Bu karanlık günlerde Hikmet Kıvılcımlı’nın
teori ve pratiği yolumuzu aydınlatıyor!
eori ve pratik adamı olan Kıvılcımlı Usta, 50 yıllık yaşamını adadığı
Sosyalizm Davası uğruna her türlü acıyı, zorluğu, yokluğu gördü.
Bir kere olsun ah etmedi. Dinlenmeyi sadece bir çay içimlik zamana
indirgedi. O, 22,5 yıl yattığı yarı derebeyi zindanını kızıl bir üniversiteye
çevirdi. Bir devrimcinin asla yılmayacağını gösterdi.

T
K

HKP’den
Erdoğan
hakkında
“resmi belgede
sahtecilik”ten
suç duyurusu

ıvılcımlı’nın teorik ve pratik devamcıları Kurtuluş Partililer Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’yı bedence aramazdan
ayrılışının 44’üncü yıldönümünde 11 Ekim’de mezarıbaşında andı.
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Parababalarının demokrasicilik
oyununda son perde:
1 Kasım Seçimleri
Seçim sonuçları sürpriz mi oldu?
ir bakıma evet, sürpriz
oldu. Daha 5 ay önce
oy oranı % 40’lara düşen AKP’nin 5 ay sonra tekrar % 49’ları bulması elbette
ki bir sürpriz. Kendileri bile
bu sonucu beklemiyorlardı.
Hatta Bilal’i yurt dışına kaçırtacak kadar kuşkuluydular
sonuçlardan.
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Nasıl olmuştu da Şanlı
Gezi İsyanı’mızda dizinin üstüne çöken, 17 Aralık’ta ürkmüş ve titrek bir ses tonuyla
“sıfırladın mı oğlum?” diyen,
Suriye’ye, Şam’a Cuma namazına gidecekken sayısı 3
milyona yaklaşan Suriyeli
göçmen istilasına uğrayan,
Reyhnlı’da, Suruç’ta onlar-

Kılıçdaroğlu’ndan
İnciler

Ertele babam ertele

3’te

4’te

Bugün bu
ülkede
CHE olmak

ca, en son Ankara’da 102
cana ve 400’ün üzerinde yaralıya sebep olan AB-D ile
ortak beslemeleri Ortaçağcı
IŞİD’in Türkiye’de kol gezmesine sebep olan, Suriye’ye
gireceğim derken Suriye’nin
kendisine girdiği AKP bu
“başarıyı” yakalamıştı? Daha
doğrusu bu beklenmedik
“başarı” AKP’nin başarısı
mıydı?

9’da

Bir devlet, pankarttan
korkar mı?

12’de

HKP’yi şikâyet eden Efkan Ala,
HKP yargılamasından kurtuldu

Burjuva politikası ve
“Tevafukun Gerçekçiliği”

14’te

13’te

Bunların yalanlarına
kanma!
Peşlerine düşme!

HKP Genel Başkanı Nurullah
Ankut’un 25 Ekim 2005 tarihinde TRT’de
yayımlanan Birinci Seçim Konuşması:

8’de

14’te

Başyazı

2’de

HKP, 29 Ekim’de
alanlardaydı

AB-D Emperyalistlerinin
demokrasisi: Ferit’in
“beni gömmeyin” çığlığı

Saygıdeğer Halkımız!
Üç sene önce, Silivri Zindanı’nda
soruyorlar Fenerbahçe Başkanı Aziz
Yıldırım’a:
Bu şike davası nasıl gelişecek?
Fenerbahçe’yi nasıl etkileyecek?
Cevabı aynen şu:

“Ne şikesi! Ne şike
davası! Memleket elden gidiyor.”
Bizce de çok doğru
bir tespit.
Biz de 1991’den
bu yana durup dinlenmeden tekrarlıyoruz,
ABD-AB Emperyalistlerinin Türkiye’yi en az
üç parçaya böleceğini.
Nitekim, bu namussuzca planlarını o günün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleeza
Rice 2003’te açıkladı; Ortadoğu’da
22 ülkenin sınırları değiştirilecektir,
diye. Haziran 2006 tarihli Amerikan
Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde BOP
adı verilen bu alçakça planın renkli
haritası da yayımlandı.
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Başsavcılığa Cumbaşkanı hakkında
“ esmi belgede sahtecilik”ten
suç duyurusu
Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde YSK’ye verdiği öğrenim belgelerinin
sahteliğinin yeni belgelerle birlikte bir kez daha kanıtlanması üzerine HKP harekete
geçti. Erdoğan hakkında kamu davası ve Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi için
Yüce Divan’da dava açılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundu.
kara
m r ye a a ılığı a
S d y r
da l a Halkın
Krtuluş Partisi Genel BaşkanlığıKaran l
Sokak No. 24 15 Kızılay ANKARA
ek ller : Av. Orhan Özer, Av. Metin
Bayyar, Av. Ayhan Erkan, Av. Ali Serdar
ıngı, Av. Tacettin olak, Av. Sait Kıran,
Av. Azime Ayça Alpel, Av. Halil Ağırgöl,
Av. Doğan Erkan, Av. Pınar Akbina
Meşrutiyet Cad. Sezenler Sokak.
No: 4 15 Sıhhıye ANKARA
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R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı
Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia
etmişti.
Bütün bu tartışmalara ve ciddi iddialara
rağmen, 10Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı
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arkasında durmuştur.

el Recep Tayyip Erdoğan
S
Resmi belgede sahtecilik
TCK 204. Md.
10 Ağustos 2014
tarihinde yapılan Halkoylamasında
Cumhurbaşkanı
seçilen
Recep
Tayyip Erdoğan’ın; seçim sürecinde
YSK’ye verdiği öğrenim belgelerinin
sahteliği ortaya çıkan yeni belgelerle
birlikte bir kez daha ortaya çıkmış
olduğundan adı geçenin Anayasa’nın
101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı
Seçimi Kanununun 6. maddelerinde
öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne
sahip
bulunmadığından,
adı
m r a ka lığı ı
geçenin
der al d
r lme ve hakkında
5237
Sayılı
TCK’nin
204.
em
maddesinde
öngörülen
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S
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l
lma ı talebiyle
Yüksek Seçim Kuruluna yaptığımız
başvuru cevabında, suç duyurusu yapmak
hususu müvekkil partiye terk edildiğinden
işbu suç duyurusunu yapmak zorunluluğu
doğmuştur.
ıklamalar
1- 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan
Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasanın 101
ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde
öngörülen
Cumhurbaşkanı
Seçilme
Yeterliğine sahip olmadığı, seçim sürecinde
de gündeme getirilmişti.
O dönemde MHP Grup Başkanvekili
olan Yusuf Halaçoğlu;
m r a ka ı
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yıllık ak l e mez
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rd ğa ı
mez

seçimleri gerçekleştirilmiş ve üç adayın
yarıştığı seçimi R. Tayyip Erdoğan’ın
kazandığı Yüksek Seçim Kurulunun
15.0 .2014 tarih ve 3719 sayılı kararı ile
kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu
seçimlerden
sonra
da
Cumhurbaşkanı’nın diploması ile ilgili
tartışmalar devam etmiş, seçim öncesindeki
iddiaların sahibi Yusuf Halaçoğlu;
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2- Gerçekten de Halaçoğlu tarafından
iddia konusu yapılan eksikliklerin tamamı,
ekte bir örneğini sunduğumuz 03.04.19 1
tarihinde verilen “Mezuniyet Belgesi”nde
bulunmaktadır.
Dahası bu tarihte
yani 19 1 ve öncesinde adı geçen okulda
öğretim süresinin üç yıl olduğu açık
seçiktir.
3- Halaçoğlu’nun bu iddialarından
hemen sonra Marmara Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından
Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu
söylenen ve bir örneğini ekte sunduğumuz
renkli bir Diploma basına servis edilmişti.
Oysa bu diplomada da Rektör ve
Dekan imzaları yoktur. İmzasız diplomanın
hiçbir geçerliğinin olamayacağı da son
derece açıktır.

HKP’yi şikâyet eden Efkan Ala, HKP
yargılamasından kurtuldu

E

vet, şik yet eden E. Ala, şik yet edilen Halkın Kurtuluş Partisi Genel
Başkanı
H
.
Genel Başkan’ımız şahsında şeklen Halkın
Kurtuluş Partisi yargılanacaktı. Ama aslında Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Ankut, Efkan Ala’yı yargılayacaktı kovuşturma açılsaydı. Savcının verdiği “
rmaya er lmadığı a
rarı”yla, Efkan Ala Halkın Kurtuluş Partisi’nin yargılamasından kurtulmuş oldu.
Bilindiği gibi, Tayyipgiller iktidarının,
MİT eliyle Suriye’deki meşru iktidarı devirmek için emperyalistlerce devşirilen,
IŞİD başta olmak üzere, Ortaçağcı çetelere gönderdiği silahların görüntüleri medyada yer almıştı. İki bin TIR dolusu silah,
AKP’nin talimatıyla MİT gözetiminde
gönderilmişti Ortaçağcı gruplara.
Partimiz, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yerel mahkemelerde bir sonuç alınamaması üzerine suç
duyurusu Uluslararası Ceza Mahkemesine
taşındı.
Tayyipgiller’in bu eylemleri; rle m
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Partimiz, yayınlanan görüntülerden
ve medyada yer alan haberlerden sonra,
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Bu şik yetimiz üzerine, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala Genel Başkanımız
hakkında hakaret, iftira ve suç uydurma isnatlarıyla şik yette bulunmuştu Haziran
2015 tarihinde.
Hakkındaki şik yetle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden Genel Başkanımız ağlayan Adliyesi önünde
konuyla ilgili açıklama yapmak istemiş,
polis tarafından açıklama yapması engellenmeye çalışılmıştı.
Polisin engelleme çabalarına karşılık
Genel Başkanımız “Yaptığınız engelleme
yasal değildir. Ben açıklamamı yapacağım” diyerek açıklamaya başlamıştı.
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Açıklamadan sonra Genel Başkanımız, Partimiz Avukatları ve Genel Başkan
Yardımcımız Mustafa Şahbaz ile birlikte
savcılığa çıkmış ve zl a ıklamaları a
ilaveten 10 sayfalık da azılı bir dilekçe
sunmuştur.
Genel Başkan’ımızın sunduğu bu 10
sayfalık dilekçe, savunmadan ziyade bir iddianame niteliğinde olup, şik yetçi Efkan
Ala ve diğer suç ortaklarının işlediği savaş
suçunu, UCM’ye yaptığımız şik yetten
sonra ortaya çıkan yeni delillerle de kanıtlamış ve Savcı huzurunda da bir kez daha
savaş suçlularını hesaplaşmaya çağırmıştır.
Sa ılık, Efkan Ala’nın bu şik yetiyle
ilgili olarak:
Partimizin UCK’ye yaptığı şik yette
gösterdiği delillerini dayandırdığı basın haberlerinin internet sitelerindeki sayfalarını
belirterek, e el a ka ımız akkı da
TCK’nin 267 1 fıkrasında tanımlanan suç
suç atfında bulunmak ve 271 1 madde-

4- Son olarak, Araştırmacı Yazar Ergun
Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan
diploma aslını yayınlamıştır.
Ekte
örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan
tarafından İstanbul 15. Noterliği’nin 13
Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı
işlemi ile onaylattırılan diploma ise
yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe
ekinde sunulan diplomadan farklılıklar
arzetmektedir.
ıplak gözle görülen en önemli farklar
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bu diplomalardan hangisinin gerçek
hangisinin sahte olduğu sorusunun
yanıtlanması gerekmektedir.
ze
g re er k de a ed r
ünkü;
EK-1’de
sunulan
Mezuniyet Belgesi’nde her ne kadar
mühür ve resim yoksa da, Marmara
Üniversitesi yazılmadığı gibi, Mezun
Olduğu Bölüm hanesi boştur. Oysa
“diploma”larda Mezun Olduğu
Bölüm hanesinde “İşletmeci” olarak
yazmaktadır.
5Seçim
sürecinde
Cumhurbaşkanlığına aday olan R.
Tayyip Erdoğan tarafından Sayın
Başkanlığınıza verilen evraklar
arasında EK-2’deki diploma varsa,
Ergun Poyraz tarafından yayınlanan
ve Noter onaylı olan ve ilkinden çok
farklı içeriğe sahip ikinci diploma
nedir?
Ya da Noterlik müessesesi
gereğince Noter onaylı evraka itibar
edilecekse de EK-2’de sunulan
diplomanın sahteliği kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır.
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6Bilindiği
gibi; Anayasa’nın
“Cumhurbaşkanının
Nitelikleri
ve
Tarafsızlığı”nı
düzenleyen
101.
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6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi
Kanununun “Seçilme Yeterliği”ni öngören
sinde tanımlanan “delil ve emareler uydurmak” suçuyla ilgili k
rmaya yer
lmadığı a karar erm r
Efkan Ala, Genel Başkan’ımız hakkında bu suçlamayla da yetinmemiştir. Genel
Başkan’ımızın ağlayan Adliyesi önünde
yaptığı açıklamada söylediği; mahkemeler
ve savcılar önünde hesaplaşmaya davetini

“tehdit” olarak algılayarak yeni bir şik yette daha bunmuştur Genel Başkan’ımız
hakkında.
Ne diyelim Korku bacayı sarmış demek ki. Mahkemelerde hesaplaşma davetini bile tehdit olarak algılayan ve “beni tehdit ediyor” diye hemen savcıya koşan bir
insan davranışına başka ne denebilir ki...
Korkuyorlar
ünkü işledikleri suçların dehşetini en iyi kendileri biliyor. e

e azı ler
d r Değer Yıldız
ISSN 1305- 975 Yayın Türü: Yaygın Süreli
e m er İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No: a ıldığı er Gün Matbaacılık Telsizler Mevkii Beşyol Mah.
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6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer
verilmiştir.
Bu
açık-net
Anayasal
ve
Yasal
düzenlemeler
karşısında
Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek
öğrenim yapmış olması şarttır. Oysa
baştan itibaren anlatıldığı gibi ve ekte
sunulan sahte belgelerden de anlaşılacağı
üzere, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan
Halkoylamasında Cumhurbaşkanı seçildiği
kamuoyuna duyurulan
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g r le
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Yine Seçilme Yeterliğine sahip
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Tüm bu sebeplerle Yüksek Seçim
Kuruluna yaptığımız başvuruda Yüksek
Seçim Kurulu cevaben, “Recep Tayyip
Erdoğan
hakkında
cumhuriyet
başsavcılığına başvuru hususu, ilgili siyasi
partinin kendi inisiyatifinde olduğundan”
demek suretiyle suç duyurusu yapma
görevi müvekkil partiye terk edilmiştir
EK-4 .
Bu nedenle,
aya a ı
e
Sayılı a a ı
maddeler de
g r le
m r a ka ı Se lme
e erl ğ e a
lmaya e e ayy
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a a ılığı a g der lmel d r
Öğrenim belgelerinde yaptığı sahtecilik
nedeniyle de TCK’nin 204. maddesinde
öngörülen
em
elgede Sa e l k
S
da ve bu eylem görev suçu
kapsamında değerlendirilemeyeceğinden,
savcılığınızca
doğrudan
soruşturma
yürütülmesini talep ederiz.

S
e
em Sunulan ve resen
görülecek sebeplerle;
1- Şüpheli hakkında TCK’nin 204.
maddesinde öngörülen
em
elgede
Sa e l k S
da doğrudan soruşturma
yürütülerek kamu davası açılmasını,

2Şüphelinin
Cumhurbaşkanlığı
koşullarını
taşımadığı
ve
Cumhurbaşkanlığı’ndan
düşürülmesi
talebiyle
e
a da da a a ılma ı
d ya ı
y de
e r kle
argı ay
m r ye
a a ılığı a
g der lme
arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla. 23.10.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
ekilleri
Av etin Bayyar
Av Sait Kıran
Av Doğan Erkan

bu suçları her gün büyüyen bir k bus gibi
çöküyor üzerlerine. Ama nereye kaçarlarsa kaçsınlar, nereye çıkarlarsa çıksınlar,
kendi suçlarını örtmek çabalamasıyla ne
kadar asılsız şik yetler de bulunurlarsa bulunsunlar eninde sonunda çelik bileziklerle
tanışacaklar ve yargılanacaklardır.

Bir davetimiz daha var E. Ala’ya: bu
açıklamamızla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz kendisini ya
da Tayyipgiller’in tümünü birden
ar mısınız?.. Yüreğiniz yeter mi?..
20.10.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel erkezi

e
.kurtulusyolu.org
e
a kurtulusyolu kurtulusyolu.org
a e
k
.facebook.com halkinkurtulusyolu
er
.t itter.com KurtulusYoluGz
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Kılıçdaroğlu’ndan inciler

Ha işin asıl püf noktası, Kılıçdaroğlu’nun yalan söylediği nokta da şudur:
Bizim ülkemizde toplanan dolaysız vergilerin yüzde 70’inden fazlasını çalışanlar,
Türkiye dolaylı vergileri ödeyen halk açısından değil ama şirketler ve hali vakti emekçiler işçiler, memurlar sabit geliryerinde serbest meslek sahipleri çok kazanan yöneticiler açısından tam bir vergi liler öder, işverenler ise yüzde 30’undan
azını öderler. Hatta çok daha azını belki
cenneti.
yüzde 10’luk bir bölümünü öderler. Yüzde
Türkiye’de devletin gelir vergisinden elde ettiği
milyarlık gelirin
milyarını 30 kağıt üstündeki orandır. Bağış vb. adlar
altında yapılan harcamalar da vergiden düasgari ücretli çalışan işçiler ödüyor.
şürülür. Bu kesin bir matematiksel gerçekl r , diyor, diyebiliyor...
liktir. İster TÜİK’in, ister TÜSİAD’ın, ister
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mitingde, halkın karşısında şöyle olmaya, “Maliyeci” olmaya gerek yoktur.
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İşverenden değil herhalde. O zaten şu gelirden yasalarla belirlenmiş oranlarda
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dir. Bunu adları gibi bildikleri için hemen Kabul etmiyor. Elinden gelse 949 lirayı oranlarda vergi öder. Bu vergi çalışanlardan maaşları, ücretleri ellerine geçmeden
bile düşürecek...
hepsi o toplantılara koşarak giderler.
işverenleri tarafından ister özel sektör, isO zaman kimden?
Hadi bur uva partileri neyse de, sözde
Kimden olacak, yine İşçiden! Yine ter devlet, ya da yerel yönetimler olsun kesolcu, demokrat HDP de aynı şevk ve heyecanla gider bu toplantılara. e onların Köylüden! Yine Esnaftan! Yine Kamu a- silerek devlete aktarılır. İşverenler, ticaret
yapanlar ise gelirleri üzerinden beyanname
yöneticileriyle sırıtarak poz verirler toka- lışanından!
vermek suretiyle kendileri öderler vergileBaşka kimden alacak?.. ar mı ötesi?..
laşırlarken...
V e “
la ı
erke
ek eğ m rini. Ya da daha doğrusu isterlerse öderler
Dediğimiz gibi buraya kadar onlar açıistemezlerse ödemezler.
ar e k algıları ızı r ke ara ırakı
sından ve bizim açımızdan anormal bir
Diğeri, dolaylı yani bir mal ya da hizmet aldığınızda ödediğiniz vergilerdir.
Bunu direkt vergi olarak ödemeyiz, vergi rı ı dem
da y zde
le ya mıödediğimizi bilmeyiz ama aldığımız mal y r
ve ürün üzerinden farkında olmadan vergi
H
öderiz. Bunu da o ülkedeki herkes öder.
H
Bu iki verginin oranları çok önemlidir.
md
rakamları ere
r alı Toplam vergi gelirleri içinde eğer dolay- ma yayımla dı a
da
adlı k sız vergiler çoğunlukta, dolaylı vergiler r l
ya ığı
l larara ı erazınlıktaysa bu sağlıklı bir vergilendirme
demektir. ünkü dediğimiz gibi dolaysız
vergileri herkes öder. Görünürde de eşit
oranda öder. Yani bir ekmek aldığımızda,
bir süt aldığımızda, bir mobilya ya da giy7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine
si aldığımızda Rahmi Koç da aynı oranda
katılma hakkı kazanan Partimiz, diğer sivergi öder, İşçi Mehmet de aynı oranda
yasi partilere tanınan propaganda hakkınvergi öder.
dan yararlanmış, Parti Genel Başkan’ımız
Oysa
gerçeklikte
durum
nedir?
y
za
ya ımız ar
lkede
durum yok. Ancak bizi üzen, kızdıran, öf- S z
r lla
k
TRT ekranlarında 7
Rahmi
Koç,
Güler
Sabancı,
Cem
Boyz r
y r a ız ygar d ya ı arkeyle dolduran, oradaki bir soruya karşılık
Haziran
seçimi
öncesi
10’ar dakikalık iki
ner
100
milyonlarca
lira
kazanırken,
İşçi
a ı lmak
y r a ız z z
y
za
Kılıçdaroğlu’nun verdiği cevaptır. Daha
konuşma
yapmıştır.
Mehmet
949
T
Asgari
ücret
alır,
Kamu
al z ermez e z e la ak a a r
doğrusu, iktidara gelmek için insanların
Genel Başkan’ımızın yaptığı bu iki
alışanı Ahmet ortalama 2.000 T alır.
ey lmaz e za e maa ımı alıy r m
nasıl küçüldüklerini görmek bizi üzdü asıl.
konuşma
en çok izlenen seçim propaganKöylü
Hasan
onları
bile
alamaz
belki...
da za e z
Değer mi dedik kendi kendimize, değer mi arkada larım da alıy r
da
konuşmaları
arasına girmiştir. Seçim
Ama
hepsi
de
aynı
oranda
vergi
öder.
Bud y r
z z
erg ler zle alıy bu kadar küçülmeye, düşmeye. Nihayetinkonuşması
için
TRT ekranlarında söz
rada,
bu
vergi
türünde
bir
adalet
var
mıdır?
l ma l r , diyor, diyebide bir iktidar, bir makam, bir koltuk, bir ün, r m la
aldığı
andan
itibaren
konuşması sosyal
Asla
yoktur.
liyor.
bir poz elde edeceksiniz.
ağlarda
fazlaca
ilgili
görmüş,
Partimizin
Dolaysız
vergiler
ise
kazanılan
gelirGördüğümüz gibi önce açıkça yalvaKarşılığında yitirdiğiniz ne?
sosyal
ağlardaki
adreslerine
çokça
tebrik
den
alınan
vergidir,
dedik.
Burada
da
doğru
rıyor “S z
y
za
ya ımız ar ,
İnsanlık, kişilik, onur, ahl k...
ve
destek
mesa
ları
iletilmiştir.
olan
kim
çok
kazanıyorsa
onun
daha
çok
diyerek.
Gelinen nokta ne bunun sonucunda?
1 Kasım seçimleri dolayısıyla TRT
vergi ödemesidir. Batılı kapitalist ülkelerde
Sonra yine küçülüyor:
Halk düşmanlığı! Başka bir şey değil.
ekranlarında
yeniden seçime girecek büşekl
de
olsa
bu
böyledir.
Oysa
bizim
gibi
“ ermezseniz ne olacak, bana bir şey
Somutlayalım:
tün
partilerin
10’ar dakikalık iki video
geri
ülkelerde
bu
iş
tam
tersi
olur.
Yani
topolmaz. Ben zaten maaşımı alıyorum, arkak ra y k gelmeye ek
kaydı
yayınlanacaktır.
Bu videolardan
lam
vergi
gelirleri
içinde
dolaylı
vergilerin
S
yeler
ılı dar ğl a daşlarım da alıyor.”, diyor.
ilki
25
Ekim
Pazar
günü
saat
20:04-20:14
oranı
çok,
dolaysız
vergilerin
oranı
azdır.
Bu nasıl bir anlayış... Nasıl bir lidery el ğ
r larda
r
lk
arasında
yayınlanmıştır.
Kayıt
yayınlanBizim
ülkemizde
bu
oranlar
da
aşağı
lik... Nasıl bir halkçılık, halkseverlik...
a gar
re e l k d
gar
re
dıktan
sonra
aynı
durum
tekrar
yaşanmış,
yukarı
şöyledir:
Sonra da yine küçülüyor ve yalancılaşıale y k ek ld ğ
yleye
yeye
Partimize çeşitli kanallardan tebrik ve daDolaylı vergilerin toplam vergi gelirleyor utanmadan:
ılı dar ğl H k m e
e d e
lyanışma mesa ları iletilmiştir.
rine
oranı
yüzde
65-70,
Dolaysız
vergilerin
da za e z d y r
z z
ma ı S z
zer ze
k
da ek ra
Sonrasında 26.10.2015 tarihinde
oranı
ise
yüzde
30-35’tir.
erg ler zle alıy r m
la
l ma
r y k gelmeye ek
zdek e gel-

g
eka e
dek
e g re
rk ye
d laylı erg ler deye
alk a ı ı da
değ l ama rke ler e al ak yer de
er e me lek a ler
k kaza a
y e ler a ı ı da am r erg e e
r l
ayrı değ ke g z
e alarak ya ığı değerle d rmeye
g re rk ye k r mlara e k lere ağladığı erg a a a ları a ı ı da
zer de
a la
lkeler
ara ı da lk ara ı da
r mlar gel r gayr me k l erg ler le
g d laylı erg ler
g z
e alı arak ya ıla ıralamada
rk ye y
la a ıkara
zell kle
gel r erg
ld
y m ları k rkler a ka ları d k rları a gar
re l de da a az erg ded ğ
rk ye
de e az gel r erg
dee ler ara ı da lk e g rd
rd
ıraya kadar d mem z
ede de y k
malle alı a larda me
re
ke le gel r erg
lmalı y k a lk ırayı alırdı rk ye
S
-

r mlar erg
de
rk ye rke lere e
k a a a ağlaya
lke k
m da y a gel m
lkeler
aydığımız a
ya
k
da e
da
e
da
r
ek lke
rk ye
da a da
la a ıkma ı ı e
d laylı erg lere ağlamadığı a a a lar
l y r rke ler
e ze g ler
ded ğ erg lere ağladığı a a a larda lk
ıralara y aya
rk ye alkı
dedğ
g
erg lerde reka e
ıralama ı da rde
re
lke araı da
ılığa kadar d
y r kka
eke
r a ka k a em emlak em
k ra erg a ı ı da y e
rk ye
eredey e e az erg
laya
lkeler
ara ı da yer alma ı
-

y a em
e
r a lkeler em a
ya ya akıldığı da
rk ye dek d r m
am er
r a l
g ze ar ıy r r eğ
rke ler
l g de
gel r erg
de
e gayr me k l erg ler de
ıradayke
d laylı erg lerde a ak
k
m da
l
y r ra a a
ya e
a ada g gel m
lkeler ay ı d r mda lma ı gel me le d ğr da erg ler
lama ara ı da r ağ k r lma ı ı ağlıy r el m
lkeler ay ı
zama da d ğr da erg ler e
k
laya gel emeye lkelerde e er lma ı e ad değ l a ırım http:
.
a anshaber.com devletin-vergi-yuku-vatandasin-omuzlarinda-haberi 172966
İşte çıplak rakamsal gerçekler bunlar.
Ama Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmek

için tüm bu doğruları, gerçekleri, istatistikleri bir kalemde siler atar. e TÜSİAD’çılara: “Onu da zaten siz ödüyorsunuz” diyerek yağ çeker. Göz kırpar. Daha da açık
söylersek insanlığını, insancıl namusunu,
onurunu satar iktidara gelebilmek için...
Yazık ki yazık!q

Genel Başkan’ımız adına sosyal ağlarda
açılan sahte hesaplara itibar edilmemelidir
er adlı sosyal paylaşım ağında, Genel
Başkan’ımız Nurullah Ankut’un adı kullanılarak sahte hesaplar açıldığını fark
ettik. Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut,
TRT yayınları dışında şu an sadece Partimiz medya biriminin çekimlerini yaptığı
videolarla zaman zaman gündem değerlendirmeleri yapmaktadır. Yayınlanmış
onlarca kitabı ve makalesi yine Partimizin
resmi kanalları üzerinden halkımıza ulaştırılmaktadır. Genel Başkan’ımızın bugün
aktif olarak kullanılan hiçbir sosyal paylaşım sitesinde hesabı bulanmamaktadır.
“
r lla
k
ismi kullanılarak açılan hesapların ne Genel Başkan’ımızla
ne Partimizle bir ilgisinin bulunmadığını
bildiririz. İrtibat kurduğumuz ve herhangi bir cevap alamadığımız bu hesaplar ile
ilgili resmi başvuruların en kısa zamanda
yapılacağını kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz. 27.10.2015
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E rt ele ba ba m ert ele. . .
Katliamların büyüklüğü sonucu toplumda oluşan
tepki nedeniyle AKP hükümeti madenlerdeki çalışma
şartlarına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliğine
ücretlere ve sosyal haklara yönelik birtakım kısmi
iyileştirmeler yapmak zorunda kaldı. Daha doğrusu
işin açığı yapar görünmek zorunda kaldı. Ama
yaptıklarının bir kısmını ya iliyatta uygulamadı ya da
yeni yasalarla uygulanmasını engelledi.

KP hükümeti işçi düşmanı, AKP
hükümeti halk düşmanı. AKP hükümeti işveren dostu. İşveren yan-

daşı.
AKP hükümeti her uygulaması, her kararıyla bunu her gün gösteriyor. Neredeyse
her gün bir kez daha kanıtlanıyor halk düşmanı olduğu, işveren yandaşı olduğu.
ok örnek vermek istemiyoruz bu konuda. Sadece üç önemli konuda aldığı kararları göze batırmak istiyoruz. Kamuoyuna mal olmuş, tüm ülkeyi ilgilendiren konulardan vermek istiyoruz örneklerimizi.
Bildiğimiz gibi, Türkiye’de bir madenler faciası var. Neredeyse dünyanın en geri
üretim teknolo ileri kullanılarak, işçi sağlığı ve güvenliği hiçe sayılarak, tamamen
daha fazla, daha fazla k r için, Somalı işçilerin deyimiyle “Hadi Hadi” düzeni uygulanıyor madenlerimizde. Durum böyle
olunca da maden kazaları diyemeyeceğimiz, maden cinayetleri, maden katliamları
kaçınılmaz oluyor.
Hatırlayacağımız gibi geçtiğimiz yıl iki
büyük maden katliamı gerçekleşti. Önce
Soma’da 301 işçi kardeşimizi kaybettik
patronun ve devletin işbirliği sonucu.
Daha küçük cinayetler de işlendi madenlerde, bunları saymayacağız bile. Hemen her gün Şırnak’ta, Zonguldak’ta, Soma’da, Ermenek’te yani ülkenin nerede
maden çıkartılan bir bölgesi varsa orada
cinayetler işlenip duruyor.
Yukarıda da dediğimiz gibi, daha fazla k r uğruna 301 işçi kardeşimiz acılar
içinde can verdi. Geride ana-babalar, eşler,
çocuklar, kardeşler, akrabalar bırakarak göçüp gittiler genç yaşlarında bir parça iş, bir
lokma ekmek uğruna...
Ardından Ermenek’te kaybettik 17 işçi
kardeşimizi yine aynı nedenlerden, yine
aynı acı sonuçlarıyla birlikte...
Katliamların büyüklüğü sonucu toplumda oluşan tepki nedeniyle AKP hükümeti madenlerdeki çalışma şartlarına yönelik; işçi sağlığı ve iş güvenliğine, ücretlere
ve sosyal haklara yönelik birtakım kısmi
iyileştirmeler yapmak zorunda kaldı. Daha
doğrusu, işin açığı yapar görünmek zorunda kaldı. Ama yaptıklarının bir kısmını ya
iliyatta uygulamadı ya da yeni yasalarla
uygulanmasını engelledi.
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Bunun sonucu ne oluyor?
Yukarıda saydığımız katliamlar...
Rakamlar aşağıda:
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( http:
.gazetevatan.com dua-edelim-de-4-5-yil-maden-kazasi-olmasin- 56764-ekonomi )
Ama AKP hükümetinin cumhurbaşkanları da, başbakanları da, bakanları da, bürokratları da işverenlere aynı ağzı konuşmaktan çekinmiyorlar. Onların isteğini yerine getirdiklerini yaptıkları açıklamalarda
açıkça söylüyorlar, made ler ka a ı
da a mı y
diyerek:
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( http:
.borsamatik.com.tr
haber-detay maden-mevzuati-2020ye-ertelendi 4 1 3 )
İşte gördük. 2 ay içerisinde, emrin olur,
diyerek işverenlerin isteği kabul edilmiş.
Ya bu ertelemenin sonucunda gerçekleşecek cinayetlerde ölenlere, ardlarında kalanlarına, topluma ne olacak?..
Canları daha çok çıksın. Bu işin fıtratında var bu. İstemiyorlarsa çalışmasınlar.
Bu kadar basit...

a ım

Ekim tarihli, Ha er ya ı ğl imzalı haberinden öğreniyoruz ki, çıkartılan yasanın
maddelerinin önemli bir kısmının uygulanması zorunluluğu 2016 yılına ertelenmiş.
e bu da kamuoyuyla hiç paylaşılmadan
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yapılmış:
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niye yayımlanmamış?
Maliye Bakanlığı bu konuya ilişkin
soru üzerine “İcracı bakanlıklar ile alışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Taşeron
tanımında uzlaşamamasını göstermiş. İster
inan ister inanma...
Yasanın en önemli maddelerinden biri
de yine inanırsanız, bürokratlar yüzünden
ertelenmiş !
S
yl l ayı da ya ala a ay ı r a
ka
madde de de kam da aer
alı ırılma ı a l k kı ı layı ı
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( http:
.hurriyet.com.tr cikardigi-kanun-1-yil-ertelenmis-40001 97)
İşte bu!
Taşeron işçilik, kölelik demek. Asgari
ücretle, sosyal haklarsız, sendikasız, işgüvencesiz çalışma, çalıştırma demek. Ama
bu hükümet, hep söylediğimiz gibi işçilere,
halkımıza hizmet etmiyor. Kendisini iktidara getiren ve iktidarda tutan işverenlere,
Parababalarına hizmet ediyor...
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http:
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.hurriyet.com.tr yeni-tip-imar-yonetmeligi-2016-sonuna-ertelendi-40005657
Başlık ne kadar doğru görüyor musunuz: “Müteahhitlere mü de”!
Yani zaten yıllardır yeterince, hatta kat
kat fazlasıyla vurgun vuran müteahhitler
bir yıl daha vurgun vurmaya devam edeceklermiş.
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Yasanın uygulanmasını sağlayacak liste

*
Bu birinci örneğimizdi. Şimdi gelelim
ikinci örneğimize:
Bildiğimiz gibi ülkemizde, özellikle 12
Eylül Faşizmiyle başlayan ve T. Özal döneminde yoğunlaşan, sonraki her iktidarın da
dört elle sarıldığı ve İşçi Sınıfımızı canından bezdiren, işsiz, aç bırakan, işverenlerin
insafına terk eden iki uygulama var: zelle rme ve a er la ırma.

zellikle
Eylül aşizmiyle başlayan ve T. zal
döneminde yoğunlaşan sonraki her iktidarın da dört
elle sarıldığı ve şçi Sını ımızı canından bezdiren işsiz aç bırakan işverenlerin insa ına terk eden iki uygulama var zelleştirme ve Taşeronlaştırma.
AKP hükümeti bu iki can yakan uygulamaya da dört
elle sarıldı ve Tayyipgilller’in
yıllık iktidarı döneminde satılmadık bir Kamu alı bir ikisi hariç kalmadı.
zelleştirmeyi hep Taşeronlaştırma uygulaması takip
etti. e şu anda milyondan azla işçimiz Taşeron
sisteminde çalışıyor.

er ka ı lmaya ı k
lma ı
g
rd r my k
me el r lere k laylık ağla dığı dd a ed l y r
ya
l ler k ra a lıkla
erka ı ala l y r z r made e g ğ m zde
el kle
azları a gr z
e a e ızdırmaz zell kler
l
lmadığı a akıy r z
a akmaya da

Sayı

AKP hükümeti, bu iki can yakan uygulamaya da dört elle sarıldı ve Tayyipgilller’in 12 yıllık iktidarı döneminde satılmadık bir Kamu Malı bir ikisi hariç kalmadı.
Özelleştirmeyi hep Taşeronlaştırma uygulaması takip etti. e şu anda 2 milyondan
fazla işçimiz, Taşeron sisteminde çalışıyor.
Taşeronluğun toplumda yarattığı sıkıntılar ve tepkiler nedeniyle AKP
hükümeti, özellikle Soma Katliamı sonrası yoğunlaşan öfke
nedeniyle Taşeron çalıştırmaya
yönelik kimi adımlar atmak
zorunda kaldı. Özellikle kamuda taşeron işçi çalıştırmayı
önlemeye yönelik ve halen çalışanları da kadroyu geçirmeye
yönelik bir yasa çıkartmak zorunda kalmıştı 11 Eylül 2014
tarihinde.
Bizim Maliye Bakanı İngiliz Mehmet Şimşek, kam da
a er
er el k lla ımı ı
ı ırlaya ka
d ze leme
ya ıkları ı e
k
da
kararlı ld kları ı a ıkl ıyor
ama H rr ye Gazetesi’nin 13
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Yani ye kürküm ye, dünyası bu dünya.
İktidara sizin çıkarlarınızı savunacak, her
emrinizi ikiletmeden yerine getirecek bir
ekibi getirin, sonra da her istediğiniz yasayı çıkartsın. Ola ki, kamuoyu tepkisiyle
k rınızdan azıcık azalma getirecek işçilerin, emekçilerin bir parça nefes almasını
sağlayacak bir yasa hasbelkader geçmişse
Meclisten de, yukarıdaki üç son örnekte
gördüğümüz gibi ertelenmesini sağla. Yağma Hasan’ın böreği de bu olsa gerek.
Ama biz bu düzeni değiştireceğiz. Bu
kapitalist işveren düzenini ortadan kaldıracağız. Kökünü kazıyacağız onu var eden
sınıf ve zümreleriyle birlikte. e Halk kdarı ı kuracağız. Adı üstünde Halk iktidarı olacak ve İşçilere, Emekçilere hizmeti
birinci görev bilecek. Toplumumuzda bir
avuç olan işverenlerin ve onların bir avuç
bürokratının, yandaşının h kimiyetine son
verecek ve milyonların, on milyonların
taleplerini, çıkarlarını savunacak. Kuracağız bu iktidarı. Kimse engelleyemeyecek
bunu. Yazın bir kenara.q

ıl

Sayı
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Bu karanlık günlerde Hikmet Kıvılcımlı’nın
teori ve pratiği yolumuzu aydınlatıyor!
Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, Partimizin ilk genel başkanı,
Türkiye Devrimi’nin teorik ve pratik önderi H kme ı ıl ımlı’yı 44’üncü ölüm
yıldönümünde mezarı başında andık.
Usta’mızın bedence aramızdan ayrılış tarihi olan 11 Ekim günü gerçekleşen
anmamızda konuşmayı İstanbul Gençlik Komitesi’nden a
lda ’ımız
yaptı.
Yoldaş’ımız, e r e ra k adamı
la
ı ıl ımlı
a
yıllık ya amı ı
adadığı S yal zm a a ı ğr a er
rl a ıyı z rl ğ y kl ğ g rd
r kere l
a e med
le mey
ade e r ay ml k zama a d rged
yıl ya ığı yarı dere ey
z da ı ı kızıl r
er eye e rd
r de r m
a la yılmaya ağı ı
g erd diye konuştu.
Anmada konuşma yapan Genel Başkanımız Nurullah Ankut ise, AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu’yu kan gölüne
çevirdiğini söyleyerek, şu açıklamaları
yaptı:
m eryal
akallar
alkımızı
m
m le y r
k m de
-

ahsun oldaş’ın
konuşması:
Se g e Saygıdeğer
r l
ar l
lda larım a ı mek ler
Sını ı Toplum düzeninin getirmiş olduğu insanca bir yaşamı mümkün kılmayan
sömürüye, zulme ve faşizme karşı insanca
bir yaşam için mücadele edenler ve kendilerini bu mücadeleye adayanlar için “öldü”
diyemeyiz. Onlar sadece bedence aramızdan ayrılmış olurlar. Bedenleri her geçen
gün değişir; toprağa ve doğaya karışır, bir
bitkiye can verir. Düşünceleri, mücadeleleri, inançları daima dipdiri var olur. e
binlerce bedende kendilerine yer bulurlar,
yaşarlar, mücadelelerine devam ederler.
Teorisi ve Pratiği biz Kurtuluş Partili’lerin mücadelesinde yaşayan,
rk ye e r m
der H kme
ı ılımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının
44’üncü yıldönümünde, bıraktığı sosyalizm bayrağının bizlerin ellerinde dalgalandığını dile getirmek ve mücadelemiz zafere
ulaşıncaya dek ellerimizde dalgalanacağına söz vermek için burada bulunmaktayız.
ı ıl ımlı
a ı g z k lağı e
la
r l
ar l
lda lar
İnsanlık Tarihini gözümüzün önüne
serdiğimizde, bundan yaklaşık 6.500 yıl
e

öncesine kadar, insanlığın daha Sını ı Toplum düzenine geçmediğini ve lkel
m al
l m düzeninde yaşadığını görürüz.
Bu düzende yeryüzünün cenneti yaşanırdı.
İnsanlar tükettikleri kadar üretim yapar ve
elde ettikleri ürünleri eşit bir şekilde kendi
aralarında paylaşırdı.
zel m lk ye
yarattığı de le
ve
devlete ait olan, egemen sını arın ezilen sını arı tahakküm altında tutmasına yarayan
ezae , l e k la ı, ara gibi ayırıcı
tahakküm araçlarının olmaması, insanların
bir arada eşit, özgür ve kardeşçe bir yaşam
sürmesini mümkün kılıyordu. Bu toplum
düzeninde yaşayan insanlar; hayvanlara,
doğaya ve insanlara karşı içlerinde en ufak
bir düşmanlık beslemezlerdi. Yalan-dolan,
kin ve nefret nedir bilmezlerdi.
Yeryüzünde yaşanan bu cennette; T e f e ez rg ları , ellerinde ürün ve mülkiyet biriktirmeye başlamasıyla birlikte özel
mülkiyet ortaya çıktı. Bununla birlikte;
yeryüzü artık Sını ı Toplum cehennemine
dönüştü. Özel mülkiyeti elinde bulunduran
ezen sınıf ve bulundurmayan ezilen sınıf
olarak iki zıt sınıfın, günümüze kadar süren
uzlaşmaz savaşımı başladı. İlkel Komünal
Toplum düzenine ait tüm özellikler yavaş
yavaş silinmeye başlandı. Artık eşitik, özgürlük yoktu. İnsanlar; Sını ı Toplumla

kara da ger ekle e m gde ma m
a larımız a a ar a a e ka led ld
a larımızı da m e ler m z de e a ı ı
ra ağız
z
r ya amda
d rdy r z
lar makam me k e deler ayakka ı
k ları ı d ld rma e deler a led le
a larımız
r gram z lmed ler z lmed kler g
g ld ler
kadar al ak a
lar ma z
alkız m eryal
gal m r ara d re e ler de ardır ar la ak ır
Halkız Haklıyız
aza a ağız Anmamız, Devrimci İşçi Önderi, Hikmet
Kıvılcımlı’nın öğrencisi İsmet Demir’in
mezarı başında devam etti
İsmet Demir’in mezarı başında konuşan Sancaktepe İlçe Örgütümüzden
yoldaşımız
ra
alka ,
Sı ı ı
rg le me de
me
em r
rek almalıyız
g
eye a la
a la edak r a ka gaya a ılmalıyız şeklinde konuştu.
Mezarbaşı anmamız sloganlarla son
buldu.
İstanbul’dan Kurtuluş Partililer
birlikte apayrı bir yaşama, kümeleşmeye
sürüklendi. Artık ezen sınıfın toplumun,
yaşamın tüm alanlarında tahakkümü vardı.
lda lar
Günümüz, sını ararası çelişkilerin en
yoğun olduğu geberen kapitalizm olan emperyalizm çağıdır. Sovyetler Birliği’nin dağılışından bu yana tüm dünyayı kendi bahçeleriymiş gibi gören ABD ve AB Emperyalistleri; yaşadığımız bu çağda yaşanan
ölümlerin, savaşların, hastalıkların, kısacası yaşanan tüm acıların tek sorumlularıdır.
İnsanlık, bugünlerde görebileceği en
aşağılık yüzü, en kanlı eli ve vicdan yoksunluğunu ABD ve AB Emperyalistleri
aracılığıyla Ortadoğu’da görüyor.
AB-D Emperyalistlerinin şu andaki
hede ;
de le l d ya planı doğrultusunda
y k r ad ğ e e le lm
r ka r e olan
’u,
’u
hayata geçirmektir.
Bildiğimiz gibi,
Ortadoğu’da, Asya’da ve Afrika’da bulunan devletlerin parça parça bölünüp yeniden şekillenmesi demektir. Emperyalistler
bu emellerini hayata geçirmek için çeşitli
yollar izlemektedir. Bu sebeptendir ki; parçalamak istedikleri ülkelere kendi yetiştirdikleri din eksenli şeriatçı örgütleri yerleştirerek veya orada Kontrgerilla örgütleri
kurarak, o ülkenin yönetemedikleri iktidarlarına karşı iç savaş çıkarmak, mezhep

yurttaşımızı kaybettiğimiz bir katliam
gerçekleştirildi. Genel Başkanı’mız r lla
k
da dediği gibi:
g
a l
r ad ğ da
e l! demeye erke ya ga ld r ya a !
Bunu, Mecliste bulunan AKP de, MHP
de, CHP de, HDP de demez. ünkü bunlar
tüm benlikleriyle ABD’nin hizmetlerindedir. Ga l değil haindirler!
lda lar
Bu hain plana, milyonlarca masum
insanın ölmesine, ülkemizin e Se r
bataklığına sürüklenmesine karşı olan tek
bir parti vardır. O da; Kıvılcımlı Usta’dan
aldığı sosyalizm bayrağını tek başına dalgalandıran Halkı
r l
ar ’dir.

lda lar
Halklara karşı sorumluluğumuz çok büyük. İnsanlığın yüz karası olan ABD ve AB
Emperyalistlerine ve onların yerli işbirlikçilerine karşı; su gibi duru bir bilinçle, büyük bir inançla, bitmek bilmez bir dirençle
ve korkusuzca mücadele vermeliyiz.
ı kı r me e
erd ğ m adele g
İnsanların çektikleri acılar ve zulümlere dayanamayan Prometheues, ateşi
Tanrılardan çalıp insanlara vermişti. Ateş,
bilgiydi. İnsanlar ateşi kullanıp bilgilendikçe kendi kendilerini yönetebilecekti.
Bu durumdan hoşnut olmayan Tanrı Zeus
bunun sonucunda Prometheus’u cezalandırır. Kızgın bir güneşin karşısındaki bir
kayaya mıhlatır. Kızgın güneşe ve her gün
vücudunu parçalayan Kartallara rağmen
haklılığının inancıyla Prometheus, Zeus’un
af dilemesi için gönderdiği hizmetk rı Hermes’e şöyle haykırıyordu
m
l k
e
e l akı e m e
aklığı la
a la değ rmeye eğ m ger ek e
e
a a e
ağı e a er
lmaka a
kaya ı
e mı la maya
da a azla değer er r m”. Günler geçtikten sonra Prometheus, bir şekilde bu
durumdan kurtulur. Kartalı alt eder, Tanrı
Zeus’tan intikamını alır.
ı kı em r
a a ı erd ğ m adele g
Yakalandığı bir hastalık sonucu Zalim
e ak’ın her iki omzunda da birer yılan
başı çıkar. Dehak bu durumdan kurtulmanın tek yolunun, her gün halkından iki
gencin beynini omuzlarında çıkan yılanlara yedirmesi olduğunu öğrenir. Dehak’ın
zulümlerinden usanan halk, sonunda dayanamaz ve em r
a a önderliğinde
ayaklanır ve isyan ateşleri yakılır. Ka a,
örsüyle Zalim Dehak’ı öldürür.
Tıpkı
lık e a a la rle m azm aram ar a ed l yere er lmede
aramızda
k m e d le me e m la
erme akkı a a
değ ld r diyen,
Devrimci Kadın Önder lara e k gibi.
Tıpkı Batılı Emperyalistleri topraklarımızdan defeden, Birinci Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi
aa
emal gibi; Tıpkı tüm haksızlıkların karşısında dimdik duran
e gibi; ietnam’da,
ABD Emperyalizmi’ne karşı zafere ulaşan
ve insanlığa umut olan H S
gibi.
Tıpkı
aaı
k
r l
Sa aı mız diyen, e zler, a rler gibi

savaşı ve yine aynı ülke içerisinde yaşayan
halklar arasında savaş çıkarmak yöntemini izlerler. Bu pro elerini dünyanın birçok
ülkesinde hayata geçirdiler. İşte yanı başımızda olanlar...
em kra g r y r m diyerek
işgal ettiği ve milyonlarca insanı katlettiği
ve ilen 3’e böldüğü rak... Sonraki durağı
olan
ya ya göz diktiler, bunu da iç savaştan sonra kanlı örgütü NATO ile ülkeye
girerek yaptılar. Bu duraklarında 100 bin
civarında masum insanı katlettiler. AB-D
Emperyalistleri’nin bir diğer durağı da h l
üzerinde durduğu S r ye’dir. Esad her ne
kadar da bu aşağılıklar sürüsü karşısında
dik dursa da, yıkılmasa da Suriye şu anda
ilen 3’e bölünmüş durumdadır.
lda lar
AB-D Emperyalistleri, her gün ölüm
haberleriyle uyuyup uyandığımız Türkiye’ye gözünü dikmiş durumda. e kendi planları doğrultusunda Türkiye’yi:
“ rklere ırakıla ak yerler
ree
rd a
ve
a ı rme
a
diye
3’e bölmeyi amaçlıyorlar. Türkiye’yi
her zamankinden daha fazla kanın ve
gözyaşının akacağı acı günler bekliyor.
Bu acılardan birini dün yaşadık, bu hain
plan doğrultusunda Ankara’da 100’ü aşkın

ı kı ya amı ı
yılı ı
yal zm
da a ı a adaya
a mız H kme
ııl ımlı ı m adele g
Birinci
Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mızda, emperyalistler kendi aralarında vatanımızı paylaşmayı
amaçlarken, daha 17 yaşında, vatanına
ve insanına duyduğu sevgi ve saygı onu
yerinde durdurmamış ve silahı eline aldığı
gibi en ön safa atılmış ve Antiemperyalist
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zafere
ulaşmasında rol almıştır.
Ulusal kurtuluşun, tek başına insanlığın kurtuluşuna yetmediğini, insan sömürüsünün h l devam ettiğini,
yoksulluğun ve açlığın ancak ve ancak
yal k r l la yok olacağını gören
Kıvılcımlı Usta, zaman kaybetmeden
Sosyalizm Kavgasına girişti.
Türkiye’de gerçekleşecek doğru bir
sosyalizm mücadelesinin, bu toprakları
iyi tanımaktan geçtiği düşüncesine varan Kıvılcımlı Usta, araştırmaya koyulur: “ ma lı ar
adde
rk ye de a al zm
el m
ar
e r m S yal zm
eserleriyle üzerinde bulunduğumuz toprakların tüm sınıf ilişki ve çelişkilerini açıklamış,
ka ar üzerine
bir fener tutulmuş gibi aydınlatmıştır.

e r m ed r
Devrimin hangi şartlarda ortaya çıkacağını ve nasıl ilerleyeceğini somut bir şekilde ortaya koymuştur.
Önümüzü aydınlatmıştır.
Teori ve Pratik adamı olan Kıvılcımlı
Usta, 50 yıllık yaşamını adadığı Sosyalizm
Davası uğruna her türlü acıyı, zorluğu ve
yokluğu gördü. Bir kere olsun ah etmedi.
Dinlenmeyi sadece bir çay içimlik zamana
indirgedi...
Parababaları gerçek devrimcileri karşılarında görmek istemezler, onlardan
korkarlar. Bilirler ki gerçek devrimciler,
Parababaları düzenin yıkıcısı olan sosyalizmin candan savunucudur. Türkiye’deki
sosyalizm örgütlenmesinin önünü kesmek,
halkın bilinçlenmesini engellemek için Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’yı 22,5 yıl aralıklı olarak zindanlarında tuttu. Zindanlar
asla Devrimci Önder’leri korkutamaz ve
yıldıramaz. Usta’mız bir keresinde Mahkeme Heyetinin verdiği cezayı açıklaması
üzerine:
yıl ızıl r r e r lmak
ye erl r red r diyerek ve cezaevlerini gerçekten Kızıl Üniversitelere çevirerek, cezaevlerinin bir devrimciyi asla
yıldırmayacağını gösterir.
Kıvılcımlı Usta, l Serisinin egal ey
mar adlı kitabında; İşveren Sınıfının devrimcilere yaptıkları baskıya karşı
bir devrimcinin nasıl tutum sergilemesi gerektiğini şöyle aktarıyordu:
r az
z g zl yargılamak ed k e z a
a ede ıkı ımızda
y lda gel m zde ma keme k r d rları da ge m zde ma keme
lk
d r ma
karar el eler de ka ı
al ları da ekley m zde
a
a e
de ya ayı ımızda
ze le er yerde e er eyde yararla arak la ak
l r ak y k ek e le
lamaz ak ı-

ıldayarak ağzımızı d kerler e ka ımızı
g z m z y a arak y z m zle y z m ze ma ke ge r rler e e akarlar e
a ımız el m z k l m z ayağımızla
el m ze kele e
y m za l le k l m za z
r ayağımıza ra ga akarlar a d r
m z
r
m z a a
gy
m zle ld r l r ek e ed m zle
g m l ek mezarımızla yakılarak d maımız a aya a r l a ey lamızla aıramızla Her eyle l r a l
a ay
m z ya a ağız!
r az z
ed ğ kadar ez
ık ı ka a ı
z
r del k l kızıl l ğ m z alka
d y ra ağız! e
ğra mamızda e
da e
r az ye k z gal
ıka ağız
r az zarar ede ek
z
ek lde kay e ğ m z r
de
g r
e kay e ğ m z ger ek e la a
kay e ğ m z alkı g l de m laka
e m laka kaza a ağız!
İşte böylesine içtenlikle mücadelesine
bağlı olan; Kıvılcımlı Usta’nın yaşamı ve
mücadelesi biz Kurtuluş Partililerle birlikte
yaşıyor. Son olarak Usta’mızın da dediği
gibi: arı lar alkları g z e eğ y e
S yal zm
la ak ır e
de zak değ ld r g ler
İnsanlık tek bir sosyalist aile olana dek

mücadelemiz sürecektir.
Selam l
ızıl Sa a
ayrağı
H kme ı ıl ımlı ya!
Selam l
e d ler
S yal zm
adele e daya
e r m e ler e!
Halkız Haklıyız e e eğ z!

urat oldaş’ın
konuşması:

İsmet Demir Yoldaş, Usta’mızın yiğit,
fedak r, inançlı, yiğit bir öğrencisiydi
Her zaman Usta’mızın öğütlerini kendisine
örnek almış, yaşamını, ailesini dahi geride
bırakarak, devrimci kavgaya adamıştı kendisin.
İsmet Demir Yoldaş’ımız, Yapı İşçileri
Sendikası’nda, örgütlenmenin en zor olduğu işkolunda örgütlemeler yapmış, İşçi
Sınıfı Mücadele Tarihine şanlı Grevler, Direnişler armağan etmiştir.
İsmet Demir Yoldaş’ımız, Amerikan M K şirketine karşı umnus, İtalyan-Fransız . . Entrops-Techint şirketlerine karşı boru hattı işçilerinin; Amerikan
Bodgar şirketi ve taşeronuna karşı ra neri
yapım işçilerinin; İskenderun Demir- elik
tesisleri yapım işçilerinin örgütlenmelerini,
grev ve direnişlerini başarıyla yürütmüş,
doğru önderliği ile başarılar kazandırmıştır.
Biz Kurtuluş Partili İşçiler, Kurtuluş
Partililer; İsmet Demir Yoldaş’ımızı, Usta’mızın yiğit öğrencisini anarken, onun
yaşamını örnek almalıyız.
İsmet Demir Abi’miz, Cağaloğlu’nda
Yapı İşçileri Sendikası Genel Merkezi’nin
üst katında, bir yatak bir yorgan, altında
ütüsüz pantolon, üzerinde bir parkesi, ayağında asker botuyla grevden greve, direnişten direnişe koşarak Devrimci Sınıf Sendikacılığının yılmaz bir neferi ve uygulayıcısı olmuştur.
İsmet Demir’in mücadelesi bugün devrimci sınıf sendikacılığının gerçek temsil-

cisi akl ya
tarafından sürdürülüyor.
Biz Kurtuluş Partililerin; Usta’mızın
teorisinin aydınlattığı yolumuzda, Usta’mızın öğrencileri ve devamcılarının-önderlerimizin bize gösterdiği yolda daha fazla
inanç ve heyecanla yürümemiz, ener imizi
devrimci kavgaya daha fazla harcamamız,
daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor.
Bugün Tarih bizlere çok daha büyük sorumluluklar yüklemektedir.
Biz Kurtuluş Partililer, Usta’mızın öğrencisi-devamcısı İsmet Demir Abi’miz gibi
fedak rca, İsmet Demir Abi’miz gibi cesaretle, yiğitlikle mücadeleye atılmalıyız. Bu
fedak rlığı göstermemiz gerekiyor. ünkü İşçi Sınıfı içerisinde bizim gibi inançlı, bilinçli, kararlı kadrolara ihtiyaç var.
Daha fazla heyecan, daha fazla coşkuyla
kendimizi devrimci kavgaya adamalıyız.
Kurtuluş Partili İşçiler olarak mücadelemizi zafere ulaştırıncaya kadar kararlılıkla savaşmaya devam edeceğiz.
aaı
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Hiçbir şey bizi gerçekleri söylemekten alıkoyamaz!
e hiçbir şey inandığımız gibi davranmaktan bizi alıkoyamaz!
Hikmet Kı ılcımlı sta’nın edence aramı dan ayrılışının ’ nc yıld n m nde
Ekim’de me ar aşında
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Ankara Katliamı erine ya tı ı konuşma:
r lla
k
lda
Se g e aygıdeğer y lda larım
Dün, aşağı yukarı bu saatlerde Ankara’da, şu an itibariyle 96 kaybettiğimiz
insanlarımızın sayısı daha sonra 102’ye
çıktı. Kurtuluş Yolu masum insanımız
canavarca, namussuzca, alçakça, puştca
katledildi.
Kim bunun sorumlusu?

tekrarladık. En son 7 Haziran seçimleriyle
ilgili TRT konuşmalarımızda bu felaketi
feryat ederek anlattık Türkiye Halklarına:
“Biz bu sonucu hak etmedik, asla etmedik.
Ülkemiz bu talana layık değildi.”, dedik.
Daha nasıl anlatalım?..
Bizim dışımızdaki satılmışlar sürüsü,
bebeleri horozlu şekerlerle kandırır gibi,
Türkiye Halklarını kandırmaktan başka ne

Yerel planda, yani Türkiye içinde Meclisteki dört Amerikan uşağı parti. Tabi onların da en önde geleni olan Tayyipgiller’in
AKP’si iktidarda olduğu için, Büyük Reisi
de BOP Eşbaşkanı olduğu için suçluların
da en önde gelenidir.
Hepsi açıklama yaptılar bir teki doğruyu söyledi mi?
ashington’daki Kayser İblisin köleleri olan bu satılmışlar, bu hainler hep birbirleriyle geyik çevirdiler. Ortaoyunun Kavuklusu’yla Pişek r’ı gibi birbirlerine laf
çakmaya çalıştılar. Ne zerrece üzüldüler,
ne de zerrece umurlarında oldu bu katliam.
Katliam sonrası Demirtaş’ın açıklamasını
izledim. Psikolo i tahsil ettik, beden dilini
de az çok okuruz, zerrece bir üzüntü ifadesi görmedim yüzünde. Tayyipgiller’de de
aynı şekilde... Adalet Bakanları, kameraların karşısında bile rezilce gülmekten, sırıtmaktan kendini alamadı. Besbelli ki ruh
dünyası bu; katliama seviniyor.

yapıtılar?
Biri dedi, ben sana şu kadar bayram
harçlığı vereceğim, öbürü ondan daha fazla vereceğim, diyerek sarı sendikacıların
ihanet masalarında, toplusözleşme masalarında İşçi Sınıfını satarken yaptıkları
türden geyikler yaptılar. Hiçbiri gerçeği
söylemedi. Yalnızca biz söyledik gerçeği.
ünkü genç yoldaşımın da söylediği gibi,
biz a a’ların, a ek’lerin, S l a
al ye ’lerin,
a aS
ve
e ler’in,
ı ıl ımlı
a’nın,
e’nin, e ’in,
a rler’in, e zler’in tek meşru mirasçısıyız.
Hiçbir şey bizi gerçekleri söylemekten
alıkoyamaz! e hiçbir şey inandığımız gibi
davranmaktan bizi alıkoyamaz!
Biz halkımızın çıkarları söz konusu olduğu zaman; “Belaya atlar gideriz, kurşun
gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar gideriz.”
O yüzden bizim halklara karşı sorumluluğumuz var. Onlara her zaman doğruları söylemekle yükümlüyüz. Söylemezsek
devrimciliğimiz sahte olur.
Üç yıl önce CIA a anı
er aer
mealen ne dedi?
a
ye z m a kerler m z l-

lda lar
1991’den bu yana, Türkiye’nin felakete
doğru sürüklendiğini, Amerika’nın Türkiye’yi en az üçe böleceğini belki onlarca kez

ırakalım
lar z m ıkarlarımız
r rler
ld r
ler
Defalarca tekrarladık a anın bu sözünü.
Aynen o gerçekleşiyor, yoldaşlar.
Yine birkaç ay önce bir başka CIA a anı
ne dedi?
e rlerde m alar a laya ak
Daha açık nasıl konuşsunlar?
BOP haritası meydanda. O haritaya
göre Türkiye üçe bölünmüş. Emperyalistler artık eskisi gibi gizli kapaklı konuşmaz
oldular. Daha açık nasıl söylesinler?
Ama bu Meclisteki hainler sürüsü, bu
söylenenlerin ve yapılanların hiçbirini görmüyor, daha doğrusu görmezlikten geliyor.
Ne diyor Demirtaş?
zaklarda ya ıla
r la değ l.
ya a lar g zl değ l a ık , diyor.
Yani Tayyipgiller’in AKP’sini işaret
ediyor. Ama üç gün önce Kandil’den Cemil
Bayık ne diyordu?
k m de
de r l y rd
a ka
k r ardı
Yine Demirtaş ne dedi bizim Şanlı Gezi
İsyanı’mız sonrasında?
ye kar ı r dar e g r m e
d
ya
z
a z
eremezd k , dedi.
İmralı’daki Apo ne dedi?
z
ye k darı al ı e
de
d k. ez
re de
ralık a de r l y rd
z k r ardık
Eğer Ankara Katliamı’nın suçlusu size
göre AKP iktidarı ise o zaman doğrudan
katillerle suç ortaklığınız var demektir.
Bunu gizleyemezsiniz.
Ama biz AKP’ye karşı ne yaptık
2005’den bu yana?
Bu normal bir siyasi parti değildir. ABD
yapımı bir partidir. Hatta parti bile değildir.
ıkar amaçlı bir suç örgütüdür bu, dedik.
e sürekli onu işledik. Bu tezimizin teorik
temellerini ortaokul öğrencilerinin anlayabileceği açıklıkta ortaya koyduk.
Şu anki verilere göre katliamın tetikçisi
IŞİD gibi görünüyor.
Peki, PKK ve PYD, IŞİD Ro ova’ya
saldırıncaya kadar bunlarla beraber miydi?
Beraberdi. İki sene önce Beşşar Esad’ı
yıktıktan sonra bölgeyi nasıl paylaşacakları
konusunda kendi aralarında 11 maddelik
bir anlaşma imzaladılar mı?

Bir hikaye: kapitalizm hikayesi
ABD’li şirket çevreye doğaya zararlılığı kanıtlanmış çürümeye terk edilecek
kadar geri teknolo ili arama üretim tesisini çevresel yükümlülüklerin ya çok az
olduğu ya da hiç olmadığı ülkeler den Türkiye’ye taşıyor. Bizim geri teknolo ili
tesislerimiz az yatının yüksek olması elektrik yatlarının düşük olması sebebi
ile öncelikle düşük verimli santraller olmak üzere ran Kazakistan ve bazı A rika
ülkelerine yönel iyor. Yani taşınıyor.
Ekim günkü Hürriyet Gazetesi’nde
Sa ral
başlıklı bir haber
okuyunca, geçtiğimiz aylarda 25 Haziran’da
r aze e ’nde okuduğumuz
bir haberi anımsayıverdik. Anımsadığımız
k a rk ’un haberi şuydu:
ABD’de kurulu “ ra m e re adlı şirketin faaliyet alanı, uranyum
arama ve üretimi. Teksas eyaletindeki bu
işletme,
a ra y m e
olarak
adlandırılıyor. Şirket, 1997 yılından 200
yılına kadar uranyum çıkartıyor. Ancak bu
arama ve üretim faaliyeti sırasında çevreye
olağanüstü zarar veriyor. Bölgedeki yeraltı
sularında yapılan ölçümlerde; “ ra y m
m l de
kar
a kal y m kl r r
e l a le e ler
k y k ek ra lara ık ığı görülüyor. Bunun üzerine
çevre halkı eylemler yapıyor, davalar açıyor. Sonuçta şirket, tesisi kapatmak zorunda kalıyor. Tesis o günden bu yana da atıl
bir biçimde duruyor. Bir anlamda çürümeye terk ediliyor.
Ama yeni bir gelişme ortaya çıkıyor ve

çürümeye terk edilen tesis yeniden faaliyete geçirilmeye hazırlanıyor.
Nerede, hangi ülkede?
Bingo ! Bildiniz: Türkiye’de!
Türkiye’nin neresinde?
Yozgat’ın Sorgun İlçesi Temrezli Köyü’nde.
ra y m arama e ıkarma aal ye ler
rk rke
d r ade l k e
ralyalı a l a ergy ara ı da
y r l y r
ak
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de
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rle me
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l
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rk ye ı ırları
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de l a d ğer arama a aları da aal ye e
l ma akkı ı elde
ede ek
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a l r
k
ya l k a ıklamaları da ra m e r e ı ek a ak
a e
emrezl ye ge r lerek
mal ye ler d
r le eğ d le ge rd
r
yılda
le
ara ı da ra y m ıkarmayı ede ed kler

el r
http:
.yurtgazetesi.com.tr
gundem abd-de-halki-isyan-ettiren-uranyum-tesisi-turkiyeye-geliyor-h91152.html
Şirket, Termezli’de bulunan uranyum
cevheri için evre ve Şehircilik Bakanlığına evresel Etki Değerlendirmesi ED
başvurusu da yapıyor. Yani süreç işliyor.
Şimdi olaya bakalım:
evreye ve doğaya verdiği olağanüstü
zararlar nedeniyle kapatılan, çürümeye terk
edilen bir tesis, tekrar uranyum arama ve
üretimi için ülkemize getiriliyor.
Şirketin neden böyle bir yola başvurduğu açık. ürümeye terk edilmiş tesisini
tekrar faaliyete geçirerek üretim yapacak
ve k r elde edecek. Ki şirketin CEO’su bu
gerçeği gizleme ihtiyacı bile duymuyor
yukarıda okuduğumuz gibi. “maliyetlerin
düşeceğini” açıkça söylüyor.
“ a
ya dak
k ma elake de
a l d r m alı maları ı l derl ğ de
ya a
ree ea e kde z r gram rek r a er ek k
ya l k
larak
r
aze e
e ya ığı değerle d rmede ra y m made l ğ
ğ l kla e re
k k e rady ak
maddelerle k rle me e ede ld ğ a d kka ek
r aya ıka zararları
m ly lar a yıl
rd ğ
ade ede
er ek
a ı e re el y k ml l kler
e ek
m k ge r
az lma ı edeyle g
m zde ra y m re m
y k ğ l ğ e re el y k ml l kler ya k az ld ğ ya da
lmadığı
lkelerde ya ılıy r ded
agy
Olay açık. Net. Hiçbir gizli kapaklı yanı
yok. e gördüğümüz gibi, ABD’li şirket,
köpeksiz köyde değneksiz geziyor. Devlet böyle bir duruma müdahale edeceğine

İmzaladılar. Bu imzacılar arasında
IŞİD’in de dahil olduğu El Nusra’sından
El Kaide’sine kadar, ÖSO’suna kadar tüm
Ortaçağcı örgütler vardır. Hatta Türkiye’de
Beşşar Esad’a karşı IŞİD çizgisindeki en
gerici örgütlerle birlikte eylemler düzenlediniz mi?
Düzenlediniz. O zaman, bir kez daha
bu katliamda suç ortaklığı yapmışlığınız
vardır.
Bunlar, yoldaşlar, ilkeler üzerine kurulmuş siyaset yapmazlar. Günlük çıkar
ilişkilerine göre siyaset yaparlar, mütte kler belirlerler ve onlarla ittifaklara girerler.
Onlarınki ahlaki erdemler siyaseti değildir.
ünkü onlar bur uva siyasetçisidir.
Meclisteki 4 Amerikancı Partinin önderlerinin halklar umurunda değil, yoldaşlar.
Biz;
r ya amda
eml d r, deriz.
Bunlarsa; koltuk, ün, poz, makam, küp
doldurma, milyar dolarların isti endiği villalar, ayakkabı kutuları her şeydir, gerisi
boştur, derler arkadaşlar.
Üstelik de hepsi ABD’nin sadık memurlarıdırlar. Onun planlarını uygulamakla
yükümlüdürler. O yüzden halklara gerçekleri söylemiyorlar. Cambaza bak, diyerek
halkların dikkatini başka yönlere çekiyorlar. e bu arada ABD hain planını uygulamaya devam ediyor.
Felaket boyutlanarak ne yazık ki daha
büyüyecek. Binlerce, on binlerce masum
Türk ve Kürt insanı ne yazık ki bunların
planları doğrultusunda katledilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. e bu felaketler
gerçekleştiğinde bile bunlar zerrece vicdan
azabı duymayacaklardır.
Neylersiniz yoldaşlar...
Bu savaş ne Kürtlerin savaşıdır, ne
Türklerin savaşıdır. Bu savaş BOP savaşıdır, BOP haritasının hayata geçirilme savaşıdır.
e bu savaşın tara arı, Meclisteki dört
satılmış Amerikan uşağı parti ve IŞİD,
El Nusra, El Kaide, PKK, PYD... Hepsi
ABD’nin değişik enstrümanlarıdırlar ve bu
haritanın hayata geçirilmesinde kendilerine
verilen görevi yapmaktadırlar.
ABD’nin asıl kanlı planının bir diğer
bölümü henüz ortaya konmadı. Bu alçaklar
daha Ermeni kartını piyasaya sürmediler.
Onlar bekliyor pusuda.
rme
a
aya a
a keme
açıkça söyledi mi, karar aldı mı;
z raksine şirketin önünü açıyor. Oysa tesisin
yarattığı felaket bilimsel raporlarla ortada.
Tesis, t 200 yılında tehlikeli olduğu için
üretimi durdurmak zorunda kalmış gelen
tepkiler sonucu. Ama aynı tesis bizim ülkemize getiriliyor, getirilebiliyor. Kimse
de buna dur demiyor devlet yetkililerinden.
Böyle şey olur mu? Ne demek böyle geri
bir teknolo iyle üretim. Biz bunu ülkemize, halkımıza hakaret sayarız diyecek bir
devlet, hükümet yetkilisi yok ne yazık ki.
Yaşadığımız bütün olaylar bunu gösteriyor
bize.
Gelelim ikinci ve yeni olan haberimize.
O da şu:
H rr ye aze e ’nden er e rd l,
Ekim tarihinde
rk ye de
r ka ya
a ral g
başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde, Türkiye’den sökülen ikinci
el santrallerin Afrika’ya götürülerek yeniden faaliyete geçirildiği anlatılıyor.
e er
rke y e
e
ları yl y r
r a da r k gaz
a ral
k ge
ya a lma ı a rağme
ralarda ye le e l r e er kaa e
k ar ığı
alı amaz ale
geld
k d ya ı
er ara ı da
e r m a raller e a alı re m a ral
r a da da k lla ım dı ı la
r
r d ğalgaz e r m a ral ar e
k r l
d ğr d zg
alı maya
k
er ml a raller ar er ml l k e da a
a ağı d ğ zde r d ya a ral ar
ak
rk ye de
arklı larak
r a da
a rallere yedek ka a e
ara ı de y r r g
ya d y l r d ye
ğ yedek e
l y r
rk ye de k m e ka a ey k lla ıla l r
ğ
ara la er lm y r S
yılda zel ek r ara ı da k r la
r
r d ğalgaz e r m a ral ar gaz
r
değ l gaz m r la lar da ar
az m rl a rallerde er m d
k
ld ğ
a da
rk ye de alı a
eredey e y k
az r l a raller de er mler y zde
ler
arı da
yıl
r d ğr d zg
alı amadı
S
r yıldır raz da y r dı ı da
g rd kler ale
ede yle rmalarda
rk ye de
mak elerle ya amaya ağız elek r ğ
lmadığı e yakı mal ye
g re e d
k ld ğ yerlerde
ya a l r m y z ekl de r arayı ar
yrı a
r ka da alım gara ler ar
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k ye yle aramızdak ı ırları el rlem
la
k a e ar
la ma ı ı aımıy r z , diye?
e
rme
a ı
ğ
ad l
rakları zer dek akları me r d r
e ge erl d r dedi mi?
rme
a
m r a ka ı Sark ya açıkça;
ara ağ ı z aldık ğrı e
ger
z ge lere ırakıy r m , dedi,
üniversite öğrencilerine bir hitabında.
Amerika’daki Ermeni Diasporası’nın
lideri Harut Sassounian da açıkça söyledi
mi;
z rk ye de
r e
l ğ l ma ı ı ekl y r z
a da rk rd g
yle a e mem z m mk
değ l ma
rk ye de yle r
r e
l ğ l
ğ da r er me re e
g rd ğ de z de y karıda rd m zla
areke ederek ar
raklarımızı aa ımızı k r ara ağız , diye?
e yine aynı kişi;
r ad ğ dak
m rme ler de
layı raya yerle re eğ z , de dedi ek olarak arkadaşlar.
Yani oyun bu kadar açık. O kart ortaya
sürüldüğü zaman; Türk, Kürt, Arap ve Ermeni Halkları birbirlerini boğazlayacaklar;
kanlı bir hesaplaşma olacak. Nasıl Suriye’de bugün hayatını kaybeden insanların
sayısı 350 bini bulmuşsa, Türkiye’de de o
rakamlara denk bir katliam planlıyor bunlar. e işte biz, halkımızı bundan sakındırmak istiyoruz. e gerçekleri durup dinlenmeden bu yüzden haykırıyoruz.
e bu işbirlikçilere diyoruz ki, bu hainlere diyoruz ki;
y a e ler
m
rl kler
ka l amları
rg ları arkada d la a
ı akları ey y ğ e y zle meler
ea la maları ka akları ey ır la ları
le ğre d ğ ır la lar ey akırd ke ler
le y z e k rd ğ a lar ey
e gerekler
le k d ğ e gerekler
l k ya ığı ız am
zl k e ae ya ı ıza kalmaya ak!
Hepinizden; dünkü şehitlerimizin de
daha önceki şehitlerimizin de hesabını bir
bir soracağız.
Biz iktidarda değildik, biz muhalefetteydik kaçamağına sapamayacaksınız ve
efendilerinizle beraber siz de yıkılacaksınız.
Unutmayın ki; katliamlar, işgaller, masum insanların akan kanı varsa halkların
meşru, haklı isyanı da mutlaka olacaktır.
e mutlaka halklar kazanacaktır. Ortadoğu kazanacaktır, bölgemiz halkları kazanacaktır, Türkiye Halkları kazanacaktır.
Eninde sonunda biz kazanacağız.
Halkız Haklıyız e e eğ z!q

l a aa a ı a edel ale ede l y r
z ell
r m k ar r eğ kaa e
y zde
kadar alım gara er ld ğ de a ral alı ırılma a da
ka a e edel de y r

ek r em l
g de
r ler za e me
ya a k lları da
alı ma mk ı lmaya a raller ld ğ
rg larke
aka
rk ye de
yedek ka a e larak kalma ı gereke
a raller de k ld ğ
g re l r z
r a ar ık
a raller ka a mama ı
ka a e edel demeye a ladı
rk ye de r a g m
r
ye le e l r e er de ge y k
rak
r e ede g
k g rd ğ m z
a rallere me
r kala l r z
m
la a l a lar
e
r ka da
ya ırım ya a ak demek ayal l k
y r dı ı a r ek lde k l g r l re
y r ey
zer e
ıkar r
r
da a
g der e ıkı ı la l r ekl de k
y r
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İşte size bir kapitalizm hik yesi... Ya da
kapitalist sistem gerçekliği...
ABD’li şirket, çevreye, doğaya zararlılığı kanıtlanmış, çürümeye terk edilecek
kadar geri teknolo ili arama-üretim tesisini, “çevresel yükümlülüklerin ya çok
az olduğu ya da hiç olmadığı ülkeler”den
Türkiye’ye taşıyor. Bizim geri teknolo ili
tesislerimiz “Gaz yatının yüksek olması,
elektrik yatlarının düşük olması sebebi ile
öncelikle düşük verimli santraller olmak
üzere İran, Kazakistan ve bazı Afrika ülkelerine yönel”iyor. Yani taşınıyor.
Kapitalist sistem böyle bir sistemdir.
Kim güçlüyse, kim teknolo iye h kimse,
sahipse, ileri teknolo iyi kullanıyor, askeri
olarak güçlü oluyorsa dünyada onun borusu ötüyor. e bu kademe kademe gidiyor.
Olayımızda ABD’li şirket bize kakalıyor,
biz Afrika ülkeleri ve İran, Kazakistan gibi
ülkelere kakalıyoruz...
Ha bu arada biz tabi kısa yoldan büyük
vurgunu görünce “Allah Allah!” nidaları
haykırarak elimizde ne var ne yoksa taşıyoruz, Avrupalı yedekte tutuyor bir gün gerek
olur, diye.
Ya bize de gerek olursa?
Allah kerim! Anlayış bu...q

ıl
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M ü t a rek e dö neminden ço k da h a
karanlık günlerdeyiz
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un TRT’nin imdi e Burada ro ramının Benim H l mudum ar
l m nde 0 Eyl l 2005’te yayımlanan r orta ının içeri inin daha netçe anlaşılması için tamamını yayımlıyoru
Merhabalar, hoş geldiniz önce-

den, bu deli adam kitap da yazmış demek
ki. Hele şuna bir bakayım. Açtım şöyle bir
ders arasında okumaya başladım. Baktım
ki, ilk sayfasından itibaren son derece sistematik, tutarlı, sıkı bir mantık ağıyla örülmüş ve derin bir araştırmanın ve bilgi birikiminin ürünü olan metinlerle karşılaştım
ve hemen okumaya karar verdim. Ertesi
gün Cağaloğlu’na gittim
a e’nden “Tarih Devrim Sosyalizm” kitabını
aldım ve hızla gelip İstanbul Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi vardı
Bu hangi yıldı?
r lla
k 1967.
Peki bu devrimci yürüyüş diye
sormuştum ama parti, bu partiden önce

ların, Marksist prensipler çerçevesinde bir
yapı altında birleşmesi. Bunun için mücar lla
k Sağ olun. Siz de hoş
dele ettik yıllarca. 12 Eylül öncesi bunun
geldiniz.
için mücadele ettik. O zaman
e rm
Öncelikle sizi tanıyalım isterseerle
ti yayın organımızın ve hareketiniz. İsminiz? Nerede doğdunuz? e Partimizin adı. Ciltlerimiz var, o zaman yayımye kadar, parti kuruluşuna kadar bu yoldaki
ladığımız ciltler.
yürüyüşünüzü kısaca dinlemek isteriz.
12 Eylül sonrası yine onun için mücar lla
k
Konya’nın Eksile
dele ettik. Siz bilmiyorum hatırlayabilir
köyünde dünyaya geldim. 0 .10.1945 tarimisiniz, 19 9-1990 yıllarında
rl k arhinde. 3 kardeşim benden sonra, 2 kardeı maları
ze leme
r l
diye bir
şim de benden önce, hep önlenebilir haskurul oluşturuldu ve aşağı yukarı tüm sol
talıklardan dolayı kaybedilmişler, ölmüşler
gruplar, “Birlik”i tartıştılar burada. Orada
yani. Zatürre, kuşpalazı gibi hastalıklarda bu tezimizi savunduk. Ama ondan sonra
dan dolayı. O yüzden, kıran artığı olarak
ÖDP kuruldu, sonra bizim Sahte TKP dedikalan şu çocuğu okutup adam edeyim, değimiz, bu Sahte TKP’ler, HTKP’ler, KP’ler
kuruldu ve diğer sol gruplar artık 1991’den
sonra dümeni Amerika’ya kıran PKK’nin
peşine takılarak onun ibrikçisi konumuma
geldiler ve savrularak sol ortamdan yok
olup gittiler. Yani sol’lukla adlarının dışında hiçbir ilgileri kalmadı.
İşte onun üzerine yani 35 yıllık bir gecikmeden sonra, 2005 yılında, baktık ki
bunların hizaya geleceği, laf dinleyeceği,
halkımızın deyişiyle “adam olacağı” olası
değil. Partimizi kurduk 2005 yılında.
2005 yılında. Peki bir sonraki
soru: Kuruluştan sonra ilk hangi seçimlere
girdiniz?
r lla
k
2014 Yerel seçimlerine girebildik. İlk girdiğimiz seçim buydu.
Ondan sonra da 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine girdik.
Peki nasıl motive oldu parti seçimlere? Nasıl bir teşkilatlandırma söz konusu oldu o tür 2014’e, ilk onu sorayım?
miş babam. Konya’ya göçtük. Köyümüzde farklı tecrübeleriniz vardı herh lde?
r lla
k
Zaten biz devrimokul yok. Benim okumam için Konya’ya
r lla
k
ar var. Sosyalist ci anlayışımız çerçevesinde, sürekli, gece
geldik. Konya’nın kenar mahallesine yer- oluşumu anlatıyorum yani nasıl devrimci gündüz, karınca gibi çalışıyoruz. Hiçbir zaleştik. Bildiği tek iş olan Biz köken ola- oluşumu anlatıyorum. Yani bilim adamı man grevlerimiz, direnişlerimiz, örgütlenrak Toroslardanız. Kökenimiz Bozkır. Yani olma niyetiyle geldik. Ama hızla okumaya melerimiz bitmez bizim. Şu anda ideolo ik
Yörük’üz aslen. , hayvancılık yaptı babam başladım, okuduktan sonra kafama takılan çerçevede bizimle birlikte olan, Partimizin
bu kenar mahallede, Bizi onunla büyüttü.
tüm sorunların burada çözülmüş olduğunu bir yöneticisi olan Nakliyat-İş Genel Baş3 kardeşim daha oldu Konya’ya geldik- gördüm. İnsanlığın başından gelip geçenler kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bizimle.
ten sonra. Onlar tabi doktor görebildikleri bilimsel bir belgesel, dizi, sinema dizisi ya- Yoldaşlarımızın bir kısmı da orada işçi müiçin yaşadılar.
hut lm dizisi şeklinde burada anlatılıyor- cadelesi içindeler.
Okula gittik, okuduk. İşte yine halk ço- du. O bakımdan artık Usta’mın, Önder’iKısaca içinde bulunduğumuz mücadecuklarının gittiği Konya Karma Ortaoku- min bütün kitaplarını, okudum.
leleri bir sayarsak; hangi işyerlerinde nasıl
lunda, Konya Erkek isesinde.
Dedim ki, insanlık zulüm görüyor. iet- mücadele yapıyoruz Ali Başkan?
Üniversitede de özel olarak, okumaya nam Savaşı vardı o zaman. Bugün aynen
l ıza
k ma ğl
e areğilimimiz yüzünden, felsefe okumak is- Ortadoğu’da olduğu gibi, Amerika çılgın- ma’da bir yıla yakın bir zamandan beri ditedik ve özellikle de İstanbul
renişimiz devam ediyor.
Üniversitesinde okumak ister lla
k Bir yıldik. Türkiye’nin o zaman bu
dan bu yana. İlaç rması bu
konuda en yetkin üniversiteZet Farma.
siydi çünkü. Malum, buranın
l ıza
k ma ylesine gerici kuşatma
felsefe bölümünü de Hitler’in
l İlaç rması, lo istik rma.
gerici psikolo ik kuşatma
zulmünden kaçan Alman dePeki genel olarak
mokrat felsefeciler kurdular,
hangi
şehirlerde,
teşkilatlaaltındaki insanlarımız düşünemez
oturttular İstanbul Üniversirınız var? Daha çok hangi
tesinin felsefe bölümünün teşehirlerde etkin olduğunuzu
göremez bir hale getirildi gerçeklerle
melini, sistemini. r
düşünüyorsunuz?
bağı koparıldı insanlarımızın. Her halde
er gibi, al er ra z gibi
r lla
k
Şu
önemli, dünya çapında düşüanda
üç
büyükşehir
olmak
belki on yirmi yahut belki otuz yıl sonra
nürler geldiler buraya. O yüzüzere Konya, Hatay, Adana,
den burada okumak istedik.
Antep, Bursa... Başka yolbizim haklılığımızı anlayacak ve ne
Bilim adamı olmaktı niyedaşlar?.. Mersin, Antalya...
kadar doğru söylüyormuş bu
timiz. Yani insanlığın sorunlae gelelim proparına, çözemediği sorunlarına
gandaya,
o
ünlü Nurullah
adamlar diyecek belki.
kafa yormaktı:
Ankut’un TRT’deki seçim
İnsanın dünyadaki amacı
propagandasına. ok konune? Özellikle kader ne? Yani
şuldu ve o konuşmanın sonkader varsa cennet cehennem
rasında gerçekleşen seçimde
ne?
ca, ahl ksızca, namussuzca saldırıyordu. oylarınızı nasıl etkiledi?
Kader yoksa o zaman insan özgür. Öz- Napalm bombalarıyla katlediyordu ietr lla
k
Onu ne kadar, nasıl
gür iradesiyle, seçimiyle yapıyor her şeyi.
nam Halkını. İnsanlığın çektiği bu acılara etkiledi?.. Belli bir araştırma sonucunda
Yani öbür dünya var mı, yok mu?
sırtımızı dönerek bilim adamı olmak için herh lde o konuda kesin bir şey söylemek
Tabi Tanrının varlığına, Konya’da kütüphaneye ve araştırma hücrelerine ka- mümkün olur.
yetiştiğimiz için, kuvvetli bir inanç bes- panmak bize yaraşmaz, dedim. Öncelikle
Peki, gelen tepkilerde bir değilemekle birlikte bunlar kafamıza takılan insanlığın bu acılarına son vermek gerekir. şiklik, bir ilgide aldığınız tepki ne?
sorulardı. Felsefeyi bitirip ilahiyat okuya- Ondan sonra artık, Marksist- eninist bir
r lla
k
Konuşmalarımızın
caktık ve teorik zik okuyacaktık. Böyle devrimci olmaya karar verdim ve o yıldan beğenildiğini hissettik yani. Takdir edildibir pro eyle geldik. Felsefeyle birlikte zik bu yana da o kararlılıkla yaşıyoruz, müca- ğini, beğenildiğini, konuşmalarımıza katıbölümüne de dışarıdan kayıtsız olarak de- dele ediyoruz. Aynı inanç, aynı heyecan, lındığını hissettik. Ama sizin de bildiğiniz
vam ettim.
aynı içtenlik ve aynı gençlik duyguları ve gibi, seçimler öyle bir kutuplaşma üzerinde
Ama m le
r ’un
ark zm
arzusuyla mücadele ediyoruz. Yani kısaca yapılmıştı ki.. e bizim de bara ı aşma gibi
emel
a ı diye bir kitabını okudum. özetlememiz bu şekilde olabilir.
bir imk nımızın olmadığı meydanda olduBaktım oradaki düşünceler gerçekten çarPartileşme süreci?
ğu için yani bize gönül bağıyla bağlanmış
pıcı geldi bana. Sistematik, tutarlı geldi.
r lla
k Partileşme süreci...
olan pek çok insan CHP’ye oy verdi, bir
Onun üzerine Marksizm üzerine kafa yorŞimdi bütün sol ortamın birleşmesi kısmı HDP’ye oy verdi, bir kısmı ne bilemaya karar verdim. Bu arada da Önderimiz gerekir aslında. Şu anda mesela kendisini yim MHP’ye bile oy verenler oldu.
H kme
ı ıl ımlı’yla tanıştık. Sınıftan sosyalist olarak tanımlayan insanlar birleşPeki seçimlerde aldığınız oy
bir arkadaşımız, temel kitabı olan ar
se, belli bir merkezi yapı altında, bir parti oranlarını takip ettiniz mi? Bunun üzerine
e r m S yal zm’i okuyormuş. Bu Ön- altında birleşse, en güçlü muhalefet olur, soracağım, seçimlerde sizi en çok şaşırtan
derimiz’in temel kitabıdır. Sınıfımızda alternatif olur. Ne Tayyipgiller, ne başka il veya ilçe neresi oldu? Buradan fazla albir arkadaşın kitapları arasında, defterleri bir parti böyle at oynatabilir.
mışız ya da...
arasında gördüm. Ama o zaman şöyle bir
Kürt Meselesi de devrimci yoldan,
r lla
k
Şaşırtan bir il veya
söylenti dolaşıyordu: Hikmet Kıvılcımlı halklarımıza hiç acı çektirmeden, iki hal- ilçe olmadı. Aşağı yukarı tahminlerimiz
diye biri eskiden iyi komünistmiş ama 22,5 kın birlikte, eşitçe, özgürce, kardeşçe ya- doğrultusunda gerçekleşti.
yıl içeride yattığı için dengesi bozulmuş. şayabileceği bir temelde çözülür. Ama ne
Peki
diyelim.
O yüzden artık böyle insanları sosyalist yazık ki, bu şu anda olası değil, şu andaki
r lla
k Ama bu konuda yine
ortamda ciddiye almamak lazım, diye bir gerçeklerle.
seçimler sırasında sizin gibi genç bir arkasöylenti vardı. Bizim de her söylenene
Yani biz 1969’dan bu yana solun birleş- daş vardı. Kayserili. Adını Mustafa?
inanma gibi bir eğilimimiz var yani ona mesi için mücadele ediyoruz Önderimiz’in
a a a az Hatırlayamayacağım
inanmıştık. Görünce dedim ya, kendi içim- gösterdiği çerçevede. Yani devrimci grupr lla
k
Ankara’da genç bir
likle.

arkadaştı onunla sohbetimiz oldu. Ne kadar
bir oy bekliyorsunuz Başkanım? dedi. Ben,
100 bin alırsak iyidir, dedim. İşe 60 bin altı
yüz küsur oy aldık. Benim iyidir dediğim
rakama henüz gelemedik yani...
Peki gelelim Konya’ya. Ya da İstanbul’daki komşularınızdan, kendi köyünüzden oy aldınız mı?
r lla
k
Kendi köyümden
bu seçimlerde maalesef oy almadım. Ama
şöyle; benim doğduğum köyden almadım
ama kökenimin bağlı olduğu köyden aldım.
Bozkır’ın Dere Köyü’nden aldım. 2 oy aldım. Yani kökenim oraya bağlı. Bozkır’dan
10 oy aldım. Doğduğum köyün bağlı olduğu ilçeden de sanıyorum 10 civarında ya da
11 civarında oy aldım.
İstanbul da komşularınızla aranız
nasıl? e komşularınızdan oy aldınız mı?
Sizi tanıyıp da böyle partiye temayülü olup
da oy veren?
r lla
k
Komşularımdan bizi
tanıyıp da oy veren...
Şimdi Üsküdar’da gerici bir çevrede
oturuyoruz. Hayvanseverliğimiz yüzünden bazı komşularımızla başımız sıkıntıda.
Belki biliyorsunuzdur yargılanmalarımız
var. Eşim de, ben de militan düzeyinde
hayvanseveriz. Aynı zamanda insansever
olduğumuz gibi, bir de doğaseveriz aynı
zamanda. Eşim, tüm sokağın hayvanlarına
bakar. Yaralı, hasta, ölümcül olanları getirir
eve, evde bakarız, tedavi ederiz, iğne yaparız, ilaçlar içiririz. O yüzden sokağı kirletiyorlar, apartmanı kirletiyorlar diye tepki
veriyorlar. Komşularımızın da geneli, yüzde 90 küsuru Tayyipçi, Tayyipgiller’den
yana. Bir doku uyuşmazlığımız var yani
yakın çevremizle. Ondan dolayı oy aldığımızı pek tahmin etmiyorum ben.
Peki geleceğe dair planlarınız,
yol haritanız var mı? Neler?
r lla
k
Planlarımız... Aslında devrimci prensipler, anlayışımız çerçevesinde her şeyimiz, yolumuz açık, sistemli, belirgin. O çerçevede sürekli çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Yani böyle gelgeç ortamlar, durumlar bizi, çalışmamızı
etkilemez yahut da belli yönlere yani belli
şeye daha fazla eğilimli olmamızı sağlamaz. Yani sürekli devrimci prensiplerimiz
çerçevesinde, o çizgide çalışmaya devam
ediyoruz. Biz maratoncuyuz.
Ne yazık ki halkımızın büyük çoğunluğu, tıpkı Bolivya’da
e’ye olduğu gibi,
bizi herh lde 30 sene sonra lan anlayabilecek. Malum Che de Bolivya’da birçok
yoldaşıyla beraber mücadeleye giriyor. 11
aylık mücadelede bir tek yeni insan katılmıyor gerillaya. Her çarpışmada birer, ikişer, beşer kayba uğruyor ve en son
r
e d ’nde 17 yoldaşıyla birlikte pusuya
düşüyor ve orada tutsak düşüyor. Ekim
1967, benim üniversiteye başladığım günler yani. Bir gün sonra da katlediliyor CIA
uzmanlarının ve
ashington’un verdiği
bir emir üzerine. Ama şimdi Che’yi katleden tetikçi d hil, onun oğlu
d hil
hepsi
Che’ye hayran
ve Bolivya’da
şu anda;
z
e
y l da
lerl y r z e
dealler
ger ekle rme m adeleer y r z
diyen
rale adlı bir
başkan var.
Yani herhalde bizi de
halkımız...
Yani bu öylesine gerici kuşatma, gerici psikolo ik kuşatma altındaki
insanlarımız düşünemez, göremez bir hale
getirildi; gerçeklerle bağı koparıldı insanlarımızın. Her halde belki on, yirmi yahut
belki otuz yıl sonra bizim haklılığımızı anlayacak ve ne kadar doğru söylüyormuş bu
adamlar, diyecek belki.
Şu anda Tarih çok hızlı ilerliyor. Türkiye biliyorsunuz Suriyeleşmeye başladı
artık. Kürt illerinde ikili iktidar var artık.
Yolları bazen devlet; asker, polis kesiyor, belirli bir süre sonunda o aynı yolu
PKK’nin silahlı gerillaları kesiyor yani ikili iktidar var. Bir ucundan Suriyeleşmeye
başladık. Bu süreç çok hızlı bir uyanış da
getirecek. O da olabilir. O yüzden halkımız
bizi çok daha kısa sürede de anlayabilir
yani tanıyabilir. Temenni ederiz ki öyle ol-

sun. Yani bizim o seçim konuşmalarımızı
muhakkak ki dikkatlice izlemişsinizdir, oy
derdinde değiliz. Biz bir tek şey istiyoruz:
la ılmak diyorduk. Şimdi yine aynı
şeyi diyeceğiz.
Bu Meclisteki Amerikancı dörtlü çete,
hepsi de birbirinin kardeşi. Yani bunların
Türkiye’yi götürebilecekleri tek bir yer
var: Suriyeleşme ve orada parçalanmak,
Yeni Sevr çerçevesinde ve BOP Planı çerçevesinde Türkiye’nin parçalanması.
ünkü bunlar özgür iradeleriyle, vicdanlarıyla düşünüp, davranan insanlar
değil. Hepsi şu anda birer pro e partisine
dönüşmüş durumda. Hepsinin ellerini, bilinçlerini ve dillerini Amerika oynatıyor,
CIA, Pentagon,
ashington oynatıyor.
Yani bunlar özgür iradeleriyle bir şey yapacak durumda değiller. Silahlar sussun falan
deniyor. Hayır.
Kim silahların tetiğine ellerin sürülmesi
emrini veren?
Amerika.
Aynen ibya’ya verdiği gibi, Irak’a
verdiği gibi, Suriye’ye verdiği gibi Türkiye’ye de verdi. O bakımdan Amerika istemeden hiç kimse ellerini tetikten çekemez,
silahlar susmaz, akan kan bitmez ve gencecik Türk ve Kürt insanları boş yere, yok
yere hayatlarının baharında heder olur. Yok
olup gitmeleri son bulmaz ne yazık ki.
Amerika da neyi amaçlıyor?
Adamlar daha ne yapsın, bakanları
düzeyinde BOP haritasını açıkladılar. 35
ülkenin Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları
yeniden belirlenecek, dedi mi bu adamlar?
Dedi.
Haritayı da yayımladı mı?
Yayımladı.
E, o zaman bütün bu yaşananlar, o haritanın hayata geçirilme mücadelesinden
başka bir şey değildir. O harita hayata geçinceye kadar bu savaş sürecek ve Ortadoğu’da yeni bir İsrail, Müslüman bir İsrail,
Amerika’nın yeni bir petrol bekçisi Kürt
devleti oluşturulacak.
Yani açıkça Demirtaş ve diğer yandan
Cemil Bayık Kandil’den NATO’yu Türkiye’ye çağırdı mı? Birleşmiş Milletleri çağırdı mı?
ağırdı.
Yani aynen Irak’taki gibi gelip müdahale edin ve sizin de öngördüğünüz Amerikancı Kürt devletini kuralım, diyor adamlar.
Cemil Bayık defalarca söyledi mi Amerika’yla işbirliği halindeyiz, diye?
Söyledi.
Hani o bakımdan Meclistekilerin bir
teki tık diyebiliyor mu Amerika’ya?
Hayır, diyemiyor.
Yani şu anda siyaset yapıp da
a l
mer ka r ad ğ da
e l! diyemeyen her kişi; ya ga ldir ya hain. Üçüncü bir
şık yok.
Meclistekilerin hiçbiri diyemiyor. Yani
bunların büyük çoğunluğu hain, az miktardaki kesim de ga l.
Yani bunların Türkiye’yi götürebileceği başka bir yer yok. Biz yeni seçimde de
bunu anlatacağız.
Oy moy derdinde değiliz. Oy moy hesabı yapılacak durumda değil Türkiye.
Mütareke döneminden çok daha karanlık
günlerdeyiz şu an.
Niye?
O zaman söyledik yani Kürtler ve Türkler kardeşti, tek vücuttu, birlikte mücadele-

ye girdiler ama şu anda ikisi birbirinin gırtlağına sarılmış durumda. Bundan çok daha
kötü günlerdeyiz...
ok teşekkür ederiz.
r lla
k Bilmukabele.
Eklemek istediğiniz bir şey var
mı? diye soracaktım ama her şeyi tamamlamış durumdayız.
r lla
k
arsa sorularınız?
ok teşekkür ederiz.
r lla
k Bilmukabele. Ben de
sizin emeğinize ve yüreğinize sağlık, diyorum. Yani kolaylıklar diliyorum. Yalnız
çayımızı ve pastamızı ikram etmeden sizi
bırakmam.
Gülüşmeler q
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Başyazı
Bunların yalanlarına kanma!
Peşlerine düşme!
Baştara ı say a ’de

kanıyla sulanması gerekmektedir
ülkemizin de dahil olduğu Ortadoğu
topraklarının. Ne yazık ki bu haritanın
Türkiye’de de hayata geçirilmesi
için daha on binlerce ve belki de çok
daha fazla Türk ve Kürt gencinin
hayatını kaybetmesi gerekecektir.
e bu savaş, harita tümüyle hayat
bulmadan durmayacaktır. Halkları
birbirine karşı kışkırtan ve kırdıran
ABD Emperyalistleridir. O bakımdan
bu alçaklar istemeden ne silahlar susar

ete, ashington’daki İblis’in bu sadık
hizmetkarları
her gün saatler boyu
ABD
Emperyalist
haydutları
televizyonlarda
konuşuyorlar. Bir teki
İtalya’daki NATO Kole i’nde ders
olsun, bir tek kere olsun Türkiye’nin
olarak da işlediler bu planı, hem de
içinde bulunduğu bu vahim durumdan
haritasını sınıfa asarak. e hem de
söz ediyor mu?
sınıfta bir Türk subayı olduğu halde.
Onlar hiçbir gerçekliği olmayan
Tabi tepki olarak Türk subayı dersi terk
masallarla seni kandırmaya çalışıyorlar.
ediyor. ünkü karşısındaki haritada
İşte 7 Haziran öncesi de konuştular bu
Türkiye üçe bölünmüş durumdadır.
ekranlardan. Ne anlattılar sana?
Biz,
ABD
Emperyalist
Hiç. Bayram çocuklarını boyalı
haydutlarının, adım adım bu planlarını
şekerlerle avutur gibi seni avutmaya
çalıştılar. Biri, ben sana
iki bayramda şu kadar
bayramlık
vereceğim,
dedi. Öbürü, ben ondan
daha çok vereceğim, dedi.
Biri, ben asgari ücreti şu
kadar artıracağım, dedi.
Öbürü, ben ondan daha
fazlasını vereceğim, dedi.
Tıpkı sarı sendikaların
toplusözleşme masaları
denen ihanet ve satış
masalarında
İşçi
Sınıfımızı Parababalarına
satarken yaptıkları gibi,
geyikler yaptılar.
ünkü yok bunların
halka verebilecekleri bir
şey. Bunlar aynı yolun
yolcusu. Bunlar, bu
ihanetler, bu vurgunlar,
bu
soygunlar,
bu
katliamlar
düzeninin
temsilcileri ve savunucuları. Bunların
hayata geçirmek için çabaladıklarını ne de akan kan durur.
Meclisteki yerli satılmışlar özüm hiçbiri kendi akıllarıyla, kendi
sürekli tekrarladık.
En son 7 Haziran Seçimleriyle ilgili Süreci vs. diyorlar. Hayır! BOP vicdanlarıyla düşünüp davranamazlar.
ashington’daki Firavunun
yaptığımız TRT konuşmalarında yine Haritasının hayata geçirilme sürecidir Bunlar
gelmekte olan bu felaketi çığlık çığlığa ve savaşıdır. Bu savaş, ne Türklerin sıradan kuklalarıdır. Bunların ellerini,
savaşıdır ne Kürtlerin savaşıdır. kollarını, başlarını, dillerini perde
anlattık.
Bu emperyalist Haçlılar güruhunun Amerika’nın savaşıdır bu. Avrupa gerisinden hep o kuklacı oynatır.
Zaten bunların hepsi birer pro e
BOP Haritasının Irak’ta, ibya’da ve Emperyalistlerinin savaşıdır.
Meclisteki Dört Amerikancı Parti de partisidir. AKP doğrudan ABD, İngiltere
Suriye’de hayata geçirildiğini, sıranın
yani
AKP de, CHP de, MHP de, HDP ve İsrail yapımıdır. Görevi de BOP’un
Türkiye’ye geldiğini, bu çakalların
de;
IŞİD
de, El Nusra da, El Kaide de, hayata geçirilmesinde taşeronluk
gözlerini Türkiye’ye diktiklerini feryat
ÖSO da, PKK de, PYD de, YPG de yapmak,
İsrail’in
düşmanlarının
ederek söyledik.
Ne yazık ki bu öngörümüz 7 Haziran ABD Emperyalistlerinin kullandığı bertaraf edilmesinde rol almak ve
İslam’ın içinin boşaltılarak bir
sonrasında en kör gözlerin bile
CIA-Pentagon İslamı haline
göreceği açıklıkta ortaya çıktı.
dönüştürülmesinde kendisine
O günden bu güne 2500’ü aşkın
verilen emirleri uygulamaktır.
Türk ve Kürt genci ABD’nin bu
CHP, CIA ve MOSSAD
Emperyalistler dünyasında
aşağılık planı uğruna hayatlarını
kaynaklı bir kaset operasyonuyla
kaybetti. ABD Emperyalistleri
sınırlar hep kanla yazılır kanla
yönetimi değiştirildikten sonra
planlarını hayata geçirebilmek
çizilir.
Toprak
on
binlerin
yüz
artık tam anlamıyla bir pro e
için iki halkı birbirine karşı
savaşmaya
ittiler.
Türkler
binlerin hatta milyonların kanıyla partisine dönüştürülmüştür.
MHP, zaten 1965’te CIA’nın
ve Kürtler birbirleriyle kanlı
sulanmadan yeni haritalar
emrindeki
Kontrgerilla’nın bir
bir hesaplaşmanın içindedir
yapılamaz.
özel örgütü olarak kurulmuştur.
artık ve her geçen gün genç
HDP ise 1991’den itibaren
bedenler kanlar içinde toprağa
yani
Sosyalist
Kamp’ın
düşmektedir.
e
toprağa
çöküşüyle
birlikte
dümeni
düşen her beden, Türk ve Kürt
Amerika’ya kıran ve onunla
Halklarını birbirine bağlayan
değişik
enstrümanlardır,
kuklalardır,
eklemlenen
Amerikancı
Kürt
tarihi, kültürel bağların bir bölümünü de
piyonlardır.
Adımız
gibi
emin
olalım;
Hareketi’nin
siyasi
plandaki
partisidir.
kendisiyle birlikte koparıp gitmektedir.
Bunların
Türkiye’yi
Yani şu anda hızlı bir ayrışma ve Suriye’nin parçalanması netleştikten
parçalanma sürecindedir Türkiye. sonra yani PYD Kürdistanı da Irak’taki götürebilecekleri bir tek yer vardır:
Barzanistan gibi bir devlet statüsüne Suriyeleştirmek.
Bunlara
verilen
Suriyeleşme süreci başlamıştır artık.
Emperyalistler dünyasında sınırlar kesince kavuştuktan sonra ABD görev, orada BOP Planı çerçevesinde
hep kanla yazılır, kanla çizilir. Toprak on namlularının hede Türkiye olacaktır. Türkiye’nin parçalanmasına yani e
e BOP’un Türkiye ayağı da böylece Se r’in pratiğe geçirilmesine katkı
binlerin, yüz binlerin hatta milyonların
hayata
geçmiş olacaktır.
sunmaktır.
kanıyla sulanmadan yeni haritalar
yapılamaz. Emperyalist çakalların
Saygıdeğer Halkımız!
Saygıdeğer Halkımız!
BOP Haritasının hayat bulması için
Meclisteki
bu
Amerikancı
Dörtlü
Bunların
yalanlarına
kanma.
de milyonlarca masum Müslümanın
Peşlerine düşme. Bunlara bin defa
inansan bin defa harcarlar, satarlar
seni. Kuşlar gibi tuzağa gitme. Bize
kulak ver. Bizi anlamazsan bunların
binbir yalanıyla nasıl başa çıkabilirsin?
Bunlara da sözümüz var:
Ey ihanetlerin, muhbirliklerin,
düzenbazlıkların,
vurgunların,
katliamların arkadan dolaşan bıçakları!
Ey yiğitçe, dürüstçe, mertçe
konuşmaların,
yüzleşmelerin,
hesaplaşmaların kaçakları!
Sanmayın
ki
yaptıklarınız
yanınıza kalacak! Tüm ihanetlerinizin
hesabını bir bir vereceksiniz! Bundan
kurtuluşunuz yok. Aklınızda mıh gibi
tutun bunu.
Halkız Haklıyız e e eğ z!

Sayı

a ım

HKP Genel Başkanı urullah Ankut’un
31 Ekim’de T T’de yayımlanan
2 Seçim Konuşması
Saygıdeğer Halkımız!
Parti binalarımızın tamamının dış
cephelerinde, ’inci Yüzyılda yaşamış büyük lam l m
d lla
arek’in altın değerindeki şu
sözünün yazılı olduğu pankart asılıdır:
a ları e al ağı d k e
al ı da d ya me aa
ağlaya dır!
Bu sözü kim üstüne alınıp rahatsız
oldu dersiniz?
Sizin de şu an hemen aklınıza geliveren malum şahıs.
AKP’nin Kaçak ve de Haram Saray’da mukim Büyük Patronu.
Polis müfrezeleri gönderdi partimizin kapılarına. Zorla girdiler içeri.
Arkadaşlarımızla birlikte pankartlarımızı da alıp götürdüler karakollara.
Davalar açtırdı Büyük Patron,
kendisine hakaret suçlamasıyla. Devam ediyor davalar. Yani arkadaşlar;
Abdullah Bin Mübarek dünyadan göçüşünden 1200 yıl sonra yargılandı
Türkiye’de bu sözünden dolayı.
Ne diyor lim?
Din, dünya menfaati sağlamaya
aracı kılınamaz. Din, ancak Allah’ın
rızasını almaya vesile olur. Dinin
amacı ahl klı, dürüst, özü sözü bir,
güvenilir insan olmayı sağlamaktır.
Tabi bu deyiş Büyük Reis ve avanesine hakaret, hatta küfür gibi gelir.
ünkü onlarınki gerçek Müslümanlık
değil. Kur’an’da ayet ayet ortaya konan, Hz. Muhammed ve Dört Halifenin yaşayışlarıyla örneklik ettikleri
İslam değil. Onlarınki Muaviye-Yezid
İslamı. Bugünün deyişiyle Amerikan
İslamı, CIA İslamı. Yani içi boşaltılmış, özü alınmış, kuru bir kabuğa
çevrilmiş ve tersyüz edilmiş İslam.
Namuslu ilahiyatçılar boşuna feryat etmiyor. a ar
r , Hayr ıra ğl ,
a l a ık vb.
Ne diyor bu dürüst ilahiyatçılar?
Profesör Hayri Kırbaşoğlu:
k dar d em de de ya aa
g r
de d darlık ar
k
ay ı zama da
da
ed ğ ey
al ılmı
r lam
a da
ger ekle
rk ye de
derd ma a ka a
a la
r a layı
a da lam ıları ar ı e e
e d
a a k dar
a a ara
a
ell k kadı
ell k
aı
da a a ılmadı ama ar a da yle
re r e e e
Profesör Yaşar Nuri Öztürk:
k
r yıllık raa ı g l l
kamu malı hırsızlığı
larıyla
d l la
k darı ı
g l l
ya e ler k ara k dama kadr ları ı
r
e aze amazı
l ma ı a ıyla kılı maz Ha a ları ka ıldığı a arda g rd kler am lerde amaz kılı amaz
Son derece de doğru tespitlerdir
bu namuslu ilahiyatçıların söylemiş
olduğu sözler.
AKP’liler için din, içtenlikli, saf,
dürüst insanlarımızı kandırmada bir
araçtır. Siyasette rantı en yüksek olan
ticari metadır.
Ne diyor bunların eski AB Bakanı?
Bir iki ayet salladık mı seçmeni
kandırmaya yeter de artar bile. Kur’an
sureleriyle “Bakara Makara” diyerek
dalga geçiyor bu insan sefaletleri.
Kur’an ne diyor bunlar için?
Aynen şunu:
ye ler m z akkı da alaylı
k
maya dala ları g rd ğ zama
larda y z e r
zal mler
l l ğ yla era er
rma En’am Suresi, 6 . Ayet
Bu CIA dininin siyasetteki getirisinin yüksekliğini gören diğer Amerikancı partiler de, yarışa girdiler bu
ahl ksızca işte. CHP’nin TESE ’ci,
Sorosçu Şe Kılıçdaroğlu, Mustafa
Kemal’e “Kefere Kemal” diye saldıran kaşar Kuvayimilliye ve aiklik
düşmanını transfer edip Genel Baş-

kan Yardımcısı yaptı. Bildiğimiz gibi
aynı şef, TR-705 kod adlı tescilli CIA
a anını da vekil seçtirip bir diğer Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Böylece
hem CIA diniyle dinlenmiş oldu hem
de CIA’yla kaynaşmış oldu.
Saf, içtenlikli insanlarımızın milli
duygularını sömüren bir başka Amerikancı parti olan MHP de zaten evvel
ezel din sömürüsüne bayılır. Onlar,
Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız, sloganıyla kandırırlar insanlarımızı. Oysa bu partinin
Bahçeli şe Amerikancılığını kanıtlamak için
e
mr mde ra a
le
e er g m mer ka ya e
e er diyerek taklalar atar ABD
Büyükelçisi Ross ilson’un önünde.
Yine aynı kişi, Amerikan Deniz Piyadeleri denen sapık katiller sürüsü, Ege
liman şehirlerimizde Türk kadınlarını
serbestçe taciz edebilsinler diye, onları devrimci gençlerle birlikte protesto
eden içtenlikli ülkücü gençleri yönetimlerden atarak cezalandırır. Ne milliyetçisi olacak bunlar! En has Amerikancıdırlar.
Elleriyle Bozkurt işareti yaparlar.
Bozkurt özgürlüğün, bağımsızlığın,
onurun sembolü olan bir hayvandır.
Dolayısıyla da bunlar Bozkurt lan
olamazlar asla. Başka şey olurlar ancak.
Kürtçü geçinen HDP’nin genç ve
yakışıklı eşbaşkanı ise zaten açıktan
Amerikancıdır. Gizlemez o kendini.
NATO’yu, ABD’yi, Birleşmiş Milletler’i Türkiye’ye çağırır. Gelin Türkiye’yi de Irak gibi, Suriye gibi yapalım. Sizin de istediğiniz Amerikancı
Kürt Devleti’ni kuralım, der. e o da
medya ordusunu peşine takarak Cuma
namazlarına başlar artık. IŞİD’le aynı
anlayıştaki Şeyh Sait ve Said-i Nursi
anmaları tertipler. Şeyhlerin ellerini
öper.
Bunların biri dinci oynar, öbürü
Altı Ok’çu. Biri Türkçü oynar, öteki
Kürtçü. Gerçeklikte ise hiçbiri değildir bunlar. Bunların karakteristiği
Amerikancılıktır. Amerika’nın BOP
çerçevesindeki ihanet oyununun değişik aktörleridir bunlar. Hepsi de efendileri tarafından kendilerine verilen
rolü oynamaktadır.
Ey Halkımız!
Kanma bunların oyununa. Sen de
yüz çevir bu Amerikancı zalimler topluluğundan. Bunlar Türkiye’nin, Türk
ve Kürt Halkının düşmanları cephesindedir. Senin umutlarını, sevinçlerini çaldı bunlar. Acılara tutunarak yaşamaya daha ne kadar katlanacaksın?
İşte biz Halk İktidarını kurduğumuzda bunların ekonomideki ve siyasetteki varlıklarına son vereceğiz.
Peki biz iktidarımızda başka ne mi
yapacağız?
Bunlarla birlikte nüfusumuza
oranları binde bir olan yani 7 bin
Amerikan işbirlikçisini, Türkiye düşmanını da tas ye edeceğiz. Bildiğimiz gibi bunlar, siyaseti de, ekonomiyi de, medyayı da, kültürümüzü de ele
geçirmişler ve Türkiye’yi kıskıvrak
bağlayıp halkımızı tutsak etmişlerdir.
Yabancı emperyalistlere peşkeş çekmişlerdir.
Bunların sosyal varlıklarının ortadan kaldırılmasıyla birlikte ekonomi
de, siyaset de, medya da özgürleşecek; halkçı yani halk yararına çalışan
kurumlar haline gelebilecektir.
Özetçe arkadaşlar; bu Amerikancı hainler, vurguncular, soyguncular,
madrabazlar, katiller, hırsızlar düzenini baştan ayağa yıkacağız. Yepyeni, tertemiz, halkımızın en yiğit, en
dürüst, en fedak r, en çalışkan, en
hakkaniyetli ve en merhametli önderlerinin öncülüğünde sadece halkın
menfaatini düşünen, bunu sağlamak
için uğraşan Gerçek Halk İktidarını
kuracağız.
Halkız Haklıyız e e eğ z!
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Parababalarının demokrasicilik
oyununda son perde:
1 Kasım Seçimleri
Kısmen AKP’nin “başarısı” idi. Ama
daha çok Meclisteki sözde muhalif diğer
üç parti yani CHP MHP HDP sağlamıştı
bu başarıyı AKP’ye!
Nasıl mı?
Kahraman Halkımızın Gezi’de dizinin
üstüne çökerttiği, t Faslara kaçırttığı Tayyipgiller’i; “Ben halkım ama örgütlü değilim, elimden gelen bu kadar, gerisini siz

tıs yok.
Eee, AKP niye tekrar % 49’lara çıkmasın?
Gene 12 Eylül Referandumu’nda 12
Eylül’ü yargılayacağız diyen ve şimdilerde
Amerikancı Kürt Hareketinin kuyruğunda
seyirten; “yetmez ama evet”çiler ve 12 Eylül Referandumu’nda boykot diyen Amerikancı Kürt Hareketi ve ibrikçileri sayesinde yargının AKP’nin hukuk bürolarına
dönüşmesi sağlanmış olmadı mı?

getirin.” diyerek havale ettiği sol, paramparça ve Gezi’ye darbe diyen Amerikancı
Kürt Hareketinin kuyruğunda olduğundan;
ayrıca sözde muhalif Meclisteki partilerin
ise diz üstüne çöken Tayyipgiller’i boylu
boyunca yere serecek bir iradeye ve niyete
sahip olmayışları yüzünden AKP, titreye
titreye olsa da tekrar ayaklarının üzerine
dikilebilmişti.
Soytarı solcularımızın h l kuyruğunda seyirttiği Amerikancı Kürt Hareketi bir
de kalkıp; “Gezi’de seni biz kurtardık.”,
diyerek Tayyipgiller’e ne kadar hayati bir
destek sunduklarını ilan etmekten de kaçınmamışlardı.
Gene Amerikancı Kürt Hareketi ve
soytarıları, bir CIA operasyonu olduğu
ayan beyan belli olan “E r ge n e k on ” , alyo z ” vb. gibi davaların; “Ben savcısıyım.”,
diyen Tayyip’in yanında yer alarak; “Sonuna kadar gidilmeli.”, deyip Silivri’de bu
CIA operasyonuna destek eylemleri yapmamış hatta davada müdahil bile olmamışlar mıydı? Tayyip’in bile riyak rca da olsa;
“Aldatıldım, bu davalar bir kumpastı.” itirafını yaparak ellerini sıvazlayıp, her şeyi
Pensilvanya’daki İblise yıkarak kenara çekilmeye çalışmasına rağmen, yani “savcı”
bile “kumpas” derken bu soytarılarda h l

Bugünkü % 49’larda, Amerikancı Kürt
Hareketi ve ibrikçilerinin “boykot” katkısıyla oluşan ve AKP hukuk bürolarına dönüşen yargının hiç mi payı yok?
Dünyada belki de, ama Türkiye’de mutlaka Tarihin yazdığı en büyük yolsuzluğun
tapelere sızdığı 17 ve 25 Aralık’tan sonra
dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar değil
bir gün, bir saat bile iktidarda kalamazken
AKP nasıl oluyor da h l % 49’lara bile çıkabiliyor?
Bu yolsuzluklara rağmen CHP ve
MHP’nin Ekmeleddin’i aday göstermeleri,
HDP’nin de Selo’yu aday göstermesi sayesinde Tayyip’in ilk turda seçilmesine sebep olarak ve ardından da yetmezmiş gibi
HDP’li Selo’nun seçilen Tayyip’in Meclise
girişini ayakta, hatta huşu içinde alkışlayarak sağlamadılar mı % 49’u.
Ne yaptılar Tarihin yazdığı bu en büyük
yolsuzluk karşısında kayıkçı dövüşünden
başka? Yakasından tutup önce yargıya oradan da çelik bilezik takarak zindana yollayabildiler mi?
Ne dedi CIA’nın Yeni CHP’sinin yeni
kellesi Kılıçdaroğlu:
e r a ık yara maya ağız
Yani vurguncular, hırsızlar, kamu malını lüpleyen rahat olsun, yaptıkları yanları-
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na k r kalacak. E, daha niye sana oy versin
bu halk? Hadi AKP dine oynuyor, MHP
Türkçülüğe, HDP Kürtçülüğe oynuyor.
Sen nesin Yeni CHP? Mustafa Kemal’in,
İnönü’nün, Kuvayımilliye’nin CHP’si misin? Asla değil. O halde sen nesin? Biraz,
AKP, biraz MHP, biraz da HDP mi? O zaman asılları dururken bu halk sana neden
oy versin? Medyanın seni bu kadar pompalamasına rağmen varacağın yer ancak bu
kadarmış. Medyanın yelkenlerine ü ediği
rüzgar da olmasa % 20’lerin de altındasın
demek ki
Ne yaptı sözde milliyetçi Kontrgerilla
partisi MHP?
7 Haziran seçimleri sonuçlanır sonuçlanmaz Tayyip’ten bile önce Erken Seçimi
zorlamadı mı? Bu nedenle de % 49’un en
büyük müsebbibi de sen değil misin?
Ne yaptı Amerikancı HDP?
Mecliste ayakta huşu içinde alkışladığı
Tayyip’in kullanma süresinin dolmak üzere
olduğu tüyosunu alınca ABD patronundan;
“Seni başkan yaptırmayacağız.” naralarıyla meydanlara çıktı önce. Ardından Tayyip’in AKP’sinin seçim
hükümetine fonksiyonsuz hem de
Tayyipgiller’in belirlediği iki Bakan
verdi. Aslında üçtü de, EMEP başkanı event tabanının tazyikiyle son
gün ben oynamıyorum deyince ikiye
düşmüştü. Dahası başkan yaptırmayacağız dediği Tayyip’in AKP’siyle
koalisyon yapabileceğini açıktan
ilan etti. Hatta Tayyip’in Başkanlığını bile kabul edebileceğini zımnen
sezdirir gibi oldu.
E, AKP daha nasıl % 49’ları bulmasın?
“Kumpas” yüzünden seçilmiş
milletvekillerini içeriden çıkartamayan, yıllarca Silivri zindanında
yatmasını içine sindirebilen CHP
ve MHP; zindandaki milletvekilleri
için Meclise gitmeyeceği blöfünü
savuran, tükürdüğünüzü yalayacaksınız diyen Tayyip’i mahcup etmeyerek Meclise giderek tükürdüğünü
yalayan CHP ve bu blöfü bile göze
alamayan MHP karşısında AKP nasıl % 49’lara varmasın?
Daha sayalım mı?
Sanırız yeter!
E, AKP niye tekrar % 49’lara
çıkmasın? Az bile! Bu sözde muhalefet ile bu gidişle % 60-70’leri bile bulabilir.
Bu tablo AKP’nin pervasızlığını, halka zulmünü daha da arttıracaktır. Bu tablo sıranın Türkiye’ye geldiğini, BOP için
Irak, ibya, Suriye’den sonra Türkiye’nin
“Ilımlı İslam” eliyle Parçalanacağı günlerin bizleri beklediğini daha net bir şekilde
göstermektedir. Son yıllarda sürekli vurguladığımız, hançerelerimizi yırtarca haykırdığımız bu felaket, Türki-

İkisi de aynı yere bakıyor

T

ayyip Erdoğan, geçen gün Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını, Barack
Obama’nın ekibinin yürüttüğünü açıkladı:
e mlerde
mal m ar
kama ya ı ı ayı
ama ı kam a ya ı ı
ya a ek ya ıy r
ek le
lar
a l da r araya geld
ları ya ı da azı
medya gr ları yer aldı
ları adı ı md
ylememe gerek y k
al m ar yle er r
rg
l k
lmadığı ı am er e
d ma ld kları ı yleme k a ı a geld ler azıları d y r k adam arı d y r z aıl e a erm y r
z
a ı da arı d ye
k
k m de a a d ye k değ l m
kam a yayı y r e ek d y r k yala ı
rayı rekl k lla ı
akıl yl y r
ları ”
Son zamanlarda üst akıl deyince CIA, Pentagon ve bu haydut kurumları yönetenler anlaşılıyor. Daha sonra Selahattin Demirtaş da Barack
Obama’ya şöyle bir t eet atarak, ironide bulunmuş: ak yle r ey armı
de ylem y r
zal m
ara k
ama
AB-D Emperyalizmi, bir adamı kullanır, sonra çöpe atar. Bundan 9 yıl önce Cüneyt Zapsu,
Tayyip Erdoğan için ABD yönetimine bu adamı
kullanın, delikten süpürmeyin, demişti. Şimdi artık ABD, Tayyip Erdoğan’la son köprüleri
de atmış gibi duruyor. Tayyip Erdoğan açıktan
ABD’yi eleştirir konuma gelmiş. Şimdi, ABD’nin
yeni gözdesi demek ki Selahattin Demirtaş olmuş
oluyor. Tayyip Erdoğan’ın şu sözü tam da kendisinin de sonuna kadar uyguladığı ve uygulamaya
devam ettiği CIA yöntemini açıklıyor. ala ı
rayı rekl k lla ı
Hitler’in propagandisti Goebbels’in geliştirdiği bu yöntemi şimdi CIA kullanıyor. Bizde bir
atasözü vardır:
r adama kırk kere del dere del l r , derler.
CIA bu yöntemle dünya halklarını, sömürge
ülkelerdeki satılmış medya ordusu aracılığıyla
kandırıyor. Örneğin sürekli sosyalist ülkelerle ilgili, yalan iftira haberler, dünya medyasında yer
alıyor.
AKP’nin seçim a şlerinden birinde Se
e y k
rk ye ar deniyor. İşte tam bir
yalan. On üç yıldır halk kesimlerimiz arasında

her türlü ayrım yapıldı. atandaş mezheplerine
göre ayrıldı. Her türlü partizanlık yapıldı. En küçük kamu işyerinde bile yöneticiler AKP’lilerden
oldu. Yandaş sendikalar bu amaçla kullanıldı.
HDP ve Demirtaş’ın “Barış” söylemi de böyle sorunlu bir söylem. Hem AB-D Emperyalizmine on yıllardır yıldır sesini çıkartmayacaksın,
ABD’nin kara gücüyüm diyen PYD’ye destek
olacaksın, Kan gölüne çevrilen Suriye’deki
emperyalist saldırıya iç savaş diyeceksin, sonra da barış, barış, barış diyeceksin. Sahte Barış
sürecinin yeniden tesisi için AB-D’yi, haydut
örgüt NATO’yu bölgemize çağıracaksın, sonra
da “emek, barış, demokrasi” diyeceksin. Bugün
Irak’ı, Suriye’yi, ibya’yı, Yugoslavya’yı kan
gölüne çeviren bu AB-D Emperyalizmi değil mi?
Katil IŞİD çetelerini yaratan, büyütüp besleyen
AB-D değil mi?
ikileaks belgeleri de Selahattin Demirtaş’ın
CIA’nın tezg hından geçtiğini, güvenilir adam
belgesi aldığını gösteriyor.
Yani televizyonlarda seyrettiğimiz
adı a
arı
adı a dere
adı a
r
söylemi
sahte bir söylem. Gerçekten barış istiyorsan, Türk
ve Kürt Halklarının birbirini boğazlamadan Kürt
Sorunu’nu çözecekleri Devrimci özümü istemek zorundasın.
a l
r ad ğ da
e l! demek zorundasın.
Bu ülkenin emekçileri olarak bu tezg hı iyi
görmek zorundayız. İkisi de aynı yere bakan bu
iki güruh, Reyhanlı Katliamı’nda da, Gezi sürecinde de, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında da birbirlerine destek olmuşlardır. Sahte
bir barış süreciyle, halklarımızı oyalayarak birbirlerine düşman etmişlerdir. Diğer İki Parti olan
CHP ve MHP de bu oyunda kendilerine verilen
güranlık rolünü iyi oynamışlardır. Bu iki parti
de AB-D Emperyalizminin tezg hındadır.
Goebbels yöntemleriyle halklarımızı kandıran, kafasını bulandıran bu partilerin, biz emekçilere vereceği, yalnızca acı ve ızdıraptır. Halkın
Kurtuluş Partisi işte bu noktada, geleceğimize
ışık tutuyor. Halkın gerçekleri görmesi için mücadele ediyor. Halk için umut oluyor.
Kurtuluş Partili Bir
Kamu Emekçisi

ye’nin Suriyeleşme süreci bu tabloyla daha
hızlı yol alacaktır ne yazık ki.
T ki gerçek muhalefet yapan, Devrimci muhalefet yapan HKP, Sevrci Soytarı Sahte Sollarının dışında kalabilenleri
derleyip Halkın ve Devrimin Öncü Örgütü
olana dek.
İşte o zaman göstermelik, sonucu AB-D
Emperyalistleri tarafından belirlenmiş sandık demokrasisi aldatmacasına son verecek
olan HKP öncülüğünde halkımız Demokratik Halk Devrimi yolundan yerli-yabancı
Parababaları iktidarına son verip Halk İktidarı eliyle tüm insanlarımızın özgür, mutlu
ve kardeş olduğu Sosyalizmi kuracaktır.
S eçimler v e B iz
Günlük gazetemiz yok. Televizyonumuz, Radyomuz yok. Günlük sosyal medya portalımız yok. Bir de Odatv ve ABC
internet gazetesi hariç sağlı-sollu tam bir
ambargo, Usta’mızın deyimiyle
k mk ma ı altındayız.

Ama dağ gibi, mavzer gibi kesin kanıtlı
doğrularımız, ideolo imiz var. Cesaretimiz
var! Ener imiz var! Fedak rlığımız var!
Dürüstlüğümüz var! Karınca gibi çalışırız!
Bitmez tükenmez azmimiz, inadımız, ataklığımız var!
10’ar dakikalık konuşmalarıyla TRT’de
depremler yaratan, bu konuşmaları nedeniyle sosyal medyada “Dayı” olarak anılarak isminden en çok söz edilen, Usta’mız

Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce ve davranış
mirasını günümüze uyarlayarak geliştiren;
insansever, hayvansever, doğasever; inancıyla, cesaretiyle, bilinciyle, fedak rlığıyla, dürüstlüğüyle ve yaratıcılığıyla örnek
insan, örnek ön d e r genel başkanımız var!
Her biri Usta’ları Hikmet Kıvılcımlı,
önderleri Nurullah Ankut gibi cesur, fedak r, bilinçli, inançlı, dürüst alk eda
olan üyelerimiz var!
A şlemelerimiz, çıkartma ve pankartlarımızla; bildiri dağıtmalarıyla, seçim
arabası faaliyetlerimizle her ne kadar buruva-bezirgan partilerin olanaklarıyla yarışamasak da, bu seçimlerde en fazla seçim
çalışması yapan ve en fazla engellemelerle
karşılaşan Partiyiz.
Tayyipgiller hakkında en fazla suç duyurusu yapan partiyiz. En fazla demek eksik kalır, zira diğer partilerin belki bir iki
şik yetleri ya var ya da yok. Yani devrimci
muhalefetini hukuksal alanda da sürdüren
biricik Partiyiz.
İşte bu özelliklerimiz, çalışmalarımız ve mücadelelerimiz sayesinde, tüm olanaksızlıklarımız ve
ablukaya rağmen 7 Haziran 2015
seçimlerinde 60.413 olan oyumuzu % 42’lik bir artışla 5.347’lere
çıkardık.
Bu artış bizler için elbette bir
başarı. Ama emeğimizin karşılığı
bu kadar olmamalı. Bununla yetinmek bizler için asla bir teselli
vesilesi olmamalı. Özellikle sosyal
medya alanındaki eksikliğimizi
mutlaka aşmalıyız. Her yoldaşımız
bu eksikliğimizi faaliyetlerinin birinci sorunu yapmalı. İşte o zaman
gene emeğimizin tam karşılığını
alamasak da şimdikinden daha başarılı olacağız muhakkak.
Şu ana kadarki emeklerimiz ve
özelliklerimiz bizi Türkiye Devrimci Hareketinin temsilcisi konumuna getirmiş bulunuyor. Eksikliklerimizi aştığımız taktirde bu
temsilciliğimiz dostun da düşmanın da kabul edeceği bir kesinlik
kazanacaktır.
O zaman görev belli yoldaşlar.
Tarih, omuzlarımıza görmezlikten gelemeyeceğimiz, ağırlığını
inkar edemeyeceğimiz bir görev
yüklüyor.
Bu
İDİR. e
bu görev aynı zamanda
H
H
S
.
Bu tarihçil görevimizi başarmanın yolu
da günübirlik işlerimizi başarmak, eksiklerimizi aşmaktan geçiyor.
Halkız! Haklıyız! Yeneceğiz!
02.11.2015

HKP’den emperyalist örgüte hayır!

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları O si AGİT ODİHR , 2 Ekim tarihinde partimize, 1 Kasım Erken Seçimleriyle ilgili görüşme talebinde bulundu. Partimiz, söz konusu örgütün emperyalist bir
niteliğe sahip olduğu gerekçesiyle bu görüşme talebini reddetti. AGİT ODİHR’in görüşme talebini ve Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut imzasıyla gönderdiğimiz cevap metnini aynen yayımlıyoruz.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Demokratik
Kurumlar ve İnsan Hakları
si’nin görüşme
talebi
Sn. Nurullah Ankut Genel Başkan
Halkın Kurtuluş Partisi
No. TRK 2015-1002-13
Sn. Genel Başkan,
02 Ekim 2015
RESMİ O MAYAN TERCÜME
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Demokratik
Kurumlar ve İnnsan Hakları O si AGİT ODİHR tarafından, 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken
milletvekili seçimlerini gözlemlemek üzere Türk yetkililerinin daveti üzerine görevlendirilen, Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti 2 Eylül 2015 tarihinde resmi olarak göreve
başlamış bulunmaktadır. Heyet, Ankara’da görev yapacak
11 uzmandan oluşan ana ekibin yanı sıra, Türkiye çapında
görev alan 1 uzun dönemli gözlemciden oluşmaktadır.
Heyet, bu seçimleri AGİT taahhütleri ve demokratik seçimler için kabul edilmiş olan diğer uluslararası standartlar
ve iç hukuk açısından gözlemleyecektir. Gözlemciler aday
kaydı, kampanya faaliyetleri, seçim kurullarının ve diğer
ilgili kurumların işleyişi, iç mevzuatın uygulanması ile
seçim uyuşmazlıklarının çözümünü izleyecektir. Gözlem
sürecinin bir parçası olarak, Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti
tarafından kapsamlı bir medya izlemesi de yapılacaktır.
Gözlem sırasında, heyet tarafından çeşitli devlet yetkilileriyle, adaylarla, siyasi parti, sivil toplum, medya ve
uluslararası organizasyon temsilcileri ile de görüşmeler de
yapılacaktır. Bu kapsamda, Halkın Kurtuluş Partisi Genel
Başkanı olarak Zat-ı Alinizi de uygun göreceğiniz bir tarihte makamınızda ziyaret etmek istediğimi saygılarımla
arz ederim. Bu görüşmenin amacı Seçim Gözlem Heyeti’nin yetkileri, metodolo isi ve gözlem planları konusunda
bilgi vermek ve yaklaşmakta olan seçimle ilgili konularda
konuşmaktır.
Saygılarımla,
artina Barker-Cig nikov
Politika Analisti

HKP Genel Başkanı urullah Ankut’un
görüşme talebine ilişkin yanıtı
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Temsil ettiğiniz örgüt, emperyalist bir örgüttür. Demokrasi, hukuk, insan hakları maskesi ardında ABD ve AB Emperyalist haydutlarının insanlık dışı vahşi çıkarlarını savunan,
bu amaçla da insanlığı kana ve ateşe boğan, İslam Dünyasını
üzerinde cehennemin en koyu dumanlarının yükseldiği ölüm
tarlalarına çeviren ve 1990’dan bu yana yalnızca Ortadoğu’da
6 milyon civarında masum insanın canına kıyan Emperyalist
Blokun çıkarlarını savunmakla görevli enstrümanlarından
olan bir örgüttür.
ABD öncülüğündeki bu Emperyalist Devletler Koalisyonunun İnsafsızca ve hayasızca saldırıları, şu anda bile, Irak ve
Suriye Halklarına hayatı zindan etmekte ve onların milyonlarcasını canlarını kurtarmak için vatanlarını terk etmeye, plastik
botlar içinde Akdeniz’in güvensiz sularında ölüm yolculuğuna çıkmayı göze almaya mecbur bırakmaktadır.
Bunların olduğu her yerde ölüm celladı da yanıbaşlarında
olur mutlaka.
Eğer onların, insan hayatına zerrece değer verdiklerine
inanmış olsaydık kendilerine; “Bölgemizi terk edin. Böylelikle insanlarımızın yaşamasına göz yummuş olursunuz. Yokluğunuzla katletmekten çekinmeyeceğiniz daha milyonlarca
insanın hayatını bağışlamış olursunuz.”, derdik
Fakat asla böyle bir umut taşımıyoruz. ünkü onların emperyalist karakterini kesince biliyoruz.
Şunu da belirtelim ki, biz kaderci değiliz. Devrimciyiz.
Eğer emperyalist sömürü, saldırı, işgal ve katliam varsa, isyan
da mutlaka olacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz halklarının onurlu, kutsal ve meşru antiemperyalist başkaldırı ve isyanıyla
bu emperyalist çakalları kovacağız. Onları evlerine dönmeye
mecbur bırakacağız. Biz onun mücadelesini veriyoruz. O günler de mutlaka gelecektir.
Sözü uzatmayalım... Tüm bu sebeplerden dolayı sizlerle
görüşmeyi, daha doğrusu örgütünüzle görüşmeyi; siyasi, ahl ki ve insani değerlerimiz açısından utanç verici bir alçalma
sayarız.
Bu sözlerimizin şahsınıza değil, örgütsel kimliğinize,
dolayısıyla da örgütünüze ve onun arka planındaki ABD,
AB Emperyalistlerine olduğunu özellikle belirtmek isteriz.
04.10.2015

urullah Ankut
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
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Kurtuluş Partisi, Gerçek İşçi Sınıfı Partisidir
HKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şahbaz, Yön Radyo’da yayınlanan “Seçim Raporu” adlı programa katılarak Partimizle ilgili soruları yanıtladı.
Genel Başkan Yardımcımızla yapılan bu doyurucu röportajın çözümünü yayımlıyoruz.

HKP Genel Başkan ardımcısı
ö n R ad yo:
“ S e ç i m R a por u” nda
s i z l e r l e bi r l i kt e y i z . Bugün
üç ün cü Seçim Raporu. Konuğumuz
Halkı
r l
ar
e el a ka
ardım ı ı
a a a az Hoş geldini z .
a a a az lda Hoş bulduk.
Y ön
R ad yo:
E ve t ge ne l l i kl e Tür ki ye’de son yıllarda siyaset hep dört parti
üzerinden yürüyor. Sanki dört parti seçime
giriyormuş gibi, aslında çok sayıda parti
va r Tür ki y e ’ de . O pa r t i l e r de s e ç i m e gi r i yor l a r . C i di
m üc a de l e ve r i yor l a r . Bunl a r dan biri de Halkın Kurtuluş Partisi. Şimdi
bize kısaca Halkın Kurtuluş Partisi’ni anlatın bu programda. Halkın Kurtuluş Partisi’ni yeni dinleyen ya da yeni karşılaşanlar
için. Sonra biraz sizden bahsedeceğiz. Ardından hemen gündeme geçeceğiz.
a a a az
lda Hay hay.
Halkı
r l
ar , Türkiye’nin
en eski partisi olan 1920’de kurulmuş
de amı r ar . Bunu söyleyince, adı TKP olan başka partiler de olduğu için kafa karışıklığına neden olabilir,
onu aydınlatmak bakımından belirtmek
gerekir ki,
r
yeler de
H kme ı ıl ımlı’nın ki en genç kurucudur , o en genç kurucunun devamcılarıyız
bi z .
Y a ni
de a a
ar
bi ç i m i ni
alan, 1957’de kapatılan; 1967’de S yal
aze e ’yle yeniden sosyalist ortama çıkan, 1970’de tekrar S yal
aze e ’ y le devam eder Hikmet Kıvılcımlı. O’nun
1971’de vefatından sonra da, ondan devraldığımız bayrakla biz önce e r m
erle
erg aze e ’ni çıkardık. ıkardık derken, bir siyasi grup olduk. Adımız
e rm
erle
ti. ünkü biz
Devrimci Derleniş’i; Usta’mızın
ar
k!
y k erle ! broşüründe dile
getirdiği gibi, tüm devrimci grupların bir
araya gelip birleşip, bir parti kurmalarını
s a vunyor
uz . H â l â da
s a vunyor
uz
onu
ileride açarım.
Sonrasında da 19 9’dan başlayarak
e rm
adele erg
ç e vr e s i n de örgütlenen bir harekettik. Biz, grupların
bir araya gelip partiyi öyle oluşturmalarını, İşçi Sınıfı Partisini öyle oluşturmalarını
arzu ettiğimiz için, bir grup partisi olmaktan hep kaçındık. Ama sonradan gördük
ki, bu kaçınma giderek aleyhimize işliyor,
başkaları partileşip, parti avadanlığını kullanırken, bizim bir dergi çevresi gibi kalmamız aleyhimize işlediği gibi halkımızın
da aleyhine işliyor. ünkü biz sesimizi
yeterince duyuramıyoruz, yeterince örgütlenme yapamıyoruz. Bu durumun sürmesi,
bizim aleyhimize olduğu kadar halkımızın
da aleyhine olduğu için 2005 yılında, bir
grup partisi biçiminde de olsa, parti formatına geçme ihtiyacı duyduk. Kuruluşumuz
1920 olmakla birlikte, üçüncü kuruluşumuz diyelim, 2005 yılıdır. 2005 15 Haziran. 15-16 Haziran’ın yıldönümünde, Şanlı
İşçi Direnişinin, 15-16 Haziran 1970’deki
Şanlı İşçi Direnişinin yıldönümünde kurdukpa
rtim iz i.
Y ön R a d yo:
Peki şimdi Hikmet Kıvılcımlı Türkiye Komünist Partisin kurucularından, sonra da atan Partisi kurucusu.
Şimdi hem Türkiye Komünist Partisi hem
de atan Partisi adıyla partiler var. Siz bu
parti isimlerini neden tercih etmediniz?
İsim hakkı nedeniyle mi? Yoksa başka bir
nedenle mi?
a a a az lda İsim hakkıyla hiç ilgisi yok. Biz Usta’mız Usta’mız
diyoruz Hikmet Kıvılcımlı’ya Gerçekten
Usta’mızdır. Yine zamanımızın elverdiği
oranda o yönde sorularınız olursa onları da
açarız. Usta’mız 1960’lı yıllardan ölümüne
ka da r Halk
r l
e e ’ni kurmayı
önerdi. Yani devrimci grupların bir araya
gelerek Halk Kurtuluş Partisi kurmalarını;
onun etrafında da Halk Kurtuluş Cephesini
örmeleri gerektiğini savundu. Yani bir anlamda 1960’lıların şartlarına uyarladı Parti ve Cephe anlayışını. Dolayısıyla biz de
aynı ismi sırf Usta’mız öyle söylediği için
değil, günümüz şartlarına, günümüzün en
önemli mücadele hede nin halk tarafından
daha iyi anlaşılabilmesi için bu ismi tercih
e t t i k.
Y ön
R ad yo:
Peki, Mustafa Şahbaz
olarak sizi kısaca tanıyalım, ardından gündemle ilgili sorularımıza ve partinizle ilgili
s or ul a r a ge ç e l i m .

usta a ah a

a a a az
lda Yani kısa
başlıklarla şudur: 194 ’de Konya’da doğdum. İlk, Orta ve ise öğrenimini Konya’da yaptım. Üniversite eğitimini Ankara’da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptım. Daha sonra Radyolo i ihtisası
yaptım. Biraz Ankara’da çalıştıktan sonra
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 19 ’den 2007 yılına kadar Uzman olarak çalıştım. Partinin Genel Başkan Yardımcısı olarak mücadelemize h l
de va m e di yor um .

Kurtuluş Partisi
neyi savunuyor?

Y ön R ad yo:
E ve t . Şimdi o zaman Türkiye gündemi yoğun. Bir Ankara Katliamı
var, 1 Kasım Seçimleri var. O sorunlara
geçmeden, ben partinizin ideolo isiyle,
düşüncesiyle ilgili bazı sorular sormak istiyorum, ki o sorulara yanıt verdiğinizde
daha iyi anlaşılabilsin. Bunlardan biri, siz
kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Komünist bir parti mi? Sol parti mi? Ya da solun
Türkiye’de çeşitli renkleri var, işte Ulusalcı
diyen var, diğer şekilde tanımlayanlar var.
Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
a a a az
lda Kirletilmiş
kavramları bir tarafa bırakırsak, en kestirmeden adımız bizi anlatıyor: Halkı
rl
ar y z z. Bizim amacımız; r
ay m ll ye’de, r
r l
Sa a ı’mızda kazandığımız ağım ızlığı
yeniden kazanmaktır. Ne yazık ki Birinci
Kurtuluş savaşımızın bu kazanımını, sonra
gelen, özellikle 1950’den sonra gelen Parababaları hükümetleri Amerikancılık yapacağız diye Amerika’ya emanet ettiler, daha
doğrusu Amerika’ya bağımlı hale getirdiler
üsleriyle, her türlü yatırımlarıyla ülkemizi.
Biz bu bağımlılıktan, yeniden k
bi r
r l Sa a ı’yla çıkmamız gerektiğini, bağımsızlığımızı yeniden ilan etmemiz
gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden adımız
Halkın Kurtuluş Partisi. Yani bu kadar netiz .
Halkın Kurtuluş Partisi deyince de,
İşçi Sınıfı Öncülüğünde, emekçi halkımızın yani; köylümüzün, esnafımızın, küçük
üretmenimizin, emeğiyle geçinen herkesin,
tabi kamu çalışanlarımızın partisi olma
iddiasındayız. ünkü İşçi Sınıfının öncülüğüyle birlikte halkın tümünü bir cephede
birleştirmediğimiz sürece, Halk
r l
e e ’nde bir araya getirmediğimiz
sürece, herhangi bir başarı kazanmamız
mümkün değil. Yalnız
Sı ı ıyla s a d e ce İşçi Sınıfının çıkarlarını savunabiliriz.
Oysa biz tüm halkın çıkarlarını savunuyoruz, ki İşçi Sınıfının çıkarlarından hiçbir
şekilde bağımsız değildir bunlar. Öbürü
İşçi Sınıfı Körlüğü olur. Sadece İşçi Sınıfı
çıkarlarına saplanmak, ki Se d kal zmd r
bunun adı. Biz bundan kesinlikle sakınıyoruz. Biz tüm Türkiye Halkının kurtuluşu için mücadele veren, özdeyişle Halkın
Kurtuluş Partisi’yiz.

Hikmet Kıvılcımlı
ve mücadelesi:
Hikmet Kıvılcımlı kimdir?

Y ön
R ad yo:
Evet. Şimdi bizi dinleyen gençlere biz bir tavsiyede bulunalım.
Girin internete, Hikmet Kıvılcımlı ismini
yazın kimdir, neyi savunmuştur öğrenin.
Hakikaten bambaşka bir kimlikle karşılaşacaksınız. O yüzden biz şimdi Hikmet
Kıvılcımlı’yı anlatmak, tabi bu kısa süre
içerisinde mümkün değil ama Ben size
şunu söyleyeyim, Hikmet Kıvılcımlı’yı
ayıran yani mesela size şöyle diyorlar dışarıda konuştuğumuzda; onlar “Kıvılcımcı” diyorlar. Yani sizi “Kıvılcımcı” yapan,
Hikmet Kıvılcımlı’yı ayıran özellikler nedir? Düşüncesi, ideolo isi nedir?
a a a az lda Y a ni e s pr i l i
bir şekilde söyleyelim; karakaşı, karagözü
değil tabi ... O’nun 1920’lerden başlayarak
hatta daha öncesinden başlayarak, biliyorsunuzdur belki, henüz 17 yaşındayken Kuvayimilliye Savaşı’na katılır. Birinci Kurtuluş Savaşı’nda yer alır. Henüz 17 yaşında
bıyıkları bile terlememiş bir genç iken. O
mücadelede önce
r k l
e e ’ nde
yer alır. Daha sonra
y eğ z
ay m ll ye
m a lığı a t a yi ne di l i r .
Oradan başlayan bir mücadelesi, ant i e m pe r ya l i s t bi r m üc a de l e s i va r . Bu a n t i e m pe r ya l i s t m üc a de l e s i nde
s a de c e a n -

tiemperyalizm kanadının yetmediğinin,
sosyalizmle taçlanması gerektiğinin bilincine vardıktan sonra da sosyalist olur kendisi. Yine kendisinin deyimiyle;
a ı
ay a yer e k
lma ı a kar ı ık ığım
yal
ld m , der.
O nda n s onr a s os ya l i s t t e or i ve pr a t i k
onun yaşam biçimi olur. Ömrünün hiçbir
dakikasını bu mücadelenin dışında düşünemez. Dolayısıyla TKP’nin, 1920’de kurulan TKP’nin, e ge k r
ye d r.
e lk
lları a ka ı’dır, Genç Komünistler Birliği Başkanı’dır.
Oradan başlayarak sürekli teorik ve
pratik olarak Türkiye nasıl kurtulur, Türkiye’de sosyalist bir iktidar nasıl kurulura
kafa yorar. Bunun teorisini kuran TKP’deki birincil adamdır, tek adamdır hatta bize
göre. ünkü diğerlerini elbette takdir ediyoruz; e k H
eğmer’idir, e a
a ara er’ i di r . E l be t büy
k e m e kl e r i
var ama işin teorisini, Türkiye’nin teorik
çözümlemesini yapan kişi H kme
ı ılımlı’dır.
Yine kendi deyişiyle kısaca, özetçe
söyleyeyim ki anlaşılsın: “Bugünkü Türkiye’yi anlamak için” der, “içinden çıkıp
geldiğimiz dünkü Türkiye’yi, yani Osmanlı’yı, içinden bir türlü çıkamadığımız
Osmanlı’yı anlamak gerekti” der. “Osmanlı’yı incelemeye giriştiğimizde de onun İslam ve Bizans Medeniyetleri üzerinde bir
Rönesans olduğunu gördük. O zaman tüm
Tarihi incelemek, Antika Tarihi incelemek
ge r e kt i ” d e r . O r a da n m e de ni ye t l e r ne r e de n
doğdu geldi, medeniyetler nasıl oldu, sınıfsız toplumdan sını ı topluma nasıl atlandı
onun kanunlarını bulur.
ar
l e r m de r buna
ya da
ar el e r m .
İki türlü Tarihsel Devrim tarif eder, bunlara
burada şimdi girmeyelim.
Dolayısıyla bu için teorisini kurar, Türkiye’nin sınıf yapısını tamamıyla, ne diyelim deşifre eder, ortaya koyar, serer. Yani
en sıradan insanın bile kolayca anlayacağı
şekilde sınıf ilişki-çelişkilerini ortaya koyar ve devrim strate isini çizer. Bunun için
TKP’nin 10’uncu yılında sunduğu
l
dizisi vardır. Toplam 7 kitaptan, yanlış hatırlamıyorsam, oluşur. Orada İşçi Sınıfını,
köylülüğü ve diğer kesimleri tahlil eder
İsimleri de ilginçtir.
edek
di ye
ll e ele yi,
r
e ele ’ ni koya
r
ki, sene 1933’tür.
e k
yl de r .
Köylü, İşçi Sınıfının mütte kidir.
ma
r az der. Bu isimlerle araştırıp
sonuca bağlamıştır. Yani Türkiye’nin bütün
sınıf ilişki-çelişkilerini gözümüzün önüne
böyle en kolayca anlayacağımız şekilde
sermiştir. O bakımdan biz Hikmet Kıvılcımlı’nın takipçileriyiz. Hikmet Kıvılcımlı
bu kadar cümleyle anlatılabilir mi?.. ok
daha söz vardır anlatabilecek

Kıvılcımlı işkencelerden
başı hep dik çıkmış
bir devrimci önderdir

Y ön
R ad yo:
Dediğim gibi özellikle
genç kesim artık daha kolay ulaşılabilir bilgiye, oradan sağlıklı bilgiye ulaşabilir
a a a az lda Bir yönünü
söylemeden geçmeyelim Hikmet Kıvılcımlı’nın. Bir diğer özelliği, 22,5 yıl hapishanelerde yatmıştır. Ama hiçbir şekilde
yılmamıştır, mücadeleye hiçbir şekilde
ara vermemiştir, hiçbir zaman inançsızlığa
düşmemiştir, hiçbir zaman mücadeleden
vazgeçmemiştir.
Bur a da bi r a ne kdot
u m üs a a de ni z l e a n latayım. Bir arkadaşımızın er m
ra ’la konuşmasında geçmiş bir anekdot
bu. Kerim Korcan, Hikmet Kıvılcımlı’nın
son hapishaneden çıkışında, 1957 tutuklamasından sonra 1960’da çıkar, buluştuk
diyor. İşte bir yere kadar yürüdük, ee Kerim çok çalıştık, çok yorulduk, biraz dinlenelim dedi, diyor. Bir ara verelim dedi,
diyor. Ben de eyvah dedim, diyor. Hikmet
Kıvılcımlı da mı artık mücadeleye ara verecek, mücadeleden vaz mı geçti acaba? O
da mı yılgınlığa düştü, artık bırakıyor mu
mücadeleyi diye. Oturduk bir çay içtik,
diyor çay bahçesinde. Ee Kerim, bu kadar
mola yeter, hadi mücadeleye devam dedi,
diyor. Hikmet Kıvılcımlı böyle bir kişilik.
Artı, O 22,5 yıllık cezaevine her girişinde, Birinci Şube’nin en ağır işkencelerinden geçtiği halde ağzından tek bir kelime
alınamayan tek adamdır. Tek bir yoldaşını
ele vermemiştir ve bu konuda kendisi der
ki;
l e d re mey e
y k erdem
ld m Bi z e va s i ye t i d e b udr
. Bi z de
elimizden geldiğince bu vasiyetin devamcılarıyız. Bu yönünü de kabartılandırmak
i s t e di m .

Birinci Kuvayimilliye
Türk ve Kürt Halklarının
birlikte verdiği
Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’dır

Y ön R ad yo:
Şimdi daha popüler bazı
konular üzerinden sizin farkınızı anlatmak
için soruyorum. Şimdi Türkiye sol kesiminde bir Kemalizme bakış var. Mesela

bugün “Altı Ok Programı”nı benimseyen,
bunun tamamlanması gerektiğini söyleyen
partiler var. Ya da CHP gibi Atatürk’ün kurduğu ama günümüzde farklı noktada olan
pa r t i l e r va r . Y a da t a m a m e n K e m a l i z m l e
arasına mesafe koyanlar var. Siz daha çok
Kuvayimilliye’den bahsediyorsunuz. Bunu
biraz anlatır mısınız bize bu farkı?..
a a a az lda Şimdi günümüz Türkçesiyle söylediğimiz zaman
rl Sa a ı a m a ye ni ne s i l l e r e e s ki de yi mini de hatırlatalım
ay m ll ye bi z i m
yedi düvele karşı, emperyalistlere karşı
verdiğimiz büyük mücadeledir. 1919’dan
1923’e kadar devam eden ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla taçlanan bir mücadele
bu. Bu, Mustafa Kemal’in kendi deyişiyle;
“Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme
karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme
karşı” verilmiş büyük bir mücadeledir ve
zaferle sonuçlanmıştır. Dünyada zaferle
sonuçlanan ilk kurtuluş mücadelesidir. Bu
bakımdan da dünyanın dört bucağında örnek alınmıştır. Onun ışığından yararlanmış
dünya kadar kitleler, uluslar var. Şimdi biz
bu toprağın insanı olarak bunu görmezsek,
bu
m üc a de l e yi t a kdi r e t m e z s e k bi z de v rimci falan olamayız. Yani devrimci dediğin; kendi toprağını, kendi insanını, kendi
Tarihini öncelikle bilecek. Onun olumlu
yönleri alınacak, olumsuz yönleri arındırılacak. Böyle yapmadığımız zaman turist
de vr i m c i l e r ol ur uz . Tür ki ye ’ yi bi l m e y e n
uyurgezerler oluruz. Dolayısıyla biz çok
şanlı bir kurtuluş savaşı vermiş halkız,
haklarız. Zaten birlikte; Türk ve Kürt Halkı
bi r l i kt e ve r di bu m üc a de l e yi . Bi z bu m ü cadelenin mirasçılarıyız ama bunu burada
bırakmak mümkün değil. Burada kaldığı
zaman zıddına dönüşür. Ki Cumhuriyet
Devrimlerinin açmazı da buradadır, burada
kalıp siyasal kurtuluşu toplumsal kurtuluşla taçlandırmadığı için yani sömürüyü ortadan kaldırmadığı için zıddına dönüşmüştür
z a m a ni ç i nde .
Y ön R ad yo:
Peki, siz bu süreci, kimilerinin dediği gibi 1946 ya da 1950’den sonra
karşıdevrim olarak mı görüyorsunuz yoksa
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 1930’lu yılları,
daha erken yılları da mı?
a a a az lda Daha erken
yılları da kapsıyor. Yani İş Bankası’nın kurulmasıyla 1924’de başlayan süreç, elal
ayar’ın, o zamanki adıyla İktisat ekilliğine, bugünkü adıyla Ekonomi Bakanlığına getirilmesiyle ve ardından Başbakan
yapılmasıyla Parababalarının, emperyalizmin adım adım mevziler kazanarak iktidara
taşınmasıyla başlıyor bu süreç. O yüzden
biz t 1940’lara kadar çıkartmıyoruz. Daha
erken başlayan bir süreç ama 1946’yla birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden
sonra Amerika’dan yana tercih konması
ki o zaman İnönü Cumhurbaşkanı, CHP
iktidarının artık Sovyetler’den tamamen
kopuşup dümeni Amerika’ya kırması;
Amerika’nın uydusu haline gelmemizle
birlikte karşıdevrim süreci hızlanarak devam etmiştir. 1950’yle birlikte artık zaten
zıvanadan çıkmıştır.
Şöyle ki, bir örnek vermeden geçmeyelim buna; Menderes, Dışişleri Bakanlığına
tayin edeceği kişiyi Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği kanalıyla Beyaz Saray’a
soruyor. Bağımsızlık mücadelesi vermiş,
Cumhuriyeti kurmuş Mustafa Kemal’in
mirası Cumhuriyet’in geldiği böyle bir durum var. Yani bu hale getiriyorlar.
O bakımdan biz diyoruz ki; ekmek su
kadar şimdi lazım olan şey, İkinci bir Kurtuluş Savaşı’dır.
Ama bu İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın
farkı nedir?
Toplumsal kurtuluşla taçlandırılması
gerekir. Yani sömürüyü de ortadan kaldırmamız gerekir. Yerli yabancı Parababalarının bütün h kimiyetini sıfırlamamız, ortadan kaldırmamız, yok etmemiz gerekir.
Y ön
R ad yo:
Sevgili dinleyiciler, Seçim Raporu’nda konuğumuz Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şahbaz. Kendisiyle hararetli bir sohbet
yapıyoruz. Bilmiyorum ben zevkle dinliyorum siz ne durumdasınız. İkinci bölümde
de kendisine soracağımız çok soru var. Birincisi Halkın Kurtuluş Partisi dikkat çekici
bir oranda oy aldı soldaki, sosyalist soldaki partiler içerisine baktığımızda. İkincisi
yine özellikle hukuksal anlamda çıkışları
var onları soracağım. Oyu soracağım, onları soracağım bir de günümüzde söylem olarak benzer söylemleri kullandığını düşündüğüm partiler var; onlardan farkları nedir?
Özellikle atan Partisi, Türkiye Komünist
Partisi, Komünist Partisi gibi partilerden.
Sorularımız çok ama bir ara vereceğiz.
Aradan sonra tekrar buradayız.
Y ön R ad yo:
Seçim Raporu’nda Halkın
Kurtuluş Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Şahbaz konuğumuz, devam edelim .
Şimdi sizi Ergenekon sürecinde çok aktif gördük hem alanlarda, hem Silivri’de.
Ama Ergenekon sürecinde çok aktif olan,
hatta birçok üyesi içeride olan dönemin
İşçi Partisi şimdi atan Partisi de vardı. Ya
da diğer kesimler de var. Siz Ergenekon
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sürecini nasıl gördünüz? Nasıl değerlendirdiniz? Sizde bir kumpas, tehdit olarak mı
gördünüz?
a a a az lda Biz daha Ergenekon davası ilk başladığında, bunun bir
CIA operasyonu olduğunu netçe gördük
ve gösterdik halkımıza. Eylemlerimizle de
bizzat halkın görebileceği şekilde tepkimiz i or t a ya koydu.
S i l i vr i e yl e m l e r i nde
ol sun, diğer eylemlerimizde bunu en net şekilde anlattığımız gibi, bu konuda kocaman
bir kitap da yayımladık. Genel Başkanımız
r lla
k imzalı:
ı
rg led ğ
rger lla S er
ey e
ı
rg led ğ
rge ek
a aı Saldırı ı adlı kitabı yayımladık. Y a ni
biz bunu netçe gördük ve gösterdik. Adını
da çok anmak istemiyorum, o zamanki İP,
İşçi Partisi, başlangıçta taraftardı bu CIA
oyununa. O taraftarken bile biz karşıydık.
Yani onlar; Ergenekon davaları iyi davalardır demeye gelen, öyle özetlenebilecek bir
tavır içindeyken, biz bunun bir CIA oyunu
olduğunu netçe ortaya koyduk. 1991’de
Sosyalist Blok un çökmesinden sonra NATO’nun yeni bir yapıya doğru gittiğini,
hatta Türk Ordusu’nun artık NATO içinde
durmasının bir anlamının kalmadığı bir durumda Orduda ABD’ye karşı bir uyanışın
olduğu ve bu tehlikeli durumu bertaraf etmek için, özellikle Ordu Gençliği’nin devrimci geleneğini ortadan kaldırmak için bir
tuzak kurulmuştu. Ona da gireriz belki, biz
Ordu Gençliği’nin bir Devrimci Geleneğinin olduğunu tarihsel süreçte görüyor ve
gösteriyoruz. Yani bu bizim teorik olarak
uydurduğumuz bir şey değil, somut tarihsel olaylar olarak görüyoruz. Ordu Gençliği’ndeki bu uyanışı, yani biz NATO’da ne
yapıyoruz, Amerika’nın niye oyuncağıyız?
Amerika bizimle kukla oynatır gibi oynuyor . Bunda
n va z ge ç m e m i z ge r e ki r de ne n
uyanışı durdurmak için bulduğu bir yönt e m di bu.
Bunun için kimi kullandı?
AKP’yi kullandı, Fettullah’ı kullandı
ve MİT’i kullandı. Gerekli kumpaslar, empaslar yapıldı. Ondan sonra da aldatıldık
diyen bir iktidarımız var malum. E, basbayağı savcısıydın, nerede aldatıldın? Sen
de bu işe teşneydin, hep birlikte yaptınız.
Türk Ordusu’nun başına bu çorabı birlikte
ördünüz.
Y ön R ad yo:
Siz Türk Ordusu’nu özellikle günümüzde, az önce anlattınız, o Halk
Kurtuluş Cephesi’nin neresinde görüyorsunuz?

rdu Gençliği’nin devrimci
geleneği kolay kolay bitmez

a a a az
lda Biz, Ordu
deyince yanlış oluyor onu düzeltelim, Ordu
Gençliği’ni kastediyoruz. Ne zaman Ordu
desek, ağzımızdan öyle bile çıksa, Ordu
Gençliği’ni kastediyoruz. Ordu Gençliği’nin t Osmanlı’dan gelen devrimci bir
geleneği var.
Y ön R ad yo:
Genç Subaylar mı?
a a a az lda Genç Subaylar tabi ... Türkiye’deki her ilerici hareketi
Osmanlı’dan beri irdeleyip geldiğimizde;
eksiğiyle gediğiyle hepsi, elbette tutarlı sınıfsal çözümler getirmiş devrimler değildir
ama, her ilerici atılım Ordu eliyle, Ordu
Gençliği eliyle olmuştur. Yani Kuvayimilliye Hareketi bile henüz 35’lerindeki Subayların, Generallerin öncülüğünü yaptığı
bir devrimci harekettir, ilerici bir harekettir.
Biz zaten Mustafa Kemal hareketini de bir
bur uva devrimi olarak değerlendiriyoruz.
Ama bir bur uva devrimi olarak kaldığı
için kendi içinde antitezini de taşıdığından
dolayı tersine sıçramıştır. Yani çağımızda
iki sınıftan birinden yana olmak gerekir,
olmak zorundasınız. Ya bur uvaziden, bugünkü Finans-Kapital dediğimiz Parababalarından yana olursunuz ya da İşçi Sınıfından yana olursunuz. Bu İşçi Sınıfından
ya da Parababalarından yana olmanın içini
doldurursak; İşçi Sınıfından yana olmak
demek halkı da onun etrafında örgütlemek
anlamına gelir. Yoksa saf İşçi Sınıfından
yana olmak demek değil kast ettiğimiz.
Ama toplumları kurtaracak olan, her türlü
sömürüyü ortadan kaldıracak, hiçbir sömürüden çıkarı olmayan sınıf; İşçi Sınıfı,
bilimsel anlamıyla Proletarya olduğu için
onun yanında olmamız gerekiyor. Ama Birinci Kurtuluş bu tercihi yapamadığı için,
Parababaları safında kaldığı için, ne yazık
ki zıddına sıçramıştır.
Dönersek Ordu Gençliği en son işte
27 Mayıs 1960’ta bir harekat yaptı, biz
ona
l k e r m di yor uz . Bi r i l e r i bo yuna karalamaya çalışıyorlar. Bir baksınlar
bakalım 12 Eylül’e, 12 Mart’a baksınlar.
Bir de 27 Mayıs’a baksınlar; hangisi halktan yana, hangisi halka karşı. Gericilerin
dolduruşuna gelip 27 Mayıs’a sövmek
devrimcilik falan değil. ocukluk yapılıyor, çocukluk hastalığına yakalanılıyor.
27 Mayıs Politik bir Devrimdir, halka bir
nefes getirmiştir. Getirdiği
aya ayla
nefes aldırmıştır. İşte gre akkı ı ge t i r miştir,
l zle me akkı ı getirmiştir,
d
e zg rl ğ
getirmiştir, birçok
kazanım getirmiştir halka ve İşçi Sınıfına.
Yeterli mi?
Elbette yeterli değil. Yeterli olsa zaten
onun adı sosyal devrim olur.
Y ön R ad yo:
Peki günümüz Ordusunda
yine böyle bir Devrimci Gençlik görüyor
musunuz?
a a a az lda O r dua
de v-

ıl

Sayı

1 1

a ım

Parti’mi in Kurucu Genel Başkanı
Hikmet Kı ılcımlı
rimci bir gelenek var. Gençliğin, hep Ordu
Gençliği’ni kast ediyoruz, onu kesin bir
biçimde bir daha belirtelim Gelenekler
her gelenek için bu böyledir öyle birkaç
yılda yok olup gitmezler. Halkımızın t
Şamanizm’den gelen gelenekleri yaşıyor
h l . Biliyorsunuz, diyelim türbe vardır,
türbenin yanındaki ağaca ya da türbenin
lan yerine h l çaput bağlar halkımız. Bu
tamamen Şaman bir gelenek, İslamiyet öncesi bir gelenek.
ady Ordunun da bu geleneği
sürüyor.
a a a az lda Binlerce yıl
ötesinin geleneği. O bile sürerken, Ordu
Gençliği’nin Devrimci Geleneğinin öyle
hemen 3 ayda, 5 ayda, 3 yılda, 5 yılda yok
olması bu mümkün değil.
Ha neye bağlı bu geleneğin olumlu
yönde ortaya çıkması?
Örgütlü halkın davranışına bağlı.
Gene Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı diyor ki:
rd a zme de g der
yal zme de g der
Örgütlü olan sınıfın gücüne bakar. İşçi
Sınıfı mı örgütlü? O mu kitleleri, halkı
yönlendiriyor? Parababaları mı örgütlü?
Parababaları örgütlü olduğu için 12
Mart’ta ve 12 Eylül’de, Amerikancı generaller eliyle faşizme gitmiştir. Biz ileride
halkımızı örgütlersek, halkımız örgütlü bir
güç haline gelirse zaten programımız, parti olarak da amacımız hep budur; örgütlü
toplum yaratmak , Ordu Gençliği’nin halkçı yönü o zaman ortaya çıkacaktır.
ady Ama bakın şöyle bir şeyde
yok mu?
E, mesela siz partinizi 15-16 Haziran’ın yıldönümünde kurdunuz. 15-16 Haziran’daki uyanışa baktığımızda, ardından
işte 12 Mart’a baktığımızda ya da 12 Eylül’e baktığımızda, Ordu o dönem örgütlü
olan İşçi Sınıfı gücünü kırmaya yönelik.
Hatta bunu dönemin Genelkurmay Başkanı; sosyal uyanışın ekonomik gelişmenin
önüne geçtiğini söyleyerek ifade etmiştir.
Böyle de bir durum var ama.
a a a az lda O şöyle bir
durum yalnız. Biz örgütlü derken; sendikada örgütlenmiş, sendika çağırdı diye
meydanlara dökülmüş İşçi Sınıfı hareketini
yeterli bulmuyoruz. Bu işin henüz alfabesi... Asıl bir parti etrafında, İşçi Sınıfı Partisi etrafında hem kendisi örgütlenmiş, hem
halkı kendi etrafında örgütlemiş İşçi Sınıfı
örgütlenmesinden söz ediyoruz. 15-16 Haziran’da böyle bir işçi gücü yoktu. Yani nicelik olarak vardı, nicelik olarak çıktı, ama
bir nitelik olarak örgütlenmiş, gerçek anlamda bir parti önderliğinde örgütlenmiş,
devrimi amaçlayan bir kuruluş değildi. O
kendiliğinden bir hareketti.
Bir de biliyorsunuz Marksizm- eninizmde buna ke d l ğ de
areke ler
denir. Kendiliğinden hareketler çok büyük
bir ışıkla parlar, saman alevi gibi ama aynı
şekilde de söner. Ne zaman ki gerçek öncülüğüne kavuşur, başarı o zaman gelir.
Oradan bir çağrışımla söyleyelim: Gezi İsyanı’mız. Kendiliğinden bir hareketti. ok
büyük bir yankı yarattı. Neredeyse Tayyipgiller iktidarı gitti gidiyor hale geldi. Hatta
Kürt hareketi yeterli desteği verseydi duramazdı. Ama Kürt hareketi destek vermedi.
ady Şimdi Gezi’ye de geleceğim ama bu Ordu bahsini bir soruyla ben
kapatmak istiyorum vaktimizi daha iyi kullanalım. Sizi dinleyen birçok kişi şunu diyebilir, Türkiye de birçok çevre tarafından
söyleniyor çünkü. Bunlar dar e diye. Ne
dersiniz bu suçlama gelirse?
a a a az
lda En başta
bunlar ucuz suçlamalar, diyeyim. Gelelim
işin esasına. enin çok açık bir şekilde söyler ki: “Gerçek bir devrimden söz etmek istiyorsak bur uva ordusunu en azından ikiye
bölmeliyiz, kazanmalıyız ama en azından
ikiye bölmeliyiz. ünkü halkı, örgütlü buruva ordusuna karşı çırılçıplak çıkartmak
cinayetten başka bir şey değildir. Eğer biz
böyle bir davranış koyuyorsak ancak se l
bilgiçleriz demektir.”
Se l lafını kullanır. O bakımdan Ordu
varsın karşımızda olsun biz de onu yenelim diye devrimcilik yapmak, halkı yine
Kıvılcımlı Usta’nın deyimiyle söyleyeyim,
“salhaneye” yani kesimevine, mezbahaya
götürmek demektir. Öyle devrimcilik olmaz. Bu devrimciliğin çocukluk hastalığıdır. O yüzden bizim Ordumuz, Rusya’daki

gibi “Avrupa gericiliğinin kırbacı” arlık
Ordusu da değil. Türkiye’nin her devrimci
davranışında belli bir görev yüklenmiş bir
Ordu Gençliği’miz var. Bu gücü biz halk
olarak, örgütlediğimiz halkla birlikte kazanmak durumundayız. Kendi yanımıza
çekmek durumundayız. ünkü silah gücü
orada. Silahsız halkı o silahlı gücün karşısına sürmek; varsın karşımızda olsun bizi
öldürsün şeklinde bir davranış koymak,
devrimcilikle ilgisi olmayan bir şeydir.

Günümüzde rtadoğu’da
ve ülkemizde yaşanan trajik
olaylar ABD’nin
B P Projesi’nin sonucudur

ady Şimdi 20 dakikamız var.
Daha çok soruyla daha hızlı gidelim isterseniz. 1920’deki TKP’nin ya devamı ya da
bir şekilde o gelenekten gelen günümüzde
diyelim ki Şe k Hüsnü açısından baktığımızda ya da bugünkü TKP açısından baktığımızda, siz bugünkü Komünist Partisi, bugünkü atan Partisi’yle zaman zaman aynı
söylemde olduğunuz noktalar var. Mesela
Kuvayimilliye konusunda, ki Silivri’de bulunmanız falan. E, ana başlıklarıyla bugünkü atan Partisi’yle ve bugünkü Komünist
Parti’yle farkınız ana başlıklarıyla nedir?
a a a az lda Şimdi atan
Partisi’yle, demin de söyledim, söz etmekten pek hazzetmiyorum. Biz onlara
alı lılar diyoruz. Yani kaç kalıptan bu
yana geldiklerini hepimiz herh lde biliyoruz. Yaşımız yetiyorsa biliriz yani. Genç
nesil için bir şey demeyeceğim, yaşı yetmeyenler için. Yani en son geldikleri yer
aray a a ı değ l a a a a ı . Yani
bunun neresinden tutup eleştirelim şimdi.
Bundan, ne diyelim, nasıl söz edelim yani.
Yani en kör göze bile batıyor ki, Tayyip
Erdoğan kendi iktidarını sürdürebilmek,
yeniden tek başına iktidar olmak için bu
savaşı başlattı. Şimdi buna “vatan savaşı”
demek ne kadar gerçekçi, doğru, hangi akla
sığıyor?
ady Ama şöyle bir şey de söyleniyor. Amerika PKK’yle ya da PYD’yle
görüşüyor. Hatta en son PYD’ye silah verdi, dolayısıyla orada Amerika’nın olduğu-desteklediği PKK ve PYD var. Onlar da
Türkiye’ye saldırıyor, Türk Ordusu da emperyalizmin bu saldırısına karşı direniyor.
a a a az
lda Şimdi çok
önemli bir noktaya geldik. Yani atan Partisi’ni bir kenara bırakalım. Türkiye şimdi
1 Kasım’da seçime gidiyor ama seçim meçim hik ye; Türkiye bölünmeye gidiyor.
Amerika iki tarafa; hem Tayyipgiller’e,
hem de PKK tarafına elinizi tetiğe uzatın,
dedi. Ne yazık ki, şimdi bir taraftan Kürt
gençleri, bir taraftan Türk gençleri kıyıma
uğruyor. Türkiye Halkları, Türkler ve Kürtler, Tarihte hiç olmadığı kadar birbirine
düşmanlaştırılıyor. Türkiye Suriyeleşiyor.
ady Siz her iki taraf da Amerika tarafından yönetiliyor diye düşünüyorsunuz?
a a a az
lda Aynen öyle
düşünüyoruz.

Ankara Katliamı’nın
asıl sorumlusu
ABD Emperyalistleridir

ady Peki bu bağlamda sizce
Ankara Katliamı’nın arkasında kim var?
a a a az lda Ankara Katliamı’nın arkasında IŞİD’in olduğu zaten
meydana çıktı yani o besbelli. IŞİD’in arkasında da en büyük ağababası ABD var
bildiğimiz gibi. Bunu kurdu getirdi, El
Kaide hesabı. Onu var eden Amerika’nın
Suriye’ye müdahalesi.
Bunun da en büyük destekçisi kimdi?
İşte Türkiye’ydi, Tayyipgiller’di yani,
Suudi Arabistan’dı, Katar’dı. Şimdi bunu
kimin yarattığı besbelli yani.
Bu cinayet örgütü, Amerika’nın elinde çok muazzam bir koz olarak kullanılır
oldu. Hangi ülkede ne yapmak istiyorsa
IŞİD korkuluğuyla, korkutarak istediğini
yapıyor.

Türkiye Suriyeleştiriliyor

ady Ama Amerika bir yandan
da IŞİD’e karşı savaşsın diye PYD’ye silah
veriyor.
a a a az lda İşte bu; tavşana kaç tazıya tut politikasıdır. Emperyalizm her türlü oynar. ABD Emperyalizm i ni n B O P diye bir haritası var değil mi?
Pro esi var:
y k r ad ğ e
zey
r ka r e .
Bu pro e hayata geçirildiğinde ne olacak?
Ortadoğu’daki 22 ülkenin sınırları değişecek. Yeni bir harita çıkacak ortaya.
Peki, buradan Türkiye nasıl nasibini
alacak?
Üçe bölünerek alacak.
Harita net. Suriye üçe bölünecekti hatta gerekirse beşe bile. Irak bölünecekti ve
bölündü. ibya bölünecekti, bölünmeyi bırakın, ibya paramparça şimdi. Her aşiret
bir devlet.
Amerika’nın eskiden beri var olan bir
strate isi var: “Bin devletli bir dünya” yaratmak. Yani devletleri site devletlerine
indirgemek hatta. Böylece kendisine hiç
rakip olamayacak, sadece pazar olacak, sömürü alanı olacak bin tane devlet olmasını
arzu ediyor. Bunu hayata geçiriyor. Ortadoğu’da bunun adı BOP.
E, Türkiye’de de şimdi Kürt ve Türk

Halkları birbirine düşman haline getirilince
olacak iş nedir?
BOP haritasını hayata geçirmektir.

Kürt Sorunu’nun Devrimci
özümünü savunuyoruz

ady Peki siz Kürt Sorunu’nun
çözümünü nasıl görüyorsunuz?
a a a az Biz Kürt Sorunu’nun
devrimci yolla çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Fakat ne yazık ki, biz sol olarak
yeterince güçlü bir örgütlenme yaratamadığımız için Kürt hareketi içinde de bize
yakın güçlü bir sol hareket olmadığı için,
de r m
z mü hayata geçiremiyoruz.
ady Devrimci çözüm dediğiniz mesela ana dilde eğitim, özerklik
a a a az lda Her şey. Bir
halkın ne hakları varsa tamamı, eksiksiz
tamamı. İki halkın tam kardeşçe, eşitçe,
hiçbir ayırım gözetilmeksizin, hiçbir ayrıcalık olmaksızın birlikte yaşamaları. Bizim
arzumuz budur. Biz ayrıca Marksist- eninistiz diyoruz, Ulusların Kaderlerini Tayin
Hakkını sonuna kadar savunuyoruz ama
biz komünistler olarak, sosyalistler olarak
halkların birliğini savunuruz. Halkların birliğini ama ayrılma hakkı da d hil o halkın
kendi kaderini tayin etme hakkını da tanırız. Burada bir çelişki var gibi görünür ama
bu halkları birbirine yaklaştırır. Ezilen halkın devrimcileri de gene birlikten yana tavır koyarlar. Halklar eğer kendi iradeleriyle
ayrı devlet olmak istiyorlarsa, ayrılmak istiyorlarsa buna da sonsuz saygı gösterilir.
Ama asıl olan halkların bölünüp parçalanması değil, bir arada yaşamalarıdır. Bin
yıllık kardeşliğimizin genişletilerek devam
ettirilmesidir. ünkü zayıf devlet, emperyalizm için yutulacak lokmadır. Bakın
Yugoslavya’ya tahammül edemediler. Yugoslavya şu anda yedi parça, yedi parçanın
yedisinden de hiçbir şey çıkmaz.
ady Peki siz bu çerçevede
HDP’ye nasıl bakıyorsunuz? HDP Kürtlerin haklarını savunan bir parti gibi midir
sizce?
a a a az lda HDP olsun,
PKK olsun, PYD olsun ne yazık ki Amerika’nın dümen suyuna girdiler. Yani Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra orada
bir güç göremeyince, güç olarak Amerika
tarafında yer alır oldular. Bunu açıkça da
beyan ediyorlar zaten. Suriye meselesinde
biliyorsunuz “rol talep ettik Amerika’dan”
diye gelip açıklama yaptılar. Aynı şekilde
gerici örgütlerle 11 maddelik anlaşmalar
imzaladılar. Oysa antiemperyalist bir çizgide durabilselerdi, Beşşar Esad’la bir yapı
oluşturabilselerdi bu gerici rüzg rı püskürtebilirlerdi, tüm dünya halklarına da bir nefes aldırtırlardı. Ama olmadı ne yazık ki...

Kurtuluş Partisi
hayatın her alanında
aktif bir mücadele yürütüyor

ady Hızlı gidiyoruz. Bunlardan biri: 7 Haziran Seçimlerinde Halkın
Kurtuluş Partisi 60 bin oy aldı. Sizin medyadaki görünürlüğünüz çok fazla değil.
Kamuoyunda hani tartışma açısından da
sosyal medya olsun diğer medya olsun o
yüzden birçok kişi şaşırdı. Bu kadar yüksek oy aldığınızı belirtti. Nasıl bu oyu alabildiniz? Bir de bu dönemde nasıl bir seçim
çalışması yürütüyorsunuz?
a a a az lda Ne yazık ki
bur uva demokrasisi denen şey sandık demokrasisi
e demokrasi ile bir ilgisi yok
zaten. ünkü hiçbir alanda eşit bir savaşa
girmeksizin gidip sandıkta boyunuzun ölçüsünü alıyorsunuz diyelim kaba deyimle.
Ama biz hiçbir şekilde parti çalışmasını
seçime indirgemiyoruz. Hatta seçimler bizim için sadece halka sesimizi duyurmak
için bir, ne diyelim, minare diyelim ya da
bir alan diyelim, onun dışında bizim için
büyük bir önem taşımıyor. O bakımdan seçimde şu oyu almak, bu oyu almak, hele
hele şu geldiğimiz aşamada, Türkiye böylesine bir handikabın içerisine, Suriyeleşme handikabının içerisine girmişken bizim
için hiç de önem taşımıyor. Ama partimiz
hiç ara vermeksizin her gün, her saat karınca sabrıyla çalışıyor. Devamlı çalışıyoruz,
örgütlenme yapıyoruz, suç duyurularında
bulunuyoruz, Tayyipgiller hükümetiyle,
Tayyipgiller avanesiyle en sert şekilde mücadele ediyoruz ve halkımız bunu görebildiği kadar görmüş. Ne yazık ki emeğimizin
karşılığı hiçbir şekilde 61 bin oy değil. Bu
emeğimizin karşılığı milyonlar olmalı ama
biz bir ambargo altındayız. Bize verilebilecek en büyük cezayı veriyorlar; görünmez
kılıyorlar bizi. Biz buna
k mk maı diyoruz.
Yani var mıyız kitleler gözünde şu iletişim çağında?
Hiçbir iletişim kanalı bizi görmüyor,
göstermek istemiyor, halkla buluşmamız
engelleniyor. En son örnek İzmir’de arkadaşlarımızın astığı pankartları bir taraftan polis, bir taraftan belediye topluyor.
Bursa’da aynı şey oluyor, arkadaşlarımız
gözaltına alınıyor. Yani seçim faaliyeti yapılıyor; sözde bütün partiler eşit, kendilerini halka serbestçe anlatabilirler. Ama biz
boyuna engelleniyoruz, pankartlarımız ortadan kaldırılıyor, a şlerimiz yırtılıyor zaten haberlerimiz hiçbir şekilde basında yer
almıyor. “Hür basın” diyoruz biz ona tırnak
içinde, hürlükle bir ilgisi yok tabi , Parababaları basını. Bu basın tarafından hep görünmez kılınıyoruz. O bakımdan bu başarımızı küçümsememek gerekir. Tabi bura-

da hak yemiş olmamak için sadece internet
üzerinden yayın yapan, Oda Tv ve ABC
Gazetesi’ni ayrı tutmak gerekiyor. Zaten
onlar “Hür Basın” dediğimiz Parababaları
basınının dışındadır. İlerici, demokrat basındır onlar. K.Y Halk demek ki belli bir
oranda bizi görmüş, bizi anlamış, diyoruz
ady Peki sizin en, özellikle
sosyal medyada en çok görünür olduğunuz
konulardan biri, hukuksal alanda çıkışlarınızdır. Birkaç tanesini anlatır mısınız?
a a a az lda En son güncel olanından söz edelim. Biz Uluslararası
Ceza Mahkemesine Tayyipgiller hakkında
savaş suçu işlediklerine dair suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurumuz yankı
buldu.
ady Savaş suçu derken, Suriye
mi?
a a a az lda Suriye konusunda. Yani bağımsız bir ülkenin içine tne sokuldu. İşte MIT TIR’ları gitti. Bizzat
kendi adamları bunu itiraf etti ki, o TIR’lar
Suriye’ye, ÖSO’ya gidiyordu. ÖSO değil
aslında IŞİD’e gidiyor bunu da herkes biliyor. Bu konuda suç duyurusunda bulunduk.
Bu suç duyurumuzu da Uluslararası Ceza
Mahkemesi ciddiye alarak cevap verdi.
Bunun karşılığında Efkan Ala kendilerine
hakaret edildiğine dair hakkımızda dava
açtı. Karşı savunma yaptık. Savunmayla
yetinmedik Genel Başkan’ımız bir de adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Her
türlü davalaşmaya hazırız, kaçmasınlar
gelsinler davalaşalım, diye meydan okudu. Yani suç duyurularını bir bebeğin cami
bahçesine, cami avlusuna bırakılışı gibi bırakıp kaçmasınlar, gelsinler hesaplaşalım,
dedi. Ne yazık ki Cumhuriyet Savcısı takipsizlik kararı verdi.
ady Peki Ceza Mahkemesindeki süreç bitti mi? Ret mi edildi? Devam
mı ediyor?
a a a az
lda Hayır, henüz devam ediyor. Ama biliyorsunuz biz
onaylamış değiliz Roma Anlaşması’nın
statüsünü. Yani Türkiye’nin doğrudan yargılanması mümkün değil. Ancak Birleşmiş
Milletler’den bir karar çıkarılırsa bu yargılama olur. Yani Birleşmiş Milletler’den
öyle bir talepte bulunur mu Uluslararası
Ceza Mahkemesi onu bilemiyoruz. Onların
inisiyati tabi ama biz görevimizi yaptık.
Bu bir savaş suçudur.
ady Sizin bir de sanırım Cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili bir çıkışınız oldu.
a a a az lda Diplomasıyla ilgili ortaya belgeler çıktı biliyorsunuz.
Bir üniversite mezunu olmadığını belgeleyen belgeler çıktı ortaya. Bu belgeler
çerçevesinde biz Cumhurbaşkanlığı düşmüştür, düşürülmelidir diye Yüksek Seçim
Kuruluna; o yapılmış olan seçim artık ortadan kalkmıştır, yok hükmündedir, Cumhurbaşkanlığı bitmiştir, diye suç duyurusunda
bulunduk. Ama bu suç duyurularımız ve
benzeri pek çok suç duyurularımız var. Tabi hepsi ne yazık ki, hani taş ve yaş duvara vurulmuş yumruğa dönüyor. Gerçek
anlamda hukuk işlemiyor çünkü. Gene
biliyorsunuz hukuk sistemimiz tamamen
AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürüldü.
Ortada bir hukuk falan yok, mahkeme yok
yani.

Hz uhammed’in
ve Dört Halife’nin İslamıyla
Tayyipgiller İslamı
akla kara kadar farklıdır

ady Şimdi son dört dakikaya
girdik ama ben buradan tekrar Hikmet Kıvılcımlı’ya dönmek istiyorum. Şimdi İslami kesimde bazı kişileri okuduğumuzda
Hikmet Kıvılcımlı’ya sanki farklı bir gözle
bakıyorlar ve özellikle de bir Eyüp Konuşması’nda dinden bahsetmesini, orada dini
siyasete alet etme konusunda bir cezaya
uğraması bu tip şeyler anlatılır. Hikmet
Kıvılcımlı’nın ve dolayısıyla sizin dine ve
laikliğe bakışınız nedir?
a a a az
lda Evet şimdi
önce laiklikten başlayalım isterseniz. Biz
tamamen laikliği savunuyoruz ve bunu
da ödünsüz bir şekilde savunuyoruz. Yani
birileri başına başörtüleri takıp da türsanı
savunurken, biz er a r a ağdır pankartları açtık.
Bunu da niye yaptık biz?
ünkü Tayyipgiller’in tarihsel kökenini
biliyoruz. Onlar, tarihsel olarak Tefeci-Bezirg nlığın, t ilk Köleci Toplumdan beri
var olagelen sömürgeci bir sınıfın temsilcileri. Onlardan demokrasi gelmez, onlardan
insan hakları gelmez, onlardan kadın hakları gelmez. Onlar ancak kadını ikinci sınıf,
üçüncü sınıf vatandaş konumuna sokup sömürmeyi bilirler. O bakımdan biz sonuna
kadar laikiz.
Ama dine bakışımızla da gene sol çocukluk hastalığını yaşayan gruplardan
farkımız var. Biz olaylara tarihsel olarak
bakarız. Usta’mızdan bunu öğrendik. Yani
Hz. Muhammed ne idi? Ne yapmak istedi?
Neyi ne kadar yapabildi? Buna bakıyoruz.
Böyle bakınca Kur’an’da tamam bir
sürü Ortaçağa yakışan, bugüne uygulanması mümkün olmayan işte kölelik, cariyelik
vb. bir sürü şey var. Elbette bunları biliyoruz. Onları savunuyor da değiliz elbet de.
Ama ne diyor Hz. Muhammed daha
doğrusu Kur’an?
“Kendine ve yakınlarına yetecek kadar
malı kendinde tut gerisini infak et.”
Nedir infak?

Dağıt, diyor. Yani Müslümanlara dağıt.
Şimdi bunu sonuna kadar götürürseniz
nedir bu?
Sosyalizmdir bu. Biz Hz. Muhammed’in bu yönünü kendimize çok yakın
buluyoruz ve bu anlamda kendimizi Hz.
Muhammed’in devamcısı sayıyoruz.
Oysa şu anda hep din sömürüsü yapan
Tayyipgiller ne yapıyorlar?
Küp üstüne küp yığıyorlar. Onların tek
bildiği şey daha çok kazanayım, daha çok
kazanayım... İnfak diye bir gündemleri yok
yani.
ady Şimdi bazı düşünürler Şiiliği, Aleviliği daha sol bir yorum olarak
görürler. Şu anda da Muharrem ayındayız.
Aleviliğe bakışınız da mı bu şekilde?
a a a az lda Aleviliğe bakılınca olumlu anlamda daha da karmaşık
bir durum var. ünkü Alevilik aynı zamanda Sı ı ız
l mda çıkagelen Türklerin Şamanist geleneklerini de içeren, yani
sınıfsız toplum özelliklerini de içeren bir
özellik taşıyor. O bakımdan sosyal dayanışması daha yüksek olan, sosyalizme daha
açık olan, daha yakın olan, laikliğe daha
yakın olan bir kesimi oluşturuyor. Elbette
o yöndeki sempatimiz daha derin. Yani sadece Hz. Muhammed’in olumlu yönlerini
almanın ötesinde, Hz. Ali’den de gelen, Şamanizm’den de gelen hatta kısmen Hıristiyanlıktan da bile etkilenip, iyi yönlerinden
etkilenip gelen bir özelliği var Aleviliğin.
Mesela em olayı, Cem dediğiniz şey
Kaldı ki cami de aynı görevi yapar Hz. Muhammed zamanında ama şimdi yozlaşmış
durumda ne yazık ki. Yani gerici hatiplerin
vaazları dışında bir şey yapılmayan bir hale
getirildi. AKP’nin arka bahçesi biçiminde
kadroların istihdam edildiği alanlar haline
geldi ne yazık ki. Ama Cem olayına baktığımızda şunu görürüz: Herkes birbiriyle
helalleşecek, hiç kimse kimseyle küs kalmayacak, kimsenin kimsede hakkı kalmayacak ki o Cem’e katılabilsin. Bundan l
bir yaklaşım, sosyal yaklaşım olabilir mi?
ady Siz o zaman, bu Antikapitalist Müslüman olarak görülen çevreleri
de sanki kendinize daha yakın görüyor gibisiniz.
a a a az
lda Kendimize
yakın demeyelim de ama elbette düzene
karşı olmak bakımından bir rezonansımız,
bir yakınlığımız diyelim hadi gene, elbette
va r .
Kurtuluş Partisi,
ady Peki şimdi radyo televizyon programları biraz böyle hızlı hızlı
konu başlıklarıyla gidiyor. Programımızın
sonuna geldik. Sonunda ben size şunu sormak istiyorum.
Bir; Halkın Kurtuluş Partisi’ni takip etmek, öğrenmek isteyenler nasıl takip edebilir? Yayınlarınız var mı? Nedir, gerek diital alanda gerek basılı alanda? Önce bunu
alalım. Sonra bir şey daha soracağım.
a a a az lda Basılı alanda
ayda bir yayımladığımız Halkı
r l
l diye bir gazetemiz var. Bunu aynı
zamanda internet ortamına da koyuyoruz,
orada da bulunuyor. Bir de erle
ayı ları diye yayınevimiz var. O yayınevi
de ağırlıklı olarak Hikmet Kıvılcımlı’nın
ve Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un
kitaplarını yayımlıyor. Onlara da gene internetten erişilebilir. Hem talep edilebilir
kitaplarımız hem de kitaplarımız okunabilir. PDF’lerini koyuyoruz her bir kitabımızın. ünkü biz k r amaçlı kitap basmıyoruz. Biz istiyoruz ki halkımız okusun,
Hikmet Kıvılcımlı’yı anlasın, bizi anlasın.
ady Peki Hikmet Kıvılcımlı’yı daha yakından tanımak isteyen özellikle genç kesim bu Derleniş Yayınları’nda
Kıvılcımlı’nın tüm külliyatını bulabiliyor
mu?
a a a az lda Henüz tümünü yayımlayamadık. ünkü 100’ü aşkın kitabı var Usta’mızın sanıyorum bir 30 küsura ulaşabildik ya da 40 belki. Yayımlarımız
devam ediyor.
ady En azından yaşamı ve kim
olduğuna yönelik
a a a az
lda Tabi , tabi
O bilgileri edinebilecekleri gibi, temel eserlerini de, ki en temel eseri ar
e r m S yal zm dir. En başta sözünü
ettiğim, hani Osmanlı’yı incelemesi oradan
Antika Toplumu incelemeye girmesi ve
Toplumların Gelişim Kanunlarını Bulması,
“Tarih Devrim Sosyalizm” kitabında özet
bir biçimde yani doyurucu bir şekilde konulmuştur o kitapta. Hikmet Kıvılcımlı’yı
en kestirmeden öğrenebilirler. Ama bunun
yanında birçok eserinden Hikmet Kıvılcımlı’yı, teorisini öğrenebilirler.
ady Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler konuğumuz Mustafa Şahbaz’dı. Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Başkan Yardımcısı. Halkın Kurtuluş
Partisi’nin ideolo isini, düşüncesini ve kısa
kısa da güncel konulara bakışını ve tabi ki
Hikmet Kıvılcımlı’yı sizlere anlatmaya çalıştık bir saatlik süre elverdiği ölçüde ama
önümüzdeki dönemlerde, günlerde tekrar
bu mikrofonlarda Halkın Kurtuluş Partisi’ni ve kadrolarını, düşüncelerini, diğer
partilerde olduğu gibi, sizlere aktarmaya
devam edeceğiz. ok teşekkür ediyoruz
a a a az
lda Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
ady Yarın yine Seçim Raporu
programlarıyla hafta boyunca sizlerle birlikte olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
a a a az İyi akşamlar.
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HKP: Seçim propagandamız
kolluk kuvvetleri ve mülk amirlikler tarafından
bilinçli bir şekilde engelleniyor

İ

zmir Gaziemir’de Polis Memurları tarafından 04 10 2015 günü düzenlenen
Tutanakla diğer Gaziemir Kaymakamı
tarafından milletvekili adayımız Tacettin
olak’a 20 ,00 T . İdari Para Cezası Uygulanmıştır.
Öyle ki; tutanakta “Siyasi Partiye ait
pankartın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan
a ş ve pankart asılacak alan olarak
belirlenmiş iki direk arasına asıldığı” yazılı olmasına karşın key bir
şekilde para cezası uygulanmıştır.
- İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde
görev yapan bazı polisler ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile Konak
Belediyesi’nde görev yapan bazı zabıta memurları, pankartlarımızı ve
a şlerimiz toplamaktadırlar. Örneğin, Halit Ziya Bulvarı’nda faaliyet
gösteren İzmir İl Binamızın önünde
asılı bulunan pankartlarımız 1 Ekim 2015
günü akşam ya da gece yarısında indirilmiştir.
- 25 Ekim 2015 günü; Konyaaltı’nda
Kemer çıkışında seçim çalışması yapan
müvekkil Parti Antalya İl Başkanı Hikmet Yılmaz ile Antalya Milletvekili Adayı
Mustafa Yarayan, hiçbir yasal dayanak olmadan, key bir şekilde gözaltına alınmışlardır.
Olay tutanağına göre; müvekkil partinin İl Başkanı ve Milletvekili adayı; “Sarısu Mahallesinde Kemer İstikametine doğru
Opet Petrol karşısında bulunan boş arazide
kullanılmayan demir yığını üzerine pankart
astıklarından bahisle, 29 sayılı Seçim Kanununa muhalefet etmekten” Cumhuriyet
Savcısı Ömer Yurdusev’in talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Müvekkilleri gözaltına alınırken yanlarında bulunan ve içeriğinde “HA KIN İKTİDARI İ İN HKP”
yazılı dört adet pankarta da el konulmuştur.

- 25 10 2015 günü Salihli’de tra k polisleri seçim aracımızı çevirip, aracı parti
görselleri ile giydirmenin ruhsata işli olmadığından bahisle ceza yazmak istemiştir.
- İskenderun’da seçim a şlerimizi asan
üyelerimize polis kabahatler kanununa
göre 100’er T para cezası kesmiştir.

- Aliağa’da polisler seçim araçlarımızı
talip etmişler, sürekli tacizde bulunmuşlardır.
Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kurulu
kararına göre 1 Kasım 2015 Milletvekili
seçimlerinin başlangıç tarihi 31 Ağustos
2015 olarak açıklanmıştır. Bu nedenle bu
tarihle seçim tarihi arasındaki sürede bu
tür denetimler ve gerektiğinde yazılacak
cezalar mülki amirliklerinin değil, Seçim
Kurullarının yetkisindedir.
Anayasa’nın 67. maddesinde yurttaşların “Seçme, Seçilme ve Siyası Faaliyette Bulunma Hakkı”ları tanımlanmıştır. 79.
maddesinde ise; “Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi” YSK’na bırakılmış ve
YSK bu yetkilerinin bir kısmını İl ve İlçe
Seçim Kurulları aracılığıyla kullanmaktadır.
Oysa uygulamada, Seçim Kurullarının
görevini polis yapmaktadır. ünkü Parti-

miz hakkındaki tüm yaptırımları, partimizin siyasal çizgisine karşı hasmane tutum
içinde olan polis tesis etmektedir.
HKP, bugüne kadar hiçbir şekilde devletten Hazine Yardımı almamıştır. Oysa
meclisteki siyasi partiler her yıl Hazine
Yardımı aldıkları gibi, seçim dönemlerinde
bu yardım 3 katı olarak uygulanmaktadır. Öyle ki, 2015 yılında iki seçim
birden olduğundan yardım 6’ya katlanmaktadır.
Örneğin; bu siyasi partilere 2015
yılı için Bütçe’de toplamda 531 milyon ödenek ayrılmıştır. Bunun 29
milyonu AKP’ye, 115,3 milyonu
CHP’ye, 77, milyonu da MHP’ye
ödenmiştir. HDP ise 24. Dönem Milletvekili Seçimlerini bağımsız adaylarla girip, sonradan partileştiği için
bu rakama dahil edilmemiş ise de,
25. Dönemde HDP olarak seçimlere
katıldıklarından 2015 yılı Hazine Yardımını diğer partiler gibi 6 değil de 3 katı olarak
almaktadır.
Görüleceği gibi bu partilerle Partimizin, daha baştan itibaren eşit, adil, dürüst
bir seçim yarışına girmedikleri açıktır.
Bu nedenlerle, yukarıdaki tüm seçim-propaganda ihlalleri sebebiyle, gerek
savcılıklara, gerekse YSK ve ilgili seçim
kurullarına gerekli yasal başvurular yapılmıştır.
Ancak, Parababaları Düzeninden adalet
beklemediğimiz de aşikardır. Adaleti sağlayacak olan Halk İktidarıdır. İşte partimiz
bu halk iktidarını kuracaktır ve o zaman her
tür zalimliğin hesabı tek tek sorulacaktır.
Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 2 .10.215

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel erkezi

HKP, nayasaya, Kanunlara e Yüksek Seçim Kurulunun açık kararına karşı çıkan KP’nin

Seçime girmesinin
engellenmesi için SK’ye başvurdu

k ek Se m

r l a ka lığı a
kara
1- Anayasamızın 24. maddesine göre;
“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi
veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa,
din kurallarına dayandırma veya siyasi
veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama
amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini
veya din duygularını yahut dince kutsal
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye
kullanamaz.”
2 20 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu
7’nci maddesinde; “Siyasi partiler,
Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi
veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa
dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla
veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat
temin ve tesis eylemek maksadıyla dini
veya dini hissiyatı veya dince mukaddes
tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle
olursa olsun propaganda yapamaz, istismar
edemez veya kötüye kullanamazlar.”
Yine 29 Sayılı Seçim Kanunu 5 ’inci
maddenin 1’inci fıkrası; “Propaganda için
kullanılan el ilanları ve diğer her türlü
matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini
ibareler bulundurulması yasaktır.”
Kurulunuz tarafından iş bu konu ile
ilgili yayımlanan genelgeler ve 19.04.2015
tarih ve 705 sayılı kararı başta olmak üzere

diğer emsal kararlar çerçevesinde dini
hissiyatların ve dince mukaddes tanınan
şeyleri alet ederek her ne suretle olursa
olsun reklam ve ilan yapılamayacağı usul
ve esasları benimsenmiştir.
Bu çerçevede 1 Kasım’da yapılacak
genel seçim öncesi AKP tarafından
kullanılacak Hayd
m lla
is im li
seçim şarkısının usul ve esaslara aykırı
olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim
Kuruluna
YSK
başvurulmuştur.
Bunun üzerine kurulunuzca bu seçim
müziğinin kullanılamayacağına karar
verilmiştir.
2- Ancak AKP iktidarı her zamanki
davranışını sergilemiş ve işine gelmeyen
kararınızı tanımamakta ısrar etmektedir.
Basına da yansıdığı üzere T itter’daki
hesabından açıklama yapan Ak Partili
Bekir Bozdağ “CHP’li vekilin itirazı
üzerine YSK, “besmelenin seçimde
kullanılamayacağına”
karar
vermiş.
Sonuçta, CHP sayesinde seçimde besmele
yasak. CHP, besmelesiz kampanya
yapabilir. ma z e m kam a yamıza
e er m ze Hayd
m lla d yerek
a lamaya de am ede eğ z Hayd
m lla
demek, her işe “Bismillah”
ile başlamak, seçim döneminde de bunu
devam ettirmek, dini siyasete alet etmek

M

event Kırca’yı kaybettik
ustafa Kemal’ciydi. Yurtseverdi. Gericiliğe, gericiliğin günümüzdeki en aşağılık temsilcileri
Tayyipgiller’e karşıydı. Usta bir tiyatrocuydu. Halkının sorunlarına sırtını dönen,
ben işimi yaparım gerisi boş diyen sanatçı

tayfasından da değildi. Tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde, sinema lmlerinde işlediği konular, emperyalistlerin ve
yerli satılmışların halklarımıza dayattığı
işsizlikti, pahalılıktı, zamdı, zulümdü.
Sanatçıyım diyerek ortalıkta dolaşıp

değildir. Her işine besmele ile başlamayı
ibadet bilenin “Haydi Bismillah” demesi
dini siyasete alet etmek değil ihlasın ve
normalin ifadesidir. Ama besmeleden
rahatsız birinin,sırf seçimde vatandaşa şirin
gözükmek ve oy almak için “Bismillah”
demesi, dini siyasete alet etmektir.”
demiştir. EK-1
3- Yine 6 Ekim 2015 tarihinde AKP
seçim bildirgesini açıklamak için toplantı
düzenlemiş ve AKP Yüksek Seçim
Kurulu’nun yasak kararına rağmen, “Haydi
Bismillah””tan vazgeçmemiştir. Davutoğlu,
konuşmasını yapmak üzere kürsüye “Haydi
Bismillah” şarkısıyla çıkmıştır. Bu bütün
basın yayın organlarında yer almıştır.
Anayasaya, Kanunlara ve Yüksek
Seçim Kurulunun açık kararına karşı çıkan
AKP, yasa ve hukuk tanımazlığını bir kez
daha kanıtlamıştır. Bu açık yasa ve hukuk
tanımazlık karşısında söz konusu partinin
seçimlere katılmaktan men edilmesine
karar verilmesini istemek durumunda
kaldık.
Gereği
için
bilginize
sunarız.
06.10.2015

Av etin Bayyar
Av Sait Kıran
Genel Başkan rd
Genel Sekreter rd

Tayyipgiller’e biat eden yandaş sanatçılardan olmadı. Halk tarafından sevilen aydın ve onurlu bir sanatçı olarak aramızdan
ayrıldı. eda mesa ı da anlamlıydı:
kd r
dl l
a ırlı
l
e er z
raye e me e m aade ed
a a y r d yada g r mek m d yle
a rk le kalı
mr ye le kalı
a kalı
Daha iyi bir dünyayı biz gerçek devrimciler kuracağız. Halklarımız buna layık, halklarımız daha iyi bir dünyayı hak
ediyor. O dünya kuruluncaya kadar da event Kırca gibi güldüren ve aynı zamanda düşündüren, yaptığı sanatının hakkını
veren, halkının sorunlarına, yaşadıklarına
duyarsız kalmayan sanatçılar da insanlığın kurtuluş mücadelesinde yaşamaya devam edeceklerdir.
Ailesinin ve halkımızın başı sağ olsun.
12 Ekim 2015
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel erkezi

Sayı
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Bir Devlet
Pankarttan korkar mı?

K

orkmaz elbette. Pankart nedir ki?
Bir bez ya da branda parçası.
Ama, pankartın içeriği bir cinayetin gerçek katillerini, sorumlularını
haykırıyorsa işte o zaman o branda parçası tehlikelidir. Korkulmalıdır.
Bu pankartı taşıyanlar suçludur, susturulmaları gerekir.
Neden bahsediyoruz?
Bilindiği gibi, bundan bir buçuk yıl
önce, 13 Mayıs 2014’te, Soma Maden
İşletmesi’nde resmi rakamlarla 301 işçi
kardeşimiz iş cinayetine kurban edildi.

naklar tutulmuş, pankartı taşıyanlar, ağaç
aralarına asanlar ve indirenler, katlayanlar, katlanmış pankartı araca taşıyanlar
ve pankartın konulduğu araç şlenmiş ve
hepsi hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dolayısıyla bir kişi hakkında birden
fazla soruşturma başlatılmış ve davalar
açılmıştır. İlk dava 21 Ocak 2016 tarihinde Akhisar 2. Asliye Ceza Mahkemesinde
görülecek.
Şimdi yazının başına dönersek..
HKP dışında Soma Katliamı davasını izleyen başka gruplar, partiler de var.

Maden üretiminin niteliğinden kaynaklanan iş güvenliği risklerine karşı hiçbir önlem almadan, aşırı üretim zorlamalarıyla
gece gündüz çalıştırılan işçi kardeşlerimiz, bir anda ölüme gönderildiler.
Katliam sonrasında ise patron ve
yedi üst düzey yönetici tutuklu olmak
üzere 47 mühendis Akhisar Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılanmaktalar. Oysa
kazadan önce madende denetimler yapan müfettişler kastlarını bırakalım , en
azından kusur ve ihmalleri nedeniyle yargılanmaları gerekirken, yargılanmıyorlar.
alışma Bakanı, Ener i Bakanı ve diğer
sorumlular da aynı şekilde...
Hele hele Soma Cinayetinden sonra,
Soma’nın merkezine gelerek, 19’uncu
Yüzyıl Avrupası’nda yaşanan ölümlü
maden kazalarından örnekler vererek;
rkada lar
lar lağa eylerd r
ya ı ı da ı ra ı da
lar
ar
kaza lmaya ak d ye r ey
y k diyerek katliamı ha etmeye ve
sorumluların suçlarını gizlemeye çalışan,
dahası kendisini protesto eden bir maden
işçisini de danışmanına acımasızca tekmeleten dönemin Başbakanı Tayyip ise
hiç akla gelmiyor.
Daha doğrusu dava, bilinçli bir şekilde bu noktadan uzaklaştırılıyor.
Bu sorumluların da yargılanmaları
gerektiğine dair başvurularımız suç duyurularımız hep sonuçsuz kalıyor.
Biz, Soma Katliamının ilk gününden
itibaren bu cinayetin, Parababalarının
aşırı k r uğruna işçi kardeşlerimizi bile
bile ölüme göndermesi sonucu yaşandığını, bunda bu madenlerden elde edilen kömürü bedava halka dağıtarak oy
avcılığı yapan Ortaçağcı hükümetin de
payının olduğunu söyledik. Yazdığımız
S
S içerikli pankartla
bu katliamın sorumlularını bir cümlede
teşhir ettik.
Duruşmaların başladığı 13 Nisan
2015 gününden itibaren, devam eden her
duruşmaya bu pankartımızla katıldık ve
gün boyu duruşma salonunun bitişiğindeki parka astık katliamı teşhir eden pankartımızı.
Polis her zamanki gibi resimliyor, kameraya kaydediyor.
Ama bir de ne görelim, iyi saatte olsunlar bizim pankartımızdan
m ra ka ı a Hakare suçunu çıkarmış.
Öyle ki, her duruşma için ayrı ayrı tuta-

Onlar da farlı içeriklerde pankartlar taşıyorlar. Ama onlara bir dava açılmıyor,
HKP’lilere açılıyor.
Neden?
İşte burada devletin pankarttan korkusu ortaya çıkıyor.
Zira pankartta, bu sömürü düzeninde
bu tür katliamların hep yaşandığı ve yaşanacağı anlatılıyor. Mahkemede yargılananların görünürdeki güranlar olduğu,
asıl suçlunun Parababaları devleti olduğu
haykırılıyor. Bu nedenle de Halkımız, bu
düzenin değişmesi için mücadeleye çağırılıyor. Yani sorunun özü kavranıp, zinciri
sürükleyecek ana halka gösteriliyor.
Böyle olunca da iyi saatte olsunların
dikkati bu yana kayıyor.
Devlet, işte bu pankarttan korkmaya
başlıyor.
Peki, pankartı asanlar devletten korkuyorlar mı?
Zinhar!
ünkü yaşamı boyunca İşçi Sınıfı davası uğruna mücadele etmiş, bu uğurda
yoldaşlarını şehit vermiş, faşizmin zindanlarında bedeller ödemiş Proletarya
Sosyalistlerinde devlet korkusu olur mu
hiç?
301 madencinin bir avuç Parababasının azgın sömürü çarkında canlarıyla
bedel ödediği bu katliamdan sonra, bir
pankart nedeniyle hapse atılmanın hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını çok
iyi biliyor bu devrimciler. O nedenle de
polisin her duruşmada yaptığı şlemelere ve açılan davalara aldırmadan, inadına
aynı pankartı taşımaya ve gün boyu parka
asmaya devam etmekteler. Anlaşılan bu
gidişle Katliam davasının duruşma sayısı
kadar da pankart davası olacak.
Adamlar, kendi koydukları bur uva
hukuk kurallarına uyma zahmetine bile
katlanmıyorlar.
Hiçbir şekilde “hakaret” suçunun unsuru bulunmayan bu pankarttan dava açıyorlar. Amaç Tayyip’e yaranmak. Key lik diz boyu. Ya da benden çıksın da mahkemede ne olursa olsun düşüncesindeler.
Soruşturma aşamasında;
a kar a yaza
z ye y e
ld ğ m ar
r ya e
dr e
de ay e ka ılıy r m diye ifade veren
devrimciler yakında yargıç karşısına çıkacaklar.
Bakalım o zaman kim kimi yargılayacak.
Göreceğiz.q

ıl
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an lsun Ekim Devrimi’ni aratanlara!
an lsun Devrimler Kartalı enin’e!
Tarihe Ekim Devrimi olarak geçen bu devrim sadece Rusya tarihini değiştirmekle kalmamış Dünya ve Türkiye tarihi üstünde de ciddi ilerici atılımlara yol
açmıştır. Emperyalizme karşı birlik olan halkların elbet za ere ulaşacağı böylece
kanıtlanmıştır.
undan tam 9 yıl önce Rusya’da
ve Dünyada ilk defa emperyalistler
ve onların yerli işbirlikçileri yıkılmış ve Bolşevik Partisi’nin önderliğindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
SSCB kurulmuştur.
Peki, nasıl olmuştur da dünyada büyük
bir güce sahip olan arlık Rusyası yıkılmış, yerine Sosyalizm kurulmuştur?
İlk olarak çok kişi tarafından doğru
olarak bilinen ama aslında yanlış olan bir
şeyle başlayalım. Birçoğumuz Ekim Devrimi’nin tarihini 17 Ekim 1917 olarak bilir.
Ama öyle değildir, Ekim Devrimi Miladi
Takvime göre 6 Kasım 1917’de, artık terk
edilmiş olan ülyen Takvimine göre ise, 25
Ekim 1917’de gerçekleşmiştir. Devrimin
tarihinin 17 Ekim olarak yanlış bilinmesindeki etken ise Ekim Devrimi ile ilgili yazılan yazıların, söylenen
şarkı ve türkülerin aslında 1917 yılının 17’sini
belli etmek amacıyla
17 Ekim denilmesinden
dolayıdır.
Ekim
Devrimi’ne
giden yıllara bakarsak
aslında o yıllarda da
arlık Rusyası tarihini
etkileyen birçok önemli olay yaşanmıştır.
Bunlardan biri de 1905
Ayaklanmasıdır. 1905
Ayaklanmasına şöyle
bir bakacak olursak;
Rus
arı
2.
Ale andr, 1 Mart 1 1
günü Narodnaya olya,
Türkçesi ile Halkın İradesi örgütü üyesi bir
kişi tarafından öldürülür. Yerine geçen ar
3. Ale andr İmparatorluğu demir yumrukla yönetmeye başlar. Devlet kurumlarını ve
kiliseyi otokrasisine boyun eğdirir. 1 94
yılında ölünce yerine oğlu 2. Nikolay geçer. 1905 Devrimi sırasında başta 2. Nikolay bulunmaktadır.
ar’a ve onun ülkeyi diktatörce yönetmesine karşı Aralık 1904’de St. Petersburg kentindeki Putilov fabrikası İşçileri ayaklanır. Bunu takiben şehrin diğer
fabrikaları da greve destek verir ve şehirde
üst üste grevler, boykotlar, mitingler yaparak ar’ın ülkeyi zalimce yönetmesine
karşı bir araya gelir işçiler.
St. Petersburg İşçileri kitlesel bir gösteri yapmak amacıyla Kışlık Saray’a doğru
yürüyüşe geçerler. Amaçları sarayın önünde ar’a taleplerini iletmektir. Ama ne yazık ki arlık Askerleri silahlarını işçilerin
üstüne çevirecek ve binlerce kişiyi katledecektir. Bu olay tarihe “ Kanlı Pazar” olarak
geçer. ar’ın bu saldırısı üzerine ülke genelinde bir ayaklanma başlayacaktır. Ayaklanma Rusya’nın bütün merkez şehirlerine
yayılır ve bunun üzerine ar işçilerin gözünü boyayabilmek amacı ile bir Devlet
Duması’nın yani Meclisinin kurulmasını
önerecektir. Aynı zamanda ar, kısa bir sü-

B

rede bir anayasayı, parlamentoyu ve emekçileri koruyan bir dizi yasayı kabul etmek
zorunda kalacaktır.
O zamanın kendine sol, devrimci diyen ama gerçekte küçükbur uva liberal
reformculuğundan öteye gidemeyen partileri, Bolşeviklerin, o zamanki adıyla Rus
Sosyal Demokrat İşçi Partisi RSDİP ’in
uyarılarına aldırmayacak, Bolşevikler tüm
bu yapılanları ar’ın kendisini ve re imini
koruyabilme, sadece emekçi halkın gözünü
boyayıp kendi paçasını kurtarma amacıyla
yaptığını söyleyecektir. Ama ne yazık ki
kendine sol diyen partiler ar’ın kuyruğuna takılıp İşçi Sınıfının yapacağı sosyalist
bir devrimin sadece bur uva devrimi olarak
kalmasına ön ayak olacaklardır.
1905 Ayaklanmasını enin şu sözlerle
tanımlar:

ge el r a ı lma aydı e
a
e r m e de
km
e r m ya ıla l rd
Ekim Devrimi’nden sonra da 191 1922 yılları arasında, Bolşevikler önderliğindeki İşçi Sınıfıyla Emperyalistlerin
desteklediği Rus Bur uvazisi arasındaki
savaşta Menşevikler karşıdevrim cephesinde yer alacak ve Kızıl Ordu’ya karşı savaşacaklardır. Bu tarihte enin ra da
adlı gazeteyi Rus Sosyal Demokrat Partisi
Bolşevik ’in yayın organı olarak çıkartacaktır.
enin, 1912 yılından sonra RSDİP B ’in örgütlenmesine büyük önem verir
ve fabrikalarda, tarlalarda insanları devrim sa arına çekmek için çalışmalar yapılır. Tabiî bu çalışmalar sırasında Bolşevik
Partisi büyük zorluklar çekmektedir. 1905
Ayaklanması’ndan sonra kurulan arlık
Duması, İşçi Sınıfına ve sosyalistlere karşı
bir taraf olmuş ve ar’ın yanında yer alarak devrimcilere karşı saldırılara başlamıştır.
İşte bu şartlar altında 1914 yılında 1.
Emperyalist Paylaşım Savaşı başlamış ve
arlık Rusyası da bu savaşa katılmıştır. Zaten durumu kötü olan İşçi Sınıfının sırtına
bir de savaş yükü bindirilmiştir. İşçiler
cephelerde hayatını kaybetmiştir. Bu du-

Bir Film:

ocukların masumiyeti:
Kaplumbağalar da çar

Y

azıya,
a ma
ad ’nin
e me
ad sözleriyle başlamak bence yapılacak en doğru
giriştir:
lm m d k a r e a ler
l kaları a k r a ed le
m mam d ya
kları a
a e mek y r m
Aslında Bahman Ghobadi bu sözü ile
savaşlardan en çok çocukların zarar gördüğünü dile getiriyor. Dünyanın en masum canlıları çocuklardır deniliyor, a m a
dünyanın en cani insanlarının da en çok
katlettiği çocuklar oluyor.
Filmi anlatmaya başlamadan önce kısaca yönetmeni tanıtmakta fayda olacağını

düşünüyorum. Bahman
Ghobadi için Kürt Sinemasının en önemli yönetmenlerinden bir tanesi
diyebiliriz. Ghobadi, aslında lmlerinde kendini
bulmaktadır. ünkü kendisi de, anlattığı çocuklar
gibi, yaşama çocuk yaşta
çalışarak başlamıştır.
Bahman Ghobadi, yaşamının en önemli iki olayından birini, bir fotoğraf
dükk nının önünden geçerken bir fotoğrafın ilgisini çekmesiyle,
diğerini ise bir kütüphanede
ma y
lmler adlı kitabı tesadüfen eline aldığında yaşadığını söylemektedir.
Bahman Ghobadi çekmiş olduğu lmleri ile değişik dallarda ödüller almış ve
çekmiş olduğu lmlerde asla çocuklardan
vazgeçmeyerek Kürt Sinemasını beyaz
perdeye taşımıştır.
Ghobadi’nin bir diğer özelliği ise lmlerinde çoğunlukla profesyonel oyuncu
kullanmıyor oluşu. Tabiî ki böyle kısa bir
yazı ile Bahman Ghobadi gibi yönetmenleri anlatmak mümkün değil. O yüzden

rumda İşçi Sınıfı ve tüm ezilenler devrime
daha çok inanmaya başlamış ve onu tek
gerçekleştirebilecek parti olan Bolşevik
Partisi’nin etrafında birleşmeye başlamışlardır.
İşçi Sınıfı kendisine yapılanlara daha
fazla dayanamamış ve 1917 Şubatı’nda
Bolşevikler öncülüğünde yeni bir ayaklanma başlatmıştır. İşçi Sınıfının kararlılığı sayesinde ayaklanma başarıya ulaşmış ve ar
2. Nikolay tahttan alaşağı edilmiştir. ar’ın
tahttan indirilmesinden sonra Duma’da
bulunan ve ar’a yakınlığıyla bilinen
milletvekilleri Geçici Hükümeti kurmuş
ve yönetim bur uvazinin eline geçmiştir.
enin ve Bolşevikler, Geçici Hükümetin
İşçi Sınıfına ve ezilen halka karşı hiçbir şekilde yardımının olmayacağını bu yüzden
de geçici hükümete destek verilmemesini
söylerler. Bolşevik Partisi ar’ın devrilmesinden
sonra kurulan bur uva geçici hükümete karşı, İşçi,
Köylü ve A ker S ye ler ni kurmuştur.
Nisan ayında Rusya’ya
dönen enin burada
a ezler ni yayınlar ve
devrimin parolasını söyler:
“B ü
k dar S ye lere .
Bu parola ile bu sefer
de bur uvaziyi ve onun
Meclisini ortadan kaldırmak isteyen başta İşçi
Sınıfı olmak üzere, Köylülük ve ezilen diğer tüm
kesimler geçici hükümete
başkaldırır ve tarihin en şanlı devrimini,
“ km e rm
İşçi Sınıfının önderi
enin öncülüğünde gerçekleştirirler.
Tarihe Ekim Devrimi olarak geçen bu
devrim sadece Rusya tarihini değiştirmekle
kalmamış Dünya ve Türkiye tarihi üstünde
de ciddi ilerici atılımlara yol açmıştır. Emperyalizme karşı birlik olan halkların elbet
zafere ulaşacağı böylece kanıtlanmıştır.
e biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Ekim Devrimi’ni ve onu yapanları selamlıyoruz. Günümüzün baş düşmanı olan
ABD, AB Emperyalizmine ve onların yerli
işbirlikçilerine karşı yapacağımız savaşta
Ekim Devrimi’ni örnek alıyoruz. e diyoruz ki:
Bugün Ortadoğu’yu ve Türkiye’yi BOP
Planı çerçevesinde kan gölüne çevirmeyi
amaçlayan ABD-AB Emperyalizmine
geçit vermeyeceğiz. e Rusya’da Bolşeviklerin yaptığı gibi ülkemizde de bunu
biz Halkın Kurtuluş Partililer yapacağız.
atanımızı Emperyalizme peşkeş çekmek
isteyenleri vatanımızdan kovup Türk-Kürt
Halk Cumhuriyeti’ni kurup Sosyalizmi zafere ulaştıracağız!.. 25.10.2015

Kurtuluş Partili
Bir Genç oldaş
lmi anlatmaya geçelim...
Film, Bahman Ghobadi’nin en iyi yapıtlarından bir tanesi bana göre. Ghobadi,
bu lminde ABD’nin Irak’ı işgalinden
dolayı köylerinden olmuş, Irak-Türkiye
sınırında çadırlarda yaşayan insanları ele
alıyor. Filminde, başrol oyuncuları olarak
ise savaştan zarar görmüş masum çocukları oynatıyor.
Filmdeki çocukların hepsinin ayrı
hik yeleri var ama gr ’inki bambaşka.
Agr n’e Hale el Kız diyorlar. Katliamda uğradığı tecavüzün ardından 14 yaşında anne olmuş küçük bir çocuk. Agr n
bu durumu kabullenemiyor ve kurtulmak
istiyor bu kötü durumdan. Tecavüz sonrasında dünyaya gelen küçük kör çocuğu
( ga kabul edemiyor. Bırakıp gitmek
istiyor. Ama hayatta, kollarını kaybetmiş
abisinden başka kimsesi yok. Agr n’in abisi H e n gov
geleceği dair rüyalar görüyor.
Hengov, Agr n’e nazaran kardeşinin çocuğunu kabulleniyor ve her zaman onu korumak istiyor. Aslında lmin ismi de buradan geliyor:
a l m ağalar da ar .
Sırtındaki yükü olmasa kaplumbağaların
da uçabileceğini düşünürsek, kabuğun
ağırlığını taşıyamadığı için özgürlüğüne
kavuşamayan Agr n’i çok daha iyi anlarız.
Tabiî lmde bir de köyün her anlamda
önderi konumuna gelmiş
yd lakaplı bir çocuk var. Köyün her işini çözmeye çalışıyor. Savaştan haberler vermek
için uydu kuruyor köye. En önemlisi
kimsesiz çocuklara önderlik ediyor. Ge-

İ

Bugün bu ülkede CHE olmak

nsan soyunun en büyük düşmanı
olarak nitelemiş ABD ve AB
Emperyalistlerini,
Kahraman
Gerilla CHE. Bu zalimlerin sömürüsü
kaldırılmadığı, sınıf olarak varlıklarına
son verilmediği sürece rahat yok Dünya
Halklarına. İşte bugünlerde CHE olmak,
insan soyunun en büyük düşmanları
AB-D
Emperyalistlerinin,
Dünya
Halklarını birbirine kırdırma pro elerine
karşı olmaktır. AB-D Emperyalistlerinin
bin ülkeli bir dünya yaratmak için
Halkları birbirine düşürme planlarına
karşı mücadeleyi hep yükseltmektir
bugün CHE olmak.
Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda,
bu güzelim coğrafyada bugün CHE
olmak,
a l mer ka r ad ğ da
e l diyebilmektir, haykırabilmektir.
AB-D Emperyalistlerinin ülkemizi en az
üç parçaya bölme pro esi demek olan e
Se r’e karşı çıkmaktır CHE olmak. AB-D
Emperyalistlerine Ortadoğu’da ikinci
bekçi köpekliği yapacak olan Müslüman
İsrail’e karşı çıkmaktan geçmektedir
CHE olmanın yolu. Bugün bu ülkede
CHE olmak Antiemperyalist olmaktır.
Kararlı, tutarlı, esnemeden, bükülmeden,
bir an bile olsun Emperyalistlerin
oyunlarına kanmadan, o zalimlerin umut
kaynağı olmadan, demokrasi-özgürlük
masallarına inanmadan, sürekli tıpkı
CHE gibi mücadele verebilmektir CHE
olmak.
Türkiye’de bugün CHE olmak, bu
topraklarda binlerce yıldır kardeşçe
yaşayan Halkları düşmanlaştırma ve bu
toprakları kan deryasına dönüştürme
demek olan Sözde Ermeni Soykırımı
Yalanına karşı çıkmaktır. Kuvayimilliyeci
atalarımızı Soykırımcı, cani yaftasıyla
yaftalamamaktır bugün bu ülkede CHE
olmak. Mazlum Halklara, CHE ve
Fidel’e örnek olmuş, dünyada ilk kez
bir Antiemperyalist Kurtuluş Savaşını
zaferle taçlandırmış Mustafa Kemal ve
mücadele arkadaşlarını bir halka soykırım
uygulamakla suçlamamaktır CHE olmak.
Bu topraklarda bugün CHE olmak,
Kürt Sorunu’nda Devrimci
özümü
savunabilmektir. Nasıl ki CHE atin
Amerika
Halklarının
birliği
için
mücadele ettiyse, ömrünü bu ideali
gerçekleştirmeye
adamışsa,
bugün
CHE olmak, Edirne’den in Sınırına
kadar Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni
savunabilmektir, yeni bir Sovyetler
demek olan bu idealin gerçekleşmesi
için mücadele verebilmektir. Bugün CHE
olmak Antişovenist olabilmektir.
İçinden geçtiğimiz bu karanlık
günlerde, parçalanmak istenen bu
topraklarda CHE olmak, insan soyunun
en büyük düşmanlarının en aşağılık
işbirlikçileri
Tayyipgiller’e
karşı
olmaktır. AB-D Emperyalistlerinin lımlı
lam r e adını verdikleri, İnsanlığın
Ortaçağ karanlığına mahk m edilmesi
demek olan Şeriata karşı olmaktır bugün
CHE olmak. “Türban insan hakkıdır,
özgürlüktür” dememektir CHE olmak.
Gerçekten CHE olmak “Türban özgürlük
değil esarettir”, “Şeriat Ortaçağdır”,
“Şeriata karşı ya birleşmek ya ölüm” diye
haykırabilmektir. Bugün CHE olmak
Antifeodal olabilmektir.
Bugün bu ülkede CHE olmak,
sert
esen
gericilik
rüzg rlarına
kapılmamaktır. Bu rüzg ra kapılıp, AB-D
Emperyalistlerinin gerici ideolo ilerini

çimlerini sağlamaları için mayın temizlemelerini ve satmalarını sağlıyor. at pat
bildiği İngilizcesi ile tercümanlık yapıyor.
Savaşa karşı köye silahlar alıyor. Onun
kullanımını çocuklara öğretiyor. Kısacası
köyü çekip çeviriyor. Tabiî bir de “H al e p el Kız a şık oluyor.
Uydu’nun, köylülerin kirli olduğu yani
lanetli olduğu gerekçesiyle su içmediği su
kaynağından, Agr n için Ne roz inancında iyi şansın temsili olan kırmızı balık çıkarabileceğini söylemesi ise lme ayrı bir
güzellik katıyor.
Tarlalardaki patlamaya hazır mayınları,
içi boş mermi ve füze kovanlarını toplayan
çocuklar, aslında her daim savaşla iç içedirler. ocuklukları çoktan ölmüştür ama
içlerinde yaşayan çocuk asla ölmemiştir.
Kendilerine zorla dayatılan hayatları sorgulama şansı bile bulamadan yaşayan ama
savaşın yaşattığı acımasızlıklara meydan
okurcasına, ölüm tarlalarında ekmek kavgası veren küçük yaralı bedenlerin hik yesi diye adlandırabiliriz bu lmi.
Riga’ya her baktığında o geceye dönen
Agrin’in, Riga’yı mayınlı arazinin ortasındaki ağaca bağlayıp ölüme terk etmesi,
Satellite’in Uydu Riga’yı kurtarmaya çalışırken mayına basıp yaralanması üzerine
Hengov’un, Uydu’ya gönderdiği “Yarın
her şey bitecek” mesa ı ve aynı gece Saddam hükümetinin devrilip Amerikan askerlerinin köye girmesi, lmin aslında en
can alıcı bölümüdür. Filmde, baştan sona
ABD’nin kurtarıcı olduğu hissi uyansa da,

baş tacı yapmamaktır CHE olmak.
Tıpkı CHE gibi Bilimsel Sosyalizme
olan inancı sürekli bilemektir CHE
olmak. Marksizm- eninizm’in ışığını
olaylara düşürüp çözümler, taktikler
üretebilmektir. Bugün CHE olmak,
insanlığın kurtuluş bilimine inancını
bir an olsun kaybetmemektir, bilincini
hergün bileyebilmektir, kararlılığını
hiçbir zaman kaybetmemektir.
Bizi biz yapan değerlerin AB-D
Emperyalistleri ve yerli satılmışlar
eliyle erozyona uğratıldığı bugünlerde
CHE olmak, insan, hayvan, doğa, bitki
sevgisiyle dolu olabilmektir. Bu sevgiyi
mücadelenin temeline koyabilmektir
CHE olmak.
Bugün CHE olmak,
a a
Sı ı ımız gelmek zere deyip İşçi
Sınıfı denizine boylu boyunca dalmaktır.
Devrimci Sınıf Sendikacılığı ilkelerinden
ödün vermemektir, CHE olmak. Uzun,
zahmetli ve kahırlı bir süreç olan İşçi
Sınıfının örgütlenme mücadelesinden
geri durmamaktır, vazgeçmemektir,
bıkmamaktır, yorulmamaktır CHE olmak.
Bugün bu ülkede CHE olmak,
Taksim Meydanı’nı yeniden 1 Mayıs
Alanı yapmak için mücadele vermektir, 1
Mayısları yeniden özgürleştirmektir.
Bugün bu topraklarda CHE olmak,
cesaret vatanına sahip olmaktır, korkunun
esiri olmamaktır. Düşman karşısında
yüreğin temposunun bozulmamasıdır
CHE olmak. İşkencelerde çözülmemektir,
teslim olmamaktır CHE olmak.
Bugün CHE olmak, Halkına olan
inancını ne olursa olsun kaybetmemektir.
Nasıl ki CHE’yi Bolivya Halkı 40 yıl
sonra anlamışsa, Halkın tarafından eninde
sonunda anlaşılacağına olan inancını
kaybetmemektir CHE olmak.
Bugün CHE olmak, “ atan Aşkını
Söylemekten ve Gereğini Yapmaktan
Korkar Hale Gelmektense Ölmeyi Yeğ
Tutmaktır.”
Bugünün
Türkiyesi’nde
CHE
olmak, GER EK İNSAN-GER EK
DE RİMCİ olmaktır.
Bu coğrafyada bugün CHE olmak,
Kıvılcımlı Usta’nın Düşünce Oğlu,
Düşünce Kızı olmaktır.
Bugün bu coğrafyada CHE olmak:
İşçi Sınıfı Mücadelesinde en önde
olan,
Antiemperyalist-AntişovenistAntifeodal Mücadelede en önde olan,
1
Mayıs’ların
yeniden
özgürleştirilmesi, Taksim’in yeniden
kazanılması, 1 Mayıs Alanı yapılması
mücadelesinde en önde olan HKP’li
olmaktır. Bugün bu coğrafyada CHE
olmak;
Bilimsel Sosyalizmin ışığını hiç
söndürmeyen,
bilimli-bilinçli-inançlıkararlı mücadeleden bir an olsun
vazgeçmeyen,
Üzerinde yaşadığı toprakları faşizm
koşullarında bile terk etmeyen,
Düşmanın
çokluğuna,
sayısının
azlığına
bakmadan,
yılmadan,
usanmadan, bayrağı yere düşürmeden
zalimin zulmüne karşı yaşamın her
alanında mücadele yürüten,
Cesaret vatanını hiç ama hiç
kaybetmeyen,
HA KIN KURTU UŞ PARTİ İ
olmaktır 9 Ekim 2015

HKP Genel

erkezi

lmin sonunda Amerikalı askerlerin köye
gelmesi ile her şey daha net anlaşılır. Uydu’nun arkadaşlarından bir tanesi elindeki kırmızı balıkları Amerikalı askerlerden
aldığını söyleyerek Uydu’ya getirir. Ama
daha sonra kırmızı balıkların gerçek olmadığı ve sadece kırmızıya boyandıkları
anlaşılır.
Filmin sonlarına doğru Hengov yaşanacakların hepsini rüyasında görür.
Agr n’in bir türlü kurtulmak isteyip de
kurtulamadığı küçük çocuğu, Riga’yı lanetli denilen suyun içine attığını ve kendisini de uçurumun kenarından boşluğa bıraktığını görür. Hengov sabah uyandığında
her şey bitmiş olur. Gözyaşları içinde suya
atlar ama Riga’nın su kaynağının dibinde
mavi lastik botlarla öylece yattığını görür.
Hengov dağa tırmandığında ise Agr n’in
mor terliklerini bulur. Mayından dolayı
kopmuş olan iki kolundan dolayı terlikleri
ağzı yerden alır ve gider.
ABD’nin aslında kurtarıcı olmadığı tam aksine her gittiği yere gözyaşı ve
ölümler götürdüğünü lmin son sahnesinde, lm boyunca Amerikan askeri hayranı
olarak adlandırabileceğimiz Uydu’nun askerlere arkasını dönmesi ile net bir şekilde
anlatılmış olmaktadır.
Filmi izlerken, masum insanları ve çocukları katledenlerin kimler olduğu bir kez
daha düşünmeniz gerekiyor.

Kurtuluş Partisi Gençliği’nden
Bir oldaş
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AB-D Emperyalistlerinin
demokrasisi: Ferit’in “beni
gömmeyin” çığlığı
Birleşmiş illetler’in açıklamalarına göre art
ayından bu yana yaklaşık
bin Yemenli
ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
milyon
Yemenli yerinden edildi ve çatışmalarda hayatını
kaybedenlerin sayısı bin kişiye ulaştı. Bunlardan
biri de yaşındaki erit oldu.

Burjuva Politikası ve
“Tevafukun Gerçekliği”

Katıldıkları mitinglerde açılışlarda hatta asker polis cenazelerinde özünde
hiçbir arklarının olmadığı diğer bur uva parti liderlerine verir veriştirirler. rtak
özellikleri ise aslında inanmadıkları ve yapmayacakları şeyleri açık arttırma usulü
ile halka vaat etmeleridir. Dolayısıyla neredeyse hepsi usta birer yalancıdır.
eçim dönemleri, dünyanın her yerinde bur uva politikacıları için biraz
yorucu geçer, bildiğimiz gibi.
Söz konusu seçimler ABD, İngiltere,
Almanya gibi kapitalizmin kendini bütün
kurumlarıyla var ettiği ülkelerde yapılıyorsa, kitle psikolo isi konusunda uzman olan
profesyonel kadrolar, emperyalist geminin
kaptanını seçecek olan halkı türlü yöntemlerle, akla hayale gelmedik illüzyonlarla
kandırırlar. Bu amaçla tamamıyla bilimsel
yöntemler kullanırlar. Örneğin, iktidara
geldiği günden beri dünyayı kana bulamaya devam eden, sele Bush’tan aslında
hiçbir farkı olmadığını Ortadoğu’daki ve
dünyanın farklı bölgelerindeki katliamlarla
kanıtlayan ABD’nin mevcut Devlet Başkanı Barrack Obama’dan bir süper demokrat,
süper insan hakları savunucusu yaratmayı
başarmışlardır bu profesyonel ekipler. Hem
de bu illüzyonu sadece ABD’de değil, tüm
dünyada yaymayı başarmışlardır.
Kapitalist ülkelerde “Devlet Başkanı,
Cumhurbaşkanı ya da Başbakan” sıfatıyla emperyalist tekellerin siyasi plandaki
temsilciliğine aday olan kişiler de savaşlar,
kan, gözyaşı pahasına mazlum halklardan
yağmalayacakları değerlerin ne kadarını
kendi halkının refahı için kullanacaklarını;
örneğin ücretleri ne kadar artıracaklarını,
çalışma koşulları ve emeklilik haklarını ne
kadar iyileştireceklerini dilleri dolaşmadan
güzel güzel anlatırlar. Aslında kim seçilirse
seçilsin sonuç değişmeyecek olmasına karşın göstermelik de olsa bir seçim yarışı yapılır ve emperyalizmin siyasi plandaki yeni
patronları belirlenir. Bu mizansen böylece
sürüp gider.
Bizim gibi emperyalizmin yarısömürgesi konumundaki, Modern-Antika Parababalarının ve onların siyasi plandaki temsilcilerinin hükmettiği ülkelerde ise durum
özünde aynı olmasına karşın biçimsel olarak biraz farklıdır.
Bizdeki bur uva partilerinin politikacıları, seçildikten sonraki dört yıl içinde yapacakları vurgunları, hırsızlıkları, talanları
hesaplarlar ve devlet babanın uçsuz bucaksız olanaklarından, hazine yardımlarından
yararlanarak o miting senin bu açılış benim
koşturup dururlar.
Katıldıkları mitinglerde, açılışlarda,
hatta asker, polis cenazelerinde; özünde
hiçbir farklarının olmadığı diğer bur uva
parti liderlerine verir veriştirirler. Ortak
özellikleri ise aslında inanmadıkları ve
yapmayacakları şeyleri açık arttırma usulü
ile halka vaat etmeleridir. Dolayısıyla neredeyse hepsi usta birer yalancıdır.
Neredeyse diyoruz çünkü hepsi yalancı
olmakla birlikte bazıları aynı ustalıkla yalan söylemeyi beceremeyebilir. Zira yalan
söylemek kolay bir iş değildir. Hele ekmeğinin derdinde olan sıradan insanlar için
zinhar kolay değildir. En ufak bir konuda
küçücük bir yalanı bile kolayına becerip
ağzından çıkaramaz halkımız. elhasıl
büyük bir “maharet” gerektirir yalan söylemek.
Hele hele siyasi konularda yalan söylemek daha da ustalaşmış bir yalancı olmayı
gerektirir.
Bir kere konuşmanla, duruşunla, est
ve mimiklerinle öyle rol yapacaksın ki
seni izleyen milyonlar adam ger ek e
d ğr
yl y r , diyecek. Eğer bu konuda uzmanlaşmak istiyorsan sesini nerede
yükselteceğini, nerede düşüreceğini bileceksin. Nabza göre şerbet vereceksin. Baktın karşındaki kitle “Allah’la aldatılmaya”
müsait, hemen alacaksın eline Kur’an’ı.
e m dı ımdak
erke d
zd r
düşüncesini alttan alta yerleştireceksin konuşma yaptığın kitlenin bilincine. Bunu tek
başına yapmayacaksın elbette. atandaştan

gasp ettiğin devasa vergilerle ayakta duran
devlet televizyonlarına, satın aldığın özel
televizyonlara, yine satın aldığın namus
yoksunu, ahl k yoksunu yazarçizerlerine
de aynı şeyi yaptıracaksın.
Baktın din sömürüsünü ori inal bir şekilde birileri yapıyor, benim neyim eksik,
diyeceksin. aikliği eksik-gedik de olsa
Türkiye Halklarına armağan eden partinin
Genel Başkanı da olsan, bu işte çok ekmek
var, deyip sen de girişeceksin maneviyat
sömürüsüne. Sanki bu “akıl dolu” taktiğin
seni iktidar yapacakmış gibi partiye Ortaçağcıları dolduracaksın. Ortaçağ toplumlarına mahsus ne kadar “özgürlük” varsa
hepsinin bir numaralı savunucusu kesileceksin.
“Sol ve Özgürlükçü” bir söylemle yola
çıkmış olman, halkları bu şekilde kandırmış olman da bu nimetten sebeplenmene
engel olmayacak. Sen de nabza göre şerbet
vermeyi bileceksin. Yeri geldiği zaman tüm
o “devrimci, sosyalist, sol” söylemlerine
karşın gideceksin TÜSİAD’ın ayağına, yüzündeki o sempatik olduğunu düşündüğün
tebessümünle kameralara poz vereceksin.
Din sömürüsünü sen de ihmal etmeyeceksin. Şeyh Sait, Said-i Nursi anmaları yapacaksın. Hayatın boyunca alnın bir kere bile
secdeye gelmediği halde, belki nasıl yapıldığını bile bilmediğin halde, arkandaki basın ordusuyla Cuma namazları kılacaksın.
Baktın karşıdaki kitle milli duygularını
kolayca istismar edeceğin bir kitle, o zam a n
ar
y
a
de le k rm
rk a alarımız ve ya
z
r ler r a
ya da gelmed k t ür ünde
n c üm l e l e r l e
damardan gireceksin, emperyalist haydutların halklar arasına ekmek istediği düşmanlık tohumlarını sen de sulayacaksın.
İşte Türkiye’de seçimler öncesi bur uva
politikası yapmak bu kadar zor, bu kadar
karmaşık ve bu kadar “yorucu”dur. Bu yor uc u t e m poda
e n i yi de m a goj i yi ki m l e r y a parsa seçimlerden sonra Türkiye’yi dört yıl
boyunca onlar soyacaklardır.
Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi
bu tempodaki bir işi herkes aynı maharetle
yapamayabilir. Her insan, kendi öz kişiliğinin yanında ikinci bir kişilik yaratıp kitleleri kandırmakta aynı oranda yetenekli
olmayabilir. Bazen kafasındaki düşünceler,
söylediği yalanlardan daha baskın hale gelir ve aslında sürdürmesi gereken gerçek
dışı çizgiyi bir anda terk ederek ori inal
kişiliğine dönüverir. Bizim bur uva basınımız da bunları ga , d l r me gi bi
ifadelerle duyurur.
Hırsızlar İmparatorluğu’nun Büyük
Reisi’nin geçici ve emanetçi Hale de seçim öncesi yoğun bir tempo içerisine girdi,
malum. Oradan oraya koşuşturarak, Büyük
Reis’i başarısız bir şekilde taklit ederek
kendi meşrebince konuşmalar yaptı, vaatlerde bulundu, Türkiye’nin soyulması
konusunda kendisine rakip olan siyasileri
eleştirdi. Ancak bünyeyi biraz fazla zorlamış olacak ki bazen devreler yandı, oynadı-

ğı ikinci kişilik rolü onu terk etti, “yanlışlıkla” ağzından doğru sözler dökülüverdi.
İşte bir örnek...
Emanetçi Halef, İşçi Sınıfımızın başını bağlamak için kurulmuş, kendisine
sendika süsü vermiş bir iktidar aparatçığı
olan Hak-İş Konfederasyonu’nun Genel
Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
Hakkı
emeğ
adale
k
ld ğ
al da d yaya r kez
da a aykırıy r m erede r zal m
ar a
ya ı da la ağız
Hür Basında “dil sürçmesi” olarak
verilen bu ifadeler, aslında Halef’in, dolayısıyla da Büyük Reis başta olmak üzere
tüm Tayyipgiller Avanesinin ruh dünyasının yansımasından başka bir şey değildir.
Kendileri asla doğruları söylemezler ama
bir an için bu avaneye doğruları söyletecek bir iksir içirdiğimizi düşünelim; söyleyecekleri her söz bu minvalde olur.
Derler ki, bizler insanların kutsal saydıkları ne varsa istismar ederek kendi
dünyalığımızı kurduk. Tüyü bitmemiş yetim edebiyatıyla iktidara geldik, vurgunlarımızdan edindiğimiz servetlerle Karun’u bile kıskandırdık. KaçAK Saray’da
zevk-ü sefa içinde yaşarken milyonlarca
insanı açlığa, işsizliğe, pahalılığa mahk m
ettik. Kamu malı namına ne varsa sattık,
hem biz sebeplendik, hem yandaşlarımızı
ihya ettik.
Soma’da rant-kıyak politikalarımız
yüzünden resmi rakamlarla 301 işçiyi
madene gömdük, katlettik. Reyhanlı’da,
Roboski’de, Gezi’de, Suruç’ta, Ankara’da
ve daha nice yerlerde yüzlerce masum insanın kanına girdik, derler.
Katliamlarımız Türkiye’yle sınırlı
kalmadı. Gözümüzü kırpmadan emperyalistlere uşaklık ettik, Ortadoğu’da yüz binlerce insanın AB-D Emperyalistleri tarafından katledilmesinde taşeronluk yaptık,
yapmaya devam ediyoruz, derler.
Sadece insan katletmekle de kalmadık.
Doğayı da talan ettik. Daha fazla k r elde
edebilmek için ağaçları kestik, cennet gibi
ormanları imara açtık, ormanlık alanları
yine yandaşlarımıza peşkeş çektik, derler.
İşte Türkiye’yi 13 yıldır soyup soğana
çeviren kadroların her konuşmada “dilleri
sürçse” konuşmalarının tamamı bunlardan ibaret olur.
İnsan, gerçekten de
l
r me
d ye r ey y k r
l al ı da akla a
r ger eğ
l
z r a da
ağızda ıkarılma ı ardır , di ye n S i g mund Freud’a hak vermeden edemiyor...
Kendi argonlarıyla konuşursak; Halef’in konuşmasında “yanlışlıkla” dile getirdiği gerçekle, mutlak hakikat birbiriyle
ahenkli bir biçimde “tevafuk” ediyor. O
zaman insan ister istemez eskilerin şu sözüne de hak vermeden edemiyor:
e a k
ak ka m lak ak ka e gale e alarmı q
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avaşlarda, bombardımanlarda yaralanan çocukların yüzlerine baktım.
Ağlamıyorlardı. Yüzlerinde şaşkınlık vardı. Eli yüzü kan içinde, bir yetişkinin bile katlanamayacağı kadar çok acı
çekiyor belki ama ağlamıyor. Şaşırmış, ne
oldu, niye oldu? Anlam veremiyor. Ben ne
yaptım ki? Evinde uyuyordu belki. Belki
annesine sarılmış dinleniyordu huzur içinde. Birden evi parçalandı ve kendi de ne
olduğunu anlamadan derin acılara gömüldü. Kan her yerini kapladı. Ağlamak geldi
içinden belki yaşadığı acı karşısında. Ama
en çok şaşırdı: Ne oldu? Niye oldu?
Suriye’de, Yemen’de ve artık Suriyeleşmeye başlayan ülkemizde çocuklar
ölüyor, yaralanıyor her gün. Onlarca, yüzlerce çocuk.
N e i ç i n?
ABD ve AB AB-D Emperyalistlerinin çıkarları için, sömürü düzenlerini katmerlendirerek sürdürmeleri için. e bunu
yapmak amacıyla dünyayı bin devletli
hale getirmek, şehir devletçiklere bölmek
için. Dünya halklarını kendilerine hizmet
edecek sürü hayvanı olarak gördükleri
için. Dünya halklarının yarattığı değerleri yağmalamak için. a rama
er lla
e’nin dediği gibi, ABD Emperyalistleri dünya halklarının başdüşmanıdır. Kanlı
zalimdir, dünyanın başhaydutudur.
Yemen’de ya ı dak er
e k,
evinde bombardıman sonucu ağır yaralanmış. Doktorlara
e
g mmey
demiş. Yaşamak istemiş her çocuk gibi.
Daha keşfedilecek koskoca bir hayat var
önünde. Okulda okuma yazmayı öğrenecek daha. Okuyup yazmanın tadına vara-

Amerikancı, Ortaçağcı terör örgütüdür.
Yemen’in en uzun süre iktidarda kalan devlet başkanı olan Salih, 2011’deki
Arap Baharı ayaklanmalarıyla devrildi.
Arap Baharı ayaklanmaları, tüm Arap ülkelerinde başlangıçta haklı olarak, uzun
yıllardır Arap Halkının başına çöreklenmiş
olan ve halkına kan kusturan Amerikancı
İktidarlara karşı bir ayaklanmaydı. Ancak,
ABD-AB Emperyalistlerinin müdahalesiyle, Ortaçağcı gerici örgütler örgütsüz olan
bu hareketlere öncülük eder oldular. Arap
Baharı bir sonbahar hüznüne dönüştü.
Müslüman Kardeşler gibi Ortaçağcı, CIA
İslamcısı örgütler bağladı Arap Halkının
başını bu kez de. Yemen’de Salih’in yerine
geçen Hadi de ondan farklı değildi. O da
AB-D Emperyalistleriyle ve CIA İslamcısı
Suudilerle işbirliği yapıyordu.
2013’te, Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan on aylık çalışma sonunda, ülkenin 6 bölgeli federal bir yapıya dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Hadi yönetimi de bu
planı yürütecekti. Bu doğrultuda bir anayasa tasarısı hazırladılar.
Husiler, Yemen’i 6 parçaya bölecek
olan anayasa tasarısını reddettiler. e
“Amerikan piyonu” olmakla suçladıkları
Hadi yönetimini görevden alarak parlamentoyu feshettiler. Ardından da bir e rm
m e k rd lar ABD, İngiltere,
Rusya, Fransa ve in’in daimi üye olarak
yer aldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi, Devrim Komitesi’ni, yani yeni
hükümeti tanımadığını açıkladı.
eşitli kaynaklardan verilen bilgilere
göre, Husi hareketinin içerisinde sadece
Şiiler yok. Köylerini savunmak için ha-

cak. Arkadaşlarıyla top oynayacak bağıra
çağıra. ocuk çığlıkları atacak. Top bulamazsa, hiç dert değil. ocuk o, bir odun
parçasıyla, bir pet şişeyle, bir silgiyle bile
futbol oynayacak. Oynayacak ama. Onun
oynama dürtüsünü kimse engelleyemeyecek. Engelleyemeyecekti. Yaraları öyle
ağırmış ki demek, çok sevdiği yaşama tutunamamış daha fazla.
Acılar içindeki Suriye ve Suriye Halkı, Suriyeleşen ve Temmuz ayından bu
yana acılar içinde kıvranan ülkemizle
öyle dopdoluyuz ki, Yemenli Ferit’in o
sözlerini duyunca, acılar içindeki bir başka ülkeye, Yemen’e gitti aklım.
Yemen’de neler oluyordu, hatırlayalım. Yemen’de Husiler yaklaşık bir yıl
önce başkent Sana’nın yönetimini ele
geçirdiler. Ülkede büyük ölçüde kontrolü ele aldılar. ABD Emperyalistlerinin
ve onun has uşağı, CIA İslamı’nın savunucusu Suudi Arabistan’ın desteklediği,
Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Abd
al-Rahman Mansur al-Hadi, bu gelişmeler
üzerine ülkesinden kaçarak Suudi Arabistan’a sığındı.
Yemen 25 milyon nüfuslu bir ülke.
BBC Türkçe’de yayınlanan bir habere
göre, Şii olan Husiler nüfusun yüzde otuzunu oluşturuyor.
2013 yılında basında çıkan haberlerden, yaşındaki Yemenli Revan’ın e
e le d rmey
çığlıklarına rağmen, 40
yaşındaki bir adamla evlendirildiğini ve
düğün gecesi iç kanamadan hayatını kaybettiğini öğrenmiştik. e dönemin Devlet
Başkanı Hadi’ydi. Husiler Hadi için a ı
ya lı ı mer ka
y
diyorlardı.
Husiler, Hadi’den önceki devlet başkanı Ali Abdullah Salih’e karşı da ayaklanmışlardı. Ali Abdullah Salih hükümetiyle Suudi Arabistan arasındaki ilişki
dolayısıyla ülkede ahhabi Sele liğin
artış gösterdiğini ileri sürüyorlardı. Seleler bildiğimiz gibi, Tunus vb. ülkelerde
IŞİD’e katılmayı teşvik eden bir başka

rekete katılan Zeydiler ve tümüyle ra l
e
kar ı ı zg
de l a eme l ler de bulunuyor bu isyanda.
İşte ne olduysa bundan sonra oldu.
ABD’nin hizmetk rı, Arap halkının düşmanı olan Suudi Arabistan’ın başı çektiği
ve Kuveyt, Katar gibi on ülkenin oluşturduğu ve adına
ra
al y
de dikleri güçler 2015 Mart ayından itibaren
Yemen’e saldırmaya başladılar. ABD doğrudan asker göndermemesine rağmen, saldırıların a ker e
ara de eğ
k rd e e ğ
açıkladı. Kendine uşaklıkta sınır tanımayan ve AB-D Emperyalistlerinin çıkarları için dünyayı bin devletli bir hale getirme pro eleri doğrultusunda
Yemen’i de 6 parçaya bölmeyi kabul etmiş
olan Hadi’nin devrilmesi ABD’nin işine
gelmedi. Bu, planlarının bir süreliğine de
olsa kesintiye uğraması demekti.
Husiler ve Yemen Halkı, bir yandan
AB-D Emperyalistleri ve onların uşaklarıyla savaşırken, diğer yandan da Ülkenin
doğusundaki Şabva bölgesinde Ortaçağcı
El Kaide teröristleriyle mücadele ediyor.
Birleşmiş Milletler’in açıklamalarına
göre, Mart ayından bu yana yaklaşık
eme l lke
erk e mek z r da
kaldı
m ly
eme l yer de ed ld ve çatışmalarda aya ı ı kay ede ler
ayı ı
k ye ulaştı. Bunlardan
bi r i de , ya ı dak er oldu.
25 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 13
milyon kişi yoksulluğun pençesinde kıvranıyor.
Dünya halkları gerçek anlamda emperyalist saldırıların yarattığı kan ve gözyaşı
cehenneminde kavruluyor. Acılar içinde
kıvranıyor. Yemen de AB-D Emperyalistlerinin acılara boğduğu bir başka ülke. Sıra
ülkemize geldi geliyor derken, Türkiye de
Suriyeleşmeye başladı. Karanlık günler var
önümüzde, ama bu karanlığı elbet yıkacak
dünya halkları. Er ya da geç, çünkü biz alkız aklıyız kaza a da z la ağız q
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Ancak şoförün bu eyleminin ardında,
illiyet bağı kurulabilecek başka suç eylemleri ve başka failler -bize göre asli faillervardı.
a ka ı
rkmaz ğra
açıklamalarında diğer faillere giden süreci
şöyle açıklıyor:
“Daha önce de benzer kazalar yaşandı. Aynı model körüklü otobüslerde oluyor. İşin garibi, kaza yapan bütün şoförler de aynı şeyi vurguluyor. Ocak 2015’te
EGO’da çalışan kadrolu personelin hepsi
görevlerinden alındı. EGO’da çalışan 132
şoför şimdi itfaiyede şoförlük yapıyor.
EGO’daki teknik personel bazı arkadaşlarımızı da şimdi ASKİ’de kazma-kürek
işlerinde çalıştırıyorlar. EGO’da önceden

ustalık sınavı açılıyordu. Şimdi işler değişti, ustasını almıyorlar, eli biraz pense tutan
arkadaşlarımızı atölyeye alıyorlar.”
“EGO’da şoförlük yapan taşeron personel de ek iş yapmak zorunda kalıyor.
İşten çıktığı zaman ya dolmuşta ya da tak-

Katliamıyla ilgili suç duyurusu
side çalışıyor. Dinlenmesi gereken vakti de
çalışarak geçiriyor. Araçların kartlı servisi
var, verilen saatlere uymak zorunda. Şoför
işveren baskısı altında kalıyor”
Tecrübeli işçileri işten atan, ustalık sınavlarını kaldıran, atölyeye uzman almayan, dahası İŞ EREN BASKISI KURAN
işverenlerin hiç sorumluluğu yok mudur bu
katliamdan?
Şoföre insanca bir ücret verseydi mesela işveren, böylesine yorgun şoförler olmasaydı EGO’da, yine olabilecek miydi bu
katliam?
Otobüslerin düzenli bakımı yapılsaydı
ya da?
Dolayısıyla, şoförün işverenlerinin de
bu kazadan açıkça sorumluluğu vardır.
En dar yorumuyla, işverenlerin gerçekleşen kazadan denetim-gözetim yükümlü-

lüğünün ihlali, şoförü eğitme görevinin ihmali düzeyinde bir taksirli sorumlulukları
vardır.
Nitekim, İşverenin kamu hukukuna dayanan işçiyi gözetme borcunu düzenleyen
ana kural 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği

Kanununda yer almaktadır.
Peki, şüpheli işverenler ve hatta işveren
vekili konumundaki amirler, kanunda sayılanların hangisini yerine getirmişlerdir?
Yapıp yapmadıklarını, dolayısıyla ceza
eyleminden taksirli de olsa sorumlulukları
bulunup bulunmadığını tahkik etmek Cumhuriyet Savcılığının işi değil midir?
Tüm bu nedenlerle, katliama sebep
olan EGO otobüsünün teknik özelliklerinden kaynaklanabilecek tüm kusurlar için ve
dahi şoförün gerekli yetkinlikte, donanımda olmamasının denetim-gözetim yükümlülüğü yönünden sorumlusu olduğu için
EGO Genel Müdürünün suçun faili olduğu
kanaatindeyiz.
g
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Genel Müdürlüğü 4325 ve 5363 sayılı kanunlarla oluşmuş ve bu kanunlardaki esaslara ve özel hukuk hükümlerine göre idare
edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesine
bağlı, tüzel kişiliği olan ve kamusal görev
yapan bir Genel Müdürlüktür”.
Bu nedenle en üst asıl işveren ve nihai
sorumlu Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’tir. Bu nedenle eylemden taksirli sorumluluğu vardır.
Tüm bu nedenlerle Kurtuluş Partisi olarak, anılan katliamın gerçekleşmemesi için
gerekli tedbirleri alması gerekip de almayan tüm diğer yetkililerin, işveren vekillerinin de savcılıkça tespitiyle haklarında
soruşturma başlatılması talebiyle 7 Ekim
tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunduk.

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

Cumhuriyet’in 92 yılında HKP’liler alanlardaydı

B

ütün Anadolu Halklarının, özellikle Türkler ile Kürtlerin muazzam
mücadelesi sonrası kazanılmış
Cumhuriyet, bugün 92 yaşında.
AKP’nin İktidarda olduğu son 13 yılda büyük bir hızla yok edilmeye çalışılan
Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmak
için Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul
İl Örgütü olarak Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdik. “Cumhuriyeti Kuranlar ve savunanlar, emperyalistler ülkemizden defolun
diyebilenlerdir” yazılı ozalitin, Mustafa
Kemal poster ve amalarının açıldığı basın
açıklaması yoğun ilgiyle izlendi.
Açıklama sırasında sık sık “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”, “Kahrolsun
Emperyalizm Yaşasın İkinci Kurtuluş
Savaşı’mız”, “Yen Sevr’e Karşı Yaşasın
İkinci Kurtuluş Savaşı’mız”, “Katil ABD
Ortadoğu’dan Defol” sloganları atıldı.
Parti adına basın açıklamasını okuyan HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar
Akbina sözlerini; “ İnsan soyunun en büyük
düşmanlarından hesabı “Katil Amerika
Ortadoğu’dan
Defol!”
diyebilenler
soracaktır.
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ka amaya ak ır diyerek bitirdi.
Partimiz İzmir İl örgütü de Cumhuriyet’in 92. yıldönümünde Konak Kemeraltı
girişinde eylem yaptı.
Saat 14:00’da Kemeraltı’nda toplanan
HKP’liler adına İzmir Milletvekili Adayımız Av. Tacettin olak açıklama yaptı.
olak açıklamasında “Bugün, Cumhuriyetin 92.yıldönümünde, Cumhuriyetin
altını boşaltanlar da, bütün kazanımlarını
ortadan kaldırmaya çalışanlar da “Katil
AB-D Ortadoğu’dan Defol” diyemeyen
hainlerdir, ga llerdir” dedi.

Konuşması sık sık “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Yeni
Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Gün Gelecek Devran Dönecek
Tayyipgiller Halka Hesap erecek” sloganları ile kesildi.
olak’ın
gerçekleştirdiği
basın
açıklamasını halkımız da ilgiyle takip etti.
Cumhuriyet’imizin ilanının 92’nci yıldönümünde Antalyalı yoldaşlarımız da
amalarla ve dövizlerimizle alanlardaydı.
29.10.2015

Kurtuluş Partililer

elik’e hakaretten yargılanmaya beraat

’da

dolayı Bayraklı İlçe Başkanımıza da
Cumhurbaşkanı’na Hakaretten ikinci bir
dava açılmıştır. Böylece savcılar bir eylemimizden iki ayrı dava çıkartarak, “bir
koyundan bir post çıkar” halk sözünü de
boşa çıkartmış oldular. Bu da yetmiyormuş gibi, davalar Adalet Bakanlığı tarafından gün gün takip edilerek yargıçlar
baskı altına alınmaktadır. Böyle bir yargılamanın bağımsız olamayacağı açıktır.
Ben suç işlemedim. Bu nedenle sizden
beraat falan istemiyorum.” diyerek savunmasını bitirdi.
Savunmanın ardından yargıç; dosyadaki delillere göre suçun unsurlarının
oluşmadığını belirterek Tacettin olak
hakkında verdiği beraat kararını açıkladı.
Duruşma sonrası Karşıyaka Adliye’si
düzenlenen basın açıklamasında konuşan
Av. Tacettin olak: “Biz bu kararla, içeride yargıcın kendisine de söylediğimiz
gibi gerçekten Karşıyaka’da yargıçların
olduğunu görmüş olduk. Zaten biz böyle
bir suç işlemediğimizi yargılama boyunca
da hep söyledik. Hırsıza hırsız demek suç
değildir. Katile katil demek suç değildir.
Ermenek Katliamı’ndan sonra da o dönemin çalışma bakanı açıkça rüşvet yediğini, denetimlerde araya giren elli kişi oldu-

ğunu, bundan dolayı denetim yapmadıklarını itiraf etti. Bunun karşılığı da rüşvettir.
Biz de bunu eleştirdik. Eleştirmeye devam
edeceğiz. İşçi Sınıfımızın bu tür rahatlıkla önlenebilir kazalar nedeniyle göz göre
göre katliama uğratılmasına, Soma’da 301
kişinin, Ermenek’te 1 kişinin göz göre
göre katledilmesine Halkın Kurtuluş Partisi sessiz kalmadı, kalmayacak.
“Duruşmada da söylediğim gibi, biz
suç işlemedik.
“Şu da bilinsin, bu ülkede içinde yaşadığımız dönemde tamamen bir Tayyibistan Diktatörlüğü söz konusudur. Türkiye’den temsilci olarak gönderilen AİHM
yargıçları dahi bunlardan bizar duruma
gelmişlerdir. AİHM de artık hakaret davalarının iyice çoğaldığını bunun yanlış olduğunu eleştirir noktaya gelmiştir. Bu davalarla, hapis cezalarıyla bizi korkutamazlar. Halkın Kurtuluş Partisi doğru bildiği
yolda Halkın İktidarı yolunda mücadeleye
devam edecektir” dedi.
Ardından söz alan HKP avukatlarından Av. Ayhan Erkan “Ülkemizde Tayyipgiller iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı’na hakaretten dolayı yargılamalarda
rekor kırıldı. Cumhuriyet tarihinin hiçbir
döneminde bu kadar dava açılmadı ve
Cumhurbaşkanı’na hakaretten bu kadar
tutuklama olmadı. Cumhurbaşkanı her

türlü hukuksuzluğu işliyor, ben anayasayı
tanımam diyor, hakkında hiçbir dava açılmıyor. Ama bunu eleştirenler hakkında
sürekli davalar açılıyor.
“Keza bu olayda da Soma’daki facianın acısı yüreklerde dinmeden Ermenek’te
patladı. 1 tane yurttaşımız gerekli tedbirler alınmaması yüzünden hayatlarını kaybetti. Faruk elik’in, alışma Bakanı’nın
açıklaması “Araya 50 kişi giriyor. Biz ne
yapalım?” oldu. Faruk elik bu sözlerinden dolayı yargılanmıyor, hiç onun hakkında suç duyurusunda bulunulmuyor.
Ama bu sözü eleştiren Halkın Kurtuluş
Partisi İl Başkanı ve Milletvekili Adayı
yargılanıyor. İşte Türkiye’deki yargının
geldiği durum bu.
“Fakat Tayyipgiller şunu iyi bilsinler
bu davalar belki sıradan insanları yıldırabilir ama Halkın Kurtuluş Partisi’ni daha
çok kamçılar. ünkü bu onun verdiği mücadele hattının ne kadar doğru olduğunu
gösterir. “ dedi.
Nerede bir haksızlık varsa orada
HKP’nin direnişi ve isyanı vardır. Bundan
sonra da olmaya devam edecektir. Davalar, baskılar bizleri yıldıramaz.

İzmir’den
Kurtuluş Partililer

İstanbul yeniden nasıl kurtulur?
arihler
km
i gösterirken
Batılı Emperyalistler Osmanlı’yı
yiyip yutma planları doğrultusunda
Osmanlı’nın hain ahdettin’leri, Damat
Ferit Paşa’larına Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzalatacaklardı. e bu antlaşmaya dayanarak da
ar
de a l
gal ede eklerd
Ama memlekette sadece a
a de
ler ama er
a a lar yoktu.
Yurdunu ve halkını seven, a em eryal
a
e dal
a a emal ve silah
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Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen
bir törenle rk ayrağı ı elamlayarak
şehri terk etti. r
l al
r l
a er m z ve onun önderleri düşmanda
bile bu saygıyı uyandırmıştı.
k m de de
l rd
a
l a g r yle gal re me
la mı ld
Bugün İstanbul’un Kurtuluşunun yıldönümü, kutlu olsun. a
l
a l
k r l
m adele ede lere

arkadaşları vardı. atanını öyle kolay kolay elin emperyalist saldırganlarına teslim
etmeyecek olan ve e le ır ak g
kaya mı
r e rk Halkı vardı.
İşte onlar önce
ay m ll ye çeteleriyle, ardından da düzenli ordularıyla Batılı Emperyalistlere karşı Birinci Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mızı başlattılar. e bu
m adele
e
y k m e k S ye
S yal
m r ye ler rl ğ e
y k
der e
a oldu. enin,
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza hem
maddi hem de manevi olarak en büyük
desteği gösterdi. Halkımızın büyük sevgisini kazandı enin ve Sovyetler Birliği.
S ye ler rl ğ
de eğ
aa emal e la arkada ları ı kararlı a lı m adele a ker de a ı e
r
rk Halkları ı
y k edak rlıkları sonunda Kurtuluş Savaşı’mız zaferle sonuçlandı.
Batılı Emperyalistler topukları kıçlarını
döve döve kaçmakta buldular çareyi. Kaçan sadece onlar değildi. r
r l Sa a ı a
a a emal e e
de
eml ke d alkı a e lke e
a e ede ve bugünkü ayy g ller
e e yere g ğe ığdıramadığı ama
er
a a e a de
de
klaya lar ara ı daydı ama er
yl l
de r a ya kaçarken, a de
ay ı yılı
a ım ı da a le
de yaı a alarak r g l z zır lı ı a binerek
kaçtı. Ülkesini bölüp parçalamak isteyen
bu emperyalist ülkeyi, ülkesinin emperyalistlere yem edilmesine karşı mücadele
edenlerden daha güvenilir bulmuş olmalı.
Zafer gelmişti. 24 Temmuz 1923’te
za
arı
la ma ı’ndan sonra 23
Ağustos 1923’ten itibaren Batılı Emperyalistler, Mustafa Kemal’in, geld kler
g
g de ekler sözünü haklı çıkardılar.
İşgal kuvvetlerini İstanbul’dan çekmeye
başladılar. Son işgal birliği, 4 Ekim’de

Ancak aradan geçen 92 yıldan sonra,
ülkemiz bir kez daha işgal altında. Resmen olmasa da ilen işgal altında ülkemiz.
AB-D Emperyalistleri bir kez daha satılmış, yerli işbirlikçiler sayesinde ülkemizi
ilen işgal ettiler. Ülkemiz kardeş halklarla kanlı bıçaklı hale getirildi. Sınırlarımız
ortadan kaldırıldı.
Kavgamızın şehri İstanbul’un da
m eryal ler
e yerl
rl k ler
ayy g ller tarafından yaşamın gittikçe
zorlaştığı bir şehre dönüştürüldüğünü görüyoruz.
İşsizlik, pahalılık almış başını gidiyor. Halkımızın nefes alabileceği en ufak
bir yeşil alan bile Tayyipgiller tarafından
ranta dönüştürülmek üzere yok ediliyor.
Marmara Denizi, Parababalarının k r hırsı yüzünden kirletildiği için, bir zamanlar
halkımızın serinlemek için denize girdiği
yerlerde artık denize yaklaşmak bile mümkün olmuyor. Sahiller irili ufaklı işletmecilere peşkeş çekilmiş durumda. Denizi
görme olanağı olmuyor birçok yerde.
Tra k çilesi ve ulaşımın pahalı olması İstanbul’da yaşayan insanlarımızı hem
manevi hem maddi yönden tarumar ediyor.
İşçi Sınıfımız örgütsüzlüğün, hayat pahalığın, ağır çalışma koşullarının altında
inim inim inliyor.
Yani güzel İstanbul’umuz şimdi de bir
kuşatma altında.
a a ıl k r l r a
l
H
em kra k Halk k darı nda kurtulur ancak.
O zaman ancak Tarihi mirasımız, bitkiler, hayvanlar kısacası dünyamızı birlikte
paylaştığımız diğer canlılar ve doğamız
gözümüz gibi korunur.
İstanbul, o zaman yeniden kurtulur. Yaşanası bir şehir olur. 06.10.2015
HKP
İstanbul İl rgütü

Direnişten İşgale
Santa Farma Direnişi kazanacak!
Baştara ı say a

’da

oplu iş sözleşmesi
a
l
ael
da azarı
g ldak
ara k ar ı
ala ya
ya e l eler de bulunan Nakliyat Ambarlarında çalışan Sendikamız üyeleri
adına imzalandı.
Toplu ş sözleşmesi 01.06.201531.05.2017 arasında iki yıl geçerli olacak.
Ücret zamları,
ıl ylık re lere e
le
oranına varan
zamlar yapılmıştır. Ücret zamları ücret
kademelerine göre alt kademelere daha
yüksek oranda olmuştur.
Yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci
yıl ücret zamları ikinci yılda aynı oranda
ve tutarda uygulanacaktır.
r alama re zammı r
yıl
ra ı dadır kram ye ayı ı d r

T

maa tutarındadır. Bazı kademelerdeki
ikramiye sayısında artışlar olmuştur.
Bölgelerde bulunan Nakliyat Ambarlarında çalışan üyelerimizle, sözleşme
öncesi anketler yapılmış, bu sonuca göre
teklif tasarısı hazırlanmış ve sözleşme
işyerlerinde üyelerimizin oybirliği ile
onaylamaları sonucu imza altına alınmıştır.
Toplu iş sözleşmesinde
ar
ya mek
adı lar
de kadın
üyelerin ücretli izinli olması, a alık alı ma re
aa olması ile sözleşmenin işveren tarafından uygulanmaması-ihlali durumunda üye işçilerin çalışmama hakkı Hak Grevi gibi örnek kazanımlar devam etmektedir. 25.0 .2015
akliyat-İş
Sendikası
Genel erkezi

F a ruk Ç elik ’e h a k a ret t en
yargılanmaya beraat
HKP enel Sekreter Yardımcısı ve zmir
. Bölge illetvekili Adayı Av. Tacettin olak alışma ve Sosyal üvenlik Eski Bakanı aruk elik’e hakaretten yargılandığı
davadan beraat etti.

Direnişten İşgale Santa Farma Direnişi

Kazanacak!

T

opkapı Ambarlarında ilaç rmalarının
dağıtımını yapan ve Nakliyat-İş
Sendikası’nın örgütlü bulunduğu Presti
Tanıtım Organizasyon Depolama Ambala San.
ve Tic. td. Şti. yapılan ihaleyi kaybetmiş ve
Santa Farma İlaç Sanayi AŞ tarafından yapılan
ihaleyi, Tez Trans adında bir rma almıştı.
Presti Tanıtım Firması’nın işçilere kıdem ve
ihbar tazminatlarını ödediği bilinmektedir.
Tez Trans ise almış olduğu ihaleyle, Topkapı
Nakliyeciler Sitesi’ndeki dağıtımını Safran
o istik adlı bir başka rmaya vermiş ve sendika
üyesi 16 işçiye işbaşı yaptırmamıştı. Bunun
üzerine Santa Farma Genel Müdürlüğü önünde
Nakliyat-İş Sendikası çadır kurarak direnişini
günlerdir sürdürüyordu.
Direniş sürecinde Santa Farma yetkilileri ile
Nakliyat-İş Sendikası arasında zaman zaman
görüşmeler yapılmış ancak sorunun çözümü
yönünde bir gelişme kaydedilmemişti.
Her türlü baskıya ve zorluklara karşın
mz
kmeğ m z
re y r z aza a ağız
sloganı ile sürdürdükleri Direnişin 50’nci
gününde Santa Farma Direnişçisi 9 işçi,

yanlarında akl ya
Se d ka ı rg le me
a re a ka ı rdal
al ve
e m
r l ye Haka r la ’la birlikte a ıla
ler ger alı ma ı talebiyle saat 10.45’te
Santa Farma Genel Müdürlük binasına girerek
binayı işgal ettiler.
İşgalle birlikte içeride;
ıla
ler er
lı ı , a amız kmek a a ı ,
re e
re e aza a ağız sloganları yükselmeye
başladı.
Aynı anda Nakliyat-İş Sendikası’nın örgütlü
olduğu Topkapı Ambarlardaki işyeri temsilcileri,
Zet Farma Direnişçileri ve sendika üyeleri
içerideki işçileri yalnız bırakmayarak Santa
Farma Genel Müdürlüğü önüne geldi. Sa a
arma
al ız
eğ ld r , Se d ka
Hakkımız
gelle emez ,
gal
re
re
aaı
akl ya
sloganlarıyla
içerideki işçilere destek verdi. Nakliyat-İş
Sendikası üyeleri işyerinin önünü terk etmedi.
Yoldan geçen vatandaşlar da alkışlarıyla eyleme
destek verdiler.
İşgalin başlamasıyla çok sayıda
evik
Kuvvet ve sivil polis bina önüne geldi.
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Bina önünde,
akl ya
Se d ka ı
e el a ka ı l
ıza
k ma ğl ,
saat 11.30’da konuyla ilgili olarak bir
basın açıklaması yaptı. Küçükosmanoğlu,
sorun çözülene kadar işçilerin işyerini terk
etmeyeceğini vurguladı.
Nakliyat-İş Sendikası yöneticilerinin verdiği
bilgiye göre; işgalle birlikte işyerine, KİP AS
Türkiye Kimya Petrol astik ve Plastik Sanayi
İşverenleri Sendikası yöneticilerinin geldiği
ifade edildi. Ayrıca alışma Bakanlığından
bir İş Müfettişi işgal anında işyerine gelmiştir.
İş Müfettişi, Santa Farma’da durum tespiti
yapmak için geldiğini, işgalde olan Nakliyat-İş
yöneticilerine durumun bildirildiği belirtildi.
Sendikaların ve İşçilerin işyerlerinde
yaşanan sorunlarla ilgili alışma Bakanlığına
vermiş olduğu şik yet dilekçeleri dikkate
alınmazken, Santa Farma İşgali ile bir telefonla
işyerine İş Müfettişinin gelmesi dikkat çekicidir.
Bu arada aldığımız bilgiye göre, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK
Genel Sekreteri Bülent Pirler, DİSK Genel
Başkanı Kani Beko’yu arayarak sorunun
çözümü ve işgalin bitirilmesi konusunda yardım
istemiştir.
Öğleden sonra Santa Farma yetkililerinin,
sendika yöneticileriyle görüşme talebi üzerine,
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı ve Sendika
Avukatı, Santa Farma yöneticileri ve KİP AS
yöneticileri ile bir görüşme yaptı. Görüşmede
bir sonuç alınamayınca, akl ya
Se d ka ı
e el a ka ı l
ıza
k ma ğl
ve Se d ka a ka ı y a
rka içeriden
çıkmayacaklarını belirterek, işgale dahil oldular.

8 E ki m 2014’
t e E r m e ne k’ t e
yaşanan maden faciasıyla
ilgili sorumlular hakkında
herhangi bir dava açılmazken,
olaydan birkaç gün sonra, 2 Kasım’da, HKP İzmir İl Örgütü
tarafından Karşıyaka
arşı’da
yapılan basın açıklamasındaki

ğunu, araya 50 kişi giriyor biz de
bir şey yapamıyoruz diye açıklama yapan bir Bakanın bu eleştirilere katlanması gerektiğini, yerleşik Yargıtay ve AİHM kararları
çerçevesinde suçun unsurlarının
oluşmadığını ve beraat kararı verilmesini” talep etti.

konuşmasında dönemin alışma
Bakanı Faruk elik’e hakaret ettiği gerekçesiyle HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge
Milletvekili Adayı Av. Tacettin
olak’ a 1-4 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
27 Mayıs 2015’te görülen ilk
duruşmadan sonra dava bugüne
5 Ekim ertelenmişti. Duruşmaya
Faruk elik’in avukatı da katıldı
ve
olak’ın cezalandırılmasını
istedi.
HKP avukatlarından Ayhan
Erkan da “Siyasilerin eleştiriye
açık olmaları gerektiğini, yapılan
konuşmanın eleştiri içerikli oldu-

Tacettin olak, yaptığı son savunmada; “O r t ad a b i r s u ç yok
r aka ı
z e kar ı
e z kal aydım alkı
ar la H
r y e
larak
ı ı ı a e alkıma
kar ı
lem
l rd m ae m ek ara da ezala dırıl ı
demek e
a ka
r
adı da
l amamı ır
a kemeler
e gele
r d yalar l ezlekeler
dd a ameye
d
r lmeekl de l
r lmak adır
aldı k ya ığımız eylemde

15 ’t e

HKP’den
emperyalist örgüte hayır!
15 ’t e

15 ’t e
Ge i syanı Ana a asında

HKP’den
EG Katliamıyla
ilgili suç
duyurusu

ahkeme e a a dırdı

anlı Gezi İsyanı’mızı
yargılamalarınızla,
cezalarınızla yok edemezsiniz!

T

ürkiye’de bir heyula dolaşıyor: Gezi
İsyanı heyulası
Milyonların Tayyipgiller’e, Ortaçağcılara, emperyalistlere karşı ayaklandığı
Gezi İsyanı’nın yankısı h l sürüyor ve uzun
yıllar da sürecek.

suretiyle zarar verme”den suçlu buldu ve 2
ay 15 gün ile 1 yıl 2 ay 16 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme ikisi
asistan doktor 4 sanığı, “ibadethaneyi kirletmek”ten suçlu buldu. Sanıklar 10’ar ay hapis
cezasına çarptırıldı. Cezalar ertelendi.

13 ’t e

Ekim Perşembe günü, Ankara’nın Cebeci semtinde 12 kişinin ölümüne sebebiyet veren ve kaza diyemediğimiz bir
katliam gerçekleşti.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO
Genel Müdürlüğü bünyesindeki bir belediye otobüsü, kaldırıma çıkarak onlarca insanı feci şekilde yaraladı. Yaralananlardan 12’si olay yerinde
ya da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Ne yazık ki gerek medya, gerekse kamuoyunda, tek fail olarak otobüs şoförü gösterildi. Eylemin tüm suçu bu kişi üzerine yıkılarak, asıl suç
sosyolo isi boyutu, suç eyleminin arkasındaki
sosyal-ekonomik sebepler ve bu sebeplerin asıl
yaratıcıları, yani S
gizlendiler.
Egemen sınıf, hukuku yalnızca ezilen sınıfa uygulamanın pratiğini hayata geçirdi bir kez
daha.
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Gezi İsyanı’mızdaki şehitlerin katilleri
doğru dürüst yargılanmazken, isyancılara
yüzlerce dava açıldı. Tutuklamalar, cezalandırmalar oldu ve h l devam eden davalar
var.
En son kamuoyunda
ez arkı
a
a a ı olarak bilinen davada 23.10.2015
tarihinde mahkeme yedisi yabancı uyruklu
255 sanıktan 244 sanığı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme,
kamu malına zarar verme, özel kıyafetleri
usulsüz kullanma, ibadethaneyi kirletmek

Yargımızın AKP’nin hukuk bürosuna dönüştürüldüğü şu günlerde Davanın bu şekilde
sonuçlandırılması bizi şaşırtmadı.
Ancak biz biliyoruz ki bugünler de geçecek.
Şanlı Gezi İsyanı’mız devam edecek, Halkın İktidarı kurulacak. İşte o zaman tüm katliamların hesabı sorulacak, halkın haklı isyanı
değil katliamcılar yargılanacak! 26.10.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
G enel M erk ezi

an lsun Ekim
Devrimi’ni aratanlara!
an lsun Devrimler
Kartalı enin’e!

15 ’t e

