalanacak, Amerikancı Kürt Devleti, Amerikancı Bur uva
Ermenistan ve Türklere Bırakılan Bölge
olmak üzere üç parçaya ölünecek.
Ermeniler de pusuda bekliyor bildiğimiz gibi. Geçen PKK’li savaşçıların Ermeni sınırından harek tını engelledi, aylarca
cezaevinde tuttu, işkence etti, değil mi, arkadaşlar?
İşgalcisiniz, diyor arihi Ermenistan
vatanında. Buradan sökülüp atılacaksınız,
diyor PKK’li gerillalara. Onlar da niyetlerini saklamıyorlar. Hesap ortada, açık konuşuyorlar yani.
Bütün bunlara rağmen işte ortada Faşist bir din devleti kurmaya çabalayacaklar; adım adım ona gidiyor Kaçak Saraylı
Reis ve AKP’giller’i. İşte genç yoldaşımız
anlattı artık giderek kadın erkek aynı okullarda eğitim göremeyecek, aynı otobüslere binemeyecek yani El Kaide, El Nusra,
aliban, IŞİD benzeri bir yapıya kavuşacak
ürkiye; ona götürüyorlar.
Bir Kadın Yoldaş Yapamayacaklar.
Biz varız burada
Nurullah Ankut Yoldaş Efendim?
Bir Kadın Yoldaş devamla Yapamayacaklar

Alkışlar
Nurullah Ankut Yoldaş Ona gidiyor-

lar.

abi biz bütün gücümüzle mücadele
edeceğiz. Bir tek kişi kalsak bile mücadeleye devam, arkadaşlar. Geri adım yok.
Duraksamak, tereddüt yok
En sonunda bunların hüloogcuları da
uyanacak. Bütün bu ihanetleri, ahl ksızlıkları, kanunsuzlukları onlar da görmeye
başlayacak. O zaman işte biz yeniden taraftarlar bulacağız, güçleneceğiz, karşı bir
hamleyle bunlardan hesap soracağız. Ama
maalesef acılar çekilecek, arkadaşlar.
Çünkü halkımızın ve aydınlarımızın
hatta bizim dışımızdaki sol ortamın zihin
yapısı bu. Yani zihin hasarı oluşmuş durumda; göremiyorlar, kavrayamıyorlar. Ne
15 emmuz’da yaşanılanın niteliğini, ne
ondan sonraki gidişi kavrayamıyorlar.
İşte o yüzden eğitim, bilim, bilinç, diyalektik, maddeci mantık ve metot bu kadar önemli, yoldaşlar.
Ve biz; sınıf esasına göre siyaset yapıyoruz. oplumdaki her siyasi mücadele, her
olay; sosyal olay, sanat olayı, kültür olayı,
ekonomik olay döner dolaşır sonunda bir
sosyal sınıfın ya da zümrenin anlayışını, çıkarını temsil eder. Biz buna bakarak siyaset
yapıyoruz. O bakımdan yanılmıyoruz.
Bugüne kadar açık, net, kesin tespitlerimizden bir tekinin yanlışlandığını gördünüz mü, arkadaşlar?
am tersine. Hepsi doğrulandı yaşanan
olaylar tarafından. Çünkü bilimin görevi
bu. Yaşayınca herkes görür. Bilim, önceden
görmek demektir. Ama bunlarda bilim yok.
O yüzden strate i de yok, kavrayış da yok.
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Mustafa Kemal’in
mücadelesini sahipleniyoruz
İsa’dan önce 500 yıllarında yaşamış
ünlü bir Çinli bilgeden birkaç cümle aktaracağım, arkadaşlar. Sun Tzu Su. Savaş
sanatı teorisyeni. Gerçekten dahi bir teorisyen. Çok saygı duyduğum bir teorisyen.
Bakın ne der
“Strate isi olmayanları sadece yenilgi ekler.”
Şimdi bizim dışımızdaki küçükbur uva
sol grupların bir strate isi var mı?
Hayır. Onların ne
ülkeyle ilgili, ne halkla, ne sosyal sınıflarla
ilgili bir tek görüşleri,
kavrayışları, tahlilleri
yok. Kuru laf salatası. O bakımdan hiçbir
sosyal olayı doğru görüp, doğru kavrayamıyorlar, 15 emmuz
da d hil.
Düşmanı doğru
kavrayamıyorlar. Biz
daha ilk adımlarında,
2002’de,
AKP’giller’in ne olduğunu
kavradık ve ortaya
koyduk. “Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf
Yapısı” adlı iki ciltlik kitabımızla.
Yine Sun zu
“Sonuçta düşmanı ve kendinizi iliyorsanız yüzlerce savaşa girseniz sonuçtan emin ola ilirsiniz.
“Kendinizi ilip, düşmanı ilmiyorsanız kazanacağınız her zafere karşı yenilgiyle de tanışa ilirsiniz.
“Ne kendinizi ne de düşmanı iliyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta
yenilgi kaçınılmaz.”, der.
İşte bizim dışımızdaki Sevrci Soytarı
Solun ve diğer küçükbur uva anarşizminden başka bir şey olmayan sol grupların
hali bu. Ne düşmanı biliyorlar, ne kendilerini biliyorlar.
“Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonunda, sözüm ona Mustafa Kemalci
Generallerin de düştüğü durum aynıydı,
askerlerin de. Ne saldırının amacını görebildiler, ne düşmanın kim olduğunu görebildiler, ne de kendi güçlerini görebildiler.
O zaman savaşmadan yenildiler, yoldaşlar.
ABD’nin binlerce düşünce kuruluşu
var. 16 tane, CIA d hil olmak üzere, istihbarat örgütü var. On milyarlarca dolarlık
bütçesi var, bu örgütleri oluşturan a anlara
harcadığı, onların eylemlerine harcadığı. O
yüzden netçe görüyor. Nereye, nasıl vuracağını ve ne gibi tepkiyle karşılaşacağını.
Çünkü 1 52’den bu yana Ordu NAO’nun elinde. Ruhunu biliyor onun. Mustafa Kemalci geçinenlerin, laik geçinenlerin, bağımsızlıkçı geçinenlerin ne olduğunu çok iyi biliyor.
Bakın yine Sun zu
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“Düşmana savaşmadan oyun eğdirmek maharetin doruk noktasıdır.”
Bunu yaptılar, arkadaşlar. Feto’nun
askerleri kadar olsun cesaretli davranamadılar. Onlar hiç değilse savaştı, değil mi?
ldüler, öldürdüler... Çünkü bir ideolo iye
içtenlikle inanmıştılar. Ama bunların içtenlikli olarak inandıkları bir ideolo i kalmamıştı. Atatürkçülükleri sadece laftaydı,
kabuktu.
Mustafa Kemal; yiğit, cesur Çanakkale’de yağmur gibi bomba, kurşun yağdırılırken siperden çıkıyor, elinde sigara
cepheyi gözlüyor, arkadaşlar.
Alman General Liman von Sanders
şaşırıyor “Bu, cesaretin de ötesinde, çılgınlık”, diyor.
Nitekim göğsünden vuruluyor. Saati
parçalanıyor, hayatı kurtuluyor. Sol göğsündeki cep saati. Bu kadar cesur.
Ve öylesine askeri bir deha ki, çıkartmanın hangi noktalardan yapılacağını biliyor.
Liman von Sanders ne diyor?
“Yukarıdaki o en dar kesimden, koydan, Bolayır taraflarından yapılacak çıkarma. İngilizlerin önderliğindeki mütte k
donanması, oradan, en dar noktadan Yarımadayı ikiye bölecek, arkadan gelecek
olan ikmal yollarını kesecekler, yarımadanın ön kısmındaki Osmanlı Ordusu’nu,
ürk Ordusu’nu imha edecekler. O yüzden
bütün güçlerimizi oraya mevzilendirmeliyiz. Oradan yapılacak bir çıkarmayı engellemeliyiz.”, diyor.
Mustafa Kemal
“Hayır. Oradan çıkarma yapmayacaklar.”,diyor.
Neden?
“Çünkü sizin gibi düşünmek, çok kolay
bir strate i oluşturmaktır. İngiliz generaller de sizin böyle düşüneceğinizi bilirler.
Oraya askerin en ağır silahlarla, yoğun
bir şekilde mevzilendirileceğini bilirler.
O sebeple oradaki bir çıkartmanın başarılı olamayacağını bilirler. O sebepten daha
aşağıdan, daha güneyden ve yarımadanın
uç kısmından, burun kısmından çıkartma
yapacaklar.”, diyor.
Buna ihtimal vermiyor Liman von Sanders.
Ama Mustafa Kemal bunu adı gibi bildiği için, 57’nci Alayla beraber hazır bekliyor. Çıkarma başladığı anda da hemen harekete geçiyor. Üstelik de sadece kurmay
heyetiyle beraber. Atın üstünde en önde.
Yani ordu arkada, o gelsin, diyor. En önde
kendisi ortaya çıkıyor.
Ve orada çok az miktardaki ürk askerine (kaçıyorlar tabi yoğun bir çıkarma olduğu için, mecburen kaçıyorlar.) yat, diyor.
“Efendim mermimiz bitti ”
“Yat, süngü tak ”, diyor.
Yatıp mevzi aldığı anda, mütte k orduları sanıyorlar ki mermileri var bunların,
sipere mevzilendiler, üzerlerine gidersek
imha ediliriz. Onlar da sipere yatıyor.
“İşte kazandığımız an, o andı.”, diyor,
Mustafa Kemal.
Ve o bekleme anında, arkadan 57’nci
Alayın diğer askeri ve diğer Osmanlı askerleri gelerek mevzi alıyorlar. Ve Alçıtepe’nin, Kireçtepe’nin, yani Gelibolu’nun
en yüksek dağının tepesinin ele geçirilmesini engelliyorlar. Hiçbir zaman ele
geçiremiyor İtilaf Devletleri, emperyalist
devletler. Orayı ele geçirdiği anda, bütün
yarımadaya oradan hükmedebilecek, başarılı saldırılarda bulunabilecek.
Böylesine bir dahi M. Kemal. Aklını
böylesine özgürce kullanabiliyor ve böylesine cesur.
Ama 1 23’den sonra (tabi sınıf eğilimi) o da bur uvazinin yörüngesine giriyor.
Çankaya’ya hapsediliyor. Alkolle beynini
uyuşturuyor, çürütüyor, savrulup gidiyor.
Ne öngörüsü kalıyor, ne sağlıklı düşünmesi
kalıyor, arkadaşlar...
Karşıdevrimin elebaşı Celal Bayar’ı
önce İktisat Bakanı yapıyor 1 32’de.
1 3 ’de de Baş akan yapıyor ve kendi
devrimlerine en sadık şekilde hizmet eden
ve en can yoldaşı İsmet İnönü’yü harcıyor.
Bazı sözde soytarı Kemalistler derler
ki; Mustafa Kemal yaşasaydı daha iyi olurdu, ürkiye böyle olmazdı. İsmet İnönü
aslında
Hayır. Mustafa Kemal yaşasaydı biraz
daha erken-1 3 ’de, 1 50’deki karşıdevrimin siyasi ayağı da gerçekleşmiş olurdu.
İnönü ona izin vermedi. 1 50’ye kadar karşıdevrimin siyasi planda egemen
olmasını engelledi. Ama 1 50’den sonra
ürkiye (Sovyetler’in de hatası var tabi .
Dostluk Anlaşmasını imzalamayarak Stalin
burada hata yapıyar.) Amerikan yörüngesine girince, artık ne bağımsız irade kaldı, ne
bağımsız ordu kaldı, ne bağımsız eğitim
kaldı, ne sanat kaldı, ne sinema kaldı hiçbir
şey kalmadı, arkadaşlar, ne müzik kaldı
Çürüttü ürkiye’yi ve orduyu, aydınları.
Mustafa Kemal’in gerçek anlamda ruhunu anlayan var mı?
Hayır. Anlayan kimse kalmadı. Onu da
gerçekliğiyle biz anlıyoruz.
Ve olaya; dikkat ederseniz, bir süreç olarak yaklaşıyoruz. Mustafa Kemal’in dev-
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rimci çağı, antiemperyalist, laik, yurtsever,
tam bağımsızlıkçı çağının mücadelesini
sahipleniyoruz, benimsiyoruz. Ama ondan
sonra gerici, vurguncu sınıfların saflarına
savruluşunu benimsemiyoruz. O yüzden
Mustafa Kemal diyoruz, Atatürk demiyoruz.

Alkışlar

Bunu da anlayamazlar, arkadaşlar. Şimdi Lenin’li-Mustafa Kemal’li pankartımız
var, değil mi?
Buna sağlı sollu saldırıyorlar.
Solcular saldırıyor; Lenin’le Mustafa
Kemal’i yan yana getiriyorlar, diye.
Emperyalizmin en büyük (20’nci Yüzyılın başında) iki büyük düşmanı. İkisi de
zafer kazanmış, devrim yapmış ülkelerinde. Biri bur uva devrimi yapmış;diğeri-Lenin; Ekim Devrimi’ni, Sosyalist Devrimi
yapmış. Emperyalizme karşı en sağlam
kaleleri kurmuşlar ve ittifak etmişler. Dayanışmışlar. Kader birliği etmişler.
Kofti Atatürkçüler saldırıyor; komünist
Lenin’in ne işi var?
Yahu Sovyetler’in desteği olmasaydı o
savaşta, ne olurdu?
Ne olacağını Mustafa Kemal söylüyor;
çok zor kazanırdık, belki de kazanamayabilirdik, diyor. Sovyetler’in içtenlikli ve
hiçbir çıkar gözetmeden yaptıkları yardımlar olmasaydı, diyor.
E, bunu da kavrayamıyor insanlar. arih bilmiyorlar. Bilimden yoksunlar. O ba-

kımdan biz, Birinci Kuvayimilliye’den alıp
Lenin’in yaptığı devrimin çizgisine getireceğiz ürkiye’yi. Eninde sonunda bunu
yapacağız, yoldaşlar.

Alkışlar
Slogan Kahrolsun
Emperyalizm Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız
Yoldaşlar,
Bildiğiniz gibi, sta’mızın bedence
aramızdan ayrılarak bayrağı, savaş bayrağını bizlere teslim ettiği zamanki yaştan iki
yıl fazlasına sahibim şu anda. İki yıl fazlasını yaşamış durumdayım. Babam da bu
yaşta öldü 71’inde. Anam 62 yaşında öldü.
Yani genetiğim de çok uzun yaşamaya elverişli değil.
Bizler de çok uzun yaşayamayabiliriz
bundan sonra. İşte prostat kanseri vurdu,
arkasından dizimiz arızalandı. Şimdi de
gözümde, sol gözümde bir sıvısında kristalizasyon var. Yüzde altmış civarında görme
kaybı var sol gözümde. “Yaştan amca, yapacak bir şey yok.”, diyor doktorlar.
Yani genç yoldaşlarımızın bu kararlılıkla, bu inançla kavgaya girmeleri, bayrağı devralmaya hazır olmaları gerekiyor,
arkadaşlar.
Daha önce yoldaşlarıma söylemiştim;
70 yaşıma gelince artık, en ön saftaki yerimi genç yoldaşlarıma bırakacağım, diye.
Yoldaşlar hep karşı çıktılar, olmaz, dediler.
75’e uzattım. Madem 75 olsun
Gülüşmeler

Soma Davası’nın peşini bırakmayacağız!

anisa’nın
Soma
ilçesinde,
AKP’giller’in bekçiliğini yaptığı
sömürü düzeni yüzünden hayatını kaybeden 301 Madenci kardeşimizin
davasının bir duruşması daha, İstanbul
Çağlayan Adliyesinde gerçekleşti. Davada,
madeni işleten Soma Holding’in Yönetim
Kurulu Başkanı Alp Gürkan, olaydan 2,5
yıl sonra ilk kez h kim karşısına çıktı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce
ek soruşturmaya gerek olmadığı belirtilen
Gürkan ve Soma Kömür İşletmeleri’nin
dört yöneticisi hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla dava açmıştı.
Her sanığın ifadesi ikamet ettiği şehirde
alındığından Gürkan da İstanbul’da h kim
karşısına çıktı. Biz de her Soma Davası’nda olduğu gibi bu davada da katillerin
yargılanması ve gerekli cezayı alması için
öncesinde yapılan eyleme ve duruşmaya
katıldık.
Saat 10.00 sularında Madende ölen işçilerin aileleri Çağlayan Adliyesine “Somanın Kömürü Katilleri Yakacak, Soma’nın Hesa ı Sorulacak” sloganları
eşliğinde yaklaştıklarında; bizler de başlattığımız sloganlar, açtığımız bayrak ve dövizlerimizle coşkulu bir şekilde karşıladık
onları. Ailelerin yürek yakan acıları, öfkeleri gözlerinden belli oluyor ve eyleme de
yansıyordu.

Aileler adına yapılan basın açıklamasında, Soma faciasında yaşamını yitiren ğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak,
Soma Maden Katliamı’nı unutturmamak
ve adalet için bir araya geldiklerini söyledi.
Soma Katliamı’nın sorumlusu olan
Alp Gürkan’ın gerekli cezayı almasını talep eden Çolak şöyle devam etti “ ürkiye
tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma
Maden Katliamı’nı unutturmamak, sorumlulardan hesap sormak, Adalet istediğimizi
haykırmak için bugün burada, İstanbul’da
yine, sokaktayız. Yurttaşlarımız çalışırken
göz göre göre ölmesinler, iş cinayetleri son
bulsun diye buradayız. Soma Katliamı’nın
baş sorumlusu Alp Gürkan’ın da gerekli
cezayı almasını sağlamak için buradayız.”
Halkın Kurtuluş Partililer olarak acılarını, öfkelerini içtenlikle paylaşarak dayanışmada bulunduk her zamanki gibi. Bayrağı İzmirli yoldaşlarımızdan devralmıştık
bugün. Eylem esnasında öncesinden astığımız “Soma’nın Katili AKP’giller’in
Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir” pankartımız polis tarafından korkakça
kaçırıldı.
Basın açıklamasından sonra ailelerle
birlikte duruşma salonuna girdik. Duruşma
sırasında Alp Gürkan’ın ifadesi alındı.
Patron Gürkan burada, başsağlığı bile
dilemeden, utanmazca ve yüzsüzce, faci-

Soma… 301… Vicdan…

Tarihe 01 işçinin katili olarak geçeceksin” diyor katledilen Soma Maden İşçisi’nin hayat arkadaşı.
“Katiller ” diye bağırıyor bir baba
“Hesap vereceksiniz ” diyor bir ana
Soma’da katledilen 301 maden işçisinin davasında yükselen sesler bunlar.
Daha önce hakkında dava açılmayan
ancak ailelerin suç duyuruları üzerine yargılanmalarına karar verilen Soma Maden
AŞ’nin büyük patronu Alp Gürkan ve 5
yönetici hakkında dava açılıyor ve ikametg hlarının İstanbul’da olması nedeni ile
duruşma burada görülüyor.
Yüreğim sızlayarak giriyorum Mahke-

me Salonuna.
lüm kokuyor salon
01
Bu rakam bir k bus artık hayatımda.
Nerede duysam, görsem Soma Maden
işçileri geliyor aklıma.
Katliam
Dünyanın en büyük iş cinayetlerinden
biri.
Çok basit düzenlemelerle engellenebilecek katliam hem de.
Nasıl bu kadar acımasız, vicdansız olabilir insan diyorum. Patronlarda hiç mi insanlık yok, diye soruyorum kendi kendime.
Ama o büyük patronun Mahkemedeki

Ama şimdi yaşla birlikte, sadece bedende ziksel kayıplar olmaz, zihinde de,
beyinde de kayıplar, eksilmeler, hasarlar
olabilir, arkadaşlar. O bakımdan uyarmıştım bazı yazılarımızda yoldaşları. zun yaşamak çok riskli, diye.
Mesela Mao 1 63’de ölseydi, dünya
bugünkü dünya olmazdı. Çok daha sağlıklı bir dünya olurdu. Çok yaşadı, bunadı ve
mahvetti Çin’i.
Çok acı duyarak, çok üzülerek şunu
da hissettim, söylemiş olayım, yoldaşlar.
idel’in, aul’un da çok yaşadığını düşünüyorum. Yaptıkları en son bu O ama’lı,
olling Stones konserli emperyalistlerle
açılımları, beni derinden yaraladı ve Küba’nın, Sosyalist İktidarın geleceği konusunda derin kaygılara sürükledi.
Bunu eleştirimizle, Fidel’e ve Küba
Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne ilettik yazılarımızı biliyorsunuz.
Şimdi burada uzun yaşadılar dediğim
şundan Eğer bu yanlış işleri yapmadan
önce bedence ayrılmış olsalardı dünyamızdan, aramızdan, sonra gelenler bunları yapmaya cesaret edemezdi. Fidel, Raul bunları yapmadı, yanlıştır, derdi. Ama siz bu
yanlışları yaparak giderseniz, sizden sonra
gelenler o yanlışları daha da ileri boyutlara
götürür, yoldaşlar.
Eğer Fidel;“Onlar Nürn erg enzeri
ir mahkemede yargılanmalıdırlar, insanlığa dair işledikleri suçlardan dolayı.”, diyen o eski Fidel olsaydı; bunları, bu
ada kusurları olmadığını iddia etmeye çalıştı. Bu utanmazca savunmasının ardından
söz alan avukatlar, insan olmaktan çıkmış
Alp Gürkan’a sorular sordular. Duruşma
h kiminin engelleri ile karşılaştılar. Patron
Gürkan zorlandığı sorulara avukatlarının
desteği ile cevap vermedi ve rahat tavırları ile dikkat çekti. ira yüzünde en ufak
bir üzüntü ifadesi bile yoktu Ama duruşma boyunca aileler h kimin uyarılarına
rağmen tepkilerini göstermekten geri kalmadılar. Duruşma bitiminde de tepkilerini
yükselttiler. Salonda bulunan arkadaşlarımız da Ailelerle birlikte tepki gösterdiler.
Aileler; “ arihe 301 kişinin katili olarak
geçeceksin ” diyerek içlerindeki yangını
yansıttılar.
Karar, talimat duruşmasında alınan
ifadelerin ilgili mahkemeye gönderileceği
oldu. Birleştirme talebi olan davanın diğer
duruşması 23 Ocak’ta Akhisar Ağır Ceza
Mahkemesinde görülecek.
Duruşma sonrasında yapılan basın
açıklamasında katillerin hesap verene kadar bu mücadelenin süreceği bir kez daha
belirtildi. Eylem sloganlarla son buldu.
Ancak biz biliyoruz ki AKP’giller’in
bekçiliğini yaptığı bu sömürü düzeninde, bu katiller adilce yargılanamayacaktır,
çünkü bu katliamın sorumluları sadece Alp
Gürkan değil ona izin veren AKP’giller’dir
de. Bu yüzden bu katliamın hesabının sorulması ancak Kaçak Saraylı Reis’in ve
onun avanelerinin ülkemizden def edilip,
gerçekten demokratik, tam bağımsız bir
demokratik halk iktidarının kurulması ile
mümkündür.
Bizler de tüm bu katliamların hesabını
sorabileceğimiz ve sömürünün, zulmün olmadığı, eşit bir düzen kurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

anlaşmayı yapar mıydı?
Bu anlaşmaları yapmazdı.
O zamanki yazılarını da okuduk, yoldaşlar. Gerçekten Fidel’in en yetersiz, en
zayıf yazıları.
Son derece yani yüreğimin bir parçası
olarak seviyorum o büyük devrimcileri;
ömrüm boyunca örnek aldım. Ama yaptıkları bu yanlışları da görmezlikten gelemezdik. Hem kendileri için, hem Küba’nın
devrimci komünist iktidarı için, hem dünya
halkları için susmak zarar verici olurdu,
yanlış olurdu, arkadaşlar.
İşte ben de yani ön plandaki, ön saftaki
yerimi genç yoldaşlara bırakmak istiyorum.
Farkına varmadan (onlar da tabi son
derece iyi niyetlerle yapıyorlar ama) işte o
beyin hücrelerindeki azalma, yetersizleşme
oluşunca göremiyorsunuz artık. Yanlışlar
yapıyorsunuz. Yani bizde o tür yanlışlar
yapabiliriz diye endişeleniyorum hep, arkadaşlar.
Yani genç yoldaşlarımızın ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Hazırlanmaları
gerekiyor. Bayrağı devralmaları gerekiyor.
O güvene, o bilime, o bilince sahip olmaya
hazırlanmaları gerekiyor. Kendilerini hazırlamaları gerekiyor.
Çünkü bu kavga sürecek. Yani zafere
ulaşıncaya kadar sürecek.
Bu hainlerden mutlaka hesap soracağız.
Bunların yedi sülaleleri hesaba çekilecek.
Yandaşları, tüm takım taklavatları hesaba

çekilecek. Yaptıkları her iş konacak ortaya
inceden inceye, kılı kırk yararca incelenecek ve hesabını verecekler.
Demek istediğimiz, kavganın en kısa
sürede zafere ulaşması gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlarımızın bütün ener ileriyle
yani ziki ve zihni bütün kapasiteleriyle,
kavgayı omuzlamaları, ona sarılmaları,
boylu boyunca bu deryanın içine girmeleri
gerekiyor. Yoldaşlarımdan, tüm yoldaşlarımdan tek isteğim, dileğim bu.
abi biz bedence tükenişe uğrayıncaya
kadar bu kavgada elbette gücümüz oranında savaşacağız, bundan asla geri durmak
yok. Kavganın emekliliği olmaz. Devrimcinin emeklisi olmaz. Emeklisi; ben devrimden eyvallah dedim, vazgeçtim demek
anlamına gelir.
Ama ön saftaki yerlerin daima değişmesi gerekiyor. Daha ener ik, daha genç,
daha aktif arkadaşlara bırakılması gerekiyor. Yani savaşın kanunu bu. Savaşın doğası bunu gerektirir.
Bunları da söylemiş olayım, yoldaşlar.
Bu kadar uzun süre dikkatlice dinlediğiniz için hepinizi devrimci yüreğimin
olanca sıcaklığıyla kucaklar, selam ve sevgilerimi iletirim.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz

Sloganlar Halkız Haklıyız Yeneceğiz Yaşasın Halkın Kurtuluş
Partisi

“ ırat Kalkanı”
ABD Emperyalizminin askerlerine kalkan oluyor
Yoksul Halk ocuklarına da Mezar
ürk Askerini, ABD Emperyalizminin kara gücü olarak Suriye’ye sokanların hiçbirinin çocuğu o savaşta
yer almıyor. Ne paraları sıfırlamakla namlı
Bilal’i, ne gemicikler sahibi Burak’ı, ne
Milyon Ali’nin Kumarcı çocuğu, ne de bir
Bakan, Milletvekili çocuğu, ne Generalin
çocuğu, ne de üst düzey bürokratın çocuğu Hiçbiri askerlik yapmıyor, kışlalarda
talimden geçmiyor, savaş bölgelerine gönderilmiyor. Olan yoksul Halk Çocuklarına
oluyor. Ne zaman ki AB-D Emperyalistlerinin güdümüne girdik, o günden bu yana
“Alavere Dalavere ürk Mehmet Nöbete”. Daha doğrusu ölmeye... Yoksul Halk
Çocuklarına deniyor, “askerlik yan gelip
yatma yeri değil, öleceksin”. Yerli İşbirlikçilerinin çocuklarına deniyor, “sen bize lazımsın, sizlerin bu vatan için verilecek canı
yok, sizin yerinize kendini feda edecekler
var, yaşayacaksın.”
1 50 sonrası binlerce vatan evladını,
dünyanın öbür ucundaki topraklarda katleden Bayar Menderes Çetesi yönetimindeki Demokrat Parti İktidarı’ndan feyz

halkımız “herkese nasip olmayan Şehitlik
Mertebesine oğlunuz erişti” denilerek kandırılıyor, uyutuluyor. En uzun gece olan 21
Aralık; katledilen 16 Mehmetçiğin annesi,
babası, eşi, çocukları için hayatları boyunca gerçekten de hep en büyük acıların yaşandığı en uzun gece olarak kalacak.
“ ırat Kalkanı” gibi havalı bir ad verdikleri operasyonda bugüne kadar hayatlarını kaybeden Mehmetçiklerin sayısı 37’yi
bulmuş durumda. Ama gidişat bu sayının
maalesef daha da artacağı yönünde. “Ergenekon” “Balyoz” vb. davalarla, en son 15
emmuz Çete Savaşı kapışmasıyla Savaşçı gücünün onda dokuzunu kaybetmiş bir
ürk Ordusu; birkaç mahalleyi, köyü Ortaçağcı SO ile birlikte Ortaçağcı IŞİD’in
elinden alınca zafer naraları atmaya başladılar AKP’giller ve Büyük Reis’i. Rakka’ya doğru yaklaşıldıkça ne yazık ki ürk
Ordusu’nun kayıpları daha da artacaktır.
lenler gariban halk çocukları olunca
umurlarında değil tabi ki AB-D Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçilerinin. Onlar
için önemli olan BOP’un yaşama geçmesi.

alan AKP’giller, şimdi halk çocuklarını Suriye topraklarında katlediyor.
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un dediği gibi “
1 0 sonrası
ütün ihanetleri, ütün halk düşmanlıklarını, ütün vatan millet düşmanlıklarını, hep ABD iş irlikçisi ve onların
yetiştirmesi, sivriltip iktidara oturtmasıyla oluşan Para a aları partilerinin
hükümetleri yapıyor. Bayar Menderes
Çetesi neyse, Tayyip ve AKP’giller de
aynen odur. Yalnız, ugünküler, ihanette ve halk düşmanlığında geçmiştekileri
fersah fersah aşmışlardır.”
ABD Emperyalistlerinin BOP’u hayata
geçirmek için ürk Ordusu’nu kara gücü
olarak Suriye’ye sokup IŞİD karşı savaştırma operasyonunun 123’üncü günü olan 21
Aralık’ta, Rakka yolu üzerindeki El Bab’ta
16 Mehmetçik daha hayatlarının baharında
bu dünyadan ayrıldılar, ABD Emperyalistlerinin BOP’u için. AKP’giller’in soygunlarının, vurgunlarının, dümenlerinin devamı için... Onlarca da yaralı var. Ama gariban Mehmetçikler bunları bilmiyor. Yoksul

Emperyalistlerin çıkarına ölümler ancak Halk iktidarında durur. Antiemperyalist, Antifeodal, Antisovenist bir mücadele AB-D Emperyalistlerinin ve Yerli
İşbirlikçilerinin katliamlarını durdurabilir.
Halkların gerçek barışı ancak Halkın İktidarında sağlanabilir. Komşu Mazlum
Halklarla sıfır sorun, Halkların Kardeşliği
ancak ve ancak Halkın İktidarında gerçekleştirilebilir.
Ve Mazlum Halkımıza acılar çektirenlerden, Halk Çocuklarını efendileri AB-D
Emperyalistlerinin çıkarı uğruna katlettirenlerden, Ordumuzu ihraç malı haline getirenlerden, hesap ancak Halkın İktidarında
sorulabilir.
Şehitlerin ailelerine ve yakınlarına, halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
22 Aralık 201

Soma Katliamının Hesa ı Sorulacak
Katil Patron Alp Gürkan Yargılanacak

H K P
İstanbul İl

rgütü

halini görünce öyle iyi anlıyorum ki
Karşımda bir suret
Ruhsuz
Sanki çekilip alınmış içinden ruhu.
İfadesine başlarken bir başsağlığı bile
dilemiyor.
yle rahat ki
Sanki içinde yüzlerce işçinin can verdiği madeni o işletmemiş, olayla hiç ilgisi
yok
Hele bir de sırıtmıyor mu?
fkeden deliye dönüyorum
Midem bulanıyor
Benim yüzüm yanıyor onun bu pervasızlığı karşısında
İnsanlığımdan utanıyorum
Ailelerle birlikte ben de söylüyorum
ama ne fayda
İnsan suretinde tık yok
Çünkü vicdan yok
O zaman anlıyorum ki insanda vicdan
teşekkül etmemişse hiçbir şeyin faydası
yok.
İnsan suretli olmak yetmiyor insan olmak için
İçimdeki Sınıf kinim bilenerek çıkıyorum salondan ailelerle birlikte.
Ve yineliyorum kendi kendime Sakın
ha Sakın Vicdanını kaybetme
Sakın sakın sakın

Kurtuluş Partili
Bir Hukuk u

H K P
Genel Merkezi
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Başyazı

IŞİD’den tek farkları, korkaklıkları ve riyakârlıklarıdır

Baştarafı sayfa 1’de

N e d e r K ur ’ a n?
“Siz de ortalıkta ir tne kalmayı
din, tamamiyle Allahın dini oluncıya
kadar onlara cihad edin, eğer vaz geçerlerse her halde Allah amellerini görür.”
(Enfal Suresi 3 . Ayet, Elmalılı Hamdi Yazır Meali)
abi bütün bu kanlı uygulamalar, o zamanın, o çağın, o sosyal düzenlerin töresiydi, genel kanunlarıydı.
Bu yüzden, bütün dinlere girmemezlik
edemezdi. Daha önce de söyledik ya; hiçbir
din laik olamaz. Hiçbir din barış dini olamaz. Hiçbir din kendisini kabul etmeyenlere karşı hoşgörülü olamaz. Olabilmesi
dinlerin özüne aykırıdır, doğasına aykırıdır.
Çünkü her din, anrı kelamı olma iddiasındadır. Dolayısıyla da, orada ortaya
konan anlayış, dünya görüşü ve ondan
kaynaklanan emir ve yasaklar, tartışmasız,
kesinkes doğrudur. Çünkü hepsi anrının
düşüncesinin ve iradesinin ürünüdür.
O dine inananların görevi de, o dini
dünyaya egemen kılmaktır. anrı nizamını
dünyada kurmaktır.
Hiçbir din, inananlarım benim buyruklarımı kabul etsin, bana inanmayanlara da
hiç bir şey demesin; hoşgörülü davransın,
onlarla barış içinde bir arada yaşasın demez ve diyemez. Dediği anda kendisinin
biricik anrı dini olduğu iddiasını ortadan
kaldırmış olur. Yani, kendisini kabul etmeyenlerle eşitlemiş olur. Böyle bir din, tabi
ki olmaz.
Her din hegemoniktir. üm insanlığa
hitap etme ve kurallarının tüm insanlık tarafından kabul edilmesi anlayışındadır, düşüncesindedir, tutumundadır.
İşte bu sebepten, tüm Ortaçağ “Din ve
Mezhep Savaşları Çağı” olmuştur.
Hz. Muhammed tabi ki yüksek bir insani değerler sistemine sahipti. Vicdan ve
merhametle doluydu, sevgiyle doluydu. O
yüzden de çağının bu acımasız katı kurallarını, törelerini, kanunlarını, elinden geldiğince ılımlılandırdı.
Mesela şunu dedi
“ Savaşta ink r edenlerle karşılaştığınız zaman oyunlarını vurun. Nihayet
onlara iyice vurup sindirince ağı sıkıca
ağlayın esir alın . Savaş sona erince de
artık ya karşılıksız veya dye karşılığı
salıverin. Durum şu ki, Allah dileseydi,
onlardan intikam alırdı. akat sizi iririnizle denemek ister. Allah yolunda
öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını oşa çıkarmaz.” (Muhammed
Suresi . Ayet, Diyanet Vakfı Meali)
Gördüğümüz gibi, Cihat net biçimde
emredilir. Cihat süresince de yakalananların boynu hemen vurulmalıdır, denir. Ama
düşmanlar kesinkes tepelenip savaş sonlandırıldıktan sonra, esirlere kötü davranılmaz. Onlar, ya dye karşılığı ya da karşılıksız olarak salıverilir.
Hz. Muhammed işte böylesine ılımlandırır, çağının acımasız, kanlı sosyal kurallarını, savaş kanunlarını.

Dikkat edersek, bu buyruk aynı zamanda köleliğin kaynağının da kurutulmasını
sağlar. Yeni köle edinimini sonlandırır.
Hz. Muhammed, var olan kölelere de
merhametli davranılmasını, günahlar karşılığında da kefaret olarak azad edilmesini
salık verir Kur’an’da, sık sık.
Cariyelerinse, fuhuş aracı olarak kullanılmamasını, aynı zamanda da sahipleri
tarafından cinsel istismara uğratılmamasını
m r e de r .
“Cariyelerinize eğilim duyarsanız, onları azad ederek resmi nik h yoluyla eş edin.” , de r .
O çağın şartları, sosyal kanunları dikkate alındığında, Hz. Muhammed’in ve
Kur’an’ın getirdiği bu ılımlandırmalar olağanüstü öneme sahiptir. Daha fazlası muhakkak ki elinden gelmezdi.
Kölelik ve cariyelik tümden yasaktır,
deseydi; İslam büyük ölçüde kabul görmezdi, kitleselleşmezdi, yaygınlaşmazdı.
Daha açığı; bir din olarak tutunamaz, varlığını sürdüremezdi.
Çünkü İslam’ın içinde doğduğu sosyal
düzen, Antika efeci-Bezirg n asalak ve

sömürgen sermaye sınıfının egemen olduğu bir düzendir. Yani köelik düzenidir, Köleci oplumdur. zetçe; Hz. Muhammed,
bir insanın yapabileceğinin, elinden gelebileceğinin azamisini yapmıştır. D hiyane
zek sı ve bilgeliği, içtenliği ve fedak rlığı
ve cesareti sayesinde...
Bu özetlediğimiz, İslam’ın biçimi ya da
kabuğudur. Her sosyal olgu gibi İslam’ın
da bir ruhu vardır. Ruhu ise, toplumdaki sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı
öngörür, emreder. Yani, hep söylediğimiz
gibi, Hz. Muhammed’in gönlünde yatan,
sosyalist bir toplum kurmaktır. Kur’an’da
anlatılan Cennet’i yeryüzünde kurmaktır.
İslam’ın ruhunun özünü anlatan onlarca ayet vardır Kur’an’da. Biz burada bir
tekini vermekle yetinelim
“Ve sana neyi infak edeceklerini de
soruyorlar. De ki Helal kazancınızın
size ve akmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin.’ İşte
Allah, ayetleri size öyle açıklar ki, derin derin düşüne ilesiniz.” ( B a ka r a S ur e si 21 . Ayet, Yaşar Nuri ztürk Meali)
Kur’an’ın bu ve benzer içerikteki ayetlerini, Hz. Muhammed’in yakın çevresindeki çok az sahabi kabul edebilmiştir.
Dönemin İslam’ı kabul edenlerinin yüzde
’u hatta çok daha fazlası kabul etmemiştir, Kur’an’ın gerçek ruhunu oluşturan bu
ayetlerini ve onların emrettiklerini.
Bunun üzerine Hz. Muhammed, gerçekçi bir devrimci ve toplum önderi tabi ,
ne yapsın?
Şöyle bir yol bulabilmiştir ancak
Kur’an buyruğu şeklinde değil de, yani
“Allah Kelamı” olarak değil de (çünkü

Günümüzde bu biçimler uygulanamaz.
ygulanmaya kalkışılır ise, din savaşları
alır başını gider, diyoruz.
İslam’ın ruhunu ise biz artık bilimin
rehberliğinde ve ışığında, Bilimcil Sosyalizm teorisine ve pratiğine uygun biçimde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onun
mücadelesini ve savaşını veriyoruz. Yani
devrimci savaşımızın muhtevası, İslam’ın
ruhunu da kapsar ve savunur.
IŞİD, El Nusra, SO, El Kaide gibi örgütlerse, İslam’ın ruhunu asla anlamazlar,
kavramazlar. Onlar, sadece biçiminde ya
da kabuğunda kalırlar İslam’ın. zündeki
cevhere ulaşamazlar, onu görüp kavrayam a z la r.
Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri
de aynen bunlar gibidir. İslam’ın ruhunu
reddederler, sadece kabuğunu savunmaya
kalkarlar. Bu sebepten, bunlarınki Gerçek
İslam değildir. Muaviye Yezid İslamı’dır,
C A Pentagon İslamı’dır.
İslam’a biz, 1 60’lı yıllardan bu yana
hep aynen bu şekilde yaklaşmışızdır. Ve
böyle değerlendirmişizdir.
Bizim dışımızda da hiç kimse İslam’ı
böyle bütünlüklü bir kapsam içinde görememiştir, kavrayamamıştır, anlayamamıştır. Neyse, geçelim...
IŞİD’in ideolo isiyle İslam’ın kabuğunun benzerliği meselesine gelirsek; bizim
kavradığımız derinlikte olmamakla birlikte, başka türlü dersek, yarım biçimde de
olsa, bugünün bazı ilahiyatçıları da bunu
görmekte ve kabul etmektedirler, dile getirmektedirler. Görelim onların bu konuda
ne dediklerini. Onların neler dediklerini,
araştırmacı yazar Aydın onga, Odatv’de

Biz, slam’ın tüm yönlerini bildiğimiz için, onun ruhunu benimsiyoruz ve savunuyoruz. Hz. Muhammed’in
de gönlünde yatan, sosyalizmdir, diyoruz. Hz. Muhammed, büyük bir arihsel evrimin önderidir, diyoruz. Yani, ruhu bize uyar, diyoruz. Ama biçimi, yani kabuğu, o çağın sosyal töreleri ve anlayışı olduğu için,
bunlar aşılmıştır artık, diyoruz.
Allah Kelamı yukarıda andığımız içeriktedir) kendi isteği ve emri olarak yani
“Hadis” olarak- Peygamber sözü olarak
“Yıllık gelirinizin 0’ta 1’ini zek t olarak
ihtiyaç sahiplerine verin.”, demiştir.
ekrarlayalım; Kur’an’ın hiçbir ayetinde böyle 0’ta 1’lik bir oran geçmez.
Orada geçenler, “zorunlu ihtiyaçtan arta
kalanın tümü”dür.
İşin garibine bakın ki, Hz. Muhammed’in vefatından sonra, dine karşı ilk
başkaldırı, bu 0’ta 1’lik zek ta olmuştur.
Üç Arap kabilesi, “Biz zek tın haricindeki, İslam’ın tüm emirlerini kabul ediyoruz.
Ama zek t vermeyiz.”, demişlerdir. Hz.
Ebubekir, bunların üzerine ordu göndrerek
birkaç çarpışmadan sonra bunları hezimete

uğratır ve isyanı bastırır.
Hz. Ebubekir, bu olayın gerekçesi olarak şunu der
Adamlar Hz. Muhammed döneminde
hiç değilse 0 devesinden birini zek t olarak veriyordu. Şimdi ise, bırakalım deveyi,
onun yularını bile vermiyor. Bu, İslam’a
açıktan başkaldırıdır. Dinden çıkmadır.
Bunların üzerine ordu gönderilerek tepelenmeleri gerekmektedir.
İslam arihini gözden geçirirsek, bu
0’ta 1 oranındaki zek tın bile, bugün de
dahil olmak üzere, Müslüman geçinenlerin
yüzde 0’ı tarafından lafzen kabul edilse
bile, uygulamada reddedildiğini görmekt e yi z .
Biz, İslam’ın tüm yönlerini bildiğimiz
için, onun ruhunu benimsiyoruz ve savunuyoruz. Hz. Muhammed’in de gönlünde
yatan, sosyalizmdir, diyoruz. Hz. Muhammed, büyük bir arihsel Devrimin önderidir, diyoruz. Yani, ruhu bize uyar, diyoruz.
Ama biçimi, yani kabuğu, o çağın sosyal
töreleri ve anlayışı olduğu için, bunlar aşılmıştır artık, diyoruz.

yayımlanan bir makalesinde şöyle özetlemektedir
“Türkiye’deki İslami hareketler
içerisinde hatırı sayılır ir yer edinen
Mustafa İslamoğlu geçtiğimiz günlerde
önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar içerisinde şüphesiz en dikkat çekici
olan mevcut din eğitiminin geldiği noktayla ilgiliydi.
“İslamoğlu, sonrasında çokça tartışılan diyemeyeceğimiz, çokça lince
uğrayan sözlerinde şu yalın gerçekliği
dile getirmişti. mam a i ve la iya
m eda ı de iş i ilmedik e u memleke
e ele e in
ile i ye işmeye devam
ede ek i Evet, İslamoğlu’na ait u sözler ir kez daha k al ı lak diyordu.
Zira, geçmişten ugüne İslam dünyasında yaşanan çatışma ve savaşları hep
dış güçlerle açıklayan ir anlayış için
u sözler ka ul edilecek türden değildi.
Onun için mezk r anlayışın pek hızlı savunucuları anında İslamoğlu’na saldırmaya aşladılar. O kadar ki, Yeni afak
gazetesi ile İslamoğlu’nun u sözlerini
“İmam Hatipleri hedef gösterdi” diye
ha erleştirdi. Saldırı yüklü diğer cümlelerde undan pek farklı değildi.
“Oysa Mustafa İslamoğlu’nun u
sözleri ir “yorum” ya da “değerlendirme” değil, acı ir gerçeğin dile gelen
sesiydi.
“Eğer, söz konusu linç eki i zahmet
edip imam hatiplerde ya ilahiyatta okutulan “fıkıh” kitaplarına şöyle ir göz
atsaydı u nesnel durumla kendileri de
karşılaşacaktı.
“Yazımızın sınırları dahilinde o kitaplarda neler yazdığını aktarmayacağız. Zira ir fıkıh kita ında geçen şu ifadeler ile söz konusu anlayışın aslında
neyi arzuladığını, fıkhı nasıl değerlendirdiğini ortaya koymaktadır
“ ıkıh ilmi, insanın dünya ve ahiret
mutluluğuna ulaşmasını amaçlar. İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını
öğretir. Adaletli, huzurlu ve istikrarlı ir
toplum oluşmasına katkı sağlar. İnsanlar arası ilişkileri yaratılışta eşitlik ve
inançta kardeşlik esasına dayandırır. ıkıh ilmi sayesinde insanlar, Allah’a karşı
kulluk görevlerini ilinçli ir şekilde yerine getirirler. ıkıh ilmi, insan haklarının neler olduğunu açıklar ve unların
korunmasına dair ilkeler koyar. İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine katkıda ulunur.”
“TEOK ATİK
DEVLETLE İN
ANAYASALA GİBİDİ
“Öncelikle şunu ifade edelim ki,
aşta mezhep önderleri olmak üzere,

fakihler tarafından kaleme alınan fıkıh
kitapları ve dolayısıyla fıkıh ilmi hiç de
öyle u kitapta ifade edildiği gi i “adil,
istikrarı amaç edinen, huzurlu ir topluma hizmet etmemiştir.” Bu kitaplar
teokratik devletlerin anayasaları gi idir
adeta. Baskıcı ve zora dayalı inanç yorumunun temel yapı taşlarını oluşturur
fıkıh kitapları. Çünkü o fıkha göre namaz kılmayanlar öldürülür içki içenlere
kır aç cezası uygulanır, peygam ere ya
da Allah’a “hakaret” ettiği düşünülen
kimseler için darağaçları kurulur o kitaplarda. O kitapların “din yorumu” özgürlükten yana değil, zor alıktan yana
taraf alır. O kitaplarda cariyeler vardır ganimetler pay pay ölüştürülür o
kitaplarda köleler vardır ki, onun için
hukuk ile oluşturmuşlardır. Kadının
ir adı vardır o kitaplarda ve O’nun
yaşamını şöyle özetler fıkıh kitapları
“Kadının yeri erkeğin dizinin di idir”
imdi sormak lazım cesaretle ve kararlı içimde hem de söz konusu kitaplar
İD v . hunhar örgütlerden çok mu
farklı algılıyor dini, yaratıcıyı, insanı..
Cevap hayır olamayacağına göre Mustafa İslamoğlu’na neden saldırılır Amaç
“mahalle dayanışması” ise, unutmasınlar, tarih o mahallerinin kendi iç çatışmaları, savaşları ve kavgaları ile doludur. Onun için “dayanışmayı” hak eden
ir mahalle falan da yoktur ortalıkta.
“Sonra şunu da ayrıca elirtmekte
yarar var. “Kral çıplak” diyen de sadece
İslamoğlu değildir. Bakın şu sözler Prof.
Dr. A dülaziz Bayındır’a ait
u n
kiye deki ila iya ak l
ele inde ku ulan din ile
in dini
a a ında en k
k i a k y k u ii ve
nni
n mez e le in anla ı ı din
in uy ulamaya alış ı ı dindi
iz
ka şı ıkıy uz diyenle d nya kamu
yunda luşan lum uz ya ıya ka şı iz
yle de iliz diye ek ka şı ıkanla dı
“Yine Prof.Dr. Caner Taslaman aşka ir köşede şu sözleriyle faş eder o
“karanlık gerçeği ”
e ka şı ıkan nemli i ke im
de
in a ı ya ı ı kaynakla ı ka ul
ediy
e u kaynakla a en u ak i eleş
i i e i meden
e eleş i i e i e ile
e ini zannediy
edin ld
lme i
e ek i ini i kişi ka ul ediy a na
maz kılmayanın m ed dinden ıkan
ldu unu ka ul ediy a u kişi za en
in ka a ını ka ul e miş demek i
“İ retlik ir açıklamayı da Ali ıza
Demircan’dan dinleyelim
elenek el
ık ımızda
in ya ıkla ının
m
meş udu . Bu arada elirtmek gerekir
ki, Demircan aynı zamanda iktidar partili ir elediye aşkanın da a asıdır.
“B ADA A T K A A TA KALMAN N MAZE ETİ YOK
“Gerçekleştirdiği hunharca katliamları, görsel ir şova dönüştürmek gi i
alçakça eylemlere imza atan u cani
örgüt el ette İslam dünyasını temsil etmemektedir. Lakin şunu unutmamak da
fayda var ki, eğer o örgütle fıkhın kimi
hükümleri aynı kesişim kümesinde yer
alıyorsa urada ütün yük Müslüman
ilim adamlarının üzerinde olacaktır.
Burada artık arafta kalmanın mazereti
yoktur. Dahası, fıkıh kitapları, u araf
olma halini size tanımıyorsa, ortada ir
tercih değil zorunluluk vardır. Örneğin
o öğreti esirlerin öldürülmesini emrediyor, dinden dönenin katlini ferman
uyuruyorsa, İD’le o öğretinin sınırları da tene ateş salan emir farklılığı kadardır ancak. Daha açık ir ifadeyle siz
esirin oğazına ıçak dayayın, tek rci
yo az da “kısas” diyerek o oğazı ateşle
dağlasın. ark u kadardır işte
“Diğer taraftan gerek mezhep hükümleri gerekse de fıkıh zihniyeti sadece ugün değil tarih oyunca anılan
örgüt gi i onlarca örgüt ve inlerce
tek rci zihniyet yaratmıştır. Arşivler,

tarihe kanlı har erle geçen u kitaplarla doludur. Birazdan aktaracağımız iki
ismin i retlik görüşleri ile u tarihin
korkunç yüzünü görmek akımından
yeterlidir. Bakın Müslüman kardeşlerin
önderi Hasan el Benna ne diyor
aye y ne i ile
e eken ı la a ı
ya mazla a
i i ilalın k a a ı ile
uya ı la
da e ile
lla ın em ine
yun e i
k mle ini a ik e me ele
zaman l m ı la a ıla ının ik ida ı ele
e i mek i in alışmamala ı i inaye
i
“ u sözlerde yine aynı hareketin ir
ir diğer ismine Seyyid Kutu ’a aittir
yalnız a inan la ı ve kav amla
ı i ade le i ve ya ala ı lla an aş
ka ının akimiye inden a ındı ılmış i
u
l man i
lum luş u mayı
aşa a ili
lami aya
mek i eyen
e ke
ma ik la ak u
luma da il
la ak ı ve inan la ı i ade le i ve uy u
ladı ı ya ala yalnız a lla ın izin ve
di i şekli ala ak şekilde emizlene ek i
“Son olarak şunu ifade edelim ki, din
yorumlarını ağnaz ve otoriter ir yönelimle ütün kitlelere ka ul ettirmek
isteyenlerin aşucu kitaplarını mezhep
önderleri aşta olmak üzere fıkıh alimlerinin kitapları oluşturmaktadır. Bu anlamda eli kanlı örgütlerin yaslandığı ir
“Derin İslam” vardır ki, u İslam yorumu ile yüzleşmeden ne Müslümanlar ne
de dünya rahata kavuşa ilecektir.
“Aydın Tonga
“Odatv.com” (http //odatv.com/mustafa-islamoglunun-o-sozleri-derin-islami-mi-isaret-ediyordu--2612161200.html)

ydı

a

Aydın onga, IŞİD’in ve fıkıh kitaplarının, mezhep önderlerinin hep İslam’ı
yanlış anladıklarını, yorumladıklarını öne
sürmektedir. Onların savunduğu İslam’a
“Derin İslam” demektedir. “Derin İslam”
diye bir de kitabı vardır, Aydın onga’nın.
Oysa Aydın onga da yanılgı içindedir.
arih boyunca fıkıh alimlerinin ve mezhep
önderlerinin ortaya koyup savunageldikleri
hep “Ka uk İslam”dır aslında. Bu kabuğu
az da olsa kırabilen ve İslam’ın içeriğine
biraz olsun yaklaşabilen, Hane Mezhebi’nin kurucusu İmam ı Azam E u Haneolmuştur. Bu sebeple, diğer Sünni mezheplere göre biraz daha ılımlıdır, Hane
Mezhebi. Ebu Hane de her yıl kazancının
kendi ve ailesinin ihtiyaçlarına yetecek kadarını alıkoyar, gerisini dağıtırdı ihtiyaç sahiplerine, yoksullara. Kumaş tüccarlığıydı
yaptığı iş. Ama o da, ancak o kadar görüp
yaklaşabilmiştir, İslam’ın ruhuna. Kabuğunu da bir nebzecik ılımlandırabilmiştir.
Çünkü, kendi yaşadığı çağın sosyal kuralları da Hz. Muhammed dönemindekinden
farklı değildir. Kendisi, 6 ’da doğmuş,
767’de vefat etmiştir. İşte bu sebeple de
İslam’ın kabuğunu fazlaca değiştiremezdi,
daha fazla yumuşatamazdı.
Demek istediğimiz, mezhep önderleri
ve fıkıh yazarları, genelde İslam’ın kabuğuna uygun bir anlayış ortaya koymuşlardır. Çünkü o insanlar, tüm ömürlerini vermişlerdir bu işe.
Haliyle, arih boyunca da bütün medreselerde, mekteplerde, bugüne gelirsek İ-
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mam Hatip okullarında ve İlahiyat Fakültelerinde, bu din adamlarının, din ulularının eserleri ve görüşleri okutulmuştur, öğretilmiştir. H l da öğretilmektedir.
Yani, yanlışlık; onların İslam’ın kabuğunu yanlış yorumlamalarından kaynaklanmamaktadır. Onlar doğru yorumlamıştır
İslam’ın kabuğunu, biçimini, emir ve yasaklarını. Ve de dini ritüellerini...
Yanlışlık, İslam’ın bir arihsel Devrim
olduğunu görememekten, anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Bütün dinler gibi,
İslam da insan yapımıdır ve içinde doğduğu çağın sosyal şartlarının ürünüdür. O
şartları tam olarak, bütün gerçekliğiyle anlayamazsak, İslam’ı da anlayamayız.
Nitekim, yukarıdaki makalesini ölçüt
olarak alırsak, bırakalım ilahiyatçıları,
Aydın onga da anlayamamıştır, İslam’ın
gerçeğini.
IŞİD’in yaptığı vahşiyane, insanın tüylerini diken diken edip kanını donduran
katliam ve vahşet görüntüleri, Ortaçağ için,
İslam’ın doğduğu yüzyıllar için yadırgatıcı
değildir. Çağın yaygın kabul gören sosyal
kanunlarıdır. Savaş kurallarıdır.
Ha, tabi , IŞİD ve bazı fıkıh alimleri
daha katı, şiddete yönelik bir eğilim sokmuşlardır bu kabuğu oluşturan unsurlara.
Ama o, nitel değil nicel bir fazlalıktır.
Hani yukarıda da aktardık ya;
Kur’an’da savaş sürecinde yakaladığınız
düşmanların hemen boynunu vurun, der.
Ama, zaferi kazandıktan sonra, ele geçireceğiniz esirleri öldürmeyin, onları ya dye
karşılığı ya da karşılıksız olarak serbest bırakın, der.
IŞİD ne yapıyor?
Yakaladığı esirleri katlediyor. abi o
da burada şöyle bir gerekçeye sığınıyor
Ben daha kesin zafer kazanmadım. Cihadım sürüyor. O yüzden düşman üzerinde
caydırıcı bir etki yapması için, ele geçirdiğim esirleri böyle katlediyorum. Böylece
de onları bizimle savaşmaktan vazgeçirmeye ya da uzak tutmaya çalışıyorum.
Amacım budur, diyor.
Demek istediğimiz, arkadaşlar; İslam’ın ruhu ve biçimiyle yani tüm yönleriyle, bütün gerçekliğiyle kavranılışını
başaramazsanız, IŞİD’i de anlayamazsınız.
IŞİD İslam dışıdır, demekle lan da o zihniyeti mahk m edemezsiniz.
zetçe IŞİD, aşırıya vardırmakla birlikte, İslam’ın biçimini ya da “Kabuk İslam”ı savunuyor. Muaviye-Yezid İslamı’nı
savunuyor. IŞİD’in ilk öncülü Muaviye-Yezid İslamı’dır, onların dinidir. Orada
da İslam’ın ruhu bulunmaz, daha da şiddetlendirilmiş olarak sadece biçimi-kabuğu
ortaya konur.
Aydın onga’nın makalesinde adını geçirdiği ilahiyatçıların da dile getirdiği gibi,
1 50’den bu yana İmam Hatip okullarında
ve İlahiyat Fakültelerinde öğretilen İslam
da IŞİD İslamı’dır. Ruhu ortadan kaldırılmış Kabuk İslam’dır.
Bildiğimiz gibi, başta Kaçak Saraylı
Reis ve onun Na i Avcı vb. gibi bakanlarının, milletvekillerinin çoğu da IŞİD
Dini’nin okutulduğu bu İmam Hatip okul-
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larından mezun olmuştur. Bu İlahiyat Fakültelerinden mezun olmuştur. Dolayısıyla
da bunların on yıllar boyu savunageldikleri
İslam, IŞİD İslamı’ndan başka bir şey değildir. Başka İslam bilmezler, tanımazlar,
kabul etmezler.
İslam’ın sosyal eşitlikçi ruhu onlar için
kabul edilemezdir. inhar kabul etmezler,
İslam’ın muhtevasını, içeriğini, özünü, ruhunu. Çünkü, temsilcisi oldukları sınıfın
dünya görüşü ve sınıf çıkarı, onların tüm
düşünce ve davranışlarını oluşturur, yönlendirir, belirler. Hem de kesin biçimde...
Onların sınıf temelleri, Antika vurguncu, sömürgen, zalim, insanlık düşmanı,
asalak efeci-Bezirg n Sermaye Sınıfıdır.
arihin ilk egemen sosyal sınıfıdır, sömürgen sınıfıdır, vurguncu sınıfıdır.
İşte bu sebepten, Kaçak Saraylı Reis’in
ve onun AKP’gilleri’nin tüm yapıp ettikleri, bu sınıfın sınıf çıkarlarına hizmet etmektedir. Sömürüsüne, vurgununa, talanına
hizmet etmektedir. Onun dünya görüşüne
hizmet etmektedir.
Burada, IŞİD’e bir haksızlık yapmış
olmayalım. IŞİD’in meczuplaştırılmış katliamcıları, kan içicileri, vicdandan, acımadan yoksunları; AKP’giller’le kıyaslandıklarında bir açıdan çok öne geçerler.
Onlar davalarına meczupçasına bağlanmışlardır, inanmaktadırlar. O dava için hayatlarını, canlarını ortaya koymaktadırlar.
Yani, büyük ölçüde samimidirler düşünce
ve davranışlarında, kendi anlayışlarına uygunluk açısından.
Fakat Kaçak Saraylı Reis ve onun
AKP’giller’i, hem IŞİD’cilerin cesaretinin
binde birine bile sahip değildir, hem de onların samimiyetine...
Kaçak Saraylı ve AKP’giller’in bütün
derdi küplerini doldurmaktır. Vurgundur,
talandır, kamu malı aşırmaktır. Cesaret de
eser miktarda olsun bulunmamaktadır bunlarda. Bütün demago ik başarıları insanları Allah’la aldatma üzerine kuruludur. En
mahir oldukları alan budur.
İşler zora girdi mi, bunları orada bulamazsınız. Hepsi arazi olurlar.
Kaçak Saraylı ve AKP’giller, İslam’ın
ruhuna inanmadıkları gibi, biçimine, kabuğuna da inanmamaktadırlar aslında. Bunlarınki, İslam’ın kabuğunu siyasette bir araç
olarak kullanmaktır yalnızca. O kabuğu
kullanarak insanları aldatmaktır, kandırmaktır, kullanmaktır, sömürmektir.
IŞİD’ciler hiç değilse, Kabuğa inanmaktadırlar. Bunlarsa, Kabuğa da inanmamaktadırlar. Kabuğu siyasette getirisi müthiş yüksek, başarı garantisi veren bir araç
olarak görmektedirler.
İşte bu açılardan kıyaslandığında, insani kalite yönünden çok daha geride kalırlar
IŞİD’cilerden.
Kaçak Saraylı ve avanesi, siyasette ne
zaman dara düşse, politikaları iflasla karşılaşsa, hemen din alıp satmayı hızlandırırlar.
Din sömürüsünü alabildiğine yoğunlaştırırlar. Hani bir kasaba demircisinin, ateşi
küllenmeye başladığında hemen körüğünün kolunu asılmaya başlaması gibi. Hani
körük hava, dolayısıyla da oksi eni yoğun

biçimde üfleyince küllenen
ateşin üzerine, ateş bir anda
yeniden parlar, harlanır...
İşte bunlar da aynısını yapmaktadır. Siyasette yaptıkları
vurgunlar ve ihanetler koltuklarını sarsmaya başladığı anda,
bunlar da din sömürüsünün hızını arttırırlar, alabildiğine.
İşte ekonomideki, Suriye’deki ve Kürt Meselesi’ndeki poliitkaları iflasa doğru
kaymaya başladı ya; bunlar
da din alıp satmaya hemen hız
verdiler. Görelim
“K ü l t ü r ve T u r i z m B ak a nı Na i Avcı, imam hatiplerin özünde milletin eğitime
müdahalesi olarak nitelendirerek, unun ir halk hareketi olduğunu söyledi.
“Çavuşoğlu Daha fazla imam hatip
lisesi açacağız Yeni afak’ta yer alan haere göre, Türkiye’nin ilk İmam Hatip
Lisesi Müdürü olan Mahmut Celalettin
Ökten’in anısında ÖNDE İmam Hatipliler Derneği’nce Cemal eşit ey
Konser Salonu’nda düzenlenen törene katılan Avcı, “İmam Hatip okulları
özünde milletin eğitime müdahalesidir,
ir halk hareketidir” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da daha önce
yaptığı açıklamada, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız
olmamak gerektiğini elirterek, “Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu
şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri
kurulamıyordu, şimdi Manavgat’ta ve
Alanya’da fen liseleri var. Daha fazla
imam hatip ortaokulu, daha fazla imam
hatip lisesi de açacağız” ifadelerini kullanmıştı.”
(https //tr.sputnikne s.com/
turkiye/201612261026502 1-kultur-bakani-avci-imam-hatip-halk-hareketi/)
Ne diyor Nabi Avcı?
“İmam Hatipler, özünde milletin eğitime müdahalesidir, bir halk hareketidir.”
Nasıl mide bulandırıcı bir demago i yapıyor, değil mi arkadaşlar?
İmam Hatipler halk hareketi lan değildir. am tersine, CIA’nın “Yeşil Kuşak
Pro esi”nin buyrukları doğrultusunda 15
Mayıs 1 50’de iktidara gelen, Finans-Kapital efeci Bezirg n kırması Bayar-Menderes liderliğindeki Demokrat Parti aracılığıyla ve aynı kategorideki onların ardılları
aracılığıyla ürkiye’nin dört bir tarafına
pıtrak gibi yayılan Ortaçağ kurumlarıdır.
İrtica yuvalarıdır. Yukarıda gördüğümüz
üzere, bazı ilahiyatçıların bile itiraf etmek
zorunda kaldığı IŞİD’ci, El Nusra’cı, El
Kaide’ci, SO’cu vb. yetiştirme yuvalarıdır. Kaçak Saraylı Reis ve onun avanesi
gibi ABD işbirlikçisi siyasileri yetiştirme
yuvalarıdır.
Bu yuvalardan yetişmiş olanlarda vicdan, acıma hissi tahribata uğrar. Büyük ölçüde imha edilir. İşte Kaçak Saraylı Reis
ve avanesinin 1 yıldan bu yana yapageldikleri meydanda.
İşte Nabi Avcı...
Geçen dönem Milli Eğitim Bakanıydı,
değil mi?
Bakın ne demişti o günlerde
“Milli Eğitim Bakanı Na i Avcı,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda,
Milli Eğitim Bakanlığı ve ağlı kuruluşların ütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.
Öğretmen intiharlarıyla ilgili “tarihe geçecek ir tespitte” ulunan Bakan Avcı,
“Öğretmenler ilgi çekmek için intihar
ediyor” dedi.
“Bakan Avcı’nın u açıklamasına
sosyal medyadan da çok sayıda tepki
geldi. T itter’da Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Bakan Avcı’ya tepki t itleri
yağıyor.” (http //
.sozcu.com.tr/2016/
egitim/bakan-avcinin-intihari-milli-egitim-bakanligini-tt-yapti-10 7335/)
İşte onlardaki vicdan yoksunluğunun,

his yoksunluğunun, insani değerler yoksunluğunun en somut ve açık örnekerinden
biridir bu sözler.
Hayatlarını kararttıkları ve mesleklerini, okullarını, öğrencilerini gasp ederek
psikolo ilerini bozup ruh sağlıklarını tarumar ettikleri, intiharlara sürükledikleri
gencecik evlatlarımızın, ki sayıları 0’lara
ulaşmıştır bugün, ardından işte böyle onları
suçlayıcı laflar edebiliyor. IŞİD’cilerin baş
kesen, insan ciğeri yiyen, asker yakan cell tlarından bir milim olsun acımasızlıkta
geride kalır mı, bu Nabi Avcı?
Hayır.
Onlarla atbaşı beraber gider.
Bir de bu Nabi Avcı için “bibliyo l”
denir.
Besebelli ki kritik dönemde vicdan
oluşturulmamış bu şahısta. Vicdani, ahl ki
ve insani değerler yüklenmemiş ruhuna.
yle olunca da çok kitap okumuş olsa bile,
o kitaplardan öğrendikleri, insani kılmıyor
böylelerini. İnsan olmalarına yetmiyor.
Emperyalistlerin bilim adamları da
var böyle. O emperyalist devletler, işte
1 0’dan bu yana Ortadoğu’da yaptıkları
gibi, milyonlarca insanı katlederlerken, tüm
coğrafyayı ölüm tarlalarına çevirirlerken,
onların bilim adamlarının, aydınlarının yazarçizer geçinenlerinin yüzde ’unun hiç
vicdanları sızlamaz, hiç itirazları olmaz.
Diyeceğimiz arkadaşlar, vicdanınız
yoksa, ahl ki ve insani değerler sistemine
sahip değilseniz, ne kadar okumuş olursanız olun, ne kadar bilgili olursanız olun, insan olamazsınız, insan sayılamazsınız.
Sevgi olmaz yüreğinizde. Empati nedir,
bilmezsiniz. İnsan görünümlü bir robot olabilirsiniz sadece. Başka da hiç bir şey değil.
Burada çağrışım oldu. Bu kişiye, bence, ürkiye’nin ürk ve Dünya Edebiyat
arihi konusundaki en bilgili birkaç kişisinden biri olan “Kitap İçin” yazarı Selçuk Altun, sıcak bakar. Ona tebrik mesa ları gönderir, onu sevip saydığını ima eder.
Belli aralıklarla şöyle kutlamalar, selamlar
gönderir ona
“Hem de ir kültür akanının, kainenin gaf şampiyonu olmasından çok
üzülürdüm. Ne zaman eski akan ir
çam devirse ve en onu KİTAP İÇİN’de
eleştirmişsem ardından Prof. Na i Avcı’yı anardım. Çünkü o aynı zamanda
TBMM’de Kültür Komisyon Başkanı’ydı. Gönlümdeki Kültür ve Turizm Bakanı’ydı.
“Na i Avcı’yla yüz yüze görüşmedim. Ama o sıkı ir KİTAP İÇİN okuruydu, zaman zaman ana Anglo Amerikan kitap dünyasından alıntılar iletirdi. Dost muhalif herkesin sempatisini
kazanmıştı. Birikimliydi ve alçakgönüllüydü. Prof. Avcı neden ka inede değil
diye hayı anır dururdum.
“2 .01.1 O, Milli Eğitim Bakanı
olunca üzülmedim diyemeyeceğim. Sanki enimsediğim ir fut olcu ener ahçe’ye değil de ir rakip takıma transfer
olmuştu.
“Selçuk Altun ve KİTAP İÇİN Sayın
Milli Eğitim Bakan’ımıza aşarılar diler.” (http //cemedib.blogcu.com/oku-zihnin-acilir/13 5 6 3)
“Bi liyo l, Kitap İçin okuru ve Eskişehir milletvekili Prof. Dr. Na i Avcı’ya
ir te rik mesa ı yolladım.” (http //
.
cumhuriyetarsivi.com/katalog/ 200/sayfa/2016/1/7/10. html)
Besbelli ki Selçuk Altun da bütün okumasına ve yazmasına rağmen, vicdan yoksunu, his yoksunu, acıma duygusu yoksunu
olduğu için Nabi Avcı’yı göremiyor, anlayamıyor ya da okuyamıyor. Demek ki Selçuk Altun da “kritik süreç”i heba edilmiş
olanlardandır. Neyse...
oplumu din savaşlarından, mezhep savaşlarından ya da bu Ortaçağ savaşlarından
kesince kurtarmanın yolu, laikliği egemen
kılmaktır. Yani, devletin laik bir devlet olmasını sağlamaktır. Bu da, devletin dinden
elini çekmesi, bağını koparmasıyla olur.

Devletle caminin birbirinden ayrılmasıyla
olur.
Din, insanların özel hayatına ait bir
konu olmalıdır. O alana bir anlamda hapsedilmelidir. Sınırları insanların özel hayatının sınırları ile aynı olmalıdır.
Devletse, aklın, bilimin, insani değerlerin kuralları ile yönetilmelidir. Kurumları,
bu çerçevede oluşturulmalı ve işlev yapmalıdır.
İşte bu, gerçek anlamda sağlanabilirse,
kimse kimsenin diniyle, mezhebiyle, inanışıyla, ibadetiyle uğraşmaz ve ilgilenmez.
Herkesin kendi özel dünyasına ait işler olur
onlar. oplumda da gerçek barış, anlayış ve
güven bu sayede gerçekleşebilir.
İnsanlar toplumun gelişmesi, ilerlemesi için sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan sınıfsal mücadeleye
girerler sadece. Bu mücadele, toplumu
çağdaşlaştırır, modernleştirir, geliştirir,
yükseltir.
oplumdaki gerçek çelişkiler, sınıf
çelişkileridir. Ve bu çelişkiler üzerinden
insanlar mücadeleye girerlerse, bu mücadele toplumu daha sağlıklı ve daha güçlü
kılar. Daha ileriye taşır. oplumdaki acıları
azaltır. Bu mücadelenin sonuçlanması ise,
sınıfların ortadan kalkmasına yol açar, tüm
toplumun gerçek anlamda kardeşleşmesine
yol açar. Mutlu bir dünya kurar.
Bütün dinlerde anlatılan Cennetler bu
dünyada kurulmuş olur. Hani şairimizin
dediği gibi, bir memleket oluşur o zaman.
Böyle bir memleketimiz olur bizim de.
Şöyle derdi ya şairimiz
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne aşta dert, ne gönülde hasret olsun
Kardeş kavgasına ir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen en farkı olsun
Kış günü herkesin evi arkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gi i gönülden olsun
Olursa ir şik yet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı

İşte biz, böyle bir memleketi oluşturmanın, kurmanın savaşını veriyoruz on
yıllardan bu yana. Bu savaşımıza İşçi Sınıfının Sosyal Kurtuluş Savaşı, diyoruz. İşçi
Sınıfı öncülüğündeki bu savaş, sadece İşçi
Sınıfını değil, tüm toplumu kurtaracaktır
sömürüden, esaretten, zulümden, sosyal
eşitsizliklerden, acılardan, yalanlardan, düzenlerden...
Buna “Devrim Savaşımız” diyoruz.
“Halk Kurtuluş Savaşı” diyoruz.
IŞİD ve benzerleri gibi, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller gibi, Pensilvanyalı
İmam ve onun tarikatı gibi (ruh ikizidir
bunlar) din ve mezhep savaşları yürütenler,
toplumu, bırakalım geliştirmeyi, tam tersine Ortaçağ’ın karanlıklarına götürmenin
mücadelesini vermektedirler. O hedefe varmak istemektedirler.
Bizse, tam tersine, toplumu, insanın insanı ezip sömürmediği gerçek insanlık konağına taşımanın, yükseltmenin kavgasını
veriyoruz, savaşını yürütüyoruz. Davamız
budur. Bu kutsal dava biricik meşru, tarihsel ve insancıl davadır. abi , en yüce de
davadır...
Davamız er geç zafer kazanacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz

30 Aralık 2016

N urul l ah An k ut
HKP Genel Başkanı

Saygıdeğer Halkımız;
Yıllardan beri haykırıyoruz:
Bu savaş ne Türklerin savaşıdır, ne Kürtlerin... Bu savaş Amerika’nın savaşıdır, BOP Savaşıdır, diye

şte geçen hafta Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin bir kolu olan AK’ın Beşiktaş’ta patlattığı iki bomba sonucu
masum insanımız yok olup gitti. Onlarcası
yaralandı, sakatlandı.
Aradan birkaç gün geçmeden, dün de
Kayseri’de haftasonu iznine çıkan, yoksul
halk çocuklarından oluşan yirmili yaşlardaki 1 masum evladımız yine aynı yöntemle katledildi.
Bu katliamlarda, tetikçi Amerikancı
Kürt Hareketi PKK’dir, onun acıma duygusunu yitirmiş, ürk düşmanlığını siyasetinin merkezine koymuş, İmralı’daki ve
Kandil’deki şefleridir.
Bu katliamlar neyi amaçlamaktadır?
Halkların ayrışmasını. ürk ve Kürt
Halkının bin yıldan bu yana sürdüregeldiği kardeşçe birlikteliğin sonlandırılmasını.
Onun yerine kanlı bir boğazlaşma sonucu
oluşacak olan onulmaz bir düşmanlığın,
kin ve nefret duygusunun konulmasını.
Her katliamda iki halkı birbirine bağlayan bağların bir demeti daha, yiten masum
canlarla birlikte koparılıp, yok edilip gö-

türülmektedir. Yani bu katliamlar, hızlı bir
ayrışma sürecinin, parçalanma sürecinin
vazgeçilmez canilikleridir.
abi , Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin 200 ’dan 2015 emmuzu’na kadar

sürdürmekte olduğu “Açılım”, “Barış” süreci ve onun sonunda oluşan kanlı biçimler
almış bir hale dönüşen savaşı da aynı amaca hizmet etmektedir. O da, Kürt Halkına;
“Yahu bundan böyle ürklerle bir arada ya-

şanmaz. En iyisi ayrılıp kendi devletimizi
kurmaktır. Bu işte bize yardımcı olan Amerika ve Avrupa da en büyük dostlarımızdır. Onlara sıkı sarılmalıyız.”, dedirtmeyi
amaçlamaktadır.
PKK’nin AK’ının canavarca katliamları ise ürk Halkına; “Bu Kürtler ayrılmak
istiyorlarsa varsın ayrılsınlar. aten birlikte
olduk da ne faydasını gördük bunun? Kandan, ölümden başka ne getirdi bu birliktelik? Ayrılıp gitsin bunlar da bu kan artık
dursun.”, dedirtmeyi amaçlamaktadır.

İki halkı
ayrıştırmak istiyorlar

Dünkü son katliamda, Kayseri gibi Orta
Anadolu’nun bir şehrinin seçilmiş olması,
onlarca çok bilinçlice yapılmış bir tercihtir.
ABD Emperyalistlerinin BOP’u açısından
çok uygun bir seçimdir. Burada yapılan bu
masum gençlerin katledilişi, Kayseri’deki
ürk Halkını, Kürt mahallelerine ve işyerlerine saldırtmayı ve halkları birbirine kırdırtmayı amaçlamıştır açıkça. Buna kışkırtılmak istenmiştir ürkler.

Fakat Kontrgerilla’nın haince ve alçakça ve de sinsice provokasyonları sonucunda, kısmen de olsa, olabilir böylesi felaketler ancak. abi MHP’nin de CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın 1 65’te kurulan
özel bir örgütü olduğunu göz önünde bulundurursak, bu provokasyon ve katliam
örgütünün bu yöndeki kışkırtmaları da aynı
anlamı taşır.
Kıvılcımlı sta der ki; “Dünyanın en
toleranslı halkıdır, halkımız.” Ayrıca da bin
yıldan bu yana kardeşçe birlikte yaşamışız
iki halk. Anadolu’yu birlikte vatan yapmışız. Malazgirt’te Bizans Ordusu’na karşı
yan yana savaşarak Anadolu’nun kapılarını
aralamışız. Ve kaynaşmışız birbirimizle. O
yüzden, iki halkı ayrıştırmak, parçalamak
ve de birbirine düşmanlaştırmak kolay başarılabilecek bir iş değildir.
Amerikancı Bur uva Kürt Hareketi
PKK, kuruluşundan bu yana halkların kardeşliği üzerine değil, düşmanlığı üzerine
oturttuğu bir siyaset yürütmüştür. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi, siyasetinin en karakteristik temeli, ürk düşmanlığı olmuştur
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hep. Bu sebeple, PKK kadrolarında ve
onun ideolo ice etkilediği kesimde, ürk
düşmanlığı oluşmuş, yerleşmiş ve kökleşmiştir. Fakat Kürt Halkı için durum böyle
değildir.
Geçen yıl alçakça ve namussuzca katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı ahir
Elçi’nin de netçe belirttiği gibi, “Kürtlerin
yüzde sekseni ayrılmadan değil, birlikte
yaşamaktan yanadır ürklerle.” İşte bu
tespiti savunmak sebep olmuştur, onun
katline. Dikkat edersek, kimvurduya getirilmiştir, bu namuslu hukukçu. Cinayet
apaçık biçimde işlenmiş olmasına rağmen
katilin kimliği büyük bir maharetle gizlenebilmiştir.
İşte bu katliamlar, karşılıklı yaşanan
bu ölümler, yitirilen bu canlar, hep ABD
Emperyalistlerince amaçlanan ayrışmanın
daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Düşmanlaşmanın, halk
kitlelerine yayılmasını ve büyümesini hedeflemektedir.
Daha önce de tekrar tekrar belirttiğimiz
gibi, ürkiye’nin gündemindeki en önemli siyasi sorun olan Kürt Meselesi, bugün
Amerika’nın eline geçmiştir artık. Her
iki tarafı da, yani Kaçak Saraylı Reis’in
AKP’gilleri’ni de, PKK’yi de Amerika ve
onun a an örgütü CIA yönetmektedir.
Amerika, Kürt Meselesi’ni nasıl çözeceğini açık ve kesin biçimde, hiç gizleme,
saklama gereği duymadan ortaya koymuştur, bildiğimiz gibi.
Nedir bu çözüm şekli?

iliyoruz ya, geçen hafta İstanbul
Beşiktaş’ta patlatılan iki bomba,
masum insanımızı parçalara ayırarak yok edip gitti.
İki gün önce de Kayseri’de patlatılan
bir bomba, 1 askeri yani 20’li yaşlardaki
gencecik halk çocuğunu yok edip gitti.
Her iki katliamın da patronu ABD’ydi, uygulayıcı piyonu Amerikancı Bur uva
Kürt Hareketi PKK’nin eylemcileriydi.
Beşiktaş’ta
kişinin hayatını yitirmesinin ve 155 kişinin de yaralanmasının hemen ertesinde, 25 yıldır Ankara’yı yöneten
Belediye Başkanı Melih Gökçek, insanın
kanını donduran bir açıklama yaptı, hem
de sevinç içinde. Sanırız, hepimizin dikkatini çekmiştir, bu insanı insanlığından
utandıran söylem. Hatırlayalım, isterseniz,
sinirlerimizi bir kez daha bozup altüst etme
pahasına da olsa
“Melih Gökçek Erdoğan’ı, eni, akanları Allah koruyor
“İstan ul Beşiktaş’taki om alı saldırının ardından ir TV programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Erdoğan’ı, eni,
akanları Allah koruyor” dedi.
“Gökçek, “Cena ı Allah Tayyip Erdoğan’ı koruyor. İnşallah koruyacak.
Bakın dar e akşamı ecep Tayyip Erdoğan’ı 1 dakika ile yakalayamıyorlar.
Baş akanımızı dakika ile yakalayamıyorlar. Ben kendi nefsimden iliyorum.
Beni yarım saatte yakalayamıyorlar. Bir
tane akan yakalanmadı. imdi u izim meziyetimizden, izim gücümüzden
mi oluyor. Hayır ir himayeden oluyor.
Bir korumadan oluyor. Bu da Cena ı
Allah’ın korumasından.” dedi” (http //
.cumhuriyet.com.tr/video/video haber/6 3633/Melih Gokcek Erdogan i
beni bakanlari Allah koruyor.html)
İnançtaki, mantıktaki, vicdandaki sapkınlığı görüyor musunuz, arkadaşlar?
Gökçek’in anlayışına göre, bütün İslam
şehitleri Allah korumadığı için şehit olmuş
oluyor.
Bedir’in, hud’un şehitleri, Hz. Muhammed’in amcası ve ilk Müslüman savaşçıların en ceng verlerinden biri olan Hz.
Hamza, Allah’ın korumasından yoksun
olduğu için katlediliyor, şehit ediliyor. Ebu
Sufyan’ın eşi Hint tarafından karnı bıçakla
yarılıyor, ciğeri çıkarılıp ısırılıyor.
Yakın tarihe gelelim
Çanakkale’de şehit olan yüz bini aşkın
vatan evladı, Allah’ın korumasını onların
üzerlerinden çekmiş olmasından dolayı öl-
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değişecek tek mesele ölünme iki ayrı
devlet şeklinde mi olacak yoksa Türkiye’ye dahil ir federasyon mu henüz
elli değil. Erdoğan kendisini üyük ir
lider ve yeni Atatürk olarak görüyor olailir. akat Atatürk modern Türkiye’yi
inşa ederken, Erdoğan onu yıkmaktan
aşka ir şey yapmadı. Erdoğan tarihe
ir kahraman olarak geçmeyecek, ki iri
uğruna Türkiye’yi yıkan yozlaşmış ir
kötü adam olarak geçecek.” (http //odatv.
com/turkiyenin-sinirlari-yakinda-degisecek-1012161200.html)

M ustaf a K em al ’ e al ç ak ç a
saldırıyorlar

BOP Haritasında apaçık biçimde görülmektedir bu. O haritayı hem kendi ordu gazetesinde yayımlamış, hem de NA O Kole inde ders olarak okutmuştur, işlemiştir.
ABD Emperyalizminin en önde gelen sözcülerinden ve bir dönemin Dışişleri Bakanı
Condolleeza Rice da yine kesin biçimde
savunmuştur o haritayı, hatırlanacağı gibi.
İşte biz, on yıllardan bu yana bu gerçeği
ortaya koymaya çabalıyoruz. Anlatmaya,
kavratmaya uğraşıyoruz. ABD Emperyalist haydutları ürkiye’yi en az üç parçaya
bölmeye karar verdiler ve onu uygulamaya
uğraşmaktadırlar, diyoruz.
Geçen günlerde, ABD Emperyalizminin en önde gelen ideolog haydutlarından,
kanlı zalimlerinden, bir dönem Pentagon’un ve George Bush’un da danışmanlığını yapmış akıldanelerinden olan Michael Rubin’in bir yazısı yayımlandı. Aynen
şöyle demektedir, emperyalist a an haydut,
satırlarında
“(...) ürkiye psikolo ik anlamda bir
bölünme sürecinden geçiyor. Hatta Erdoğan’ın kendisi dahi bir aşamada bu bölünmenin kaçınılmaz olduğunu anladı ve hatta
ekonomi politikalarından Kürt bölgelerini
silmesinden bu durumu anlayabiliriz.
“P s i k ol oj i k b öl ü n m e e t n i k b i r t e mizliği tersine çevirmeyi imkansız hale
getirmektedir. Neredeyse imkansız hale
gelmesi ir yana, Kürtler de silahlı ve savaş deneyimine sahipler. Türkler gerçeklerle yüzleşmeliler Türkiye parçalara
ayrılmış durumdadır. Sınırları yakında

Çok net biçimde görüldüğü gibi, yoldaşlar, bu aşağılık emperyalist a an da gerçeği işte böylece açık biçimde ortaya koymaktan çekinmiyor artık. Açık oynanıyor
oyun.
abi , burada şerefsiz a anın gizlediği,
Kaçak Saraylı Reis’i kendilerinin kullanmakta olduğu gerçeği. Sanki Kaçak Saraylı’yı bağımsız düşünüp davranabiliyormuş
gibi gösteriyor a an. Gerçi, onu biz yönlendiriyoruz, o da, PKK de, Ortadoğu’daki diğer güçler de bizim piyonlarımızdır, diyecek hali yok. Elbette, meselenin o yönünü
titizlikle gizleyecekler.
Bir de a an, sözde Mustafa Kemal’e
sahip çıkmış oluyor. E, öyle diyecek tabi .
Sureti haktan görünebilmek için, Mustafa
Kemal’i savunur görünecek.
Hatırlanacağı gibi, bunlar bazen böyle
savunur görünürler Mustafa Kemal’i, bazen de artık “Kemalizm aşılmıştır. Ondan
vazgeçmek gerekir”, diyerek saldırırlar
Mustafa Kemal’e.
Hatırlayacaksınız arkadaşlar, CIA’nın
eski Ortadoğu Masası Şe Graham Fuller
da 2000 yılında şöyle saldırıyordu, Mustafa Kemal’e, bir makalesinde
“Bugün Türk devletinin ir sorunu
varsa, u da aslında Kemalizmin değişmez ir değerler paketi olarak var olmayı sürdürmesidir. Hangi türden olursa
olsun hiç ir metin, hep ortaya çıktığı
şartlar altındaki terimlerle yorumlanamaz. Atatürk’ün içinde parlak ve yaratıcı ir şekilde operasyonunu yaptığı
dünya ugün değişip gitmiştir. Böylece

Kemalizmin en temel noktalarının, tümüyle silinip atılmasa ile, dünya ve
Türkiye değişirken, yeniden yorumlanmasına ihtiyaç vardır.
“Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve
Müslüman dünyasında en aşarılı ülkelerden irisi olmasına rağmen, hala
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hep Mustafa Kemal’i örnek almışlardır.
Hatırlanacaktır; Mao da , F i d e l de he p
övgüyle söz eder Mustafa Kemal’den.
ABD ve AB Emperyalist çakalları, işte
şimdi Mustafa Kemal’in ürkiyesi’ni yıkıp
“Yeni Sevr”i yani “BOP”u hayata geçirme çabası içindedirler. Onların bu aşağılık

Kıvılcımlı sta der ki
ünyanın en toleranslı halkıdır, halkımız. Ayrıca da bin yıldan bu yana kardeşçe birlikte yaşamışız iki halk. Anadolu’yu birlikte
vatan yapmışız. Malazgirt’te Bizans rdusu’na karşı
yan yana savaşarak Anadolu’nun kapılarını aralamışız. e kaynaşmışız birbirimizle. yüzden, iki halkı
ayrıştırmak, parçalamak ve de birbirine düşmanlaştırmak kolay başarılabilecek bir iş değildir.
Avrupa Birliği’ne tam üyelik kriterlerini yerine getirmekte ciddi pro lemlerle
karşı karşıyadır. Bu pro lemlerin özünde kemikleşmiş Kemalizm yatmaktadır.
Kemalizmin ilkesi arasında yer alan
devletçilik, ugün geniş anlamıyla ülkenin gelişiminin önündeki en üyük engeli teşkil etmektedir.
“Devletin merkeziyetçiliği 1 . ve
20. yüzyılın üyük ölümünde ulusu
oluşturmanın temel unsuruydu, ancak
ugün dünya çapında farklı algılanmaktadır. Bu değişim, hem li eral düşüncenin süregiden evrimini, hem de 20.
yüzyılda gerek faşist, gerekse komünist
devletlerdeki gücün üyük çapta merkezileşmesinden çıkarılan derslere dayanmaktadır.” (Graham Fuller, National
Interest Dergisi, 2000, http //arsiv.ntv.com.
tr/ne s/32 0 .asp)
Bu emperyalist a anların Mustafa Kemal’e düşmanlıkları son derece doğal.
Çünkü Mustafa Kemal, onları dünyada ilk
hezimete uğratan ordunun örgütleyicisi ve
başkomutanıdır. Mustafa Kemal ve B i r i n ci Antiemperyalist ulusal Kurtuluş Savaşı’mız, dünyanın tüm mazlum uluslarına
ilham vermiş, örnek oluşturmuştur. Onlar
da emperyalizme karşı mücadelelerinde

savaşlarında yerel işbirlikçileri ise, saydığımız gibi, şu hainler olmuştur
Meclisteki Dört Amerikancı Bur uva
Partisi, PKK, PYD, YPG, IŞİD, El Nusra,
SO vb...
Michael Rubin adlı a an da işte yönettikleri sürecin başarıyla yürütüldüğünü ve
sonunda ürkiye’nin parçalanıp sınırlarının değiştirileceğini net biçimde ortaya
koymakta, sevinçle ellerini ovuşturmaktadır.
Ne yazık ki durum bu, saygıdeğer halkımız.
Bu can alıcı, yürek kanatıcı gerçeği ise,
sadece bütün açıklığıyla biz görüp, biz ortaya koymaktayız, biz anlatmaktayız. Ve
ona karşı da cansiperane biz mücadele etmekte, savaşmaktayız.
Bu raundu, öyle görünüyor ki, bu alçak
emperyalistler ve yerli işbirlikçi hainleri
kazanacaktır. Ama sonunda mutlaka kazanan biz olacağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
1 Aralık 2016

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Saygıdeğer Halkımız;
Şunlardaki vicdanın seviyesini görebiliyor musunuz
dürülmüş oluyor.
Bugünlere gelince, işte İstanbul Beşiktaş’taki hunharca katliamda
masum
vatan evladı ve Kayseri’deki katliamda 1
vatan evladı hep Allah’ın koruma kalkanından yoksun bırakıldıkları için katledilmiş,
şehit olmuş oluyor.
Gökçek’e göre Kaçak Saraylı Reis’in
AKP’gilleri’nin kelek kesenleri dışında
kalan, ürkiye’yi baz alırsak 0 milyon insanımız Allah nazarında korunmayı hak etmiyor. “Bana ne onlardan”, denmiş oluyor,
Allah tarafından. “ lürlerse ölürler, kalırlarsa kalırlar. Hiç de umrumda olmaz.”, demiş oluyor Allah, Gökçek Efendiye göre.

Türkiye, her ge en gün adım adım
“Yeni Sevr” bataklığına ekiliyor
Soralım Gökçek Efendiye
Madem siz Allah’ın koruyucu kalkanı
ardındasınız, o zaman hiçbir kötülük ulaşamaz size. Hiç kimse zarar veremez.
yle mi?
l ...
Peki, binlerce kişilik koruma ordularınız neyin nesi?
ırhlı arabalarınız neyin nesi?
Geçeceğiniz yollardan, gideceğiniz güzerg hlardan tra ğin men edilmesi neyin
nesi?
Madem inancın öyle, neden bu koruma

Saygıdeğer Halkımız
İşte bunların vicdan durumları bu.
Daha açığı, vicdan hiç teşekkül etmemiş
bunlarda. Bunları yetiştirenler kötülük etmişler bunlara.
3-12 yaş arası, yani insani değerlerin,
ahl ki değerlerin yüklendiği kritik süreci
boşa geçirmişler. Hiçbir insani değer yüklenmemiş, o yıllar içinde bunlara. Onun
yerine, 6 bin yıldan bu yana sürüp gelen
Sınıflı oplumun insanı çamurlara bulayan, insanlıktan çıkaran, acımasızlaştıran,
zalimleştiren, hırsızlaştıran özellikleri
yüklenmiş. Olan zekalarını bunlara kullanıyorlar. İnsanları Allah’la aldatmak ve
küp doldurmak; kamu malı aşırmak; hiç
ara vermemecesine, durup dinlenmeden
yapageldikleri budur sadece. abi bir de,
efendileri olan, yapımcıları olan ABD Emperyalist haydutlarına taşeronluk etmek,
hizmetk rlık etmek. Dolayısıyla da halkımıza, vatanımıza ve milletimize kesintisiz
biçimde ihanet etmek.

ordularının, zırhlı Mercedes’lerin arkasına
sığınıyorsun?
Söylediğine kendin de zerrece olsa
inanmıyorsun da ondan...
Sadece kandırmaca yapıyorsun. Hep
yapıp ettiğiniz gibi, cahil, yoksul, zavallı
insanlarımızı yine Allah’la aldatmaya çabalıyorsun. Fakat bu kez, o denli mantığını kaybediyorsun ki, 25 yıldan bu yana oy
vererek sizi oralara getiren insanları ahmak
yerine koyuyorsun, aptal yerine koyuyorsun. Amiyane deyimle “hıyar” yerine koyuyorsun.
O denli pervasızlaştınız, fütursuzlaştınız ki, artık sizi izlemek, dinlemek bile insanın tahammül sınırlarını zorluyor.
Gökçek, 15 emmuz akşamına ilişkin
de gerçekle ilgisi olmayan demago iler yapıyor, yukarıda aktarılan konuşmasında.
Ne diyordu?
“Bakın dar e akşamı ecep Tayyip
Erdoğan’ı 1 dakika ile yakalayamıyorlar. Baş akanımızı dakika ile yakalayamıyorlar. Ben kendi nefsimden
iliyorum. Beni yarım saatte yakalaya-

mıyorlar.”
Bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yok.
Daha önceki yazılarımızda kanıtlarıyla
ortaya koyduk. 15 emmuz günü, ayyip
Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli, bırakalım Feto’nun askerlerini, polislerini; bırakalım medyayı, tüm Marmaris esnafı ve
neredeyse halkı biliyor.
Feto’nun adamlarının ayyip’i öldürmek gibi bir planları asla yok. Başbakan
Milyar Ali’yi ve Bakanları öncelikle yakalamak gibi bir planları da yok.
Onlara ne diyor, harek tı yöneten CIA
şefleri?
nce Ordu’yu ele geçirin tümüyle, sonra da ayyip’i tutuklayıp mahkemenizin
karşısına çıkarırsınız.
Başbakan Milyar Ali dahil, Bakanların
da zaten tahminen tamamı sizin safınıza
geçecektir. Bugün ayyip’e biat ettikleri
gibi anında size biat edeceklerdir. Etmeyen
çıkarsa da onu da ayyip’in yanına koyar,
yargılarsınız birlikte.
İşte böylesine bir yanıltmacayla Feto’nun askerlerini yendirttiler, hezimete
uğrattılar.
Kim yaptı bunu?
ABD Emperyalistleri ve onun casus örgütü CIA.
Onları, bu, bebelerin bile kanmayacağı
harek t planına inandırdılar. Onunla kesinkes başarılı olacaklarına ikna ettiler.
Böylece de, ürk Ordusu’nun geriye
kalan bölümünün ayyip ve AKP’giller
tarafından darmadağın edilip ortadan kaldırılacağını öngördüler, amaçları da buydu
zaten. Kaçak Saraylı Reis de 15 emmuz
sonrası aynen bunu yaptı. Ve o günden bu
yana, yapımcısı ve efendisi ABD’ye daha
büyük bir sadakatle hizmetine devam etmektedir.
abi bu arada da ürkiye, her geçen
gün adım adım “Yeni Sevr” bataklığına
yani “BOP” cehennemine çekilip götürülmektedir.
aten önce de defalarca söyledik
ya; ABD, Kaçak Saraylı Reis’i keşfedip
AKP’giller’i onun liderliğinde partileştirmekle onlara çok önemli bir görev vermek
istedi.
Neydi bu görev?
BOP’ta taşeronluk etmek...
İsrail’in düşmanlarının ortadan kaldırılmasında görev yapmak. Ve İslam’ın ruhunun tümden boşaltılarak bir CIA-Pentagon
İslamı’na dönüştürülmesinde, dinci maskesi altında rol üstlenmek.
İşte 1 yıldan bu yana ABD Emperya-

listlerinin kendilerine verdiği bu üçlü görevi yapmaktadır, Kaçak Saraylı Reis ve
onun AKP’gilleri.
2 gün önce, yukarıda da belirttiğimiz
gibi, Kayseri’de, 20-22 yaş arasındaki 1
ana kuzusu katledildi.
Dünse Kaçak Saraylı Reis, rabzon’da
stad açılışı yaptı. Hem de Katar Emiri’yle
yan yana, kol kola...
Mütebessim bir yüz ifadesiyle, kükredi
yine kürsüden. Attı, tuttu...
Görelim isterseniz o fotoğrafı, o video
görüntülerini
İşte, insanın içini kaldırıp midesini bulandıran görüntüleri ve konuşmaları gördünüz, arkadaşlar.
Ülkede canice iki saldırı sonrası bedenleri parça parça edilerek 5 gepegenç
insanımız hayatını kaybetmiş; bunlar gülücüklerle, alkışlarla stat açılışı yapıyorlar.
Kaçak Saraylı, hayatta en iyi yaptığı şeylerden biri olan, mikrofonlara höykürmesini yapıyor. Arkasındaki hüloogg’cuları
ağızları kulaklarında alkışlıyorlar bunu.
Ne diyor Kaçak Saraylı yukarıda?
Aynen şunları
“Bu mutlu günümüzde izlerle irlikte oldukları, sevincimizi paylaştıkları
için değerli kardeşim eyh Temim’e ve
akanlar heyetine şükranlarımı sunuyorum. Zira iz ugün Tra zon’da aynı
zamanda Türkiye Katar arasında yüksek düzeyli ir istişari komite toplantısını yaptık. Bugüne kadar ne yaptık,
undan sonra ne yapacağız, aramızda
unları konuştuk. Ve 1 anlaşmayı ugün urada imzaladık. Birinci toplantıyı
Katar’da yapmıştık, 17 imza atmıştık,
ugün de urada 1 imza attık. ...
“İnşallah unlardan, temenni ederim
ki, Tra zon da nasi ini alacaktır. Hele
hele ugün helikopterle Tra zon’un üstünde dolaşırken, Tra zon’un dağlarını
dolaşırken, o kar dolu dağların zenginliklerini dolaşırken, kendisi de hayran kaldı.
Niye siz uralarda kayak tesisleri yapmıyorsunuz’, diye unu da sordu. Temenni
ederim ki onlara da kavuşuruz. Onların
da altyapısını ayrıca yapmamız lazım.
Onun için oteller yapmaya da hazır olduklarının ayrıca mü desini verdiler.”
Gördünüz, değil mi, arkadaşlar?
Adamın zerrece umurunda değil, katledilen vatan evlatları. Adamın derdi, “Çar-u
penç”. Adam küp doldurma derdinde. Otel
yapacak, alışveriş merkezi yapacak, dinlenme tesisi yapacak, kayak tesisi yapacak.
Bunu da kendisi yapmayacak ha...
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Halkımızın; “götürü usulü”, dediği
yöntemle Katar Emiri yapacak; yapılan
vurgunu da AKP’giller’le paylaşacak. aten 1 yıldan bu yana yapageldikleri hep
aynı şey değil mi?
Alışveriş merkezi, inşaat, köprü, yol...
Şehirleri, kasabaları, meydanları, tarihi
mekanları, dağı taşı, yeşil alanları; taşa,
betona, mermere kesti bunlar. Ülkede yeşilin kökünü, ağacın kökünü kurutmaya ant
içmişler. Nerede bir yeşil var, nerede bir

boş arazi var, gözü dönmüş biçimde saldırıyorlar. Ve paraya dönüştürüyorlar, vurguna dönüştürüyorlar, ranta dönüştürüyorlar.
Hep söylüyoruz ya, arkadaşlar
Bunların ne halk umurunda, ne vatanın
parçalanması, milletin yok edilmesi umurunda, ne ölenler umurunda, ne kalanlar...
Bunların dünyası ayrı. Ar dünyası değil
onlarınki, k r dünyası.
Hatırımızdadır, muhakkak ki. 15 emmuz gecesi de Atatürk Havaalanı’nda ne

demişti Kaçak Saraylı ayyip?
“Bu bize Allah’ın bir lütfudur.”
Yani o gece hayatını kaybeden 00’ü
aşkın insanımız, onun ayyibistan Faşist
Din Devleti kurma yolunu açtığı için “Allah’ın bir lütfu” oluyor. Yani memnun durumdan, bayram ediyor adam.
İşte bunlar böyle...
Şunu da hatırlatmış olalım, saygıdeğer
arkadaşlar
Bunların oğulları, bırakalım savaş bölgesinde bulunmayı, normal askerlik bile
yapmamıştır. Hep hilelidir, dümenlidir,
onların bu askerlik işi de. Yani tüm işleri
gibidir.
Kimisi çürüğe çıkarılır, kimisi paralıya,
kimisi Burdur’da kısa döneme, yani 1 aylık
askerliğe.
Hepsini saymak gerekmez. Ayrıca da
uzun iş olur o.
Kaçak Saraylı Reis’in büyük oğlu Burak, “çürüğe çıkarılmıştır”, askerlikten.
Küçük oğlu meşhur “Sıfırlayamadım Babacım”cı Bilal de yurtdışında çalışanlar
konten anından Burdur’da 21 günlük askerliğe...
Bilal’in bu sözde askerliğini de Havuz Medyasının, Amerikancı Parababaları

Aslında Büyükel i’yi kim öldürdü

İ

slam Dünyasına bu Muaviye-Yezid dincisi, bu CIA-Pentagon dincisi, insanlık
düşmanı canileri “Mücahitler” diye
kim pro elendirip, yaratıp soktuysa; mazlum milyonlarca Müslüman insanın başına
kim bela ettiyse, asli katil işte odur.
Sorumuzun yanıtı apaçık meydandadır,
sanırız.
Bildiğimiz gibi ve bizim de onlarca kez
tekrarladığımız gibi, tüm bu insan kanıyla
beslenen CIA-Pentagon dincisi Cihatçılar ve Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i
gibi aynı CIA Dininin siyasal hareketleri,
hep ABD’nin 1 50 sonrası İslam ülkelerini
Sosyalizme karşı bir set inşa ederek kendi
safında tutabilmek için oluşturduğu “Yeşil
Kuşak Pro esi”nin ürünleridirler.
Değişik ürünlerdir bunlar. Kimisi El
Kaide gibi,
İD gibi, El Nusra etih
Cephesi gibi, Tahrir üş am gibi, Ö SO
gibi kelle keser, kadınları köleleştirip cariyeleştirir; emperyalistlerin denetiminde
meşru ülke yönetimlerine karşı savaştırılır.
“BOP”un eli kanlı hizmetk rlarıdır bunlar.
Kimisi de, Kaçak Saraylı’nın AKP’gilleri gibi, Laik Cumhuriyetleri yıkar, onların
yerine faşist din devleti kurar ve bu kelle
kesen Cihatçılara ev sahipliği eder, yandaşlık eder, mütte klik eder.
Kimisi de, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı gibi, din derebeylikleri kurup o derebeyliklerle Laik Cumhuriyet’e karşı savaşır.
Hep söyleyegeldik yıllardan beri İslam
Dünyası kan revan, diye. Her gün bin Müslüman, yine Müslümanlar tarafından katledilmektedir, diye. Bütün bu meczuplaştırılmış, sapıklaştırılmış, insanlıktan çıkartılmış katiller sürüsü de “Cihat” yaptıklarına
inandırılmışlardır. Kendilerince, Allah’ın
dinini dünyaya yaymak için savaş vermektedirler. Anlayışları bu. Oysa gerçekte
yaptıkları ABD’nin piyonluğudur, taşeronluğudur, uşaklığıdır. abi aynı zamanda da
halk düşmanlığıdır, insanlık düşmanlığıdır.

rebeyliği olan bu tarikatlarla iç içe olmuştur, ortak çalışmıştır. Böylece de 1 23’ün
Laik Cumhuriyeti’nin köklerini yani sınıf
temellerini kazımamakla birlikte, üstyapıdaki varlıklarını yasaklarla baskıladığı
bu derebeylikler, artık Laik Cumhuriyet’e
olan olanca kinleri ve azgınlıklarıyla saldırıya geçmişler ve her geçen gün çığ gibi
büyümeye başlamışlardır.
İşte Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı da,
diğer tüm tarikat ve cemaatler de, 65 yıldan bu yana dışarıdan Amerika’nın, Avrupa Birliği Emperyalistlerinin, Suudi Krallığı’nın, Katar Emirliği’nin ve tüm Arap kral
ve emirliklerinin maddi ve manevi destekleri; içeriden de, görünüşte milli, eylemlerinde ise tamamen gayrimilli, yani ABD
işbirlikçisi ve hizmetk rı hainlerden oluşan hükümetler tarafından desteklenmişler,
korunmuşlar, kollanmışlardır.
Bu desteği, Kaçak Saraylı Reis, nasıl
veciz bir şekilde ortaya koymuştu?
“Cemaatçi kardeşlerimiz ugüne kadar izden ne istediler de vermedik ..”
Evet, arkadaşlar. Ne istedilerse verdiler, o ihanet hükümetleri, o işbirlikçi Parababaları hükümetleri. Kimisi siyasetçilik
oynadı, kimisi tarikatçılık, cemaatçilik,
şeyhlik, müritlik...
İşte Aydın-Sökeli katil polis de bu tarikatların kucağına düşerek zihin hasarına
uğratıldı, vicdan hasarına uğratıldı, CIA
Diniyle dinlendirildi ve insanlıktan çıkarıldı.
Böylesi zihin hasarına uğratılmış onlarca milyon insan var ürkiye’de. Bu tarikatların ya doğrudan, ya dolaylı olarak ocağı-

kamplarına dönüştürdü. Onlarca eğitim
kampı oluşturuldu. Hep devletin hazinesinden akıtılan paralarla...
Silahların büyük kısmını Suudi Krallığı, Katar Emirliği gibi gerici, Amerikan
uşağı Arap devletleri karşıladı. Bir kısmını
da ürkiye ve katil ABD...
Eğitmenler, ABD’den, CIA’dan, Pentagon’dan, İngiltere’den, Fransa’dan, Almanya’dan ve ürkiye’dendi. Dünyanın
dört bir tarafından toplanan bu insanlıktan
çıkarılmış manyaklar güruhu yedirilip içirilip giydirildi, eğitildi, yani askeri eğitimden geçirildi, her türden silahla donatıldı
ve delik deşik edilen, sadece k ğıt üstünde
kalan sınırlardan Suriye’ye geçirildi. Meşru hükümete karşı savaştırıldı.
5 yıldan bu yana, kesintisiz bir biçimde
insan ve lo istik destek akışı sürdürüldü.
Savaşta ölen her Cihatçının yerine yenileri
toplanıp, eğitilip, silahlandırılıp cepheye
gönderildi.
İşte bu arada, bu Arap ori inli Cihatçı
örgütler ürkiye’ye de gelerek her şehir
ve kasabamızda şubeler açtılar. CIA Dininin afyonuyla afyonlanmış meczupları
Allah’la aldatarak kendilerine bağladılar,
örgütlediler.
Kimisini savaşçı olması için Suriye’ye
götürdüler, kimisini de işte dün Rusya Büyükelçisini katleden polis memuru gibi
“Sen şimdilik ülkende kal. Gerek olduğu
an biz seni çağırırız, alırız.”, diyerek burada bıraktılar.
abi Kaçak Saraylı Reis de kafaca
yani inanç açısından aynı CIA Dininin inananlarından olduğu için, bu polis memuru

Saygıdeğer Halkımız
Peşlerinden gittiğin, 1 yıldan bu yana
iktidar koltuklarına oturttuğun şu insanlara
bak...
Bunların yapıp ettiklerine bak. Ülkeye
verdikleri zarara bak. çurumun kenarına
getirilmişiz, vatanın elden gitmek üzere.
Ne ordun kalmış, ne yargın, ne eğitimin...
Ortaçağ’ın karanlıklarına yuvarlanmışsın. avallı bir Ortaçağ ülkesine dönüştürülmüşsün.
Laik Cumhuriyet’ini yıkmış, ABD Emperyalistleri ve onların yerli taşeronları.
Her gün tuğla tuğla Faşist ayyibistan Din
haya inmesiyle, Suriye’deki denklem hızla
Beşşar Esad yönünde olumlu biçimde değişmeye başlamıştır. Ortaçağcı Cihatçıları
Suriye Ordusu’yla birlikte havadan vuran
Rus uçakları; ağır, çökertici darbeler indirmiştir bunlara. Havadan vurulup darmadağın edilip zayıflatılan bu katiller sürüsüne
Suriye Ordusu da karadan hücum ederek
art arda hezimete uğratmaya başlamıştır
bunları.
İşte bu başarılı organizasyon sonucu,
yılı aşkın bir süreden bu yana Kaçak Saraylı Reis’in ve AKP’giller’in ve Amerika’nın,
İngiltere’nin, Almanya’nın, Fransa’nın her
türden desteğiyle Halep’i işgalleri altında
tutan bu Ortaçağcılar güruhu, Suriye Ordusu’nun ve Rusya Hava Kuvvetlerinin
kararlı ve yoğun saldırısı karşısında tutunamayıp şehri terke mecbur kalmışlardır.
Suriyeli komutanlarla anlaşarak silahlarını
bırakıp şehri terk etmeyi ve ürkiye sınırındaki bu Ortaçağcı güçlerin önde gelen
kararg hı olan İdli şehrine gönderilmeyi
kabul etmişlerdir ve gönderilmektedirler,
Suriye Ordusu’nun gözetiminde, denetiminde.
Halep’te yaşayan yüz bini aşkın masum, mazlum Müslüman Halk, Suriye
Ordusu’nun şehri kurtarışını bayram ederek kutlamıştır. Yani coşkulu bir sevinçle
karşılamıştır orduyu. Şehri terke mecbur
edilenler sadece bu Ortaçağcı Cihatçılar olmuştur. Sivil halk son derece de memnundur durumdan.
abi bu durum, ABD’nin de, AB Emperyalistlerinin de ve Kaçak Saraylı Reis’in
AKP’gilleri’nin de Suriye’deki en büyük
hezimeti olmuştur. 5 yıldan bu yana örgütleyip, besleyip, donatıp büyüttükleri ve bel
bağladıkları Cihatçılar, teslim olmuşlar ve
canlarını kurtarabilmek için Suriye Devletinin buyruğuna uymuşlardır.
Bu durum karşısında, başta Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’gilleri olmak üzere, günlerden beri kara propaganda yapmaktadır. Suriye’de sivil halk katledilmektedir, diyerek...

Kardeş Suriye’ye karşı
düşmanlaştırıyorlar, bilin siz,
cahil insanlarımızı

Bu katil polis niteliğinde
daha yüzbinlerce polis vardır
Dün akşamüzeri Rus Büyükelçisini arkasından ateş ederek vurup yere düşüren
de; meczuplaştırılmış, düşünmekten, sağlıklı muhakeme yapabilmekten, dünyayı
ve toplumumuzu görüp kavrayabilmekten
kesinkes alıkonmuş zavallı bir CIA-Pentagon dincisiydi. 22 yaşındaki, AKP’giller
tarafından üç sene önce polisliğe alınan,
Aydın-Sökeli Mevlüt Mert Altuntaş’tı.
Yandaş medyanın “yol düşkünü” yazarlarından A dülkadir Selvi’nin, cinayetin hemen ardından yaptığı açıklamada
da ortaya konduğu gibi, El Kaide’nin Suriye’deki kolu olan Nusra Cephesi’ne bağlıymış. Ya da ona ait hissediyormuş kendisini bu katil.
Şimdi bu Arap ori inli CIA dincisi örgüte nasıl bağlı olur, bir C polisi?
Şöyle
Bildiğimiz gibi, Yeşil Kuşak Pro esi’nin uygulandığı ülkelerin en önde gelenlerinden biridir ürkiye. Daha önce de söz
ettiğimiz gibi, bu pro enin mimarı, CIA’nın
Ortadoğu Masası ve Ankara İstasyon Şe
olan Graham uller’dir.
Yani adam, Ankara’da kararg h kurarak ekibiyle birlikte yönetmiştir, bu pro enin uygulanışını. Bu pro e gereği de 1 50
sonrasında ürkiye’deki onlarca tarikatın
önü açılmıştır. Devlet imk nları bunların
hizmetine sunulmuştur.
1 50 sonrası iktidara gelen bütün Parababaları partileri ve onların kurduğu hükümetler, her biri de birer Ortaçağ’ın din de-

Medyasının utanmaz yazar çizerleri “çakı
gibi asker” ibaresiyle fotoğraflayıp sayfalarına taşımışlardır. Reklam etmişlerdir
oralarda.
Bizimse, dört oğlumuzdan üçü savaş
bölgesinde, biri Bitlis Güroymak’ta, biri
unceli kırsalında, biri de Ağrı Doğubeyazıt’ta, tüm halk çocukları gibi, normal süresince yapmıştır askerliklerini. Biri de yine
normal süresince Ankara’da yapmıştır.
Kendimizden söz etmeyi pek sevmeyiz
ama, bağışlanmak dileğiyle bu notu da düşelim dedik.

na, tuzağına düşmüş, zavallı insanlar var...
Alın size ayyip’in hüloogg’cularını.
Onlar da işte aynı kategoriye girer. Onlar
da zihin hasarlı. Ve onlar da CIA-Pentagon
Dininin inanıcısı.
İşte böyle, her türlü CIA Cihatçısı örgütün kolayca bulup kısa sürede örgütleyeceği on milyonlar var ürkiye’de.
2011 Martı’nda, Katil ABD, BOP’un
Suriye ayağını uygulamaya koydu, bilindiği gibi. O güne dek “Kardeşim Beşşar
Esad”, hatta “Biz Beşşar Esad’la kardeşten daha yakınız.”, diyen Kaçak Saraylı ayyip, efendisi ABD’den aldığı bir
emir üzerine anında tornistan yaptı. Birden
ağız, üslup, söylem ve tavır değiştirerek bir
anda Suriye meşru hükümetinin ve Beşşar
Esad’ın en önde gelen, en azgın düşmanı
oluverdi. Böylece de, “Kardeşim Esad”ın
yerini bir anda “Zalim Esed” terimi aldı.
Yine efendi Obama’nın emir ve direktifleri doğrultusunda CIA’nın ve Pentagon’un yönetiminde ülkemizin Adana’dan
rfa’ya kadar uzanan Güney sınırlarını
bu Ortaçağcı-Cihatçı katiller güruhunun
içtima, eğitim ve donatım kararg hlarına,

benzeri insanları devletin tüm kurumlarına
büyük bir istekle doldurdu.
İşte dünkü katilin Nusracılığı ve polisliği böyle gerçekleşmiş oldu.
İşin en acı yönü ise şudur
Bu katil polis niteliğinde daha yüzbinlerce polis vardır. Devlet kurumlarına
AKP’giller döneminde alınan kadroların
ezici çoğunluğu, hep bu kategoriye giren
Ortaçağcılardan oluşur. Yani sadece poliste
değildir bunlar. Ordudadır, yargıdadır, milli eğitimdedir, Diyanettedir; hatta sanatta,
kültürde ve ÜBİ AK’ta biledir.
Ne diyordu Kaçak Saraylı ayyip?
“Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz.”
İşte böylesi meczuplaştırılmış nesli,
ABD Emperyalistleri Yeşil Kuşak Pro eleri
aracılığıyla yetiştirdiler, mebzul miktarda.
Kaçak Saraylı ve AKP’giller de bu neslin
en önde gelenlerindendir, bilindiği gibi.
Pensilvanyalı İmam ve onun tarikat müritleri de öyledir.
nceki yazılarımızda da tekrar tekrar
vurgulayarak belirttiğimiz gibi, Rusya’nın,
İran’ın, Çin’in, Lübnan Hizbullahı’nın sa-

ABD-AB Emperyalistleri bu namussuzluğu yapmaktadır. AKP’giller yapmaktadır. Ve Amerikancı Bur uva Kürt Hareketi PKK ve onun medyası yapmaktadır.
Söylediklerinin gerçeklerle zerrece ilgisi yoktur. Suriye’de masum, mazlum Müslüman halkın kılına bile dokunulmamıştır,
kimseye en ufak bir zarar verilmemiştir.
Yandaş medyada, Amerikancı satılmışlar medyasında ve PKK medyasında sivil
halkın güya öldürülmüşlüğünü gösteren fotoğraflar, görüntüler yayınlanmıştır.
Bunların aslı bugün Odatv’de yayımlanan bir haberle aydınlığa kavuşturulmuştur
“Sahte Halep fotoğra arı çeken kişi
tutuklandı
“Mısır’da, Suriye’nin Halep kentindeki yıkım ve yaralılarla ilgili, çocukların yer aldığı kurgusal fotoğra ar çeken
ve u fotoğra arı sosyal medyada paylaşan ir kişi tutukladı.
“Mısır İçişleri Bakanlığı’nın ace ook sayfasından yapılan açıklamada, Port
Said kentinde aralarında çocuk oyuncular, sahte e eveynler, fotoğraf asistanları
ile ir fotoğrafçıdan oluşan ve kurgusal
Halep’te yaralılar ve yıkım’ fotoğra arı
çeken ir eki in yakalandığı elirtildi.
“ OTO
A Ç T T KLAND
“Sputnik’te yer alan ha ere göre
açıklamada, çekimlerin yetkililer tarafından yıkılan kaçak inaların ulunduğu ölgede gerçekleştiği ve polisin, üzeri
oya ile kanlı’ gösterilen küçük ir kız
ve elinde kanlı’ ir oyuncağın ulun-

Devleti kuruluyor. Senin hiç umurunda değil...
Yoksa umurunda da çaresizliğinden mi
sessizliğin?
Korkutuldun, sindirildin mi?
utunacak dal mı bulamıyorsun?
üm güvendiklerin, inandıkların sana
sırtlarını döndüler, sattılar mı seni?
yle oldu, değil mi?
Fakat bak, biz buradayız işte. Hiçkimse
bizi korkutup, sindirip, yıldıramaz. Vatan
aşkını söylemekten hiçkimse geri bıraktıramaz bizi. Bizim şiarımız, “Onur yaşamdan önemlidir.”, şeklindedir.
Senin gerçek ve biricik dostun biziz.
Bu karanlıklardan birlikte çıkacağız.
Ve bu hainlerden birlikte hesap soracağız.
Bunu mutlaka yapacağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
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duğu ir fotoğrafın çekim anına izzat
tanık olduğu aktarıldı. Açıklamaya göre,
polise verdiği ifadede çektikleri fotoğra arı sosyal medyada paylaştıklarını
elirten fotoğrafçı, günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanırken, eki in
diğer üyeleri kefaletle ser est ırakıldı.”
(http //odatv.com/sahte-halep-fotograflari-ceken-kisi-tutuklandi-2012161200.html)
Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, alçaklar
düpedüz lm çeviriyorlar. Duman makineleriyle yoğun dumanlar üretip “Bakın zalim
Esed Halep’i nasıl bombalıyor...”, şeklinde
alçakça yalanlar üretiyorlar. Mizansenler
uydurup güya bombardıman yıkıntıları
arasından yaralıları çıkarırmış gibi videolar çekiyorlar. Kanlar içinde yerde yatan
cesetlermiş gibi yatırıyorlar, kullandıkları
insanları yerlere. Boyuyorlar oralarını buralarını. Yine kan boyasıyla boyadıkları
bir küçük kızı ağlayarak koşturuyorlar, bu
yatan insanlar arasından. Sonra da “Bakın, Halep’teki sivil halkın katledilişine”,
diyerek zavallı, cahil, bilinçsiz insanları
kandırıyorlar, alçakçasına, utanmazcasına,
namussuzcasına.
Hatırlanacaktır, ABD ve AB Emperyalist haydutları, böyle namussuzlukları,
alçaklıkları, yalanları, düzenleri, mizansenleri hep kullanagelmiştir. Birinci-İkinci
Emperyalist Paylaşım Savaşlarında kullanmıştır, Kore’de, Vietnam’da kullanmıştır,
Romanya’da Sosyalist iktidarı yıkarken
kullanmıştır, Sovyetler’i yıkarken kullanmıştır, Körfez Savaşlarında kullanmıştır.
Ve de Yugoslavya’da kullanmıştır, Libya’da kullanmıştır. Şimdi de Suriye’de kullanmaktadır işte.
Halep’te Kaçak Saraylı Reis’in ve onun
AKP’gilleri’nin “ zgürlük Savaşçıları”
olarak adlandırdıkları bu Ortaçağcı katiller sürüsünün iki komutanının resimlerini
göstermişti Hüsnü Mahalli, Halk V’deki
programında. Bunlardan birinin Suudi bir
katil, diğerininse Çeçen bir katil olduğunu
göstermişti, söylemişti. İşte Hüsnü Mahalli’nin gösterdiği resimdeki bu iki katil...
Hüsnü Mahalli’nin süreğen, ağır hastalıklarına rağmen tutuklanmasına sebep
olan programdı, o program. Kaçak Saraylı
Reis’in bütün Halep yalanlarını ortaya koyuvermişti orada.
Adı geçmişken şunu da belirtmiş olalım Hüsnü Mahalli de Kaçak Saraylı Reis’in ve onun AKP’gilleri’nin kendi deyişiyle “2011’e kadarki” yandaşlarındandır.
Başka bir ifadeyle suç ortaklarındandır.
Kendi de zaten tutuklanma sürecindeki
ifadesinde açıkça belirtmiştir bunu, şöyle
diyerek
“Öncelikle şu sözü elirtmek isterim ki, en 2011 yılının ortalarında ve
Arap Baharı olarak ta ir edilen döneme
kadar mevcut hükümet politikalarını
desteklemekteydim. Bu konuda yazı ve
söylemlerim de mevcuttur.” (http //odatv.
com/husnu-mahalli-hastaneye-kaldirildi-1512161200.html)
Ha, tabi , biz Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasını son derece hukuksuz buluruz.
Hiçbir yasal dayanağı yoktur bunun. Fakat
yukarıdaki kendisinin de itirafıyla ortaya
koyduğu suç ortaklığından dolayı, makbul
bir adam saymayız kendisini.
Hüsnü Mahalli, Kaçak Saraylı’nın ve
AKP’giller’in Laik Cumhuriyet’i parça
parça yıkışına karşı değil. 2010 Referandumuyla Adli Sistemi AKP’giller’in hukuk
bürosuna döndürerek hukuku ortadan kaldırmasına karşı değil.
Neye karşı?
Sadece şuna AKP’giller’in 2011 Martı’nda yaptıkları 1 0 derece dönüşle Suriye’ye savaş açmalarına karşı.
Konuya dönersek; AKP’giller, günlerden beri “Halep’te katliam var. Rusya,
Putin, İran, Hamaney, Çin, Lübnan Hizbullahı, Hasan Nasrallah ve Beşşar Esad, bu
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katliamın sorumlularıdır.”, diye yaygara
yapmaktadır, demago i yapmaktadır, kandırmaca yapmaktadır. Yalanlar üretmekte
ve yaymaktadır.
İşte, AKP’giller’in en önde gelen yandaş yazarlarından biri, Yeni Şafak Genel
Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, 1 Aralık’ta şu aşağılık demago iyi yapıyordu
“Halep’in çığlığı dünyanın ütün şehirlerini kuşatıyor, kuşatacak. Yeryüzünün ütün denizlerini, dağlarını sarıyor,
saracak. Devletleri, toplumları sarsıyor,
sarsacak. Zihinlerimizi, kalplerimizi,
gelecek hesaplarımızı içimlendiriyor,
içimlendirecek. Bu çığlıklar, u kitlesel
imha örnekleri, u insanlığın dip yaptığı
uygulamalar sayfa sayfa ütün kitaplara
yazılacak.
“Biz şehirlerin intikamını iliriz.
İnsanlık tarihini şehirlerin yazdığını,
hafızasının güçlü olduğunu, asla unutmadığını, ne kadar zaman geçerse geçsin
zulümlerin ve acıların hesa ını sorduğunu iliriz. Tarih u örneklerle doludur.
Tarih, nice şehirlerin nice imparatorlukları toprağa gömdüğüne, nice zor ayı
mahvettiğine tanık olmuştur. Yine öyle
olacaktır. Halep’in Haçlıları da, Halep’in Moğolları da, Halep’in arslıları
da Halep’ten çok yaşamayacak.” (http //
.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/halepin-intikami-dogunun-haclisi-ana-

Y
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Bu iğrenç yalanlarla dolu kandırmaca,
ABD haydutunun, AB haydutlarının, Kaçak Saraylı’nın AKP’gilleri’nin ve PKK
medyasının kandırmacalarının bir özeti
niteliğindedir. O yüzden aktardık. Bir önek
daha verelim bu yalanlara. İşte yine CIA
Dincisi Ortaçağcı örgütlerden olan İHH’nin
Ortaöğretim kurumlarımızın koridorlarına
asarak çocuklarımızı zehirlediği a şlerden
biri. Okullarımız artık tüm Ortaçağcı yapılanmaların sereserpe çalışma yaptıkları
mekanlar haline dönüşmüş durumda. Okul
idareleri bunlara karşı olmak bir yana, yandaş olmakta, yardımcı olmakta, destek olmaktadır gayrı.
İHH a şinde de şöyle denmektedir
“İnsanlığı katleden katiller Beşar
Esad, Putin, O ama, Hamaney.”
Gördünüz, arkadaşlar. Günlerden beri
bu yalan propagandayla kandırıyorlar, zehirliyorlar, kardeş Suriye’ye karşı düşmanlaştırıyorlar, bilinçsiz, cahil insanlarımızı.
Bunlarla aynı ağzı kullanan, aynı demago ik yalan ve iftira kampanyasına katılan
PKK medyasından da bir örnek görelim,
isterseniz
“Ve 1 Kasım sonrası usya, İran,
Lü nan Hiz ullah’ı, Suriye Ordusu ve
Doğu Halep’teki El Nusra gi i gruplar,
Halep’e tarihinin az rastlanır tra edilerinden irini yaşattı.

“ ...
“Kasım aralıkta yüzlerce sivilin enkazda kalmasının, om a şarapnelleriyle can vermesinin, çocukların ömürlerinin cell dı usya uçakları ve İran Devrim Muhafızları, u vahşeti Türkiye’yi
yedekleyerek yaptı. Çünkü Halep’teki
grupların hamilerinden olan Türkiye,
Putin’in tazyikiyle frene asıp, donattıkları grupları satıyordu.” (Mehmet Ali
Beydağı, zgür Demokrasi, 12 Aralık)
Hep diyoruz ya; Meclisteki Dört Amerikancı Bur uva Partisi de, El Kaide de, El
Nusra da, IŞİD de, SO da, PKK de, PYD
de, YPG de, Amerika’nın bölgedeki işbirlikçileridir, taşeronlarıdır, yerel ortaklarıdır, piyonlarıdır, diye...
Gördüğümüz gibi hepsi, aynı boruyu
üflüyorlar.
Dün akşamüzeri Rusya Büyükelçisini
arkadan vuran katil de önceden meczuplaştırılmış olduğu için, öne atılıp davranışa
geçiyor. Bu Cihatı biz yapalım, Cennetteki
yerimizi de bir an önce kapalım, diyor.
Böyle bir ürkiye’de yaşıyoruz artık,
arkadaşlar.
Ne Laik Cumhuriyet kaldı, ne hukuk,
ne hak, ne adalet, ne din, ne iman, ne ahl k,
ne namus, ne insanlık ve ne de şeref...
Hepsini dirhem dirhem aşındırıp çürütüp yok ettiler. Ve durmaksızın da tahribatlarını yapmaya, kötülüklerini saçmaya,

ihanetlerini etmeye devam ediyorlar. Dedik
ya; verilen görev bunlara, ülkemizi Yeni
Sevr’e, BOP’a götürmek...
Bu hainane işi yapıyorlar, 1 yıldan bu
yana.
Sadece bunlar mı?
Değil.
Bunlar en önde geleni tabi , ihanet yarışçılarının. Meclisteki diğer üç Amerikancı
Bur uva Partisi de aynı hainane işi yapıyor.
Pek çok kez belirttik ya; bir kez daha
tekrarlamaktan kaçınmayalım
1 60’lı yıllardan beri bu Ortaçağcı gidişe karşı bütün gücüyle mücadele eden bir
tek hareket biziz, arkadaşlar. Laikliği kararlıca, duraksamaksızın, her hal ve şartta
en aktif biçimde savunan biziz, biz Gerçek
Devrimcileriz yalnızca. Çünkü biz, bu karanlık gidişin, bizi bu karanlık günlere getireceğini t 1 60’lı yılların başlarında gördük. Bizden başka da hiç kimse göremedi.
Çünkü Gerçek Devrimci sadece biziz.
Bu halkı, bu vatanı bilinçlice sevmenin
ustası sadece biziz.
İşte dünkü Büyükelçi Katliamının asli
suçluları sırasıyla bunlardır. Yani yukarıda saydıklarımızdır, arkadaşlar. etikçinin
hem yetiştiricileri, hem de suça azmettiricileridir bunlar.
Peki, bu suikast ne gibi sonuçlara yol
açacaktır?
1- Suriye’de Beşşar Esad yönetimi ve
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Rusya’nın kayıtsız şartsız h kimiyetine.
2- Kaçak Saraylı Reis’in ve onun
AKP’gilleri’nin Rusya’ya ve Putin’e tam
teslimiyetine.
Cinayet sonrası dün akşamki açıklama
görüntülerini izlemişsinizdir, ayyip’in.
Darmadağın olmuştu psikolo isi. Hani halkımız der ya; “Korkudan ödü patlamış”,
diye işte öyle bir duruma düşmüştü. Acaba
Putin bana ne yapar, korkusu sarmıştı bedeninin tüm hücrelerini ve ruhunu.
Gözünüzden kaçmışsa bir kez daha izleyin o videoyu. anık olacaksınız buna.
aten aynı anlarda, Rusya Dışişleri ve
medyasının açıklamaları geldi, art arda
ayyip Erdoğan’ın Putin’i arayıp özür
dilemesi gerilimi düşürdü, diye.
3- Kaçak Saraylı Reis’in Suriye politikasının tam iflasına, yaskoyla sonuçlanışına. Bundan böyle Kaçak Saraylı Reis
ve AKP’giller, Suriye’de Rusya’nın izni
olmaksızın parmaklarını bile kımıldatamayacaklardır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
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Konuşsanıza bre hainler!
IŞİD’in iki askerimizi diri diri yakması hakkında söyleyecek hi mi sözünüz yok ..

ok, değil mi?
Evet, yok.
Her konuda koşarsınız hemen
kürsülere, mikrofonlara, ekranlara. Kükrersiniz oralarda. Asarsınız, kesersiniz karşıtlarınızı; meydan okursunuz herkese.
Ama, işte böylesi can alıcı, yürek yakıcı gerçekler karşısında susarsınız. nce,
“Görüntüleri incelemeye aldık.”, diyerek
işi madrabazlığa vurursunuz. Sonra da, meseleyi zamana yayarak gündemden düşmesini beklemeye, unutturmaya oynarsınız.
Şark Metodu... En iyi bildiğiniz şey bu.
Bundan 13 yıl önce de, siyasi yapımcınız ve efendiniz ABD’nin işgalci, haydut
askerleri, 11 askerimizi esir alıp, ters kelepçeye vurup, başlarına çuval geçirip alıp
götürmüştü cezaevine. arih,
emmuz
2003’tü. Yer, Süleymaniye’ydi.
Dostunuz, mütte kiniz Barzani’nin
Peşmergeleri de yan yanaydı, ABD’li işgal
ordusunun askerleriyle. İkisi birlikte yapmıştı bu iğrenç saldırıyı. O zaman da dilinizi yutmuştunuz, tüm avanenizle beraber.
Hem Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, hem
Genelkurmay Başkanlığı binasında oturan,
Kemal Sunal’ın osun Paşası’ndan farksız
Hilmi zkök Paşanız.
Bir gazeteci sormuştu, Kaçak Saraylı’ya
ABD’ye askerlerimize yaptığı, dolayısıyla da ürk Ordusu’na yaptığı bu saldırıdan dolayı bir nota verecek misiniz?, diye.
Yanıtı tam bir kara mizah örneğiydi.
Aynen şöyle demişti
“Ne notası Müzik notası mı ”
ABD Emperyalist haydutları en hakaretamiz küfür, tekme vb. davranışlarla 11
askerimizi esir alıyorlar, Kaçak Saraylı
müzik notasından söz ediyordu. Hilmi zkök’se, ölü numarasına yatıyordu.
Bunlarda ulusal ve kişisel onurun, vatan millet sevgisinin seviyesi ne yazık ki
işte bu, arkadaşlar.
Onların bu içler acısı durumunu, tabi
içeride ve dışarıda, aklı eren herkes görüyor, netçe.
Bunların kankası, can dostları Suudi
Krallığı’nın bir gazetecisi bile aynen şu nitelemede bulunmuştu, Kaçak saraylı Reis
için
“Kuru gürültü...”
Bir insan için, hele hele de ülkemizi
temsil eden ya da öyle görünen bir insan
için ne kadar hazin bir durum, değil mi?
abi bu, ülkemiz için de aynı hazinlikte...
emmuz 2003’te Irak-Süleymaniye’deki saldırıyı dünyanın başhaydut devleti yapmıştı. Oysa birkaç gün önce Suriye’de askerlerimizi yakanlarsa bir devlet
bile değil. Dünyanın dört bir yanından
devşirilmiş, sapkınlaştırılmış, canileştirilmiş, meczuplaştırılmış, başıbozuk katiller
sürüsü.
Onun karşısında bile çaresiz kalıyorsunuz. Dilinizi yutuyorsunuz. lü numarasına yatıyorsunuz. Yazık be...
arihinde ürk Ordusu’na böylesi alçakça, namussuzca, şerefsizce hakaretleri,
sizin döneminize kadar hiç kimse yapmaya
cesaret edememişti. Bütün bunları siz yaptırttınız. Sizin bilgisizliğiniz, algısızlığınız,
düşüncesizliğiniz, zavallılığınız; ve tüm
bunlara ilaveten de hırsınız sebep oldu. O
canilere, o haydutlara sizin bu acizliğiniz
cesaret verdi.
Her şey gün gibi açık, meydanda. Cayır
cayır yanan evlatlarımızın kimlikleri belli,

katledilişleri belli, katledenler belli; velhasıl her şey belli. Sizse, h l “araştırıyoruz”
gevelemelerini tekrarlayıp duruyorsunuz.
Yazık...
İşte şu, Kaçak Saraylı’nın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık IŞİD’in askerlerimize yönelik canavarlığına ilişkin yaptığı
şu sözde açıklamanın zavallılığına bakın,
demago ik boyutuna bakın. Adamlar alışmışlar bir defa, insanlarımızı ahmak yerine
koymaya. Biz böylesine ipe sapa gelmez
laflar ederiz, eşeklerin bile inanmayacağı demago iler yaparız, ama bizim hüloogg’cularımız bunları yer, diye düşünüyorlar. Aradan üç beş gün geçinde de mesele
gündemden düşer, unutulur gider. Kimse
de bize sormaz artık bu olayı, diyorlar.
Açıklaması şu, Fikri Işık’ın. abi ,
açıklama denirse buna
“TSK’dan, İD tarafından yakılarak infaz edilen Türk askerleri ile ilgili
açıklama
“ ...
“Temasları kapsamında Kocaeli’ne
giden Milli Savunma Bakanı ikri şık,
urada gazetecilerin konu ile ilgili sorularını yanıtladı.
“El Ba ’ta operasyonların devam
edeceğini, ölgeden DEA ’ı tamamen
temizleyene kadar Özgür Suriye Ordusu ile u operasyonları yürüteceklerini” anlatan şık, şunları söyledi
“ u ana kadar askerimizin DEA ’ın
elinde olduğuna yönelik ilgimiz var.
Evet, askerimizin DEA ’ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak undan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş
ilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden
de ilgilere iti ar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz.” (http //
.haberyirmi.
net/2016/12/tskdan-isid-tarafndan-yaklarak-infaz.html)
Fikri Işık, bu demago ik safsatayı, bu
insanlarımızı aldatmaya yönelik demago iyi, 23 Aralık’ta yani Cuma günü yapıyor.
Bugünse ayın 2 ’i. Yani aradan 5 gün geçmiş. Katliamın üzerindense 6 gün geçmiş.
Hafızlar h l değerlendirememişler
olayı.
Bundan sonra da değerlendiremezler
artık.
Kaçak Saraylı ve adamları, bu kan içici,
insanlık dışı örgüt için “DEA ”, diyorlar
hep, dikkat edersek. Bu kısaltma, örgütün
adının Arapça harflerinden oluşmaktadır.
IŞİD’se ürkçesidir. rgütün adı netçe anlaşılmasın diye Arapçasının kısaltmasını
kullanıyor, Kaçak Saraylı ve adamları.
Oysa “ İD” dese, bunun “ rak am
İslam Devleti” demek olduğunu herkes
anlar. Anlaşılmasın istiyorlar bunlar.
Kendileri de Faşist ayyibistan İslam
Devleti kurmak istiyorlar ya yani bunlar
da aynı yolun yolcusudur IŞİD’le. Strateik hedef birliği içindedirler. Yöntemleri de
aynıdır. Bakmayın, burada bunların IŞİD
kadar canavarlık yapamadıklarına. Varmak
istedikleri nihai hedefe henüz varmadılar
da ondan kaynaklanmaktadır bu.
Nitekim, 15 emmuz’da Boğaz Köprüsü’nde askerlerimizin, hatta 21 yaşındaki
bir Hava Harp Okulu öğrencisinin boğazını
keserek katletmedi mi, bunların adamları?
Biraz geriye gidersek; Sivas’ta 2 emmuz 1 3’te Madımak Oteli’nde 35 canımızı aynen IŞİD gibi yakarak katletmedi
mi, bunların öncülleri?
Ettiler... Ederler de...
Vicdani ve insani sefalet yönünden

aynıdırlar çünkü. Acıma hissi bunlarda da
oluşmamıştır.
İşte bu da Kaçak Saraylı Reis’in 15
emmuz Ganimet Paylaşım Savaşı sonrası bütünüyle ele geçirdiği Genelkurmay’ın
sözde açıklaması
“TSK’dan, İD tarafından yakılarak infaz edilen Türk askerleri ile ilgili
açıklama geldi.
“ İD’in, geçen yıl kaçırdığı Sefter
Taş ile asker olduğunu iddia ettiği ethi
ahin ve geçtiğimiz ay El Ba ölgesinde rehin aldığı Özel Kuvvetler mensu u
Astsu ay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin’i öldürdüğü iddiası
ardından halen resmi ir açıklama yapılmadı.
“Ancak BBC, konuyla ilgili olarak
“Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin,
yayınlanan görüntülerin incelendiği ilgisini verdiğini” aktardı.” (agy)
İşte, bu da günlerdir o 1 dakikalık
canavarlık görüntülerini incelemeyi bitiremedi, bugüne dek. Bitiremez de, Kaçak
Saraylı’nın adamları gibi.
Burada, millet olarak sormak hakkımızdır
ürk Askerinin El Bab’ta ne işi var?
Daha önce de söylediğimiz gibi, ulusal
çıkarlar baz alındığında hiçbir işi yok. Ol-

ye Rusya da askeri uzmanları, savaş uçakları ve savaş gemileriyle, hatta füzeleriyle
girdi, meşru Suriye Hükümeti’nin çağrısıyla. İran daha açıktan desteklemeye başladı Suriye’yi. Çin Halk Cumhuriyeti, yine
aynı şekilde davrandı. Ve Lübnan’daki Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbullah da
yer aldı Suriye Ordusu’nun yanı başında.
Böyle olunca da, ABD ve ürkiye, Suudi
Arabistan, Katar, Ortaçağcı Cihatçılarla
Suriye Hükümeti arasındaki denklem, bir
anda hızla değişmeye başladı.
ABD’nin başını çektiği ittifak, zemin
ve mevzi kaybetmeye başladı. Suriye Ordusu, günbegün ilerleyerek ülke topraklarını bu Cihatçılardan temizlemeye girişti.
İşte işin bu aşamasında ABD, ürk Ordusu’nun IŞİD’e karşı savaşmasının kendileri açısından uygun olacağı hükmüne
vardı. ürk Ordusu, IŞİD’in dışında kalan diğer Cihatçı örgütlerle yani adlarına
“ÖSO” denen Ortaçağcılarla birlikte El
Bab’a yöneltildi ve IŞİD’le savaşa tutuşturuldu.
ABD istedi ki, IŞİD egemenliğindeki
bölge, Suriye Ordusu’nun eline geçmesin
de, kendi safındaki ürkiye ve CIA yönetimineki diğer Cihatçı örgütlerin eline
geçsin. Hiç değilse kendinin de Suriye’de
PYD’nin, YPG’nin dışında bir kara gücü

mamalıdır da.
ABD Emperyalist haydutları, 1 0’lı
yılların başından itibaren Pakistan’daki
medreselerde yetiştirip Afganistan’daki
Sosyalist İktidara karşı, CIA ve Pentagon
uzmanları vasıtasıyla eğitip silahlandırdıkları ve de savaştırdıkları bu canavarları, BOP çerçevesinde kullanmak için Libya’ya, sonra da Suriye’ye getirmişlerdi.
Yani IŞİD, El Kaide’den türemiş bir Ortaçağcı, CIA-Pentagon Dincisi, kan içici
örgüttür.
Fakat bu örgüt, Suriye’de birkaç yıl
ABD’nin emrettiği şekilde meşru Suriye
Devleti’ne karşı savaştıktan sonra, aniden rotadan kayış yaptı. BOP Haritası’nda
açıkça belirtilmiş bulunan Ro ova’ya saldırıda bulundu. Oysa, BOP Haritası’nda
Suriye, ürkiye, Irak ve İran topraklarının
belli bölümlerini içine alan ve “ ree Kurdistan” olarak adlandırılan, ABD’nin yeni
petrol bekçisi olacak devlet, yani Amerikancı Kürt Devleti yer almaktaydı. Netçe
belirtilmekteydi haritada, bu devletin coğrafyası. İşte IŞİD, Ro ova’ya saldırmakla
BOP Haritası’na, dolayısıyla BOP’a ve
arkasındaki CIA’ya, Pentagon’a, ashington’a saldırmış oldu. ABD, ondan sonra
karşısına aldı IŞİD’i. abi o da kesin bir
alış değil de, sadece IŞİD’i, haritanın Free
Kurdistan diye belirlediği bölgesinden
uzak tutmaya yönelikti.
Yoksa IŞİD’in Beşşar Esad yönetimine
karşı yaptığı savaşı ve katliamları sevinçle
karşılıyor ve sonuna kadar destekliyordu.
Bildiğimiz gibi, 2015 Martı’nda bölge-

daha bulunsun. Böylece de, eli daha bir
güçlenmiş olsun.
Rusya da ürkiye’nin Suriye’de IŞİD’e
karşı savaşmasını olumlu buldu. İyi, dedi,
var IŞİD’le bunlar da savaşsın, bunlar da
kayıp versin. Böylece IŞİD’in işinin bitirilmesi ve Suriye’den defedilmesi daha da
kolaylaşmış ve süresi de kısalmış olur.
IŞİD Suriye’den bütünüyle temizlenince de nasıl olsa ABD’yle birlikte ürkiye’ye, “Arkadaşlar Suriye’de ortaklaşa bir
savaş yürüttük, sonuçta da zafere ulaştık.
Suriye’yi o insanlık dışı örgütten kurtardık.
Artık hepimiz ülkelerimize dönmeliyiz.”,
deriz, ürk Ordusu’nu ülkesine göndeririz,
diye hesap yaptı Rusya.
İşin sonunda da olacak olan aynen budur. ABD de, Rusya da ürkiye’ye şunu
diyeceklerdir
“Efferin oğlum Mehmet, sen bu yolda
devam et...”
ürkiye de askerini çekecektir, kaçınılmaz bir biçimde. Olansa orada IŞİD mermileriyle, bombalarıyla ve onun canavarca
yöntemleriyle hayatını kaybeden halk çocuklarına olacaktır.
Bu savaşın ürkiye açısından bir strateik hede var mıdır?
Hayır. Kesinlikle yoktur.
ABD Emperyalist haydutları, kendi yaratmış oldukları canavara karşı ürk Ordusu’nu savaştırıyorlar. Ve bizim evlatlarımızı katlettiriyorlar.
Hani ne demişti yıllar önce, alçak CIA
şe
o ert Baer?
“Yeni Ortadoğu’yu kura ilmenin

tek yolu, Mad Ma seçeneğiyle, ölgede
geniş çaplı şii sünni savaşını tetiklemekten geçiyor. Niye iz Amerikalılar ölelim ki Bırakalım, müslümanlar kendi
aralarında
ir irlerini öldürsünler ”
(http //
.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/
yilmaz-ozdil/el-bab- lan-15 7657/)
İşte alçak haydut bunu yaptırıyor Ortadoğu’da, arkadaşlar. Müslümanları birbirine kırdırıyor. Ne yazık ki, Kaçak Saraylı
Reis’in AKP’gilleri de bu vek let savaşına,
bu BOP savaşına gözü kapalı, balıklama
bir şekilde ürkiye’yi de sokuyor.
abi olan sadece halk çocuklarına oluyor, onların anasına, babasına, eşine, kardeşine oluyor. Bu arada da, bildiğimiz gibi,
Kaçak Saraylı Reis, sayıları milyona yaklaşan Suriyeli kaçkını ülkemize doldurmuş
bulunmaktadır. Halkımızın alınterinden
gasp edilerek toplanan vergilerden oluşan,
zamlardan oluşan devlet hazinesinin 30
milyar dolar civarındaki parasını, bu Suriyeliler için harcamıştır.
Kaçak Saraylı ve onun AKP’gilleri’nin
milletimizin başına açtığı bunca bela yetmiyormuş gibi, şimdi bir de böyle acılar
yaşatıyor insanlarımıza.
Ama onların umrunda bile değil, bu yiten canlar, bu çekilen acılar. Onlar, Kaçak
Saraylı Reis’i Caligula benzeri, Neron benzeri bir diktatör yapacak Anayasa yapma
derdindeler. İşin garibi, Sorosçu Kemal’in
CHP’si de bu Anayasa çalışmaları masasında yer almış bulunmaktadır. Yani AKP’giller, Kontrgerilla’nın zel rgütü MHP’nin
Bahçeli’sinin avanesi ve Sorosçu Kemal’in
CHP’sinin temsilcileri oturmuşlar aynı masanın etrafına, Kaçak Saraylı Reis’in isteği doğrultusunda yeni bir Anayasa yapma
derdindeler, çalışmasındalar.
Amerikancı Bur uva Kürt Hareketi’nin
temsilcileri PKK ve HDP ise, büyük bir
sevinç yaşamakta, ABD’yle, Siyonist İsrail’le yan yana Bur uva Kürt Devleti kuruyoruz, diye. Ortadoğu’da çıkan fırsatları iyi
değerlendiriyoruz, diye.
Yani bunların umurlarında değil; ürk
olsun, Kürt olsun hayatını yitirmiş, katledilmiş, yakılmış halk çocukları.
Ülkemiz Suriyeleştirilmiş, ölüm tarlalarına dönüştürülmüş, her tarafında bombalar patlatılıyor, asker sivil, yaşlı, genç,
çocuk olmak üzere insanlarımız öldürülüyor. Bunlar başka havada. Her biri başka
bir dava peşinde...
zetçe, arkadaşlar; ülkemiz ateşler
içinde. İnsanlarımız katlediliyor, yakılıyor,
canlarımız yanıyor, ülkemiz yanıyor. Bunlarsa, hiç tınmıyorlar. Mecliste, Anayasa
Komisyonunda vb. komisyonlarda, salonlarda geyik çeviriyorlar, saçlarını tarıyorlar...
yle görünüyor ki, daha çok acılar çekeceğiz, felaketler yaşayacağız, canlar vereceğiz. Ama en sonunda Birinci Antiemperyalist lusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, yine biz kazanacağız, halkımız
kazanacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
2 Aralık 2016
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Asgari Ücret Sefalet Ücreti olmasın
Gelirin, servetin paylaşımında adalet istiyoruz

Baştarafı sayfa 1’de

Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasına, Suriye’de El
Bab’da şehit olan askerleri ve aynı zaman-

da insanlık dışı terör saldırıları sonucunda yitirdiğimiz Beşiktaş’ta, Kayseri’deki
şehitleri, vatan evlatlarını da rahmet ve
saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum, dedi.
ürkiye’de, başta ABD Emperyalistleri
olmak üzere diğer emperyalistler bir takım
oyunlar peşindeler. Buna karşı da hep beraber, tüm insanlar olarak, emekçiler, işçiler
olarak ülkemiz üzerinde oynanmak istenen
akliya

bu oyunlara da karşı çıkmak durumundayız. Diye devam etti.
Daha sonra da basın açıklamasına geçildi.
Ali ıza Küçükosmanoğlu’nun Asgari
Ücretle ilgili İstanbul’da yaptığı açıklama
***
Asgari Ücret espit Komisyonu 2017
yılı için uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplantılarına devam ediyor. 2
Aralık’ta yapılacak toplantıda Asgari Ücretin ne kadar olacağı açıklanacak gibi. Bilindiği gibi asgari ücret tespit komisyonu 15
kişiden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 5 üye, İSK/İşveren
Sendikaları Konfederasyonundan 5 üye,
5 üyede işçi ( ürk-İş’ten) temsilcilerinde
oluşuyor. Komisyonun oluşumu demokratik değil. Çünkü komisyon işveren hükümetin ağırlığında işçileri yalnız en çok
üyesi olduğu için ÜRK-İş temsil ediyor.
Bu da doğru değil. 2017 yılı için ürk-İş
1.600.00 L (net) önermekte, ÜİK’in bir
işçini aylık asgari yaşam maliyeti olarak
komisyona bildirdiği ücret ise 1.66 .00
L’dir. ÜRK-İŞ’in işçi temsiliyetinin ne
durumda olduğu ortadadır.

ş en

Mescier Demir elik abrikası’na Bağlı G
ojistik’te
Kanunsuz okavta Hayır, Sözleşme Hakkımız Engellenemez!

S

endikamız Mescier Demir Çelik Fabrikasının nakliyat hizmetini yapan
GR Lo istik aş. ve Nak. ic. Ltd.
Şti.’de örgütlenmiş, işverenin itirazı üzerine yargılama sonucu oplu İş Sözleşme
yetki belgesini almıştır.
Ancak işveren İS yetki belgesine rağmen hiçbir görüşmeye katılmamış, grev
kararı alındıktan sonra, işyerinde İşveren
yasadışı bir şekilde lokavt kararı almıştır.
5 Aralık’ta Bartın’da konuyla ilgili olarak üyelerimizin tamamının katılımı ile
Mescier Demir Çelik Fabrikası’nın önünde
bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklaması sendikamız Örgütlenme Daire Baş
kanı Erdal Kopal tarafından yapıldı.
Erdal Kopal, basın açıklamasında bugüne kadar gelinen süreci anlattı. Konuşmasında; İşverenin oplu İş Sözleşmesi sürecinde hiçbir görüşmeye gelmeyerek grev
aşamasına gelindiğini ifade etti. Sendika
olarak yasal prosedürü devam ettirerek bu
işyerinde grev kararı alındığını, yapılan
grev oylamasında da hayır çıkması sonu-

akliya

cunda, Yüksek Hakem kuruluna başvuru
yapıldığını belirtti. İşveren de bu aşamada
yasadışı bir şekilde 6356 sayılı Sendikalar
ve oplu İş Sözleşmesi Kanununa uygun
olmayan bir şekilde Lokavt kararı almıştır,

dedi. Bu süreçte işveren üyelerimizi, ücretsiz izne çıkartarak, kullandıkları arabaların anahtarlarını almıştır. Lokavt kararına
rağmen işlerini başka işçiler çalıştırarak
devam ettirmektedir. Bu 6356 sayılı yasaya
göre suçtur, dedi.

ş en

Asgari Ücret İle İlgili Konya Ve Eskişehir’de Basın A ıklaması Yaptık
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın
Gelirin, Servetin Paylaşımında Ada
let İstiyoruz
Sendikamız önümüzdeki günlerde belirlenecek olan ve 6,5 milyona yakın asgari
ücretliyi ilgilendiren Asgari Ücret ile ilgili
Konya ve Eskişehir’de basın açıklaması
yaptı.
Konya
27 Aralık günü saat 12.00’da yapılan
eylemimiz, Sendikamızın Konya emsilciliği’nin önünde başladı.
Sendikamız üyesi Ambar İşçileri ve
yeni örgütlendiğimiz Konya Belediyesi alt
işverenlerinden MFD ve Halk laşım’da
çalışan üyelerimizin de katıldığı eylemde,
korte oluşturularak basın açıklamasının
yapılacağı Kayalı Park Alanı’na kadar sloganlarla, pankart ve dövizlerle coşkulu ve
kitlesel bir yürüyüş yapıldı.
Burada Sendikamız Genel Başkanı Ali
akliya

ıza Küçükosmaoğlu tarafından bir basın
açıklaması yapıldı.
Genel Başkan’ımızın konuşması sırasında sık sık “Vergide Adalet İstiyoruz”,
“Yaşasın İşçilerin Birliği”, “İşçiyiz, Hak
lıyız, Kazanacağız”, “Asgari Ücret 2000
TL Net” sloganlar atıldı.
Eskişehir
Sendikamızın asgari ücretle ilgili ikinci
eylemi ise aynı gün Eskişehir’de de yapıldı.

ş en

İş i ve Sendika Düşmanlığına karşı
MSC Medlog ojistik Direnişi
hem Direniş Alanlarında hem de Mahkemelerde devam ediyor

S

endikamıza üye oldukları için işten
atılan 150 işçiyle MSC/Medlog Loistik Direnişi’miz; İstanbul, İzmir,
Mersin, Samsun, Gebze, Gemlik’te devam etmektedir.
MSC/Medlog Lo istik’te Bursa Gemlik Depo’dan işten atılan işçilerin ilk

duruşması Aralık Perşembe günü saat
10.30’da Bursa Ataevler Adliyesinde yapıldı.
Mahkemeler de aynı zamanda Direniş
alanımızdır. Duruşmaya, işten atılan Direnişçi İşçilerin hepsi katıldılar. Duruşma
Şubat 2017 tarihine ertelendi.
Duruşma başlamadan önce Bursa Ataevler Adliyesi önünde
Sendikamız
Örgüt
lenme Daire Başkanı
Erdal Kopal konu ile
ilgi bir basın açıklaması yaptı.
Pankartımızı, bayraklarımızı açtığımız,
sloganlarımızla coşkuyla gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında Erdal Kopal, MSC/
Medlog Lo istikte ya-

Değerli asın Emekçileri,
Ülkemizdeki servetin ve gelirin dağılımı nasıl? Hangi ortamda asgari ücret belirleniyor?
Yapılan en son araştırmalara göre ürkiye nüfusunun en zengin 1’nin servetinin
toplamı ürkiye’de ki servetin 5 ,3’üne
sahip. Nüfusun geri kalan
’nun yani
7 milyonun toplam servet içindeki payı
ise
5,7. Kısacası en zengin yüzde birin
serveti
’un servetinden daha fazla servete sahip.
İK’in gelir dağlımı rakamları da pek
farklı değil. En yüksek gelire sahip 20’lik
grupta toplam gelirden aldığı pay
6,5,
en düşük (yoksul) 20’lik grubun payı ise
6,1’dir.
Bu servet ve gelir dağılımının sosyal
devletle, adaletle, hak-hukukla her hangi
bir ilgisi yoktur. Sosyal devlet, sosyal adalet ilkesi toplumda servetin ve gelirin adaletli paylaşımını esas alan bir toplumsal düzendir. Ülkemiz dünyada ki servet ve gelir
dağılımının en adaletsiz olduğu ülkelerden
biridir. Bu durumun gerçek İslamiyet’le
herhangi bir ilgisi yoktur.
İşverenin bu haksız ve hukuksuz lokavt
uygulaması kabul edilemez. Burada işveren
Kanunsuz Lokavt uygulamıştır. Sendikamız üyelerinin GR Lo istik’te sendikalı
ve toplu iş sözleşmeli olarak çalışması için
her türlü meşru ve haklı eylemleri yapmaya
devam edeceğiz, dedi. Kanunsuz Lokavta
karşı mücadelemiz sürecek, dedi.
Bu işyerinin Bartın ve Karabük’te faaliyetini sürdürdüğüne de değinen Kopal,
Karabük’te de eylem gerçekleştirileceğini
belirterek açıklamayı bitirdi.
andarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasına Sendikamızın Bartın, Karabük, Çaycuma’da bulunan ambarlardaki işyeri temsilcileri de destek verdi.
Eylem anında iş verilmeyen üyelerimizin yerine çalıştırılan şoförlere de yaşanılan
süreç, üyemiz işçiler tarafından anlatıldı.
Eylemde; “Kanunsuz Lokavta Ha
yır”, Sözleşme Hakkımız Engellenemez”
pankartı açıldı.
“Kanunsuz Lokavta Hayır”, “Dava
mız Ekmek Davasıdır”, “Sözleşme Hak
kımız Engellenemez”, “İşçiyiz Haklıyız,
Kazanacağız” sloganları atıldı. 05.12.2016
Nakliyat-İş
Genel Merkezi
Basın açıklaması Sendikamızın Eskişehir Anadolu Şubesi ve Birleşik Metal-İş
Sendikası’nın Eskişehir Şubesi ile ortaklaşa yapıldı.
Saat 1 .00’da Adalar MİGROS önünde
yapılan eylemde, Sendikamız Eskişehir
Anadolu u esi Başkanı Ali Özçelik açılış konuşmasını yaptı.
Ardından Birleşik Metal İş Sendika
sı Eskişehir u e Başkanı Ahmet Arı ortak metni okudu.
Arı konuşmasında, ülkemizdeki gelir dağılımının adil olmadığını, belirterek
2017 de uygulanacak asgari ücretin net
2.000.00 L olması gerektiğini, asgari ücretin hesabında uluslararası standartların
dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Ahmet Arı’nın konuşmasının ardından
atılan sloganlarla eylem bitirildi.
Eyleme Sendikamıza üye Sarp Lo istik
ve epebaşı Belediyesinden çalışanlar ve
Birleşik Metal-İş üyesi işçiler katıldı. Ayrıca DİSK Emekli-Sen de basın açıklamasına katılarak destek oldu. 27.12.2016

şanılan süreci anlattı.
Mahkemelere seslenen Kopal, “Ana
yasal haklarını kullanarak sendikaya
üye olan işçileri işten atan işverenlerin
u pervasızca ve key
saldırılarına
karşı adalet istiyoruz, hukukun uygu
lanmasını istiyoruz. O ektif ir karar
verilmesini ve urada yaratılan mağ
duriyete, haksızlığa engel olunmasını,
ekliyoruz, dedi.
Ayrıca, ütün askılara OHAL’e
rağmen kararlılıkla, mücadelemizi a
şarıya ulaştırıncaya kadar direnişimize,
mücadelemize devam edeceğiz, diyerek
sözlerini bitirdi.
Eylemde, “MSC/Medlog Lo istik’te
İşçi Kıyımına Son Atılan İşçiler Geri
Alınsın” pankartımız ve “Yaşasın MSC/
MEDLOG Lo istik Direnişimiz”, “Ka
nunsuz Lokavt Ka ul Edilemez”, “Di
rene Direne Kazanacağız”, “Sendika
Hakkımız Engellenemez”, “İnadına
DİSK İnadına Nakliyat İş”, “Davamız
Ekmek Davasıdır” sloganları atıldı ve
dövizleri açıldı.
Nakliyat-İş
Genel Merkezi

Değerli Basın Emekçileri,
Ülkemizde vergi düzeni de adaletsizdir.
KDV,
V gibi dolaylı vergilerin toplam
vergiler içerisindeki oranı
73. Dolaylı
vergi sistemi adaletsiz bir sistemdir. Asgari ücretli de Parababası da aynı ürüne aynı
vergiyi ödemektedir.
ürkiye bugün OECD ve AB ülkeleri
içerisinde ücretlerin vergi yükü oranında
ilk sıralardadır. Bir başka adaletsizlik de
ücretlerdeki vergi dilimleri uygulamasıdır.
2017 yılında 13.000.00 L’ye kadar
15, 13.000.00 L den sonra 31.000.00’e
kadar
20, 31.000.00’den 71.000.00’e
kadar 27, 71.000.00’den sonrası için
35 oranında gelir vergisi kesilecektir.
Bu uygulamayla asgari ücretli dahi
-10’unucu aydan sonra
20’lik dilime
girmektedir. Bildiğimiz gibi işçiler ve diğer çalışanlar harcama yapmadan vergilerini peşin olarak ödemektedirler. İşçilerin ve
emekçilerin gelirden servetten aldıkları pay
ortadayken vergi almaya gelince de devlete
en çok vergiyi ödeyendir. Bu adaletsizlik
kabul edilemez.
İşçilerin ücretlerinden alınan;
Gelir Vergisi 10’da sabitlensin,
Asgari ücretten vergi alınmasın,
Az kazanan az, çok kazanan çok vergi
ödesin,
akliya

emel ihtiyaç ürünlerinden dolayı vergi
alınmasın. İşçilerin üzerindeki dolaylı vergi yükü kaldırılsın
Sermayenin Parababalarının gelirleri,
servetleri vergilendirilsin.

Değerli Basın Emekçileri,
Servetin ve gelir dağılımının bu kadar
adaletsiz olduğu, hayat pahalılığının, enflasyonunun artma sürecine girdiği dönemde, asgari ücretliye toplu taşıma ücretsiz
olmalıdır.
Asgari Ücret espit Komisyonuna tüm
işçi konfederasyonları katılmalı.
Asgari ücret hesabında uluslararası
standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
Asgari Ücret tespitine ilişkin 131 sayılı
İLO sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartına konan çekince kaldırılmalıdır.
Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak
saptanmalıdır.
Asgari ücret sefalet ücreti olmasın
2.000.00 L net asgari ücret olsun
Vergide adalet istiyoruz.
Yaşasın İşçilerin Birliği
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat İş

ş en

Asgari Ücreti
Sefalet Ücreti olarak tespit edenleri protesto ettik

K

onya, Eskişehir, Ambarlar İstanbul’dan sonra Gebze’de OHAL’e,
polis baskısına, key engellemelere karşın, Sendikamızın Gebze Şubesi
tarafından 2 Aralık günü, “Asgari Ücret
Sefalet Ücreti Olmasın” eylemi engellemelere karşın yapıldı.
Gebze’de, Kocaeli Valiliği OHAL Bürosu tarafından demokratik tüm eylemler;
anayasal hak olan basın açıklamaları,
standa açma, oturma eylemi, hatta kapalı
salon toplantıları dahi yasaklanmıştır.
Sendikamız, Gebze Kaymakamlığına, “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın” konulu basın açıklaması ile ilgili
bildirim yapmıştır.
Ancak Kaymakamlığın
Sendikamıza gönderdiği yazı
ile Kocaeli Valiliği
OHAL Bürosunun
31.12.2016 tarihine kadar tüm basın
açıklamaları yasaklama kararı alındığına dair yazılı bildirim yapmıştır.
Biz de bunun hukuksuz, key , bir karar olduğunu belirttik. Basın açıklamasını Gebze’de Sendika
Şubemiz önünde üyelerimizle, diğer sendika yöneticileri ile yapacağımızı bildirdik.
Basın açıklaması yapacağımız Şubenin önü ve çevre sokaklar, OMA, 3 adet
çevik kuvvet otobüsü ve çok sayıda sivil
polis aracıyla abluka altına alındı.
Polis, Şube binasına, Sendikamızın
bulunduğu 2’nci kata kadar çıkarak, şube
içerisinden çıkışları engelledi.
Basın açıklamasına katılmak üzere
üyelerimiz ve dayanışma amacıyla “Ge
ze Sendikalar Birliği”nden; Petrol İş,
Birleşik Metal İş, Lastik İş, Emek
li Sen, Türkiye Emekliler Derneği başkan ve yöneticileri gelmişlerdir.
Sendikamız rgütlenme Daire Başkanı ve Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal

ile Gebze Sendikalar Birliği’nde bulunan
sendikaların başkanları, bu hukuksuzluğu, key liği kabul etmeyeceklerini belirtmişlerdir.
Ve Sendika Şubesinde aşağı inerek
Şube önünde yalnızca Sendika başkanları ile açıklama yapmak istemişler ancak
Gebze Emniyet Müdür Yardımcıları ile
diğer yetkililer müdahale etmişlerdir. Bu
durum protesto edilmiştir. Bunun üzerine
yapılan değerlendirmeler sonucu sendika
şubesi salonunda basın toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.
Basın açıklamasını Örgütlenme Dai
re Başkanı ve Ge ze u e Başkanı’mız
Erdal Kopal yaptı.
Erdal Kopal basın açıklamasına,
Kocaeli Valiliğinin
key ve haksız tutumunu protesto
ederek başladı. Basın açıklamasının
yapılacağı saatlerde açıklanmış olan,
yeni sefalet ücreti
1. 0 L’nin kabul
edilemeyeceğini ve
bu kararı alanları da protesto ettiğini ifade
etti.
Sonra, Sendikamızın hazırlamış olduğumu “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın” basın metnini okudu.
Ge ze Sendikalar Birliği’nin Dö
nem Başkanı Süleyman Akyüz de bir
açıklama yaptı.
Süleyman Akyüz, Gebze Sendikalar
Birliği’nin yasaklamalara, baskılara karşı
birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu,
bugün olduğu gibi bundan sonra da baskılara yasaklara karşı ortak hareket edileceğinin altını çizdi.
Birleşik Metal İş u e Başkanı Nec
mettin Aydın da konuşmasında, Birleşik
Metal-İş’in Kocaeli bölgesinde yapacağı
tüm basın açıklamaların ve etkinliklerin
hepsinin yasaklandığını belirtti. Bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

akliya ş en
Sendikamız üyesi işi, ekmeği ve sendika hakkı i in mücadele eden
ankaya Belediyesi Norm-Altaş İş ileri beraat etti

Ç

ankaya Belediyesi Alt İşvereni
Norm-Altaş İş Ortaklığından çalışan işçiler Sendikamızda örgütlenmişler, İşyerinde yasal toplu iş sözleşmesi prosedürü başlamış; ancak İS
yetkisi sorunu iş mahkemesinde dava
konusu olmuş ve dava şu an Yargıtayda
sonuçlanmayı beklemektedir.
Bu zaman içerisinde işveren, işyerinde sendikal örgütlülüğü kırmaya
yönelik iki defa işçi
kıyımına
başvurmuştur. Her iki işçi
kıyımına karşı sendikamız sert tepki
göstermiş Çankaya
Belediyesi İşgal ve
Direnişiyle karşılık
vermiştir. Atılan işçilerin tamamı işlerine geri dönmüşlerdir.
En son 7 sendikamız üyesi işçinin
işten çıkarılması sonucu, 2 Ağustos 2016
tarihinde şantiye önünde başlatılan Direniş, 7 Ağustos 2016 günü Çankaya Belediyesi önüne taşınmıştı. Burada Direniş
Çadırı kurmak isteyen sendikamız üyele-

rine saldıran polis, 2 işçiyi de gözaltına
almıştı.
Gözaltına alınan işçilere 2 11 Sayılı
oplantı ve Gösteri Yasasına muhalefetten dava açılmış; Ankara Asliye Ceza
Mahkemesinde görülen dava sonucunda
da 2 üyemize beşer ay hapis cezası verilmişti.
İşi, ekmeği ve
sendika hakkı için
mücadele eden işçilere yerel mahkeme tarafından verilen bu haksız ceza,
sendikamız avukatı
Av. Doğan Erkan
tarafından bir üst
mahkeme olan İstinaf Mahkemesinde
temyiz edilmişti. 2
Aralık’ta görülen duruşmada İstinaf Mahkemesi, üyelerimizin suçsuzluğuna kanaat getirerek beraatlarına karar vermiştir.
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
Yaşasın
Çankaya
Belediyesi
Norm Altaş Örgütlenmemiz

