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Hayata insancıl bir anlam 
yükleyen biricik dava;
Sosyalizm Davasıdır

Koruma Ordusu ile 
ayrıcalıklı Umre... 

3’te 10’da4’te

Bu neyi gösterir, Tayyip?
Neyi kanıtlar?
Şunu:

Demek ki, senin yazıcılar ordunun yazıp promp-
ter’lara yüklediği, eline tutuşturduğu metinlerin 
hiçbir ciddiyeti, etkisi ve gerçekliği yok. Hepsi de 
kuru gürültüden ibaret. 

Aç, yoksul ve cahil bıraktırılmış, zavallı insan-
larımızın “Allah’la Aldatılabilmesi” için düzenlen-
miş bir yığın demagojiden, yalandan, kandırmaca-
dan ibaret.

Ama onları açığa çıkaracak-deşifre edecek, ha-
yatın ve olayların gerçekliği karşısında, onların beş 
paralık bile bir doğruluk payı taşımadığını göstere-
cek bir muhalefet sözcüsü, lideri çıkmamıştı karşı-
na, 2015 Haziranı’na dek. Sen de, büyük bir keyifle, 
zevkle ve hatta şehvetle okuyordun, yazılıp önüne 
konmuş o demagojik metinleri. Ve kandırıyordun, 
zavallı cahil insanlarımızı. 

Ama, 2015 Haziranı’nda, Nurullah Dayı, 
TRT’deki 10’ar dakikalık iki konuşmasında, dar-
maduman etti senin yalanlarını. Kumdan kaleler 
gibi serdi yere. Yaptığın tüm ihanetleri, tüm vur-
gunları, tüm katliamları, bir bir, tüm gerçekliğiyle 
ve kanıtlarıyla ortaya koydu. 

Üstelik de, bunun hesabını er ya da geç verece-
ğini bildirdi, TRT ekranlarından, sana ve avanene. 

İşte bu, sende şafak attırdı. Panikledin. Ve he-
men en iyi bildiğin ve 15 yıldan bu yana yapageldi-
ğin şeyi yaptın: Kanunsuzluk, şiddet, zulüm...

Emir verdin anında, avanenden önde gelenle-
rine. “Susturun bu komünist deliyi!”, dedin. “Bir 
daha izin vermeyin. Seçimlere katılmasına da, 
TRT’de konuşmasına da...”

Onlar hemen, emri ilettiler, Yargıtaya. Hani 
onun da Başkanı, senin tâ gençlik günlerinden beri 
arkadaşın ya, İsmail Rüştü Cirit.

Hatırlarsın çok iyi: 

Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızda dökülen 
kan ve gözyaşlarıyla,  

halkımızın yıllarca akıttığı 
alınteriyle kurulmuş işletme 
ve değerlerin heba edilmesi 

birkaç vurguncuya peşkeş 
çekilmesi anlamına gelen 
Bakanlar Kurulu Kararname-
leri ile;

- Mülkiyeti hazineye ait 
bir kısım taşınmazlar Türkiye 
Varlık Fonu’na devredilmiş,

- Türkiye Cumhuriyet Zi-
raat Bankası Anonim Şirketi, 
Boru Hatları ile Petrol Taşı-
ma Anonim Şirketi, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi, Borsa İstan-
bul Anonim Şirketi, Türksat 
Uydu Haberleşme Kablo TV 
ve İşletme Anonim Şirketi-

nin sermayelerinde bulunan 
Hazineye ait hisselerin tama-
mı, Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketinin yüzde 
6,68 oranındaki Hazineye ait 
hissesi ile Eti Maden İşletme-
leri Genel Müdürlüğü ve Çay 
İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğünün Türkiye Varlık Fonuna 
aktarılmasına karar verilmiş-
tir.

Ülkemiz, ne yazık ki bugünlerde karanlık 
günlerden geçiyor. AKP’giller, ülkemizi ik-
tidarları boyunca Hırsızlar İmparatorluğuna 

çevirdikleri gibi şimdi de Başkanlık sistemi yoluy-
la Faşist bir din devleti yoluna sokmaya çalışıyor. 
AKP’giller iktidara geldikleri günden bu yana, em-
peryalistlerin ülkemizi en az üçe bölme ve bin dev-
letli bir dünya kurma planlarını savunuyor ve uygu-
luyorlar.  

Biz de bu ülkenin gerçek devrimci partisi, ger-
çek devrimcileri olarak bu gidişe dur demek: BOP’a, 
Ortaçağcı Gericiliğe ve Başkanlığa HAYIR demek 

için her alanda sesimizi en gür şekilde çıkarıyoruz.
25 Şubat’ta Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bir 

eylem gerçekleştirdik. Taksim/Odakule’den başlayan 
yürüyüşümüze polis engel olmaya çalışarak Galata-
saray Meydanı’na yürütmeyeceğini söyledi. Fakat 
Hukukçu Yoldaşlarımızın ve kitlemizin kararlı duru-
şu sayesinde polisin baskıcı tavrı kırıldı. Önce küçük 
gruplar halinde pankart ve bayrak açılmadan yürüyü-
şe izin verileceği söylense de yoldaşlarımızın taviz 
vermeyen tavırları karşısında polis geri adım atmak 
zorunda kaldı.

Kurtuluş Partisi Gençliği BOP’a,
Ortaçağcı Gericiliğe ve Başkanlığa

HAYIR Demek İçin Taksim’deydi

8-9’da

5’te

ABD-Trump cephesinde 
yeni bir şey yok... Satılacak neyimiz kaldı?

Malum Kişi’nin 
destekçileri ve 

paramiliter silahlanma

2016 yılında da
iş güvenliğinde
karanlık tablo

HKP, Varlık Fonu adı altında 
kamu mallarının peşkeş

çekilmesine dur dedi
Kanlı Zalimin

geleni gideni bitmiyor

“Kedi Davaları”ndan
biri daha görüldü

Halkın Kurtuluş Partisi Seçim
Hakkının gaspedilmesine karşı

Anayasa Mahkemesine başvurdu

Koruma Ordusu ile 
ayrıcalıklı Umre…

Başyazı

8’de

16’da

7’de4’te2’de

2’de 2’de

11’de

Yüzlerce televizyonda her gün durup dinlenmeden konuşan,
sağa sola küfürler, hakaretler yağdıran sen, HKP’li Nurullah Dayı’nın TRT’de 
yapacağı 10 dakikacık konuşmadan korkuyorsun, Partiye ve ona yasaklar 

getirtiyorsun, Seçim dışına attırıyorsun...

Hayat ne garip şey Tayyip!



Geçen haftalarda İşkenceci C A Başkanı, 
şimdi de insan soyunun en büyük düş-
manı ABD Emperyalizminin Genelkur-
may Başkanı Orgeneral oseph Dunford 
topraklarımızı kirletiyor, kanlı elleri ve 
ayaklarıyla. Konu aynı: Suriye’de ABD 

Askeri öleceğine Türk Askeri ölsünün 
emirlerini vermek. Bunun plan projesini 
kuklalarının ellerine vermek.

Yerli satılmışlar tamam. Onların pe-
şinde koştukları makam, mevkii, parayı 
verirsek, iktidarlarını bir süre daha garanti 

edersek, bize ne istersek vermeye hazırlar. 
Onların zaten yıllardır verdikleri bundan 
sonra da hep vereceklerinin garantisi za-
ten. Halkı nasıl ikna edebiliriz, onlara 
nasıl yedirebiliriz bu ihaneti; onların der-
dindeler ABD Emperyalistleri ve yerli sa-

tılmış hainleri. Kısmen o da kolay. C A, 
Pentagon İslamı’yla zaten Halkın büyük 
çoğunluğunu beyin hasarına uğrattılar, 
düşünemez, sorgulayamaz hale getirdi-
ler. Ses çıkartacakları da devlet zoruyla 
sindirdiler. Ama yine de bu Halkın “Artık 

Yeter” diye ayağa kalkabileceği korkusu 
var onlarda. Halkın başına gerçekten An-
tiemperyalist Devrimcilerin geçebilecek-
leri korkusu var. O yüzden çok ince hesap 
yapıyorlar bu alçaklar.

Şimdilerde hedef Rakka. ABD Em-
peryalistleri 15 Temmuz Paylaşım Savaşı 
sonrası onursuzlaştırılan, kişiliksizleşti-
rilen, itibarsızlaştırılan Türk Ordusu’nu 
Ortadoğu Cehenneminde iyice yakmak 
istiyor. Bir daha kendine gelmesin isteni-
yor. Mehmetçiğin canı kıymetsiz, bizim 
yankimiz yerine onlar feda olsun diyorlar 
kısacası.

Ama bugünler de gelip geçecek. Enin-
de sonunda bu halk tıpkı 1 20’lerde ol-
duğu gibi, Gezi İsyanı’mızda olduğu gibi 
yeniden ayağa kalkacak, insan soyunun 
bu en büyük düşmanlarını bu sefer bir 
daha Tarihin hiçbir aşamasında yer al-
mamak üzere Tarihin karanlık sayfaları-
na gömecekler. Devri sabık yaratılacak, 
yapılan her ihanetin hesabı sorulacak bu 
hainlerden.

Halkı  Haklı ı  Yeneceği
0 .02.201

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

- Savunma Sana-
yii Destekleme Fonu-
na ait veya bu fonun 
tasarrufunda bulunan 
 milyar lira tutarın-

daki kaynağın en geç 
aktarım tarihini izle-
yen üç ay içinde geri 
ödenmek kaydıyla 
Varlık Fonuna akta-
rılması kararlaştırıl-
mıştır.

Kuruluş kanu-
nu, yönetim biçimi, 

kamu denetiminin dışına çıkartılması gibi hukuk dışı 
ve Anayasa’nın emredici hükümlerine aykırı uygula-
malar içeren Varlık Fonu’nun bünyesine katılan kamu 
şirketleri ve taşınmazlarının sayısı hızla artmaktadır. 
Dün yani 06/02/201  itibariyle Fonun bünyesine; 
1  şirket ve 2,2 milyon metrekareyi aşan toplan 6 
taşınmaz devredilerek ve Savunma Sanayii’nden de 
üç aylığına aktarılan  milyar liralık kaynak da eklen-
diğinde fonun büyüklüğü 1,  milyar liraya ulaşmış 
durumda. Öyle ki, fona aktarılan taşınmazlar arasında 
Kuşadası, Selçuk, Antalya Kemer-Kiriş ve Bodrum 
gibi gözde tatil yerleri de bulunmaktadır.

Bugün ise THY’nin yüzde .12’si ile Halk-
bank’ın yüzde 51.11’i Varlık Fonu’na devredildi.

Varlık Fonu adı altında merkezi bütçenin önemli 
gelir kaynakları merkezi bütçeden ayrılmakta ve bu 
gelir kaynaklarına ilişkin harcamalar denetimsiz bı-
rakılmaktadır. İptalini istediğimiz Bakanlar Kurulu 
kararları hayata geçerse halkımızın gözbebeği gelir 
getiren kurumların yok olması ihtimali doğmaktadır.

Bu fon uygulaması bazı gazeteciler tarafından 
haklı olarak eleştirilerek fona; “VAR K AR  RE-
HİN FONU” adı takılmıştır.

1  yıldır ülkenin tek hâkimi olan bu siyasi ikti-
dar, siyasi alandaki tahribatlarının yanında ekonomik 
alanda da ülkeyi uçuruma götürecek key liklerin içi-
ne girmiş durumdadır. OHA  bahanesiyle çıkarttık-
ları KHK’lar eliyle hiçbir hukuki ve ekonomik altya-
pısı olmayan düzenlemelerle ekonomideki kaçınılmaz 
yıkımı ertelemek istemektedirler. Ancak, üretimden, 
sanayi yatırımından uzaklaşarak, bunun mümkün ola-
mayacağı, biraz ekonomi bilimi okumuş aklı başında 
ve iktidara yalakalık yapmayan herkes tarafından gö-
rülmektedir.

Bu gidişe dur demek için Danıştay’da iptal davası 
açtık. 0 .02.201

http://kurtuluspartisi.org/hkp-varlik-fonu-adi-al-
tinda-kamu-mallarinin-peskes-cekilmesine-dur-dedi/
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Y k ek eçi  r l  25.01.201  tarihinde a
rar n   a ılı kararı ile Partimizin seçimlere katıl-
ma hak ve yetkisini gasp etmişti.

YSK’nin bu kararına ve kararında atıf yaptığı Yar-
gıtay C. Başsavcılığı yazısına karşın, Partimiz avukat-
larınca 2 .01.201  tarihinde Yargıtay C. Başsavcılığı-
na yazılı olarak başvurulmuş ve aynı tarihte Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığından HA I  R

 AR  A O GR  RA OR  
alınmıştır.

Bizatihi Yargıtay savcılığı elinden ıslak imza ile 
çıkma bu rapora göre; HA I  R  AR

   YA A I  B R  
R  G R  O ARI A IYA  RG

Y  AH R
n  a  için e i e  r tlen e a ı ı  il ve 

ağlı ilçelerine çıkarıl ıştır
HKP avukatlarına bu belgeyi veren Yargıtay Sav-

cılığı, büyük bir hukuksuzlukla, Yüksek Seçim Ku-
ruluna bu listeyi değil, yasada bulunmayan bir kural 
geliştirerek, Genel Kurulunu tamamlamayan il ve ilçe 
teşkilatlarını yok sayarak, artinin R  

A ARI I G R Y  erçeğe a kırı 
aşka ir li te i ver iştir

Bu kez 2 .01.201  tarihinde, Yüksek Seçim Kuru-
luna, Yargıtaydan bizim aldığımız liste, konuyu anla-
tan dilekçe ekinde sunulmuştur.

Buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri, 
tarafımıza verdikleri  tari  ve  a ılı 
kararları ile  önceki kararlarını değiştirmemişler,  
2 .01.201  tarihli, Yargıtay savcılığı mührü ve im-
zasına müteallik 2 ilde seçime yeter teşkilatımızın 
mevcut olduğunu gösterir “teşkilat raporu”nu değil, 
Yargıtay Savcılığının gerçek dışı beyanına dayanan 
önceki listesine ve yazısına dayanarak, İKİ İSTE 
ARAS NDA NEDEN FARK O DU UNU GÖR-
MEZDEN GE EREK, itiraz başvurumuzu reddettik-
lerini iletmişlerdir.

Siyasi Partilerin Seçimlere katılabilme yeterlili-
ğini düzenleyen temel hüküm; 2820 sayılı kanunun 
6. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre i a i 
artilerin eçi lere katıla il e i için illerin en a  
arı ın a  ver e n n en en a  altı a  evvel 

teşkilat k r ş ve k k n relerini a ış l
a ı ve a rki e B k illet ecli in e r  
l n a ı şarttır  Bir il e teşkilatlan a  erke  

ilçe i a il  ilin ilçelerinin en a  çte irin e teş
kilat k r a ı erektirir

Görüleceği üzere yasal düzenleme, TBMM’de 
gurubu bulunmayan partiler için iki kriter getirmiştir:

i- İllerin en az yarısında 1 il  ve bağlı ilçelerin 
en az üçte birinde teşkilat KURMAK seçimden en 
az 6 ay evvel

ii- Büyük kongreleri yapmış olmak.
Halkın rt

l ş arti i nin  
il e n  a  için e 
k r lanlarla era

er  il e  ve  
illerin çte irin e 
a anın ara ığı teş

kilatları R
R

Ayrıca Partimi-
zin, seçime girmeye 
yeter örgütlenme sa-
yısını taşımayan baş-
ka il ve ilçe örgütleri 
de mevcuttur. Son 6 ay içinde seçime girme yeterlili-
ğindeki örgüt sayımızın 2 il ve bağlı ilçeleri olduğu 
ise tartışmasızdır.

Yine Halkın rt l ş arti i  n k Genel 
r l n  a  tari in e erçekleştir

iştir
Yani H  a anın ara ığı er iki k ş l  a 

ağla arak  erek  art  tari li Yerel e
çi lere  erek  Ha iran  tari li Genel eçi
lere  erek i e  a ı   tari li Genel eçi le
re katıl ıştır

Y nın  tari in e a ı la ığı eçi lere 
ir e eterliliği taşı an artiler li te in e e H  

var ır

Bu karar yasadışıdır
Yargıtay Savcılığı Siyasi Partiler Bürosu, yaptığı-

mız görüşmelerde şifahen tara-
fımıza bildirdikleri üzere, “il ve 
ilçe genel kurullarını  yıl içinde 
yapmayan teşkilatları faal say-
madıklarını, faal saymadıkları 
teşkilatları ise kurulu saymadık-
larını, YSK’ye bu şekilde teşkilat 
bildirdiklerini” söylemişlerdir.

Yine kendi beyanlarıyla bu 
key  yorumu geliştirmeleri  

Ha iran  eçi lerin en n
ra l şt r

Yargıtay Savcılığı Siyasi Partiler Bürosu, yasada-
ki siyasi parti genel merkezi için büyük genel kurul  
yapmış olma şartını, yasada olmayan şekilde kıyasla 
ve siyasi parti aleyhine, siyasal özgürlükler aleyhine 
genişleterek, il ve ilçe genel kurullarını da yapmış 
olmak şeklinde KURA  GE İŞTİRMİŞTİR. Oysa 
yasa, il ve ilçe teşkilatlarının kurulmuş olmasını ye-
terli saymakta, genel kurul yapma şartını ise parti ge-
nel merkezi için aramaktadır.

Bu durumda aynı 
Yargıtay Savcılığı Si-
yasi Partiler Bürosunun 
tarafımıza verdiği 2 il 
ve bağlı ilçedeki teşki-
latı ilen kapanmış sa-
yıldığı anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla Yargıtay 
Savcılığının bu işle-
mi ve bildirimi YASA 
D Ş D R. Bu yasa dışı 
işleme YSK ise cevaz 
vermiş ve iki liste ara-
sındaki farkı görmez-

den gelerek, gerçeğe aykırı olduğunu bildiği listeyi 
esas alarak, HKP’nin seçime girme yeterliliği olma-
dığına hükmetmiştir. Sonuç olarak, Yargıtay Savcılığı 
Siyasi Partiler Bürosu ve YSK’nin adeta kanunu do-
lanmasıyla karşı karşıyayız.

Tevil yollu ikrar edildiği üzere bu kural, siyasi ik-
tidar partisinin tek başına iktidar olamadığı  Haziran 
seçimleri sonrası geliştirilmiştir. Yargıtay Savcılığı 
Siyasi Partiler Bürosu, siyasi iktidarın yönlendirme-
siyle, yasa dışı kural geliştirip yasa dışı karar verebil-
mektedir. Türkiye’de hukukun geldiği nokta budur

Anayasanın 1 . Maddesine göre ise “Siyas  par-
tilere ilişkin dava ve başvurulara” yalnızca Anayasa 
Mahkemesi bakabilir. 2820 sayılı kanunun 8. Mad-
desi de aynı düzenlemeyi içerir.

2820 sayılı yasanın 10 . Maddesi, kapatma dava-
ları dışındaki siyasi parti başvurularına dair Anayasa 
1 ’a paralel düzenleme ile “Bir siyasi partinin bu 

Kanunun 101 inci maddesi (kapatma sebepleri) dı-
şında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların 
siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık 
halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Ana-
yasa Mahkemesine, Cumhuriyet Savcılığınca re`sen 
yazı ile başvurulur” emredici kuralını getirmiştir.

HKP ile ilgili bu kararı veren Yargıtay Savcılığı 
Siyasi Partiler Bürosu, AKP ile ilgili 0 .11.200 -
51 no’lu emsal Genel Kurul toplantısının süresinde 

yapılmamasına ilişkin kararında ise “2820 SAYILI 
YASA UYGULAMASINDA KENDİLİĞİNDEN DA-
ĞILMA NEDENİ OLARAK DEĞİL, 104. MADDE 
UYARINCA İHTAR NEDENİ OLARAK DEĞER-
LENDİRİLMEKTEDİR” demiştir.

Yani iktidar partisiyle devrimci bir muhalefet par-
tisi arasında böylesine ayrımcılık yapabilmekte ve 
birbiriyle çelişen kararlar verebilmektedir Yargıtay 
Savcılığı Siyasi Partiler Bürosu.

Tüm bu hüküm ve kararlara rağmen, adli-idari bir 
kuruluş olan Yargıtay Savcılığı Siyasi Partiler Bürosu, 

 A AYA A AH  Y R  
OYARA , ili ve kanunsuz bir yol ihdas etmiş ve 

kurulu örgütlerimizi münfesih saymıştır. Bunu da par-
tiye bildirirken değil, YSK’ye bildirirken yaparak gö-
revini de kötüye kullanmıştır. Bu ili işlem Yönetsel 
Yargı öğretisi bakımından hem Y  GA I, hem 
de  O YO  GA I’dır.

Bu kararın gerçek sebebinin, Partimizin kararlı-et-
kin siyasi ve hukuki mücadelesi olduğunu, Genel Baş-
kanımız r lla  Ank t’un Seçim Konuşmalarında 
AKP’giller başta gelmek üzere Meclisteki Amerikan-
cı Dörtlü Çete’yi açıkça, cesurca teşhir etmesi oldu-
ğunu, Partimizin Türkiye Sosyalizmini temsil eden 
bir seçmen oyuna son seçimlerde 82 bin oy almıştır 
Partimiz  kavuşması olduğunu biliyoruz.

Bu nedenlerle, R  A I A HA
I I I  YA A I I B  GA

 AR I   tari in e Ana a a a
ke e ine aşv r  a ıl ıştır

Anayasa Mahkemesinden çıkacak karar ne olursa 
olsun, Halkın rt l ş arti i, Emekçi Halkımızı 
AB-D Emperyalistlerine ve Yerli Satılmışlar Cep-
hesi’ne, AKP’giller Diktatörlüğüne, sömürü-soy-
gun-vurgun düzenine karşı örgütlemeye devam ede-
cek, Halk Kurtuluş Cephesi’ni er ya da geç kuracak ve 
siyasi iktidarın işlediği tüm suçların ve hukuksuzluk-
ların hesabını soracaktır! 22.0 .201

Halkı  Haklı ı  Yeneceği

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi Seçim Hakkının
gaspedilmesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurdu

Selam Olsun Bizden nce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Yargıtay Savcılığı Siyasi Partiler Bürosu, K NDİSİNİ ANAYASA MAHK M Sİ Y RİN  KOYARAK, fiili 
ve kanunsuz bir yol ihdas etmiş ve kurulu örgütlerimizi münfesih saymıştır. Bunu da partiye bildirirken değil, 
YSK’ye bildirirken yaparak görevini de kötüye kullanmıştır. Bu fiili işlem Yönetsel Yargı öğretisi bakımından 
hem Y TKİ GASPI, hem de FONKSİYON GASPI’dır.

Kanlı Zalimin
geleni gideni bitmiyor

HKP, Varlık Fonu adı altında kamu mallarının
peşkeş çekilmesine dur dedi

Sıtkı aplak

İsmet Demir Faruk Sur

Baştarafı sayfa 1’de

Yıl    a ı     art 
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Suriye’de Obama 
politikalarına devam…

ABD’nin yeni Başkanı Trump ve ekibi, 
Ortadoğu’ya ilişkin düşüncelerini açıkla-
maya, davranışa geçmeye devam ediyor-
lar. Onlar bu düşüncelerini açıkladıkça ve 
uygulamaya geçtikçe bizim AKP’giller ve 
yandaş medyanın Trumpçıları ne yapacak-
larını şaşırıyorlar. Çünkü onlar, Trump’tan 
çok şey bekliyorlardı Suriye’yle ilgili ola-
rak.

Onlara göre, Obama, Kürtleri destekli-
yordu Suriye’de. Onları güçlendiriyordu. 
Suriye’de PYD-YPG güçlerini ve onların 
oluşturduğu SDG’yi “yerel ortağımız”, 
“sahadaki güçlerimiz” olarak adlandırıyor, 
onlara Esad ve ŞİD’e karşı savaşta son 
teknolojiye sahip silahları veriyordu. On-
ları askeri danışmanlarıyla eğitiyor, koalis-
yon uçakları onların düşmanlarını vuruyor 
ve PYD’liler hızla mevziler kazanıyordu 
Suriye’de. AKP’giller de Sizin stratejik 
ortağınız biz miyiz yoksa PYD-YPG mi 
diyorlardı, Obama’ya.

Oysa Trump ve ekibi, bunun tam tersi 
politika izleyecekti. Kürtleri, PYD-Y-
PG’yi  dışlayacak, AKP’giller’le iş tuta-

caktı Suriye’de. Öyle umuyorlardı, öyle 
istiyorlardı. Bunu da açıkça dile getiriyor-
lardı.

Diyorlardı da  ABD’nin yeni ekibi-
ni hiç ırgalamıyordu bu sözler, bu yalvar-
malar, bu sitemler. Hep söylediğimiz gibi 
ABD’liler pragmatisttir. Realisttir. Politi-
kalarının esasını, dostluk ya da ahbaplık 
değil, onların ekonomik ve siyasi çıkarla-
rı belirler. Bütün politikalarını buna göre 
oluştururlar. Eski dostmuş, mütte kmiş, 
stratejik ortakmış, bunlar boş sözlerdir, 
kandırmaya, aldatmaya yönelik sözlerdir.

Yine bildiğimiz gibi, ABD’nin iki temel 
stratejik ortağı vardır: İngiltere ve İsrail.

Onun dışındaki bütün ortaklıklar çı-
karlara dayalı ortaklıklardır. Her zaman 
bozulabilirler. Değişebilirler. Ama yuka-
rıdaki ikisi için böyle bir şey söz konusu 
olmaz. Çünkü, İngiliz Emperyalizmi el 
vermiştir ABD’ye. Bilgilerini aktarmıştır. 
Deneylerini aktarmıştır. Kendisinin artık 
yerine getiremediği dünyanın jandarmalı-
ğı görevini yerine getirmesi için. İsrail’se, 
ABD demektir. Her zaman ve her yerde 
böyledir. İsrail’in kılına dokunan, ABD’ye 
dokunmuş demektir. Ve misliyle karşılığını 
almalıdır. Bütün politikaları bunun üzerine 
şekillenmiştir ABD’nin. Çünkü İsrail, Or-
tadoğu’da Arap Halkının bağrına saplan-
mış bir kamadır emperyalistler açısından. 
O kama sürekli olarak Arap halkını kanat-
malı, can evinden vurmalıdır.

Ya Türkiye? Ya Türk Halkı?
Onlar için tâ 1 50’lerde binlerce ki-

lometre ötelerde, Kore’de canlarını veren 
Mehmetçikler nedir? Onların ordularını 
hezimetten kurtaran Türk Ordusu’nun öne-
mi nedir?

Ya da dünyanın başka bölgelerinde 
ABD Emperyalistlerinin çıkarları için sa-
vaşan Türk Ordusu’nun önemi nedir?

Ancak satranç oyunundaki piyon ka-
dardır.

Yani Yanki ölmesin diye ne kadar Meh-
metçik ölmüşse değeri de işte o kadardır.

Onlar için Türk Ordusu, sömürge ordu-
su olmalıdır ve onların çıkarlarının savaşçı-
lığını yapmalıdır. ABD Yankileri ölmeme-
lidir. Ölecekse Mehmetçikler ölmelidir.

İşte bu bakış açısına, bu görüşe sahip 
ABD’liler, Suriye’de bu politikalarını gün-
begün hayata geçiriyorlar. Olaylar o kadar 
hızlı akıyor, açıklamalar o kadar peş peşe 
geliyor ki insan nasıl takip edeceğini şaşırı-
yor. Ama bütün bu gelişmeler hep bir nok-
tada toplanıyor:

ABD’nin yeni Başkanı ve ekibi, Suri-
ye’de SDG adıyla örgütlenmiş, büyük ço-
ğunluğunu ve omurgasını, stratejisini belir-
leyen PYD’yle iş tutuyor.

Yeni ekipten kim bir açıklama yapsa, 
bu gerçeği bir kez daha dile getiriyor.

Örneğin ABD Savunma Bakanlığı 
Pentagon  Sözcüsü A rian Rankine Gal-

l a , 2  Şubat’ta l H rra televizyonu-
na verdiği röportajda aynen şunları söylü-
yor:

“Politikamız değişmedi. Şu anda to-
prakları ŞİD’in kontrolünden kurtaran Su-
riye Demokratik Güçleri’ni destekliyoruz” 
diye konuştu.

B  e teğin ava al ırılarının anı 
ıra  r n a a aki k tanlarına 

tav i eler l la l ğ n  i a e e en 
Gall a  n n anın a Rakka a 

ğr  ilerle en ri e Ara  ali -
n na a i at  araçlar ve iğer 
t r en al e e ile a keri eğiti  i i 

n rlarla e tek ağla ıklarını ka et-
ti

Ya Türkiye’nin bu süreçteki rolü, ya da 
Türkiye’yle ilişkiler?

Bir r  erine  A O tte ki 
rki e e ç k k eğer ver iklerini 

elirten Gall a  rki e  Onlar -
ri e nin k e  ınırının vence e alın-

a ı ve lece I  avaşçılarının -
ri e nin içi ve ışına areketini a alt a-

a ç k ne li ir r l na ılar  e i  
(http://www.amerikaninsesi.com/a/
suriye-demokratik-guclerine-destegi-
miz-devam-ediyor/3737367.html)

Yani Türk Ordusu, bizim sahadaki or-
tağımızın harekât alanını temizledi, onların 

işini kolaylaştırdı, diyor 
ABD’li yetkili açıkça. 
Türk Ordusu’nun görevi-
ni netçe söylemiş oluyor. 
Bizimkiler ise bambaşka 
bir havadalar. Onlar çok 
büyük bir iş başardıkları-
nı sanıyorlar. Gerçek bu 
iken bizimkiler ABD’ye 
yalvar yakar Rakka’ya biz 
gidelim; senin Yankilerine 
herhangi bir şey olmasın, 
diyorlar. Yani sırf ABD’ye 
yaranmak, bu sayede ikti-
darda kalmak için binler-
ce Mehmetçiği gözlerini 

kırpmadan feda etmeye hazırlar. Çünkü 
Rakka’ya gitmek ya da Suriye’nin şu ka-
darını ÖSO gericileriyle birlikte ele geçir-
mek Türkiye’ye ve Türkiye Halklarına fe-
laketten başka hiçbir şey getirmez. Suriye 
topraklarında ilerlediğimiz her metrenin 
anlamı, Türk-Arap, Türk-Kürt, Kürt-Arap 
savaşını kışkırtmaktan, bu halkları kan re-
van içinde boğazlaşmaya itmekten başka 
bir anlam taşımaz.

Tabi  bu arada Gallo ay, cümlesinin 
başında AKP’giller’in ağzına bir parmak 
bal çalmayı da ihmal etmiyor: “NATO 
mütte ki Türkiye’ye çok büyük değer ver-
diklerini belirt”iyor

Milyar Ali, 18 Şubat’ta Almanya’ya gi-
derken uçakta yaptığı konuşmada, ŞİD’in 
başkenti !  Rakka’ya yapılması planlanan 
operasyon için şöyle diyordu:

AB  Y G  RA A YA G -
R R  R   OR  
O R

l Ba an nra Rakka nın -
A tan k rtarıl a ı k n n a ir 
tekli i  l  ili r n  nın 

antı ı Y Y G ile areket et eleri-
nin ğr  l a ığını  ir ter r r t -
n n aşka ir ter r r t ne karşı k l-
lanıla a acağını le ik  B  tl ğa 
ığ a  AB nin eni neti i   e-

ğerlen ir eleri anne i r  ikkate 
alacak  erkel e e Al an a ı a  

era na a il e e ileceği i i le-
i

A erika rki e ile irlikte erel 
çlerle  ivil irenişçilerle  O ile ve 

iğer ili lerle ir larak  nlar n e  
i  e arka a  AB nin e rki-
e nin e a keri varlığı lacak  ğr -
an era na ir e eceği  taktik 
e tek vereceği  ren i te anlaşılır a 

ta i  kan ve ka ili etler en eçi-
rili r

Rakka O era n  A erika nın 
er al kar a ir era n lanı var  

B  lanın na ıl lanacağını k n ş -
r

AB nin Rakka a Y G ile ir e-
i  it e i r  le ir karar ver e -

ler  Ol r a AB  ile ilişkiler e ci i -
r n l r  https://tr.sputnikne s.com/tur-
kiye/201 0218102 2806 -basbakan-yil-
dirim-almanyada-abd-nin-rakkada-pyd-y-
pg-ile-hareket-etmesi-dogru-olmaz/

Yine 2  Şubat 201  günü AB Baka-
nı Ömer Çelik, aynı konuyla ilgili olarak 
şöyle yakınıyordu Hürriyet Gazetesi’nden 
Serkan Demirtaş’ın haberine göre:

O ila lar ali ere veril e 
A  kal a ı

AB Bakanı er elik  aşta AB  
l ak ere l larara ı t l n 
Y Y G i ri e eki tek kara 
c  larak tanı la ı  ila  e teğin-

e l n a ının ter rle ca ele e en 
ne li r nlar an irini l şt r ğ -

n  elirterek  Y G e ver ikleri ağır 
ila ları  ır lı taşı ıcıları ali ere 

ver eler i ne A  r n  kalır ı ne 
e ter r r t le iş irliği a ak -

r n a kalırlar ı  e i  http:// .
hurriyet.com.tr/o-silahlar-muhaliflere-ve-
rilse-deas-kalmazdi- 0 5861

Aradan sadece bir hafta geçti. Ama 
ABD, sahada kendi bildiğini okumaya de-
vam etti. 25 Şubat’ta şu haberi okuyoruz:

AB nin Y G e ır lı araç evki -
atı r nt len i

ri e nin Ha eke kenti akınların-
a AB nin Y G e n er iği ır lı 

araçlar r nt len i
AB nin I in aşkent ilan etti-

ği Rakka ı k şatan Y G nin e a il 
l ğ  ri e e kratik G çleri ne 

G  a tığı ır lı araç evki atı -
r nt len i

Re ter  a er a an ının Ha-
eke akınların a çektiği t ğra -

ta  ir IR a klen iş ır lı ara-
cın ce e e t r l ğ  r l r
https:/ / tr.sputnikne s.com/ortado-

gu/201 0225102 8 5 -abd-ypg-zirh-
li-arac-sevkiyati/

Ne oldu şimdi Milyar Ali?
Yani ABD’nin yeni Başkanı da, yeni 

ekibi de Suriye konusunda tutum değişikli-
ği içinde değiller. Obama Yönetimi ne yap-
tıysa onlar da onu yapıyorlar. Bu gerçeği de 
görmek isteyen herkes görüyor. Örneğin, 

rail i ti aratı a a akınlığı ile 
ilinen e ka ite i   r  Y ne-

ti inin Rakka era n n a rk 
r n  i te e iği  i ia ına a er 

ver i  http://odatv.com/mossadin-site-
sinden-turkiye-analizi-26021 1200.html

İşte Suriye’deki durum böylesine net: 
ABD, sahadaki yerel ortağı PYD/YPG’li-
lerle iş tutuyor. Hatta 26 Şubat’ta Kanal 
D’nin akşam haberlerinde şöyle bir haber 
vardı. 

ABD askerleri, 20 günlük eğitim ver-
dikleri YPG Güçlerine üstelik 100 dolar da 
ücret veriyormuş.

Bir halk sözümüz vardır: kimin ekme-
ğini yersen onun kılıcını çalarsın, diye.

İşte YPG’liler de açıkça, netçe ABD’nin 
kılıcını çalıyorlar.

Hem de kime karşı?
ABD, AB Emperyalistlerine ve onların 

bölgedeki yerli taşeronlarına, işbirlikçile-
rine karşı yiğitçe, kararlıca direnen Suri-
ye’nin Beşşar Esad liderliğindeki meşru 
yönetimine karşı

Hatta artık oyunu o kadar aleni oynu-
yorlar ki, ABD bayraklarını asıyorlar ele 
geçirdikleri topraklara. Bunu yapmakta da 
hiçbir beis görmüyorlar.

Hatta daha da ötesi, bizzat PKK’nin li-
deri Cemil Bayık ne demişti, hatırlayalım:

e il Ba ık  r ı te rik etti  
AB nin rtleri e  n n e l n-

racağını r  e i
e il Ba ık  AB nin eni aşka-

nı eçilen nal  r ı te rik e erek 
r ın ken i alkının ve in anlığın 

çıkarına litikalar eliştireceğini -
klarını  AB  litikalarının r i -

tan a a il l ak ere t  n a ı 
etkile iğini elirtti

terk e k n şan Ba ık Orta-
ğ a r ekte lan k ir avaş 

var  eğişi ler rta a çıka ilir ve eni 
en eler k r la ilir  AB  R a ve i -

ğer çler  avaşın için e  Bi  e Or-
ta ğ n n ir arça ı ı  ve r i tan 
Orta ğ n n elke iği ir  Orta -
ğ aki t  litikalar rtler ve  

erine e etki e a i  nin liti-
kalarının a t  r i tan ve l e e 
etkileri  k n  e i

Ba ık AB nin Orta ğ  litika-
ların a rtleri e  n n e l n-

r a ını r  AB nin rtlere 
karşı a alet i liği  va şeti ve kırı cı 

litikaları ve rtlerin  al ır anlı-
ğa karşı ca ele ini receğine inanı-

r  e i   http:// .abcga-
zetesi.com/cemil-bayik-trumpi-tebrik-et-
ti-abdnin-kurtleri-de-goz-o-nunde-bulun-
duracagini-umuyoruz- 60 h.htm

nce alışveriş sonra ş
ABD’lilerin YPG’yle iş tuttuğuna, 

onunla işbirliği yaptığına ve politikalarını 
onların görüşlerini alarak, onları da dinle-
yerek, onlarla konuşarak belirlediklerine 
ilişkin onlarca örnek var. Biz sadece ikisini 
aktarmak istiyoruz.

2  Şubat tarihli Hürriyet Gazetesi’nde-
ki haber şöyle:

enat r c ain Ankara an nce 
ani e it iş

Üstelik de gizlice. Ama sızmış bu ziya-
ret haberi !

AB  i a etinin etkin i i lerin en 
lan Ari na enat r  n c ain in 
a arte i r aşkanı r ğan la 
a tığı r ş e nce i Y nin k nr -

l n eki ani e itti il iril i
Bu gizli !  ziyaretin perde arkasını ise 

Kürt haber ajansı peyamakurd’dan okuya-
lım. Okuyalım ve neler konuşulduğunu, 
neler planlandığını, ABD’nin Rakka ope-
rasyonu ile ilgili olarak kimlerle işbirliği 
yaptığını görelim:

ri etçi enat r c ain An-
kara an nce ani e ğra ış

e kratik ri e G çleri ka nak-
ların an e inilen il ilere re  AB li 

ri etçi enat r n c ain  
Y  Y G ve e kratik ri e G ç -

leri etkilileri ile eçen a ta ani e 
ir r ş e erçekleştir iş

n la il ili tnik e k n şan 
e kratik ri e G çleri n en ir 

k tan  AB li ri etçi ena -
t r n c ain in  n nce a-
ni e el iğini elirterek  ş le k n ş -
t  n c ain  Rakka era n  
ka a ın a rev alan ve i lere anış-

anlık a an AB  a kerlerini i aret 
et ek  nlara ral ver ek ve i lerle 

r ş ek a acı la ani ne ine 
ani Rakka nın k e ine el i  enat r 

AB e ait a keri ir elik terle a-
ni ne in eki era ışk k  akınla-
rın aki AB  a kerlerine ait e el i  
Gelişi nce i i e e a er veril i  Bi  e 

n çevre in e erekli nle leri al ık
 k n  k tan açıkla a ını 

ş le r r  AB e ağlı a keri 
te enat r nce AB  a kerleri ile -

r şt  a a nra i lerle r şt  G -
r ş e e I  ile ca ele e AB en 

a a a la ila  ve e tek tale in e -
l n k  ellikle ağır ila lar i te ik  

en i i ila lı k vvetler en r l -
r a nı a an a  en ileri e e tek 

vereceklerinin n  ver i  G r ş e e 
a rıca  rki e nin en ic e al ırı-
rı  te i ini e k n şt k  Rakka e-
ra n n a elinen n r  ken i-
lerine aktar ık  A rıca e r e  r e-

ra n n  a k n şt k  en i i i e 
e r e  r n I en alın a ı -

r n a  r t n a i ka naklarının 
k r t lacağını aktar ı  G r ş e a et 
l l  eçti  Bi leri i aret ettiği için 

ken i ine teşekk r ettik  c ain  -
ani e ir n kal ı  nra ın a a -

ni en a rıl ı  http://peyamakurd.com/
tr/201 /02/2 /cumhuriyetci-senator-mcca-
in-ankaradan-once-kobaniye-ugramis/

İşte somut gerçekler bunlar. Siz hayal-
hanenizde ne kurarsanız kurun, ne kadar 
yalvarırsanız yalvarın bu hayallerinizin 
gerçekleşmesi için, boş bir çaba içine gir-
miş olursunuz. Siz bir piyonsunuz ve öyle 
kalacaksınız. Kendi halkına, bölge halkla-
rına ihanet edenleri kimse sevmez. Kimse 
onlarla stratejik işbirliği yapmaz. Kendi 
halkını, bölge halkını satan yarın çıkarını 
orada görürse ki o çıkar, ya da çıkarlar ki-
şicil çıkarlarıdır , beni de satar, diye düşü-
nürler.

Ve bakın Amerikancı Kürt hareketi 
PYD’nin/YPG’nin komutanlarının söyle-
diklerine: “Görüşme gayet olumlu geçti. 
Bizleri ziyaret ettiği için kendisine teşek-
kür ettik.”

Artık onlar için ABD’ye teşekkür za-
manı. Bu tutumun evri cilikle, a-
li tlikle, onu da geçtik antie er ali t-
likle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. 
Kimse ne kendini ne de halklarımızı kan-
dırmaya kalkmasın.

En azından Antiemperyalist olmak için
Hani nerede; atil A erika Orta -

ğ an e l  haykırışımız?
Hani nerede e’nin söylediği; n-

anın aş a t evleti AB  haykırı-
şı?

Nerede, “Bi i  er e le i i  e er-
ali e karşı ir avaş çağrı ı ve in an-

lığın en k ş anı AB e karşı 
alkların irliği için ir avaş nara ı-
ır  i en a ra an Gerilla e nin 

Tricontinental’e Üç kıta  Konferansı’na 
gönderdiği mektuptaki çağrı?

Yok. Hiçbiri yok! Boşuna aramayın, 
bulamazsınız.

Çünkü onlar artık kaderlerini ABD’nin 
ellerine teslim ettiler. Onunla etle tırnak 
gibi kaynaştılar. Onların petrol bekçisi du-
rumuna düştüler. Onların Ortadoğu’daki 
ikinci İsrail’i oldular.

Bakın bu konuyla ilgili ikinci bölüm 
haberlerimizin birincisi 25 Şubat tarihli 
Milliyet Gazetesi’nden:

AB li k tan Y G nin a ağına 
itti

AB  erke  vvetler tanı 
tel in  ri e e a tığı i li i aretle 

nın ri e k l  Y G li neticiler-
le r şt ğ  rta a çıktı  http:// .
milliyet.com.tr/abd-li-komutan-ypg-nin-a-
yagina-dunya-2 0 220/

Aynı konuyla ilgili ikinci haberimiz ise 
26 Şubat tarihli Hürriyet Gazetesi’nden:

G e ağır ila   veril i  i -
ia ı

AB  erke  vvetler tanı 
General e  tel in ani i a-
retin e Y G nin ana arça ını l ş-
t r ğ  G e ağır ila   ver i-
ği i ia e il i  A  era nlarını 

r ten AB li General n en  e 
G nin ek avaş c ne i ti acı l-

ğ n  le i  http:// .hurriyet.
com.tr/sdgye-agir-silah-sozu-verildi-iddia-
si- 0 80

Ne oluyor gördüğümüz gibi?
Bütün ABD yetkilileri Kürt Hareketini 

ziyaret etmeden Türkiye’ye gelmiyorlar. 
Hem de hepsi.

az hikâyesindeki gibi yani: ne birisü 
hepisü, hepisü

Önce YPG, sonra Türkiye. Önce SGD 
sonra Türkiye

Hani bir zamanlar Maliye Bakanlığının 
sözde vergi kaçağını önlemek için yaptığı 
bir reklam repliği vardı. nce alışveriş  

nra ş  diye. Burada da aynısı oluyor. 
ABD’liler önce Amerikancı Kürt hareketi 
PYD’yle alışverişlerini yapıyorlar, işi biti-
riyorlar sonra şi, yani faturayı Türkiye’ye 
kesiyorlar.

O fatura, kanlı bir fatura oysa. Türk ve 
Kürt Halklarını, Kürt ve Arap Halklarını, 
Türk ve Arap Halklarını birbirine düşürme, 
Kanlı boğazlaşmalara yol açma, Ortado-
ğu’yu kan gölüne çevirme ve nihayetinde 
ABD’nin “Bin devletli bir dünya” projesi-
nin “Büyük Ortadoğu Projesi”nin hayata 
geçirilmesi faturası. Ülkemizin üçe bölün-
mesinin faturası. Ama AKP’giller de sırf 
makam ve küplerini doldurma karşılığında 
zaten buna dünden teşne.

Haa, yalnız bunu söylerken AKP’gil-
ler’in de bu işe teşne olduklarını, Reis’le-
rinin BOP’un Eşbaşkanıyım diye meydan-
larda övünmesini de unutmayalım. Yani 
burada da bir alışveriş var. Ver koltuğu, al 
ülkeyi. Ver makamı, böl ülkeyi. Ver, ver, al 
al. Yani bir bakıma kazan kazan durumu.

Ama bu böyle gitmez. Sorulur bunun 
hesabı. Amerikancılık hiç kimseye hiçbir 
yarar getirmez uzun vadede. Kısa vade-
de ise sadece kan davalarını, katliamları, 
ölümleri, yıkımları getirir. Dış göçleri ve 
iç göçleri getirir. Aylan Bebekleri getirir

ABD’liler böyle de
Ruslar farklı mı?

Hayır. Onlar da aynı ABD’liler gibi 
gerçekçiler. Onlar da bu düşüncelerini giz-
leme gereği duymuyorlar. Ve kendi çıkar-
larını düşünüyorlar. Okuyalım 2  Şubat 
tarihli tnikne c r a an

Ri a  erke li ri eli ali  
r n  ri e evlet Başkanı Beşar 

a ın er al i ti a et e ine nelik 
tale inin aç a l ğ n  le en R -
a nın B  enevre O i ai i e il-

ci i Alek e  B r avkin  rtlerin e-
nevre r ş elerine katılı ı k n n a 
ı rarcı l klarını elirtti

R R  A I I I O -
A  I RARI I  R YOR
te an an B r avkin  R a nın 

rtlerin enevre eki r ş elere ka-
tıl a ı k n n aki ı rarını r r -
ğ n  i a e etti

B r vkin  ri eli rtler   
k ir a ınlık  ne li ir i a i ve a ke-

ri ç  n ni a etin e rtler ri e va-
tan aşı ve lkelerinin ka erinin elirlen-

e in e a  a i i l a a akları var  
i e k n şt  https://tr.sputnikne s.

com/rusya/201 022 102 610 -boro-
davkin-esad-derhal-istifa-esin-talebi-sac-
ma/

İşte böyle!
Yine Usta’mızın deyişiyle: realpolitika 

gözüm realpolitika!

Güvenli Bölge kime?
Yine ABD’liler Suriye içinde “Güvenli 

Bölge” kavramını kullanmaya devam edi-
yorlar. Ama kime güvenli bölge? Kime kar-
şı güvenli bölge?

Bu soruların ucu açık. Bir de sahadaki 
gerçekliği, olabilirliği nedir bunun?

ABD-Trump cephesinde
yeni bir şey yok…

e a ı sayfa ’de
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İşte hallerimiz
I

Ülke olarak bir birinciliğimiz daha 
oldu. Ama ne yazık ki sondan birincilik 
oldu bu. Ya da olumsuzlukta birinciliğimiz 
oldu.

Nedir konu? derseniz; “ D ü n ya  ça ın-

d a tra k ıkışıklığını lç ek için n 
ç ıl ır a ırlanan re el r alk 
n ek i n e  tan l irinciliği ki -

e e ka tır a ı  n ek e akılır a  -
tan l a r ek  araç r ekten 

ı lı  http:// .hurriyet.com.tr/her-
kes-suruyor-istanbul-yuruyor- 0 20 8

Bu endeks 2016  hazırlanırken dünya 
çapında 52 büyük şehir değerlendirilmiş. 
Değerlendirilen şehirler içinde İstanbul 
yıllık sürücü başına 2.880 dur-kalk orta-
lamasıyla birinci olmuş.

İstanbul’u, 2 bin 6 0 adetlik dur-kalk 
ortalamasıyla Cakarta ve 0 bin 80 dur-
kalk ortalamasıyla Me ico City takip et-
miş.

En düşük dur-kalk oranı ne?
 Bu konuda bu yıl için bir rakam ver-

ilmiyor. Ama 201  yılındaki rakamlara 
göre İstanbul, sürücü başına yıllık 1 bin 
200 adetlik dur-kalk ortalamasıyla zirvede 
yer alırken, Hollanda’nın Rotterdam şeh-
ri 7 .200 dur-kalk ortalamasına sahipmiş. 
Ve İstanbul 201  yılında da en fazla dur-
kalk oranına sahip şehirmiş. Yani 201 ’te 
de birinciymişiz. 201  ve 2015’te ikinci 
olmuşuz ama büyük gayret göstererek, 
2016’da birinciliği tekrar ele geçirmişiz !

***
Bu istatistik neyi gösterir?
Sürücü ve yolcuların tra kteki zaman 

kaybını, buna bağlı olarak ortaya çıkan 
stres gibi olumsuzlukları. Ölümlere bile 
varan kavgaları. Yaralanmaları. Tra k ka-
zalarını vb

Diğer yandan da yakıt tüketiminin ve 
hava kirliliğinin artmasını. Sıkça dur-kalk 
yapan araçların motorlarındaki kritik par-
çalarda mikroskobik aşınmaları vb. başka 
olumsuz etkileri de gösterir.

Kanserojen maddelerin partiküller ha-
linde havaya saçılması ve sonuç olarak 
insan sağlığı üzerinde dolaysızca olumsuz 
etkisini.

Bütün bunların toplamdaki etkileri de 
neye yol açıyor?

Ulusal servet üzerinde olumsuz sonuç-
lara

Üstelik de bu olumsuz sonuçları büyük 
oranda halkımız çekiyor. Zenginler çekmi-
yor. Parababalarının büyükleri, artık şehir 
içi ulaşımda helikopter, tekne vb. araçları 
kullanıyor.

Büyük ve küçük Reisler dur-kalka ta-
kılmadan geçiş üstünlüğüyle geçip gidi-
yorlar. Yani olan size, bize oluyor

Oysa çözüm belli. Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye gerek yok. Şehir içi ulaşımda 
yeraltında metro ağını geliştirmek, yay-
gınlaştırmak. Deniz varsa denizyollarını 
etkin şekilde kullanmak. Toplu taşımaya 
önem vermek. Şehirlerarası yollarda da 

hem demiryolunu, hem havayolunu ve var-
sa denizyolunu kullanmak. Buna öncelik 
vermek

İşte hallerimiz
I I

Bildiğimiz gibi, AKP’giller’in en bü-

yük başarısı, değişik konularda yapılan 
istatistiklere göre sondan birincilikler olu-
yor hep. 15 Şubat tarihli Hürriyet Gazete-
si’nde bir haber vardı, Avrupa’nın en kirli 
büyükşehirleri ve şehirleriyle ilgili olarak. 
Tahmin edeceğiniz gibi, bu ölçümlerde de 
evelallah birinciliği kimseye kaptırmamı-
şız. Ölçüm yapılan iki alanda da birinci 
olmuşuz   

Haber şöyle:
Avr a nın en kirli  şe rin en i 

rki e e
n a ağlık r t n n H  

verileri  Avr a a ava ı en kirli  
kentten inin rki e e l ğ n  r-

ta a k
n ili  G ar ian a ete inin 

HO n n ça ı  ikr n ve altın a 
lan artik l a e e a ına a ana-

rak a ırla ığı a ere re  Avr a a 
ava ı en kirli lan şe ir ake n-
a aki etev  ikinci ıra a Bartın ve 
ç nc  ıra a Hakk ri er alı r  B  

şe irleri Ga iante  iirt  A n  ara-
an  Iğ ır ve I arta i li r  i tenin 

nc  ıra ın a B na Her ek e ağlı 
la var
Gördüğümüz gibi, çok büyük bir oran 

yakalamışız doğayı ve canlıları öldürmek 
konusunda  Çünkü bu kirlilik oranları, 
kaçınılmazca ve kesin olarak o bölgedeki 
canlıları doğayı, hayvanları ve insanları  
öldürür. Yok öder, soylarını tüketir.

Diğer birinciliğimiz ise büyükşehirler-
deki oranlarla ilgili:

A B  A AR  R YOR
Avr a a kşe irler e i e -

tan l etrek te  ili ra  artik l 
evi e i le ilk ıra a er al ı  tan l  
etrek te  ili ra  artik lle -

l n a nın aşkenti arş va ve  ili -
ra  artik lle acari tan ın aşkenti 

B a eşte i li r  Avr a a ava ı 
te i  ç kent ş le  veç in aşkenti 

t ck l  k ç a nın aşkenti in-
r  ve inlan i a nın aşkenti Hel-

inki
“ D NYA LİSTESİNDE İRAN 

1 İNCİ
n anın ava ı en kirli  ken-

ti li te inin irve in e ran aki a-
l var  B  li te e Hin i tan an  

in en  i Ara i tan an  a-
er n ve aki tan an irer kent er 

al ı  HO verilerine re n a a er 
ıl  il n in an çevre ve ava kir-

liliği ne eni le l r  http:// .hur-
riyet.com.tr/avrupanin-en-kirli-10-sehrin-
den-8i-turkiyede- 0 66066

“Dünyada her yıl 12.6 milyon insan 
çevre ve hava kirliliği nedeniyle ölüyor”-
muş.

İstanbul’da kayıtlı araç sayısı  mil-
yon 50 bin. Ve her gün 101  araç daha 
katılıyor bu sayıya. Hava kirliliğini yara-
tan en büyük etkenlerden birisi de tra kte-
ki araçlar. Çünkü havayı kirleten karbon-
monoksit emisyonlarının yüzde 2 -25’i 
ulaşımdan kaynaklanıyor. Bunun da yüz-
de 5’i motorlu araçlardan kaynaklanıyor. 
Dolayısıyla ülkemiz bu alanda da birinci 
ya da ikincidir yukarıdaki rakamlara göre. 
Başka türlüsü olamaz  

İşte hallerimiz
I I I

Ülkemizde insan canı sudan ucuz. 
Ama gerçekten ucuz. afzen değil. Hangi 
alana bakarsanız bakın bunu görürsünüz. 
İster istatistiklere iş kazaları diye geçen ş
cinayetlerine, ister a ın cinayetlerine, 
ister tra k cinayetlerine bakın

İşte aşağıdaki haber de bunlardan bi-
risi.

Başlık: kleer  k l l
Hürriyet Gazetesi muhabiri Serkan 

Ocak’ın 2  Aralık 2016 tarihli haberine 
göre:

rt ıl nce ir Ga ie ir e 
n kleer atık l ğ  rta a çık-

ıştı  evlet r a el k  Ara i 
karantina a alın ı  etra ı tellerle çev-
ril i  ari in  ne e ka arki en -

k ce a ı ke il i  eki a n ç  e a 
en e i  r l lar eraat etti  el 

r ler k l  alk n kleer atıkların 
erine a arak işine  k l na it e e 

eva  e i r
Çocuklar sadece yol olarak kullanmı-

yormuş bu araziyi. Aynı zamanda oyun 
alanı olarak da kullanıyorlarmış şu anda.

Peki tehlike geçmiş mi ya da geçer mi?
Hayır, geçmemiş ve yüzlerce yıl da 

geçmeyecek.
“ e niver ite i ğreti  e-

i alk ağlığı anı r  r  Ali O -
an ara a a  l  atıkların in an 

ve çevre ağlığına etki i k n n a 
ş nları le i  Y r nen alanlar a 
etkili ir ra a n var a  eçtikleri 

rece ra a na ar  kalacaklar  
Ri kler artacaktır  çin için atıklar a-
nı r  nlar an ka naklı ağır etal 

anlarına in anlar ar  kalır a  
a ir r na l aça ilir  Ra akti-

vite ra a r r  ir ere ittiği k  
ne ka ar erine l ğ  ile il ili 
larak a te like i eva  e i r  e-

rin en eçil ikçe in anlar  te like e 
ar  kalı r  http:// .hurriyet.

com.tr/nukleer-okul-yolu- 0 1588
İşte böyle  Biliminsanları istedikleri 

kadar haykırsınlar, kim dinler onları?..
AKP’giller l c kleri i e l  

ve e in ıka ıcı i a  ati  etiştir -
mek sevdasında hızla yol alıyorlar. Müf-
redat değişikliği diyerek, bilimsel konu-
ları ya da özce bilimi müfredattan çıkar-
tıyorlar. Dolayısıyla onlardan bu soruna 
çözüm getirmelerini beklemek beyhude 
bir çaba oluyor.

İnsanlarımız ölmeye devam edecek-
ler  

Ne zamana kadar?
Halkın rt l ş arti i önderliğin-

de e kratik Halk kti arını kurana 
kadar!q

İnsan canı sudan ucuz

Tayyipgiller’in “Allah’la kandırma” 
araçlarından birisi de seçim dö-
nemlerinde re ye gitmek. 

Umre şampiyonu ise Tayyip. 
Her seçim döneminde Umre aklına ge-

lir ve her zamanki gibi Din alıp satmaya 
devam eder.

Geçmişte de 12 Haziran 2011’de 
yapılacak seçim öncesinde , Suudi Ara-
bistan’a düzenlenen resmi ziyaret kapsa-
mında eşi ve diğer aile bireyleriyle birlikte 

umre yapmıştı. 
AKP’giller’in Meclis çoğunluğunu 

elde edemediği  Haziran 2015 seçimin-
den önce de yine aynı şekilde Suudi Ara-
bistan’a resmi ziyaret nedeniyle gittiği 
halde ailesiyle birlikte umre yaptı.

Geçtiğimiz günlerde de Referandum 
öncesi  bu kez i ra ını ağ e e i -
r lecek şekil e açarak din bezirgânlığı-
na devam etti.   

Elbette her samimi Müslüman ne za-
man Hacca ya da Umre’ye gideceğine 
kendisi karar verecektir, buna bir diyece-
ğimiz olabilir mi?

Ancak ailesiyle birlikte, yerli-yabancı 
koruma ordusunun oluşturduğu çember 
içinde ve Umre’ye gelen diğer insanların 

ibadetlerini durdurarak, kişiye özgü tavaf 
yapılmasına diyeceğimiz çoktur. 

Bu ibadet değil gösteriştir. 
Seçim yatırımıdır. Göz boyamadır. 

Din bezirgânlığıdır. 
Böyle bir “ibadet”i samimi hiçbir 

Müslüman onaylamaz/onaylayamaz/
onaylamamalıdır. 

Bir başka ifadeyle, in e teriş l-
a  i a et e ka a at a i li ir  
ağ elin ver iğini l elin r e e i 

erekir  vb. gibi sözlerin doğruluğuna 
inanan ve kendine Müslüman diyen içten 
birinin bu gösterişlere ve hatta eziyetlere 
isyan etmemesi, olsa olsa son yıllarda in-
sanımızın ğr a aler i i lan  yara-
tıklara dönüştürülmesindendir.

Resimlerden de görüleceği üzere Tay-
yip ne yapıyor?

Binlerce koruma ordusundan oluşan 
çember içinde, Kâbe’de ibadet eden in-
sanlardan uzak ve onların ibadetlerine ara 
verdirerek, ailesi ile birlikte Umre yapı-
yor. Bu arada kendisine tezahürat yapan 
hülooğğ’cularına el sallamayı da ihmal 
etmiyor. 

Yani Müslümanların ibadet yeri Kâbe; 
Tayyip’in itin  alanı na çevriliyor. 

Bu koruma ordusunun arasındaki ayrı-
calıklarıyla bir de ihrama giriyorlar ya

Son derece komik oluyorlar. 
Bilindiği gibi ra ; e a  renkte 

ve ikiş i ir  ra a iken aş açık  

a aklar çı laktır  ra ın  içi i le 
eşitliğe  kar eşliğe ikkat çekilir  

İhramlılar; ke enlerini i erek Al -
la ın r na elen l lere en etilir  

Yani Allah’ın huzurunda herkes ani 
n a daki ayrıcalıklarından uzaklaşır, 

diğerleriyle eşitlenir. Daha doğrusu eşit-
lenmesi gerekir. 

Oysa bizim ravunlar böyle mi?
İşte resimler, her şeyi söylüyor. Sanki 

büyük bir marifetmiş gibi bu resimleri de 

servis ediyorlar.
İnsan utanır be
Yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, vurgun-

larla dünyalıklarınızı yaptığınız gibi, ayrı-
calıklı Kâbe ziyaretlerinizle de “sevap”la-
rın en fazlasını kapmayı hesaplıyorsunuz. 

Burada bile hırsızlık
Yani, yine yalan ve dolanla insanları 

kandırmak
Hani sizin Allah’tan başka kimseden 

korkunuz yoktu? 
“Kefenlerinizi giyerek çıkmıştınız” ya 

bu yola?
Hani kutsal topraklarda ölen; şehit mer-

tebesine ulaşırdı ve doğrudan cennetlikti? 
Kutsal topraklarda bile nedir bu korku?
Siz, her davranışınızda olduğu gibi 

ibadetinizde bile ayrıcalıklarınızdan bir an 
bile sıyrılmak istemiyorsunuz. 

Ama kafadan silahsızlandırıp mec-
nunlaştırdığınız insanları ise;  n a 
alan ır  ra a al lk e in ek 

şt r  ne li lan r n a  ra a 
atırı  a ın  diye kandırıyorsunuz. 

Sizin yalanlarınıza inanan bu zavallılar 
ise, i at i in arattığını  ş i lik ve 

a alılık e enne in e kav r larak 
çektiği acılara  r n a a eva  la-
rak ken ine neceği av nt la kat-
lan akta

Ancak bu böyle gitmez. 
Ayrıcalıklarınız, koruma ordularınız, 

başkanlıklarınız sizin de kaçınılmaz olan 
sonunuzu engelleyemez, engelleyemeye-
cektir

İnsan, zalimin zulmüne bir yere kadar 
katlanır. Bir yerden sonrası ise isyandır.

Ezilen, sömürülen, hor görülen insanın 
isyanı karşısında hiçbir Firavun duramaz. 
Tarih bunun örnekleriyle doludur. 

Halkın Kurtuluş mücadelemizle, bu 
kandırılmış insanlarımızı da uyarıyoruz, 
uyandırıyoruz. 

İnsanlarımızı, hiçbir ayrıcalığın olma-
dığı eşit, özgür bir dünyaya kavuşturmanın 
mücadelesini veriyoruz.

Emekçi Halkımızla birlikte e kra-
tik Halk kti arına yürüyoruz.q

Koruma Ordusu ile
ayrıcalıklı Umre…

Sizin yalanlarınıza inanan bu zavallılar ise, bizzat 
sizin yarattığınız şsizlik ve Pahalılık ehenneminde 
kavurularak ektiği acılara, öbür dünyada sevap ola-
rak kendine döneceği avuntusuyla katlanmakta.

Yıl    a ı     art 



ari   a ı  
O günlerde vatanımızın içinde 

bulunduğu karanlığı aydınlatan ışığın 
ortaya çıktığı gün. Antiemperyalist 
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
önderi Mustafa Kemal’in ve Birinci 
Kuvayimilliyecilerin vatanımızı bil il 
işgal etmiş olan emperyalistlere ve 
onların yerli işbirlikçilerine karşı 
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı 

ilen başlattığı gündür 1  Mayıs günü. Ve 
bugünün devamında gelen emperyalizme 
karşı savaş, vatanımızın her karış 
toprağına yayılmış ve kurtarılmıştır 
vatanımız emperyalistlerden ve onların 
yerli işbirlikçilerinden, gericilerden, 
yobazlardan  Ve kurulmuştur  aik 
Cumhuriyet.

ari   at 
Ne yazık ki vatanımızda o günlerden 

bugünlere çok şey değişmiştir. Vatanımızı 
topuyla, tankıyla, silahıyla işgal 
girişiminde başarısız olan emperyalistler, 
vatanımızı içeriden fethetmek amacıyla 
1 50 yılından bu yana kendi işbirlikçileri 
olan partileri iktidara taşımışlardır. 
Ve o günden bugüne dek de halkımızı 
inim inim inletmekte, yeraltı ve yerüstü 
servetlerimizi sömürmekte ve Birinci 
Kurtuluş Savaşı Zaferimizin intikamı 
olacak olan “B k Orta ğ  r e i 
BO nu uygulamaktadırlar, işbirlikçi 

iktidarları aracılığıyla. 

eki  ne i ir  B k Orta ğ  
r e i  

Büyük Ortadoğu Projesi; rak’tır, 
ibya’dır, Suriye’dir.

Acılar içerisinde kıvranan halklar, 
ağlayan çocuklar, kan, zulüm, ölüm 
demektir. Bin devletli bir dünya ve 
ülkemizin en az üçe bölünmesi demektir.

Peki, kimdir bu projenin baş aktörü ve 
uygulayıcıları?

Tabi  ki dünyanın baş haydudu 
ABD ve AB Emperyalistleri ve onların 
ülkemizdeki yerli işbirlikçisi ve bir 
piyonu olan AKP’giller’dir. AKP’giller ki; 
kurulduklarından bu yana efendileri olan 
ABD Emperyalistlerine hizmette kusur 
etmemiş, onların sadık bir hizmetkârı olmuş 
ve vatanımızı parçalayacak olan “Büyük 
Ortadoğu Projesi”ne başşefleri olan Kaçak 
Saraylı tarafından “Ben Eşbaşkanıyım” 
diyerek imzalarını atmışlardır.

Ve işte bugün BOP’un eşbaşkanı olan 
AKP’giller’in başşe  Kaçak Saraylı, 
Cumhurbaşkanlığı bile meşru değilken, 
başkanlık hayallerine düşerek, 15 
Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’ndan 
ABD tarafından galip getirilmesinden 
sonra,  vatanımızı hızlıca, Faşist Din 
Devletine dönüştürma yoluna girmiştir 
sınıf karakterleri gereği. İşte AKP’giller’in 
hayal ettikleri budur: Vatanımızı Faşist 
Din Devleti haline sokarak BOP’u 
uygulatmak istiyor ABD Emperyalistleri. 

Bunun en kolay yolunu da AKP’giller’in 
başşe ni Başkan  yapmaktan geçtiğini 
düşünüyorlar, şu an için.

Vatanımızın her köşesinde patlayan 
BOP’un bombalarını, günden güne artan 
açlığı, sefaleti, işsizliği kullanarak, Beni 

aşkan a ar anı  nların e i eçer  
diyerek de kandırmaktadır halkımızı.

Onlar halkımızı kandırmaya devam 
etsinler, biz gerçeği açık açık söylüyoruz; 
tüm bunların sorumlusu başta ABD-AB 
Emperyalistleridir. Daha sonra onlarla etle 
tırnak gibi kaynaşmış ve vurgunculuğun 
dibine düşmüş olan AKP’giller ve onun 
Başkanlık  hayaliyle yanıp tutuşan 

başşe dir.
Bu yüzden AKP’giller önümüze tiyatro 

bir referandum getirmiştir; Başkanlığa 
vet i  Ha ır ı

Peki bu tiyatronun amacı ne?
Tabi  ki de Faşist bir Din Devleti 

kurmak. Ve bizler de, Kurtuluş Partisi 
Gençliği olarak AKP’giller’in, Faşist bir 
Din Devleti kurmak amaçlı önümüze 
getirdiği bu Başkanlık Anayasasına karşı 
en yüksek sesimizle HAYIR diyoruz ve 
HAYIR demeyi de sürdüreceğiz.

Ancak mesele sadece saf bir başkanlığa 
E V E T  mi? HAYIR mı? meselesi değildir.

Bugüne kadar Kaçak Saraylı ve 
avanesi ülkemizde ne yasa, ne hukuk 
bırakmıştır. Mahkemeleri kendi yararları 
doğrultusunda kullanmış, yasaları kendi 
suçlarını örtmek için değiştirmiş ve işlemez 
hale getirmişlerdir. İşte bu sebepten Kaçak 
Saraylı mücrim ve avanesi ne kadar 
çabalarlarsa çabalasınlar; Yeni Ana a a  
diye ortaya sürdükleri demagojik 
düzenbazlık ve ihanet belgesini, sandıktan 
yüzde 0’ları bulan bir oy oranıyla bile 
çıkarmış olurlarsa olsunlar, asla meşru 
olamazlar. Yapıp ettiklerinin de hukukla 
da, yasayla da, Anayasayla da zerrece ilgisi 
olmaz. 

AKP’giller’in başşe , Anayasayı 
ortadan kaldırdı. O, Anayasayla 
oluşturulmuş olan aik Cumhuriyet’i 
yıkıp enkaz yığınına döndürdü. Vatana 
ihanet suçları işledi defalarca. Savaş suçu 
işledi. Kamu malını aşırıp, yağmalayıp 
zimmetine geçirdi. Ve yıktığı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yerine, hakla hukukla 
zerrece ilgisi olmayan bir Faşist Din 
Devleti” inşa etmekle meşguldür.

İşte şimdi tüm bu suçlarını örtbas etmek 

için Başkanlık Ana a a ı  adlı tiyatro 
oyununu önümüze sundu. Bu oylamayı 
da rahat bir şekilde referandumdan 
geçirebilmek için Kontrgerilla’nın özel 
örgütü olan Milliyetçi Hareket Partisi 
MHP  ile doğaları gereği kol kola girdi. 

Ve birlikte Faşist Din Devletine doğru 
adımlar atmaya başladılar çoktan.

Tabi  ki de AKP’giller bugünleri 
iktidara geldikleri günden beri 
hazırlamaya başlamışlardır. İlk olarak 
kendilerine karşı olan Mustafa Kemal’ci 
subayları “Ergenekon, Balyoz vb.” adlı 
operasyonlarla ordudan atarak bu işe 
girişmişler daha sonra da aikliğe karşı 
azgın bir saldırı başlatarak yıpratmışlardır 
ülkemizi.

iselerimizde, üniversitelerimizde laik 
ve bilimsel eğitimi yok edici faaliyetlere 
girişmiş, yerine bilimsellikten uzak ve 
gerici bir eğitim getirmişlerdir. Ve sonuç 
olarak AKP’giller’in in ar ve kin ar  
nesli ortaya çıkmıştır.

A iller in al ırıları a ece  
ka arla ı ınırlı kal ıştır

Tabii ki de HAYIR!
AKP’giller yönettikleri bu sömürü 

düzenini her geçen gün biraz daha 
arttırmıştır. İşçilerin haklarını ellerinden 
almış, greve çıkan, haklarını arayan 
işçilerin grevlerini yasaklamıştır. Kendi 
kolluk güçleri tarafından dövülmüş, yaka 
paça sokağa atılmıştır işçiler. Ve zaten bir 
pislik olan bu sömürü düzenini iyice pisliğe 
batırarak devam etmiştir sınıfsal yapısının 
gereğini uygulamaya. 

   Bu yüzden ölesiye istemektedirler 
AKP’giller Başkanlık Sistemini, yani 
Faşist bir Din Devletini. İşledikleri suçların 
cezasından kurtulmak için!

Ancak bizim savaşımız sadece 
Başkanlık sistemine karşı alanı daraltılmış 
bir savaş değil.

Bizim savaşımız; Emperyalizme 
karşı, bizim savaşımız BOP’a, Faşizme, 
Ortaçağcı gericiliğe karşı yani tümüyle 
sömürücü düzene karşı kızıl bir savaştır.

Ve bu savaşımız, bu kahrolasıca düzeni 
kökünden söküp atana dek sürmeye devam 
edecektir.

Bugün ülkemizde milyonlarca insan 
açlık, işsizlik ve sefalet içerisinde yaşamını 
sürdürmeye çalışmaktadır. Bir yerde iş 
bulup çalışabilme şansını yakalamış olan 
insanlar ise bu düzenin çarkları içerisinde 

her gün kat ve kat sömürülerek, insanca 
yaşam koşullarından uzak bir şekilde 
çalıştırılarak yaşamını sürdürmeye 
çalışmaktadır. Çalışma saatleri 12 saati 
dahi geçkin olan insanlarımız tüm bu 
sıkıntılar içerisinde bir de geçim derdi ile 
uğraşmaktadır. Bugün ülkemizde  kişilik 
bir ailenin Asgari Geçim Endeksi .500 
T ’dir. Ancak onlara verilen ücret, bu 
miktarın yarısına bile yaklaşamamaktadır.

İşte insanlarımızı bu hale düşüren şey 
emperyalizmdir, sömürücü düzenin ta 
kendisi ve onun günümüzdeki liderleri olan 
başta ABD-AB Emperyalistleri daha sonra 
da onların ülkemizdeki işbirlikçileri olan 
AKP’giller ve onun Başkanlık hayalleriyle 
yanıp tutuşan Başşe ’dir.

İşte biz bu sömürücü düzenin kendisine, 
Emperyalizme, onun halkları parçalama 
ve bölme planı olan BO a, Ortaçağcı
Gericiliğe ve ülkemizi Faşist bir Din 
Devleti haline getirecek olan Başkanlık 
i te ine HAYIR diyoruz.

Hayırlısı demiyoruz. Çünkü biz 
tüm bu pisliğin, suçların, hırsızlıkların 
ve vurgunların bir tiyatro oyunu olan 
referandum ile çözüme kavuşamayacağını 

biliyoruz.
Biz tüm bu pisliğin sadece ve sadece 

Kürt ve Türk Halklarının, ezilen işçilerin, 
köylülerin, gençliğimizin el ele vererek 
gerçekleştireceği O RA  
HA  R  ile temizlenebileceğini 
söylüyor ve biliyoruz.

Bunun için de başta ülkemizin 
gençliğini, rt l ş arti i Gençliği 
saflarında örgütlenmeye, bizimle birlikte bu 
düzeni ve onun enstrümanlarını yıkmaya, 
yok etmeye çağırıyoruz.

Ve bunun için de ülkemiz gençliğini 
tek ve gerçek devrimci parti olan Halkın 

rt l ş arti i ve  rt l ş arti i 
Gençliği saflarında örgütlenmeye ve 
Emperyalizme, Ortaçağcı gericiliğe ve 
Faşist Din Devletine karşı İkinci Kurtuluş 
Savaşı vermeye çağırıyoruz.

Yeni evr e arşı Yaşa ın kinci 
rt l ş avaşı ı

er ali e Ha ır
BO a Ha ır
Ortaçağcı Gericiliğe Ha ır
Başkanlığa Ha ır
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Pankart ve bayraklarımızla, ellerimiz-
de  Hik et ıvılcı lı  ta a e al  

e  eni  Ge iş ve  a ir a an ın 
posterleri ve üzerinde BO a  Ortaçağcı 
ericiliğe  Başkanlığa HAYIR  yazılı dö-

vizlerimizle Galatasaray Meydanı’na yürü-
yüşümüzü gerçekleştirdik.

Kitlemizin kararlılığı, cesareti çevre-
mizde bulunan insanlarımızı da etkiledi. 
Onlar da kitlemizin içine girerek, alkışla-

yarak, sloganlarımıza coşkuyla katılarak 
desteklerini gösterdiler. Ve eylemimizden 
çok etkilendiklerini söylediler. Özellikle 
kadınlarımızın heyecanları görülmeye de-
ğerdi.

er ali tler ş irlikçiler Gel ik
leri Gi i Gi ecekler  BO a HAYIR  
Ortaçağcı Gericiliğe HAYIR  Başkan
lığa HAYIR  sloganları eşliğinde Gala-
tasaray Meydanı’nda basın açıklamamızı 
okuduk.

İstanbul İl 
G e n ç l i ğ i ’ n d e n 
Doğan Yoldaş’ın 
yaptığı basın 
açıklamasında, 
ülkemizin AB-D 
Emperyalistleri 
ve yerli işbirlikçi-
leri AKP’giller ta-
rafından “Büyük 
Ortadoğu Projesi” 
adı verilen projey-
le parçalanmaya 
çalışıldığını vur-
gulayarak 

r aşkanl ığ ı 

ile eşr  eğilken  aşkanlık a alle
rine şerek   e  Gani et a
laşı  avaşı n an AB  tara ın an ali  
etiril e in en nra   vatanı ı ı ı lı

ca  a i i tan aşi t in evleti k a 
l na ir iştir ını  karakterleri ere

ği  şte A iller in a al ettikleri 
r

atanı ı ı aşi t in evleti aline 
karak BO  lat ak i ti r AB  

er ali tleri  B n n en k la  l
n  a A iller in aşşe ni Başkan  
a aktan eçtiğini ş n rlar  ş  

an için
atanı ı ın er k şe in e atla an 

BO n alarını  n en ne ar
tan açlığı  e aleti  iş i liği k llanarak  
Beni aşkan a ar anı  nların e i 
eçer  i erek e kan ır akta ır alkı
ı ı  dedi.

Referandumda EVET veya HAY R de-
menin tek başına yeterli olmayacağı belir-
tilen açıklama şöyle sürdürüldü:

 Ancak e ele a ece a  ir aş
kanlığa  i  HAYIR ı  e re
ele i eğil ir

ğer la a  le akar ak lke

i in aten ir Hır ı lar arat rl
ğ na  n ş ş l ğ n  n ta iliri  
B ne ka ar açak ara lı ve avane i 

lke i e ne a a  ne k k ırak ış
tır  a ke eleri ken i ararları ğr l
t n a k llan ış  a aları ken i çla
rını rt ek için eğiştir iş ve işle e  

ale etir işler ir  şte  e e ten a
çak ara lı cri  ve avane i ne ka ar 
ça alarlar a ça ala ınlar  Yeni Ana
a a  i e rta a r kleri e a ik 

en a lık ve i anet el e ini  an ık
tan e ları lan ir  ranı la 

ile çıkar ış l rlar a l nlar  a la 
eşr  la a lar

Açıklama esnasında metinde geçen 
“Kaçak Saraylı”  ibaresinin okunmasından 
rahatsız olan ve kendisine hâkim, savcı 
rolü biçen polisler açıklamamızda suç un-
suru bulunduğunu belirterek eylemimizi 
sonlandırmamız yönünde iki kez anons 
yaptı. Ancak kararlı duruşumuzdan taviz 
vermeyerek eylemimizi planladığımız şe-
kilde sürdürdük. Bununla birlikte halkımı-
zın eylemimize yoğun desteği ve katılımı 
bizlere güç verirken polisleri korkutarak 
daha saldırgan davranmaktan alıkoydu.

Açıklamanın ardından eylemimiz 
a r l n AB  er ali i  

Halkı  Haklı ı  a anacağı  BO a 
HAYIR  Ortaçağcı Gericiliğe HAYIR  
Başkanlığa HAYIR  sloganları eşliğinde 
sonlandırıldı.

Eylemden sonra Partimizde bir “De-
ğerlendirme Toplantısı” gerçekleştirdik. Ve 
bu toplantımızda da görevlerimizi bir kez 
daha belirledik:

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bu-
lunduğumuz her alanda, okullarımızda, 
mahallelerimizde, işyerlerimizde AB-D 
Emperyalistlerine ve yerli işbirlikçileri 
AKP’giller’e, onların Yeni Sevr planlarına 
ve Büyük Ortadoğu Projelerine, Başkanlık 
hayallerine karşı mücadeleyi yükseltece-
ğiz.

Tüm devrimci, demokrat, yurtsever 
gençlerimizi Kurtuluş Partisi Gençliği saf-
larında örgütlenmeye çağırıyoruz.

Kurtuluş Partisi Gençliği

Bası  ı a ası et  ay e  
yayı ıy r

Kurtuluş Partisi Gençliği BOP’a, Ortaçağcı Gericiliğe ve Başkanlığa
HAYIR Demek İçin Taksim’deydi

Baştarafı sayfa 1’de

BOP’a, Ortaçağcı Gericiliğe ve Başkanlığa
Geçit Vermeyeceğiz!

Yıl    a ı     art 



1 0 küsur yıldan bu yana sürekli 
tekrarlamaktayız, AKP’nin bir 
Amerikan projesi olduğunu, 

Tayyip’inse bir Amerikan devşirmesi 
olduğunu.

O, önderlik ettiği siyasi hareketinin bir 
hayli öncesinden, anlaştı ABD’yle, onun 
casus örgütü C A’yla. ABD, onun önünü 
açıp Türkiye’nin tepesine oturtacaktı adım 
adım yükselterek. O da, bunun karşılığında 
ABD’nin kendisine vermiş olduğu 
görevleri yapacaktı, eksiksiz biçimde. 

Neydi bunlar?
Bakın, bunları Merkez Parti Genel 

Başkanı Abdurrahim Karslı, belgeleriyle 
ve tanıklarıyla nasıl netçe ortaya koyuyor:

“C e m  Ö z e r :  N e d e n  E r b ak an  H oc a 
a e  k eli r n nla anlaş a 

a ı rlar
A rra i  ar lı  r akan 

ca a tekli  et işler  Hatta n  a 
le i  O ka l et e i  e i  Yani 

na ıl ir anlaş a
Anlaş a ş

 Bi  i i ikti ara taşı alı
 i e ikti ar a r n çıkaracakları 

ere e eli
 i e erekli nan al e tekleri 

etireli
e  er  Yani  a an ka l 

e i r a eli atı  e leketi erin e 
ken ine ana l r a a eli atı ka l 
e d i y or …

A rra i  ar lı  a i
e  er  Ben e leketin 

erin e a eli at a tır a  erken   
a an a tırı r

RBA A A  R 
AB  

A rra i  ar lı  e i r 
ta i  Yani r akan ca nları ka l 
et i r  A a r akan canın eki i 
şi i Ak arti i k ranlar n  ka l 
e i r  B n n için e e a i  Be  ve 
A lla  Be  var  Ben e var ı  

e i  akere eki inin için e  Hatta 
in anlar ra a ari  ari  akınca 
ra a r a lan Ali B laç Be  e 

var ı a eteci a ar  Ali Be in e 
a eri var  a ili r  eki i  e i  

nra i  nları a alı  i en e 
i te iği i  ş

 rail in venliğini 
arttıracak ını  n n eki en elleri 
kal ıracak ını

 B k Orta ğ  r e i ani 
ınırların eğiş e i

 la ın eni en 
r lan a ın a i e ar ı cı 

lacak ını
Hatta ra a li ir Bakanı ı  

var ı A ın en n n a i ini 
le e i  kı a  inşalla  A ın 

en n  akınca ter  ter  e i 
ki  ı anı a erek k  al 

e kratlar an a  r enin için e 
lanlar var ı  O a an H nin 
aşın a lan eni  Ba kal  na a 

ç nk  r aşkanlığını verecektik  
e i  A a  ıra e i anlaş a ereği 
iç çalış a ı itti ırt t  attı  a ıl 
l a anlaştık  i e  r e l  

A lla  Be e tekli  ettik  e i
e  er  aten eni  Ba kal  

eğer evet e e e i i a i a atı ı a 
Rece  a i  r ğan a a nra 
lacaktı

A rra i  ar lı  a  larak 
eğil a lın a  a a eğişiği   ikti ar 
ir r e ikti arı l ğ  için ale ette 

 r e ereği ikti arın e tekçi i  
e iğini  i i ecli e ir e i a i  

Be in eni  Be  e e tir  A a erken 
eçi i tekli  e en e evlet Ba çeli ir  

( http://odatv.com/akp-aslinda-nasil-
kuruldu-16121 1200.html)

Bun lar
BOP’un taşeronlarıdır sadece

Evet, arkadaşlar. Tayyip Erdoğan, 
Abdullah Gül ve AKP’giller, 15 yıldan bu 
yana işte bu ihanet oyununda kendilerine 
verilen rolü oynuyorlar. 

İsrail şu anda, tarihinin en güvenli 
dönemini yaşıyor. Bütün güçlü düşmanları 
bertaraf edilmiş durumda. Hırpalanmış, 
yaralanmış durumda. Muammer 
Kadda ’nin ibya’sı yok artık. Cemal 

Abdülnasır’ın Mısır’ı da yok. Suriye ise, 
öylesine hırpalanmış ve zayıflatılmış ki, 
İsrail’e karşı caydırıcı bir güç olmaktan 
çoktan çıkarılmıştır artık. Varlığını 
sürdürme savaşı veriyor, 5 yıldan bu yana. 
Yani, kendi başının derdine düşürülmüş 
durumda.

ABD’nin BOP’ununsa, rak ve Suriye 
ayakları hayata geçirilmiş bulunmaktadır. 
Sıra Türkiye’ye gelip dayanmıştır 
artık. Türkiye’de de, şartlar günbegün 
olgunlaştırılmaktadır, bu amaç için. 
Halkları, etnik ve mezhep temelinde 
parçalanmış, ordusu darmaduman edilerek 
eritilmiş, özgüveni kaybettirilmiş ve de 
zavallı bir sömürge ordusu durumuna 
düşürülmüştür. Olayların gösterdiği 
gibi, El Bab’taki ŞİD karşısında bile, 
bir varlık gösterememiştir. Rusya ve 
Suriye hava ve kara güçlerinin ona karşı 
etkin saldırısı olmasa, ŞİD, neredeyse 
bozguna uğratacaktır Türk Ordusu’nu. 
İşte böylesine zayıf düşürülmüştür ordu. 

Cumhuriyet Tarihinin hiçbir döneminde 
Türk Ordusu bu duruma düşürülmemişti. 

Kaçak Saraylı ve AKP’giller, Hz. 
Muhammed ve Kur’an Dinini de tersyüz 
edip sahteleştirdiler, bildiğimiz gibi. 
Hz. Muhammed’in deyişiyle, “Güzel 
ahlâktan ibaret” İslam’ı tersine çevirerek, 
hırsızların, ahlâksızların, hainlerin halkı 
kandırmada kullandığı bir araç, bir maske 
haline getirdiler. Yani, İslam’ın da içini 
boşaltıp ruhunun katlettiler. Tümüyle, 
şekle-biçime-kabuğa indirgediler İslam’ı. 
Tüm kapsamını, Namaz, Oruç, Hac gibi 
dini ritüellerle sınırladılar. Hırsızlıklarını 
gizleyebilmek için de bol bol cami yaparak 
halkımızı kandırmaya çalıştılar. Bakın biz 
ne kadar Müslümanız, görüntüsü vermeye 
çabaladılar. Oysa, onların camileri, aslında, 
Hz. Muhmammed’in deyişiyle birer “Dırar 
Mescidi”dir. 

Kur’an’da, böyle mescidler yaparak 
samimi Müslümanları kandırmak isteyen 
sahtekârlar, düzenbazlar, kulaklarından 
tutulup şöyle teşhir edilir:

arar ver ek  ink r et ek  
inlerin ara ını a ır ak  Alla  ve 

e a er ine karşı avaşanlara a a 
nce en c l k a ak ere ir 
e ci  k r  Bi  a ece i ilik a ak 

i te ik  i e e in e enlerin alancı 
l klarına ş e i  ki Alla  şa i ir

O e ci e iç ir e  lk n n en 
eri Alla a karşı el ekten akın ak 

için k r lan e ci e l n an 
a a n r  Ora a  arın ak 

i te en in anlar var ır  Alla  arın ak 
i te enleri ever  Tevbe Suresi, 10 -
108’inci Ayetler, Diyanet İşleri Meali

Bilindiği gibi, Hz. Muhammed, Tebük 
Seferi dönüşü bu sahte Müslümanları, 
Dırar Mescitlerini başlarına yıkarak tepeler. 
Onların oyununa gelmez, kendisine karşı 
kurdukları tuzağa düşmez.

Tayyip’in temelini atıp açılışını yaptığı 
camilerin tamamı da işte böylesi Dırar 
Mescitleridir.  

Biz, Kaçak Saraylı Tayyip ve 
AKP’giller’in 15 yıldan bu yana durup 
dinlenmeden, adım adım C A tarafından 
ellerine tutuşturulan bu ihanet planını-
projesini uygulamakta olduklarını hep 
söyledik, yazdık. Bunların ülkemizi 
uçurumun kenarına kadar sürükleyip 
getirdiklerini haykırarak, feryat ederek 
anlatmaya çalıştık. Memleket elden gidiyor, 
dedik. Ülkemiz batmak üzere, dedik. Ey 

halkımız, bunların oyunlarına gelme, 
tuzaklarına düşme, yalanlarına kanma, 
dedik. Bunlar BOP’un taşeronlarıdır 
sadece. İktidar olmaları karşılığında 
satıldılar Amerika’ya, dedik. Bunlar, saf 
maf değildir. Bunlar, son derece bilinçli 
bir biçimde ihanet oyununun aktörlüğünü 
etmektedirler, dedik. 

İşte, bu acı gerçeği, dindar kesimin 
önemli isimlerinden event G ltekin 
de açıkça, kesince ortaya koymaktadır. 
Üstelik de, Kaçak Saraylı Reis’in 
Başdanışmanının bu ihanet oyununun nasıl 
bilinçlice oynanmakta olduğunu kendisine 
itiraf ettiğini de ortaya koymaktadır. 

Şimdi lütfen, onun bir televizyon 
programında yaptığı, konuya ilişkin 
konuşmanın aşağıdaki videolarını bir 
izleyelim, ya da onların tapesini okuyalım:

Levent Gültekin: Ya adam benim, geldi 
a a  e d  e d  e d  aradı e  Be  

ara a    e  t dar ya ı ı da  
ar adaş arı e e de y rs  ara a  

a  ş da  d ayı  te e   et ed  
 de  B r şey st y r  ya ı ı  

ster eye a ışıy r  y e r sy a 
d ş e e   t darda e  ya ı  
ar adaş arı  ar  ş ’te de ya  aray’da 
da ar   s  ar adaş arı  ar  r  

ası a ış  a ş d  arayı  
s r y r  s r y r  arı  stese  
ararı  arı e y r e t y r

e d  e  aradı   e  şa ı  r 
a e e  d ye  y r  a tı  tt  
şte    r a tt    ya ıyı 

ya dı  e d  a a ded  e  ded  tayy  
rd a ’ı e eşt r y rs  

şe  a ır  B  da a fa a 
e eşt r y r

e e t te  ayır ya ış 
ya ıy rs   a ış ya ıy r d ye 
e eşt r y rs  ded  ayır ya ış ya ıy r 
d ye e eşt r y rs   ded  ayy  rd a  
ya ış ya ıy r  B ere  ere  ey  

eye a ışıy r  ded  
şe  a ır  B   y  r 

s a a
 e e t te  Ba  e   adar 

de ed  ya a  ayy  rd a  
d ş a ı  tır a  de  ayy  rd a  

 e e  r tt   a a  ası  
ya   ded  ya s y eye y r   adı ı 

ya ıy r  ded  a ayy  rd a  
e e  ded  r yere a ışıy r ded  a a  

ş d   d ye  r ada ı  sa a  a şa  
e s e a a  e er ırı sı  d ye t t 

attı ı ı rd de ayarı  y r
şe  a ır  d  er es tter’a 

r  re s e  a a  e er ırı sı  t eet  
 attı  
a  ayarı  y r  B r  de  

 y y r  ese a  ya  d y y r  
 d yd  şte e e  afta da  ya ıyı 

ya ada  e d yd  Ba a arda  r 
ta es  e  de ar adaşı ı  d  r 
s ete d y r  rada d y r  a  y e 
de rd  rtı   de raşa ıy r  B e 
de a attı t  şey  şarte  e de  B  
de d y y r artı   d ye  a a  e 
ardeş  ( https:// .youtube.com/
atch?v z8UMM N8 E8)

***
şe  a ır  a da da at  ya da r 

aş ası e t  B da  s ra e e y r 
r ye’y  es  r er e  se  r 

refera d  aş a ı  s ste  s  B y e 
r strate   ayata e r e e

e e t te   y  y  

ta  e y r  a  te  aşı a r ada  
te  aşı a   y  a ı da  t t ş  
sted   y y r  sted   y y r  
sted   y y r  

 Baş a a  ya arı   
steşar ya arı   e e r ay 

Baş a ı  ya arı   a ete  ya arı  
a a ş r ete e  yarı  sted  

ya ıy r
ta  er  r ta  arşısı dayı  

a   da at ş y r r e  r 
r aş a ı ı  da adı ı  aş a a  

a e e  ş y r  B da  da a re  
r d r  e a r 

B  rd  tter’da  
ar adaş arda  r  at ıştı   ta  

de   ta   atar e  r estra 
a aya de a  ed y rd  ya  ya  e 
atar e   re  r d r dayı  a  
ta ırı  artı  er a  r yerde  e  
ata daşı d  s y e eye  B  adar 

re  d  s yaset are ası da   a e 
ya ı   d r d ye e  r da  ı adı  

da ta  astı  s  t  t sa ı  
s yaset da ı  a efet  aydı ı  ya arı 

er  ya   adar  
ese a e  e   r a de  

e de at a  r da de  artı    e  
r a de  r şey ar ya   ada a 

a ı ı  ayı ı ere e  ays yette  r ada  
y    ede

  ya
B   ada a  se  s  ardeş  t  
ey  re  a dı  d ye e  r a ’ı   

ı aya a  ı  
B  ada a  ad  rda  e  se  
s  d ye e  r ş  ı aya a  ı 
a efette

B  ede y   B  adar ı er at 
r e

’y  e et ş  
’y   rada   aya a ışıy r  
’y  rada e et ş  a se   ası  

r  se  a ı  a ıy r  
 ş   r ş  

 r a a  a ıy r  e s    
adar tes  d ar  a   t da  

 B  t   adar ı ays yets d
B  adar ı  ş er y da t y r 

ese a  et a t ’  
etrafı da sa ı da s da r a ’ı  

 a  d at et  art  de aya  
r şeyd  s   yı dır  s   e de  

s ra  s re  s y y r  
a r  de ı ı  de y r  ardeş  se  

e d  ad şa  ı a ed y rs  
er es  de   a ed y rs    

a  et e  de   aş a ı ı ı 
da  ı ı  d y r  d ye  r  a ’ı  

 y
 a t ’ a ya ı a da  d ayı 

r et e  ı ı  de e   e  de 
d y r  ardeş  r s  dese  

e de d y r
a   ş d   adar ays yets  r 

e  a  ya  yı ı tıya d y r  Ba a 
y e d e şt a  B r 
e ş  a da ş  ate  ş  

de  e a ı  a tı da a ara r  ya ıy r  
ş  a da  y e r d r dayı  a  

er de
a ar adaş e e e erse e ş  ey  r 

ye de  ra ı  B r  d r da a ı  
ere y r e  a  a y e  e t  

 re  d  raya d r  
d y r  

şe  a ır  a ede s yaset  da a 
e de se e şt  B  ede s yaset  

ya a  te  ş  r  ayy  rd a
e e t te  a ye  

ye  B  e eşt r e  ere y r  
 s y y r  http://video.genfb.

com/106 50 8 0 860

***

Türk Ordusu’nu
darmaduman ettiniz

Evet, arkadaşlar. İşte gördük, durumun 
vehametini. Kaçak Saray’da mukim şahsın, 
gerçekte kim olduğunu, kime çalıştığını ve 
ne yapmakta olduğunu... Avanesi de onun 
sayesinde biz bu makamlara, bu koltuklara, 
bu Meclislere geldik ve onun sayesinde 
vurgunlarımızı vuruyoruz, küplerimizi 
dolduruyoruz ve tüm sülalemizi ihya 
ediyoruz, diyerek boyun eğiyorlar, ses 
çıkaramıyorlar ona. Zaten onların da önde 
gelenleri, Kaçak Saraylı gibi devşirilmiş 

durumdadır ve aynen onun gibi bilinçlice 
görev ifa etmektedir. 

Ve hep söyleyegelmekteyiz ya; 
Amerika, bu zatı ve onun AKP’giller’ini, 
Türkiye’yi böylesi bir felakete sürüklemek 
için işbaşına getirdi, diye... İşte öyle...

Tayyip’in Kaçak Saray’daki 
Başdanışmanı söylüyor, yukarıdaki sözleri. 
Ve de onun bakanları söylüyor, onun 
hakkındaki hakaretamiz kelimeleri. 

Türkiye, işte böylesi bir ekip tarafından 
güya yönetilmektedir. Gerçekte ise, 
Türkiye’yi dört bir tarafından kuşatmış 
olan Amerika yönetmektedir, ashington, 
Pentagon, C A yönetmektedir. 

Ve de, ABD, Kaçak Saraylı Tayyip’i, 
bir gecede Türkiye’nin bölünme planlarını 
eline verdiğimiz biçimde uygulamaya 
koyacak, işi bitirecek, diye 15 Temmuz 
Ganimet Paylaşım Savaşı’nda galip getirdi, 
Pensilvanyalı İmam’ın ordusu karşısında. 

15 Temmuz sonrası Türk Ordusu’nun 
geri kalan bölümünü de darmaduman etti 
Tayyip. Parça parça bölüp, her bir parçasını 
kendine, bakanlarına bağladı. 

Şimdi de, yine bu amacı gerçekleştirsin 
diye onu Başkan yaptırtmak istiyor. Dün 
de söylediğimiz gibi, o, iktidara mahk m 
artık. Ancak iktidarda kaldığı sürece, 
işlemiş olduğu yüzlerce suçun hesabını 
vermekten kurtulmuş olacağını biliyor, adı 
gibi. O yüzden de, ABD’nin bir dediğini 
iki edemez durumdadır. ABD, onu tam 
anlamıyla tutsak almıştır artık. Bakmayın 
siz, onun ara sıra “dış güçler”, “Atlantik 
ötesi”, “üst akıl” gibi söylemlerde 
bulunarak, dolaylı yoldan Amerika’ya karşı 
olduğu izlenimini vermeye çalışmasına. 

Daha önce de birkaç kez söylediğimiz 
gibi, ABD, devşirdiği işbirlikçilerine 
zaman zaman Amerikan karşıtı görünümü 
verecek şekilde oynamalarını salık verir. 
Böylece de, onların halk kitleleri nezdinde 
daha inandırıcı olabileceklerini, halkı daha 
iyi kandırabileceklerini düşünür. Tayyip 
de, işte bu talimat doğrultusunda ara sıra 
o kelimeleri sarf etmektedir. Yoksa, ABD 
çizgisinden, bırakalım sapmayı, tam 
tersine, daha sıkı ve daha sadık bir biçimde 
izlemektedir o çizgiyi artık. 

İçtenlikli Müslüman kardeş;
ütfen, aklını özgürce kullan artık. Bu 

dinlediklerini, bu söylenenleri, yazılanları 
tarafsız bir gözle, önyargılarından arınmış 
olarak, özgür aklınla bir değerlendir. 
O zaman, sen de görüp anlayacaksın, 
Tayyip’in kim olduğunu ve nasıl bir görev 
ifa etmekte olduğunu. 

Ülken cehennemin kenarında. Oraya 
kadar getirdi, Tayyip ve AKP’giller. 
Memleket elden gidiyor. Çok geç olmadan 
uyan. Ve buna dur de. Yapacağın ilk iş 
de, 16 Nisan’da HAY R diyerek, onun 
hevesini kursağında bırakmaktır. ABD’nin 
bu emperyalist oyununu boşa çıkarmaktır. 
16 Nisan’da yenilgiye uğratılırsa Tayyip ve 
avanesi, onlar için bayır aşağı gidiş süreci 
başlatılmış olur.

Hiç unutma; bu iktidar, ülkemiz, 
vatanımız ve halkımız için tam bir felaket 
olmuştur. Kâbusu olmuştur memleketin, 
bu iktidar. Kötülükten başka hiçbir şey 
bekleme ondan. Onlar istemezler ya, 
varsayalım ki istediler; öyle olmuş olsa 
bile, ülkemiz için iyilik yapmak ellerinden 
asla gelmez. Çünkü, ABD Emperyalist 
haydut devletinin kuklalarıdır, piyonlarıdır, 
maşalarıdır, taşeronlarıdır onlar. Tüm 
görevleri de, bu emperyalist haydut 
devletin ülkemiz ve bölgemiz hakkında 
oluşturduğu BOP’u hayata geçirmektir. 

Elbette, bu ihanetlerinin ve yapmış 
oldukları kötülüklerin, işlemiş oldukları 
suçların hesabını vereceklerdir tamamı, 
bir bir. Ama o zamana kadar da çok büyük 
zararlar vereceklerdir, vatanımıza ve 
halkımıza.

Bunu asgariye indirmenin yolu da, bu 
ihanet yolcularına “yeter artık”, demekten 
geçmektedir. Bu sebeple, bunların tüm 
politikalarına ve varlıklarına, HAY R 
diyelim. Böylece, onlara dur demenin ilk 
adımını da atmış oluruz...

Halkı  Haklı ı  Yeneceği
21 Şubat 201

N urullah  An k ut  
HKP Genel Başkanı

6

Samimi Müslüman kardeş!
Tayyip, Türkiye’yi bölüp parçalamakla görevlendirildi, Amerika tarafından.

O, bu görevi yapıyor...
Bakın bunu, Kaçak Saray’ın Başdanışmanı da itiraf ediyor

Yıl    a ı     art 
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5 gün önc enin ha be riydi … H abe riydi , 
diyoruz da, sanki sıradan bir olay-
mış gibi haber konusu, aslında yürek 

dağlayan bir tragedyaydı söz konusu olan. 
Okuyalım isterseniz:

“ iranşehir deki patlamada len Ah-
met Oktay Günak ın babası  Kedi yavru-
suna süt g türüyordu

anlı r a nın iranşe ir ilçe in e-
ki ter r al ırı ın a a atını ka e en 

 aşın aki A et Okta  G nak ın 
a a ı Oğl  Ba acığı  l an aki 
avr  ke i e tl  ek ek t receği  
e i  Ben e t r ğl  e i  -
an a l nan ve aç lan ir ke i av -

r na tl  ek ek t r rken atla a 
l  ir a a eve ele e i  e i

ç ç c ğ n an en ğ  lan A -
et in ir a ır ite eki avr  ke i i 

e le iğini anlatan G nak  akşa  e e-
ğinin e en ar ın an ğl n n ke i e 

a a ver ek için ev en çıktığını i a e 
etti  e in katta t r klarını ve ğl -
n n a art an şl ğ n a ken e a -
na elen atla a a şe it l ğ n  ka -

e en G nak  ş le eva  etti
Oğl n a anı ı a l ğ  ak-

şa  e eğini ailecek e ik  Ba acığı  
l an aki avr  ke i e tl  ek ek 

t receği  e i  Ben e t r ğl  
e i  an a l nan ve aç lan 
ir ke i avr na tl  ek ek t -

r rken atla a l  ir a a eve ele-
e i  ri r a t ne ira  taş alan 

ığıl ıştı  Ben e k ri ra irerken ilk 
aşta re e i  nra ışıklar ira  a -
ınlanınca r  http:// .posta.

com.tr/viransehir-deki-patlamada-olen-ah-
met-oktay-gunak-in-babasi-kedi-yavrusu-
na-sut-goturuyordu-haberi-126 5 5

iranşe ir ilçe in eki ter r al ı-
rı ın a A et Okta  G nak ın aile i  
t i i ta a lanan ç c klarının cena-
e ini anlı r a A li ı  r n an 

al ı
G nak ın ç k a ı a akınının el-

iği A li ı  r  n n e rtçe ve 
rkçe ağıtlar akıl ı  http:// .cn-

nturk.com/turkiye/11-yasindaki-sehit-ah-
met-oktay-gunak-son-yolculuguna-ugur-
landi

Baba kamu emekçisi, Viranşehir Adli-
yesinde zabıt kâtibi, 12 yıldan bu yana. Üç 
çocuğundan en büyüğüymüş, bu altın kalp-
li yavrumuz. 

Baba da, anne de, besbelli ki evlatları-
nı insan ve hayvan sevgisiyle dolu olarak 

yetiştirmişler. Bu nedenle de, evladımız, 
kendi akşam yemeğini yer yemez, lojman 
bahçesindeki biçare yavru kediyi düşünü-
yor. Onun da bir can taşıdığını, o canını 
sürdürebilmesi, taşıyabilmesi için beslen-
meye, gıdaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. 
Hemen de davranıyor. Yani, yavrumuz, aç, 
çaresiz, yardıma muhtaç bir cana yardıma 
giderken, canından oluyor. Canından edili-
yor. Daha açığı, insanlık dışı bir canavar-
lıkla katlediliyor. 

Küçücük yavrularımız can veriyor
Kahrolurum, böyle masum evlatları-

mızın yok yere cellâtlarca canlarının alın-
masında. Acılara 
boğulurum. Gün-
lerce çıkmaz ak-
lımdan, onların 
ölüm acısı. Su-
retleri kaydedilir 
belleğime, unu-
tulmamacasına, 
silinmemecesine. 

Ç a ğ r ı ş ı m 
oldu burada:

Sene 1 2 
Baharıydı. Mer-
sin Mut isesin-
de Felsefe Öğret-
meniyim. İlk gö-
rev yerim burası.

Öğleden ön-
c enin dör dünc ü 
dersi, bir ise 
2. sınıfında Psi-
koloji Dersiydi. 
Dersimiz bitti, öğle tatiline girdi okul, öğ-
renciler ve öğretmenler. 

15 dakika geçti geçmedi, bir öğrenci-
mizin şehir içinden geçen Konya-Kara-
man-Mut-Silifke-Tarsus-Mersin ve Adana 
yolunda bir kamyon tarafından ezilerek 
öldürüldüğü haberi geldi. Anayol asfaltının 
kenarlarında kaldırım yoktu. Aslında, kal-
dırım olmaya müsait geniş alanlar vardı. 
Ne yazık ki, bu alanlar, kamyonların geli-
şigüzel park ettikleri yer olarak kullanılı-
yordu. İşte oradan yürüyerek evine gitmek-
te olan kız öğrencimiz ı ıka Akça, arka  
arka gelen ve hödük şoförün hiç arkasına 
bakmadan kullandığı kamyon tarafından 
arkasından çarpılıp tekerleklerin altına 
alınmıştı ve ezilerek can vermişti. 

Öğrenci yavrumuz, benim 15 dakika 
önce dersimde olan kızımızdı. En ön sırada 
otururdu. Tipik bir yörük kızıydı. Aslında 
köylü çocuğuydu, ailesi köyde yaşamak-

taydı. Kızlarını okutmak için şehirde bir iki 
arkadaşıyla birlikte mütevazı bir ev kirala-
mışlardı. Orada kalıyordu kızımız. 

Sessiz, sakin, hanım, disiplinli, ahlâklı, 
melek gibi bir yavrumuzdu. 

İsmi de, rahmetli dayımın eşi, rahmetli 
yengemin bire bir aynıydı. Hem ismi, hem 
soyismi...

Hatta, derslerine ilk kez girip öğrenci-
lerle tanışmamız sırasında, hemen dikka-
timi çekmişti. Siz benim yengemin adını 
taşıyorsunuz, bire bir. O da Sıdıka Akça, 
demiştim. 

Yengemi çok severdim. Anam da çok 
severdi. Rahmetli anacığımın değerlendir-

mesine göre yengemiz, bizi dayımızdan 
daha çok sevmekteydi, aramızda bir kan 
bağı olmamasına rağmen. Dayım da, yen-
gem de anacığımın büyüğüydü yaşça. 

Öğleden sonra lise tatil oldu, haliyle. 
Öğrenci ve öğretmenler, talihsiz yavruca-
ğamızı Mut Mezarlığında toprağa verdik. 
Sanırım, mezar başında bulunan yoksul bir 
köylü olan babası kadar benim de yüreğim 
yanmıştı. Ben de acı çekmiştim...

O günden bu yana da bu yavrumuzun 
ne adı, ne sureti, ne de sırada oturduğu hali 
silindi gözümün önünden. 

Acırım, kahrolurum, böyle gencecik 
yaşta hayatını kaybeden evlatlarımızı gö-
rünce.

Yine çok acı duymuştum, yıllar önce 
babasının yanıbaşında polisler tarafından 
evlerinin önünde katledilen ve bedeninden 
1  kurşun çıkan ğ r a a ’ı duydu-
ğum zaman. 

Yine, Hendek Savaşları’ında katledilen 
küçücük yavrularımızın cansız bedenlerini 
gördüğüm zaman...

10 yıllardan beri sürdürülen, ABD 
Emperyalist haydut devletinin planlayıp 
yönettiği, Türkler ve Kürtler arasındaki sa-
vaşta hayatlarını yitiren gencecik canların 
tabutlarına kapanmış, feryatlar edip ağıtlar 
yakan Türk ve Kürt anaları gördüğüm za-
man...

Katliamlarda hayatlarını yitiren gençle-
rin resimlerini gördüğüm zaman...

Suruç’ta, Ankara Garı’nda, Ankara Kı-
zılay Durağı’nda, İstanbul Vezneciler’de, 
yine acımasız, zalim cellatlar tarafından 
katledilen masum, melek kadar temiz, gü-
nahsız, suçsuz evlatlarımızın suretlerini, 
basına yansıyan resimlerinden gördüğüm 
zaman...

Burada yine çağrışım oldu, Y n ’ un 
şu dizeleri geldi, aklıma:

B  n a a 
ir ne ne e

Yanar içi  
n r 
Yiğit iken 

lenlere
G k ekini 

iç iş i i

G e r ç e k t e n , 
Yunus derin bir 
insani duyarlı-
lıkla görmüş, 
kavramış ve söz-
cüklere dökmüş, 
bu yakıcı, yürek 
dağlayıcı, kahre-
dici gerçeği.

Burada, Yu-
nus’un Tasavvuf 
anlayışını, diğer 
tüm Tasavvuf 

anlayışları gibi, doğru bulmadığımı ve sev-
mediğimi, bunların da Kur’an ve Hz. Mu-
hammed İslamı’yla ilgisi olmadığını belirt-
mek isterim...

Öğrencilik yıllarımızdan bu yana, faşist 
katillerce kurşunlanıp, bombalarla parça-
lanıp katledilen yoldaşlarımız da derinden 
yaralamıştı yüreğimizi. Ve acılarını hep ta-
şımıştım, bugüne dek. Öyle görülüyor ki, 
toprağa düşünceye kadar da taşımaya de-
vam edeceğiz. 

Siyonist İsrail askerleri tarafından kat-
ledilen Filistinli gencecik çocuklar, gençler 
de yaralar yüreğimi...

Kısa süre önce, ŞİD denilen ABD 
yapımı canavarın, askerlerimizi kan don-
duran bir canavarlıkla, yakarak katletmesi 
de, mahvetmişti bizi. Günlerce dolukmuştu 
gözlerimiz. 

Gezi Direnişi’miz sürecinde katledilen, 
yine melek kadar temiz ve gül bahçesinden 

henüz koparılıp gelmiş güller kadar güzel 
gençlerimizin katledilmesi de acılara gark 
etmişti bizi. Ali ail’ in, Berkin’ in, A -

et’in ve diğerlerinin...
Hele de Ali İsmail’in sivil ve resmi cel-

lâtların elinden kurtulmak için bir kuş gibi 
çırpınışının görüntüleri düşünce ekranlara, 
süzülmüştü yaşlar gözümden. 

Ne demişti, bu katliamlar sonrasında, 
Kaçak Saray’daki Caligula?

“Polise emri kim verdi, diyorlar. Ben 
verdim, ben...”

Gün gelecek yıkılacak o Saray da, o 
Saltanat da. Ve çekilecek, orada oturanlar 
hesaba. Ve o kanlı katliamların en açık ve 
kesin delili de bu itiraf niteliğindeki sözler 
olacak. Gelecek o günler...

Bazı arkadaşlarımız hatırlayabilir. Ali 
İsmail’in de memleketlerindeki evlerinde 
bir köpeği vardı. Birbirlerini çok severler-
di onlar. Katliam sonrası günlerce, aylarca 
yolunu beklemiş köpeği, Ali İsmail’in.

Viranşehir’de katledilen bu altın kalpli 
yavrumuzun da, kuşkusuz günlerdir yolunu 
beklemektedir, o çaresiz, sahipsiz, acıma-
sızlıklar, zalimlikler dünyasında bir başına 
bırakılmış yavru kedicik. Herhalde, her 
ayak sesi duyup, her insan karaltısı gördü-
ğünde, heyecanla atacaktır yüreği, “Mele-
ğim geliyor, bana yiyecek getiriyor.”, diye. 
Tabi  bilemez ki, dünyada insan olarak 
yaratılmış ama insanlıktan çıkarılmış, ca-
navara dönüştürülmüş yaratıklar olduğunu. 
Ve onlar tarafından bedeni parçalanarak öl-
dürdüğünü meleğinin...

Bu acımasızlıklar, bu zalimlikler, do-
laplar, düzenler dünyasını insancıl bir 
dünya yapalım diye uğraşıyoruz, mücade-
le ediyoruz, dövüşüyoruz, 50 yıldan beri. 
Ama ne yazık ki çok da fazla bir mesafe 
kat edemedik. Neylersiniz... Dünya bazen, 
1 1 sonrası olduğu gibi, belli bir süre ba-
yır aşağı gidebilir. Geriye gidebilir, yani. 
Ama onlar gelip geçecek elbet. Ana doğ-
rultu ileriyedir. Bizim amacımıza giden gü-
zergâhtadır. 

Kuşkusuz, güç olacak ve de geç olacak 
ama sonunda mutlaka varılacak o hedefe. 
İnsanlık, bugünkü içinde yaşadığımız hay-
vanlık konağından kesince kurtulup gerçek 
insancıl bir konağa sıçrayacak, yükselecek. 
O zaman, en azından bu türden katliamlar 
ve onların yol açtığı acılar sona erecek, son 
bulacak. 

İnsanlık, bir anadan doğmuş kardeşler 
gibi, kardeşler dünyasından oluşacak. İn-
sanıyla, hayvanıyla, doğasıyla uyumlu bir 
dünya olacak o zaman yeryüzü.

Halkı  Haklı ı  Yeneceği
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Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Acımasız cell tlar
bu kez de Urfa Viranşehir’de melek yüzlü,

altın kalpli bir yavrumuzu katletti

Genel Başkan’ımız Nurullah An-
kut’un Melek Eşi Hacer Ankut 
erdemli davranışın ne olduğunu 

gösterdi.
Yoldaşımız, Genel Başkan’ımız Nurul-

lah Ankut’un Melek Eşi Emekli Öğretmen 
Hacer Ankut ablamızın şikâyetçi olduğu 
bir kedi davası daha görüldü.

İstanbul Anadolu 2 . Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülen davanın bugünkü 
duruşmasında daha önce gelmeyen diğer 
bazı davaların yalancı tanığı, bazılarının 
da şikâyetçisi olan  sanıklardan birisi daha 

dinlendi.
Duruşma 0 Mart 201  günü saat 

1 .00’e ertelendi.
Dinlenmeyen sanıkların biri de, bu da-

vada değil de, altıncı Kedi Davasında yer 
alan hayvan düşmanlarından Özcan Mor-
gül’ün annesidir. Dinlenemeyen bu kadın, 
aynı zamanda AKP’li bir belediyede ma-
kam şoförlüğü yapan ve apartmandaki tüm 
hayvan düşmanlarını örgütleyip yönlendi-
ren, DNA’sında hayvan düşmanlığı nere-
deyse kodlanmış bulunan, bu davanın  sa-
nıklarından Ahmet Morgül’ün “hala” diye 

hitap ettiği yakın bir akrabasıdır. 
Duruşmadan yaklaşık bir hafta önce bu 

sanığın sanık olmayan diğer oğlu Genel 
Başkan’ımızın evine gelerek Genel Baş-
kan’ımızın ve Hacer Ablamızın ellerini 
öperek anneleri adına özür dilemiş, mahke-
meye zorla getirilme kararı çıkartılan anne-
lerinin duruşmaya götürülemeyecek kadar 
hasta olduğunu bu nedenle şikâyetten vaz-
geçmelerini yalvar yakar rica etmiştir. Bu 
yaşlı kadın diğer davaların tümünde yalan-
cı tanıklık yaptığı, kapı kapı dolaşıp Genel 
Başkan’ımız ve Eşi hakkında komşularını 
kışkırtmaya çalıştığı halde; yüreği hayvan, 
bitki, doğa sevgisi kadar insan sevgisiyle 
de dolu olan, yüreği merhametle, acıma 
duygusuyla dolu olan ME EK YO DAŞ -
M Z, HACER AB AM Z da, yaşlı bir ka-
dına, kendine kötülük de etmiş olsa, eziyet 
edemeyeceğinden ve de bir oğulun annesi 
için yalvarmaları karşısında şikâyetinden 
vazgeçme erdemliliğini göstermişti.

Yüreği insan, hayvan, doğa, ağaç sevgi-
siyle dolu Genel Başkan’ımız ve Eşi Hacer 
Yoldaşımızın diğer kedi davalarının bazı-
larından tamamen hukuka aykırı olarak al-
dığı cezalar, AKP’giller’in elinde Yargının 
geldiği içler acısı durumu da sergilemekte-
dir. Şanlı Gezi İsyanımız da bunların hay-
van, bitki, doğa düşmanlıklarına bir tepki 
olarak patlamadı mı zaten

Ne yaparlarsa yapsınlar! AKP’giller’in 
mahkemeleri ne kararlar verirse versin, 
eninde sonunda Kazanan/Yenen biz olaca-
ğız, insanlık olacak, hayvanseverlik, ağaç-
severlik, doğaseverlik olacaktır. 0  Şubat 
201

Kurtuluş Partili Hukukçular

“Kedi Davaları”ndan
biri daha görüldü

Yıl    a ı     art 

Yok gibi. Çünkü bunu Suriye’nin 
meşru yönetimi kabul etmediği gibi, 
Rusya da bu konuda net bir tavır koymasa 
da, açıklamasa da  temkinli yaklaşıyor. Ve 
bu konuya meşru yönetimin onay vermesi 
gerektiğini söylüyor:

R a ışişleri Bakanı er e  
avr v  venli l e neri i 

k n n a AB en eta lı il i 
ekle iklerini  le ir şe in a ata 
eç e i için ri e k etinin e 
na ının alın a ı erektiğini le i

AB li evki aşı Re  iller n ile 
Al an a nın B nn kentin e a tıkları 

r ş e e  r ın venli l e 
neri ini k n şt klarını elirten avr v  

iller n   kavra  erin eki 
çalış aların r ğ n  le i  AB en 

a a a la eta  ekle eceği  Ancak 
ilke el larak   t r ini i ati erin  e  

irç k akt r n l n ğ  a a aki e  
e ava aki erçek r  et e i 
erektiğini ş n r  e i

R Y  H  
O AYI A I A I

ri e k etinin na ının 
alın a ı erektiğini e ka e en 

avr v  ak i tak ir e  ve 
en eri a ı ları erçekleştir enin 

ç k k la  l a acağına işaret 
etti  https://tr.sputnikne s.com/
ortadogu/201 0222102 0 02-lavrov-
trump-guvenli-bolge-detayli-bilgi-
bekliyoruz/

Yani AKP’giller’in yıllardır 
savundukları, Başkan Trump ve ekibinin 
bunu dillendirmesiyle de mal bulmuş 
Mağribi gibi üstüne atladıkları “Güvenli 
Bölge” hiç de güvenli değil, gördüğümüz 
gibi. Hem ABD hem de Rusya, bu 
konuda kendi çıkarlarına göre düşünüp 
davranıyorlar doğal olarak.

lkemizde ve bölgemizde 
kardeşliği sağlayacağız
Sözü uzatmayalım
AKP’giller, ABD Emperyalistlerinin 

hayati çıkarları için kan gölüne 
çevirdikleri bölgemizde; başta Halklara, 
sonra “kardeşim” dedikleri yurtsever, 
antiemperyalist yiğit önderlere ihanet 
ettiler. Sattılar onları ABD’nin çıkarları 
için. Hem de bir kalemde. Hem de hiç 
düşünmeden. Asla utanma duygusuna 
kapılmadan. Sattılar ve geçtiler

Ama bu böyle gitmez. Birinci 
Kuvayimilliyeyle vatanlarını emperyalist 
işgalden kurtarmış biz Türk ve Kürt 
Halkları, kardeşçe bağlar kuracağımız 
Arap Halkıyla birlikte bölgemizi ABD 
Emperyalistlerinin yağma ve talanından, 
işgalinden kurtaracağız.

Y rtta l  i an a l  
anlayışının savunucusu ve uygulayıcısı 
Mustafa Kemal’lerin ideallerini 
gerçekleştireceğiz. Önce ülkemizde 
Kürt kardeşlerimizle el ele yıkılmaz, 
emperyalizme karşı çelikten bir set 
olacak Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni, 
Demokratik Halk iktidarını kuracağız, 
sonra da bölgemizden ABD 
Emperyalistlerini ve diğer bütün 
emperyalistleri defedeceğiz.

Sosyalist bir aile olarak gerçek eşitlik, 
özgürlük, kardeşlik temelinde bir arada 
yaşayacağız.

Gerçekleştireceğiz bunu!
Ve Küba Halkının büyük kahramanı, 

Küba Devrimi’nin öncülerinden ose 
Marti’nin sözünü hayata geçireceğiz 
ülkemizde ve bölgemizde. Ve daha sonra 
tüm dünyada. İnanıyoruz buna. Hem de 
bütün yüreğimizle:

i i akk r a anı ır ve akın a 
alnı  ışık r lecektir q

Baştarafı sayfa ’te



r lla  Ank t Y l aş  D aha  önc e de  
birkaç kez söylemiştim yoldaşlar, benim 
için hayatta görmeye dayanamayacağım en 
acı şey, bir annenin çocuğunun tabutuna sa-
rılıp ağlaması ya da mezarını kucaklaması, 
demiştim.

Öğrencilik yıllarımda şehit olan yolda-
şımızın annesinin tabutu kucaklayıp ağıt 
yaktığını izlemiştim fakültede, Hergele 
Meydanı’nda. Aynen bugün olduğu gibi 
gözyaşlarımı tutamayıp salonun arkasına 
çıkmıştım. “Ben onu, yetimdi, hasır doku-
yarak büyüttüm”, demişti H ü s e yi n  A s l an -
taş Y l aş ımızın annesi. Bizim fakültenin 
militanlarındandı. Gencecik Semiha Yoldaş 
gibi, Perihan Yoldaş gibi sessiz, yoldaşları-
na saygılı ama görev olduğu anda hemen 
elleri dizlerinin üzerinde yay gibi fırlardı. 
O ekiple birlikte av n a ite i nin 
Başkanı ı . 0 gün içinde gericilerin 
en yoğun olduğu Edebiyat Fakültesini te-
mizlemiştik gericilerin tamamından. Bir 
daha da gelemez olmuşlardı. Tâ ki faşist-
lerin 12 Mart Faşizminin hemen arifesin-
de, şafak vakti polisle birlikte bir sabah  
gelip fakültemizi işgal etmesi toplum po-
lisleriyle birlikte, gericilerin, şeriatçıların 
o zaman beraberlerdi  gelip yerleşmesiyle 

birlikte kaybettik okulumuzu. Yurtlarımızı 
da öyle kaybettik.

Daha önce de söyledim, ailem de beş 
kardeşimi önlenebilir hastalıklardan dolayı 
kaybetmişlerdi; bir anlamda onlar kaybe-
dildiği için ben şehre gelip okuma imkânı 
yakalayabildim. Yoksa köyümüzde okul 
falan yoktu. Babam; kıran artığı şu çocu-
ğu hiç değilse şehre gidip okutayım, dedi. 
Bütün düzenini; çiftini, çubuğunu bıraktı 
hiç tanımadığı, bilmediği şehre geldi. Kar-
deşlerimin öldükleri anda bedenine sarıl-
dığını görürdüm anamın, bir türlü vermek 
istemezdi cesedi. Belleğime öyle kazındı ki 
o sahneler, hiç gözümün önünden gitmedi. 
Bir ananın bir evlat acısına dayanamayaca-
ğı kanısına vardım.

Geçen yıllarda eni in an n e s i  M u -
k ad d e s  A n a’yı kaybettik biliyorsunuz. 
Uzun yıllar yaşadı. O anda aklıma geldi, 
Deniz’ini kaybettikten sonra nasıl bu kadar 
uzun yaşayabildi diye, o törende de devam-
lı düşündüm bunu. Y u s u f  A s l an ’ın annesi-
ni de kaybettik. O da uzun yıllar yaşayabil-
di. Ama bunlar çok ender durumlar.

Semiha Yoldaş’ı kaybettiğimiz gün, Ni-
hat Yoldaş’a söyledim; bu çok acı ama bu 
acıyı biraz olsun ha fletmenin yolu, Dev-
rim’e bir kardeş yapmaktan geçer Usta, de-
dim. Usta da hatırlayacaktır sanıyorum

i at G l e ir Y l aş  Evet.
r lla  Ank t Y l aş  Belki öyle bir 

şey yapılsaydı, Perihan Yoldaş bu illete, bu 
toplum kanserine, bu doğa kanserine yaka-
lanmayabilirdi, bir teselli bulurdu. Ondan 
sonra da şu ana kadar hiç konu etmedim. 
Tabi  özel meselelere girmek bizim işimiz 
değil. Ama bence Semiha Yoldaş, annesi-
nin yazgısını da tümüyle belirlemiş oldu. 
İşte 12 yıl dayanabildi Perihan Yoldaş. Az 
çok tıbba ait okuduklarıma göre, oradan 
edindiğim bilgiye göre, bu kanserin de en 
önemli tetikleyicilerinden, hazırlayıcıların-
dan birinin stres olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü vücudun doğal savunma sistemini 
bloke ediyor, yıkıyor. Öyle olunca, vücut 
da çoğu zaman oluşan bu kontrol mekaniz-
masının dışına çıkmış bu kanser hücresine 
karşı kendisini savunamıyor. Yani sağlıklı 
insanlarda da kanser hücreleri değişik böl-
gelerde üretilir, oluşur ama savunma meka-
nizmasıyla vücut, kendini savunur ve yok 
eder. Yerleşerek orada bir tümör oluşmasını 
engeller, izin vermez buna. İşte stres vücu-
dun savunma mekanizmasını yıkıyor. O 
mekanizma yıkılınca; düşman saldırılarına 
karşı silahsızlaştırılmış, savunmasız, ordu-
suzlaştırılmış bir halka, bir topluma dönü-
yor vücut, organizma. Kanser hücrelerinin 
de hızla yayılıp kolonileşmesiyle tümörler 
oluşuyor ve vücudun belli organlarını çalı-
şamaz hale getiriyorlar.

Şöyle ya da böyle, insan ömrü sınırlı, 
arkadaşlar bildiğiniz gibi. Türkiye’de şu an 
0’li yaşlarda ortalama yaşam süresi ak-

lımda kaldığı kadar, pek de takip etmiyo-
rum son günlerde.

Bir inle ici  5 civarında.
r lla  Ank t Y l aş  5’e mi çıktı?

Evet. İnsanın genetik programıyla bu-
nun 150’ye, en az 120’ye, çıkabileceği bi-
lim adamları tarafından öngörülüyor. Ama 
işte gerekli şartlar sağlanırsa ancak, insan-
lık o aşamaya varırsa, o yaşa çıkılacak. 
Kaldı ki o yaşa çıkılsa da hepimiz geldik, 
gidiyoruz, gideceğiz, arkadaşlar. Bu kaçı-
nılmaz  Önemli olan bir haksızlığa uğra-
mamak  Dünyaya her gelen, neyse ortala-
ma ömür, aşağı yukarı ona yakın bir hayat 
sürsün ki, bir haksızlık oluşmasın, insanlar 
haksızlığa kurban gitmesin. Mesele burada 
işte. Acı olan tarafı da bu. Hani Y u n u s ’un 
da dediği gibi:

 n a a ir ne ne e anar içi  
göyn ü r  öz ü m .

Yiğit iken lenlere k ekini iç iş 
i i

En acı tarafı bu. Yoksa belli bir yaşa 
geldikten sonra ölümün hiç yadırganacak 
bir tarafı yok. Bu en temel kanun.

Ama Yunus’un dile getirdiği bu ada-
letsizliği engellemek lazım. Onu ortadan 

kaldırmak lazım. İnsan olarak o adaleti, o 
eşitliği sağlamamız lazım. O da tabi  sosyal 
düzendeki eşitsizliklerin ortadan kaldırıl-
masıyla oluşabilir. Onların ortadan kaldırıl-
ması için de, insana yakışan biricik yaşam 
biçimini hepimizin seçmesi lazım.

İlk Çağ’dan bu yana hep sormuştur dü-
şünürler; en insancıl yaşama şekli, yaşam 
biçimi nedir? diye. İnsana yakışan yaşam 
biçimi nedir? diye.

Yaşa a el e e i denir buna, arkadaşlar.

İnsanlığımızın hakkını 
vermeliyiz

İşte bizim yaşama felsefemiz; tüm in-
sanlığın bir anadan doğmuş kardeşler gibi 
eşitçe, mutlu bir hayat yaşaması, onun 
mücadelesi. İnsana yakışan en onurlu, en 
değerli mücadele bu. Yaşama biçimi de bu. 
Yoksa diğer her şey; mal mülk, unvan, ma-
kam hepsi anlamsız boş şeyler. Hepsi insa-
na yakışmayan şeyler.

O zaman bu kavgaya girmek gerçekten 
insan olmak anlamına gelir, gerçek anlam-
da insan olmak anlamına gelir. Yoksa baş-
ka türlü insan olamaz, insan. Hayvandan 
bir farkımız kalmaz. O bakımdan bizim 
yaşamamız; gerçek anlamda insanlığımızın 
hakkını vererek yaşamaktır. İnsan olmak 
budur. Yoksa genetik olarak, soy olarak, tür 
olarak insan doğmuş olmak, insanı, insan 
yapmaz. Onun hakkını vermekle insan in-
san olabilir.

O yüzden insanı gerçek anlamda in-
sanlaştıran biricik mücadele; sosyalizm 
mücadelesidir, devrim mücadelesidir, ark-
adaşlar.

Çünkü biz tüm eşitsizliklerin, tüm hay-
vancıl ilkelliklerin, toplumsal farklılıkların 
ortadan kaldırılmasını ve insanlığın bir 
anadan doğmuş kardeşler gibi eşitçe, mutlu 
şekilde yaşamasını istiyoruz ve onun mü-
cadelesini veriyoruz. Yaşama hiçbir şey 
bu kadar güzel bir anlam, bu kadar büyük, 
güçlü bir anlam yükleyemez. Onun dışın-
dakiler gerçek insana yakışmayan şeyler. 
Mal mülk hırsı, mevki makam hırsı, bunlar 
insana yakışmayan şeyler. İlkellik bunlar, 
arkadaşlar. O yüzden insanı gerçek an-
lamda insanlaştıran biricik dava sosyalizm 
davasıdır, bu amaca tüm insanlığın bir an 
önce ulaşması için kavgaya girmek, devrim 
kavgasına girmektir.

Bambaşka idealler için geldik İstan-
bul’a, fakülteye ama bu kavgaya, bu da-
vaya girdikten sonra, hayatın bu yönünü 
gördükten sonra, her şeyin boş olduğunu 
anladım. Her şeyin, bunun dışındaki her 
şeyin, değersiz olduğunu anladık. İnsana 
yakışmadığını anladım.

Hayata gerçek anlamda insancıl bir 
anlam yükleyen biricik dava; bu davadır, 
sosyalizm davasıdır, arkadaşlar. İnsanlığın 
hakkını vermenin biricik yolu budur. Yok-
sa insanlığımızın hakkını vermiş olmayız. 
İnsan doğduk, belli kapasitemiz var, eğer 
bu kavgayı vermezsek, ömrümüzün esas 
odağına bu davayı almazsak, o yetenekle-
rimizin, kapasitelerimizin pek çoğunu kul-
lanmamış oluruz, boşa götürmüş oluruz.

la babasına eşlik ettiği güzel dinletiyle de-
vam etti.

Sonra ancakte e lçe i en i el 
alkan Y l aş’a söz verildi sunumu için. 

Sibel Yoldaş önce Semiha Yoldaş’ı an-
lattı. Yüreği insan sevgisiyle dolu, fedakâr, 
alçakgönüllü, disiplinli, çalışkan, sorumlu-
luk sahibi, yüreğinde mücadele azmiyle ye-
şeren bir çiçek olduğunu, henüz 16 yaşında 
olmasına rağmen insanlığın çekmiş olduğu 
acıları yüreğinde hissettiğini ve sosyalizm 
mücadelesinde yerini aldığını söyledi.

Sonra Perihan Yoldaş’ı anlattı. Perihan 
Yoldaş’ın da yüreği insan, doğa ve hayvan 
sevgisiyle dopdolu olduğunu, narin, zarif, 
düşünceli, fedakâr, güler yüzlü olduğunu, 
aynı zamanda kendisini insanlığın kurtu-
luş davasına adamış yiğit, cesur, kararlı, 
bilinçli bir devrimci olduğunu vurguladı. 
Bir gün bile geri adım atmamış, her türlü 
zorluğu göğüs germiş, sadece Semiha ve 
Devrim Yoldaş’ın annesi değil, kendinden 
küçük bütün yoldaşların annesi, ablası ol-
duğunu anlattı. 2010 Referandumu döne-
minde, Kartal Meydanı’na gelen RTE’ye 
protesto eylemine katıldığını, onun yüzüne 
karşı “hırsız” diye bağırdığı için yargılan-
dığını, bundan da onur duyduğunu söyledi.

Her iki yoldaşımızı da emperyalist dü-
zenin çürümüş sağlık sisteminden kaynaklı 
erken yaşta kaybettiğimizi, emperyalizmin 
sağlık yönünden de halkımızı sömürdüğü-
nü, bilimsel laik eğitimle yetişmiş bilim 
insanlarının olmadığını söyleyerek ülke 
gündemini de anlattı kısaca.

Ülkemizin 1 50’lerden bu yana 
ABD’nin çıkarlarına hizmet eden iktidar-
lar tarafından yönetildiğini, son 1  yıldır 
ABD’ye uşaklıkta sınır tanımayan,  ana-
yasa ve hukuku çiğneyen çıkar amaçlı suç 
örgütü olan AKP’giller tarafından yönetil-
diğini, 15 Temmuz’un da Ortaçağcı iki çe-
tenin; Fettullah ve AKP’giller çetesinin ga-
nimet paylaşım savaşı olduğunu, Meclis-
teki dört partinin de Amerikancı, BOP’un 
siyasi plandaki enstrümanları olduğunu be-
lirterek, bu karanlık günlerden kurtulmanın 
tek yolunun HKP saflarında örgütlenmek 
olduğunu söyleyerek sözlerini bitirdi. 

Daha sonra Genel Başkan ı ı  -
r u l l ah  A n k u t  söz aldı.

Arkasından söz alan Genel Başkan 
Yar ı cı ı  ta a a a  da  insan 
onurunun ayaklar altına alındığı bu düzen-
de insan onurunu en yükseklere taşımak 
için devrim mücadelesinde bir nefer olduk-
larını, ömürlerinin yettiği kadar mücadele 
edip tüm devrimcilerin belleğinde isimleri 
tek tek zikredilmese de mutlaka yaşaya-
caklarını söyleyerek sözlerini bitirdi.

Başta Semiha ve Perihan Yoldaş olmak 
üzere, bedence aramızda olmayan tüm 
yoldaşların mücadelesinin mutlaka zafere 
ulaştıracağımız sözü verilerek anma etkin-
liği sona erdi.

Kartal’dan
Kurtuluş Partililer
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Belediye Başkanlığı döneminde yaptı-
ğın onca yüz kızartıcı suçlarını örtbas ede-
rek o kurtarmıştı seni. O zamanlar, Üsküdar 
Adliyesindeki bir Ağır Ceza Mahkemesinin 
Başkanıydı, bu şahıs. Akbil yolsuzluğun-
dan, senin 1  yıla kadar hapsini istemişti, 
soruşturmayı yürütüp davayı açan savcı. 
Bu arkadaşın, senin yolsuzluğunu görmez-
likten gelerek beraat ettirdi seni. İşte şimdi 
de Yargıtayın başında. 

Yargıtay, senin verdiğin kanunsuzluğu, 
aynen aktardı, Yüksek Seçim Kuruluna. 
O da, zaten benzer bir emirle yönlendiril-
diği için, HKP’yi Seçim dışına atıp geçti. 
Hukukun zerresi olsa bu kurumlarda, asla 
böyle bir şey yapılamazdı. Hukukçu yol-
daşlarımız, Siyasi Partiler ve Seçim Kanu-
nunun konuya ilişkin maddesini aktardılar, 
bir önceki yazımızda. Hani Anayasa Mah-
kemesine başvuruda bulunduk ya bu ka-
nunsuzluğun ortadan kaldırılması için, işte 
o başvuru metninde. 

Ama hep söylediğimiz gibi, artık ba-
ğımsız ve hukuki yargı diye bir yargı kal-
madı memlekette. Adli Sistem, AKP’gil-
ler’in hukuk bürosuna dönüştü tümden. 

Her türlü hukuk ayaklar 
altında

AKP’giller’in ve Kaçak Saraylı’nın 
savcıları, yargıçları da, tıpkı kankaları Pen-
silvanyalı İmam’ın Zekeriya’ları, Cihan 
Kansız’ları gibi, hukuku mukuku ipleyen 
insanlar değil.  Tamamen, tarikat şeyhinin 
emirlerine bağlılar ve onlardan aldıkları 
emre göre hareket ederler. Hep söylediği-
miz gibi, Tayyipgiller de artık bir tarikattır. 
Tıpkı Pensilvanyalı’nınki gibi...

İşin acı tarafı, bu her iki tarikat ehli de, 
zulümlerini tümüyle yasa kılıfı içine soka-
rak uygular. En zalimane zulmü yaparlar 
ama “biz hukuku savunuyoruz”, diyerek 
bu zulümlerini maskelerler. Saf insanları, 
tarikat müritlerini kandırırlar böylece de. 

Bununla yetinmedi, Kaçak Saray-
lı Caligula ve onun hukukçu taraftarları. 
HKP’nin değişik illerdeki örgütlerine kar-
şı, valiler eliyle davalar açtırmaya başladı, 
şubelerimizi kapatmayı amaçlayan. 

Burada da her türlü hukuk ayaklar altı-
na alınmaktadır. 

Çünkü, siyasi partileri, Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcısının hazırlayıp açacağı 
bir dava ile ancak Anayasa Mahkemesi yar-

gılayabilir ve onların durumu ve geleceği 
hakkında karar verebilir. Bunun dışındaki 
hiçbir kurum, siyasi partileri yargılayamaz. 

Fakat, hep dediğimiz gibi, adamların 
umurunda değil hukuk. Yersen lokantaları 
açtılar, Türkiye’nin her yerinde ve her alan-
da. Bizde böyle, diyorlar. Yersen...

Bütün zulümkârlar gibi, bütün diktatör-
ler gibi, bütün halk düşmanları gibi, biz ne 
dersek kanun odur, diyorlar. Başka kanun 
tanımayız biz, diyorlar.

Olsun be. Olsun bakalım...
Biz çok gördük böyle zulümleri. 
Bir zamanların Askeri Mahkemelerinin 

Savcıları da aynen şöyle diyordu, bizi sö-
zümona yargılarken:

ıvılcı lı için elil ara acak ka ar 
aa il eğili

Ve basıyordu 15 yıllık cezayı.
Bir kısmı, 1 6/1’den, idamla yargılı-

yordu, Kıvılcımlı’yı, 12 Mart Faşist Dikta-
törlüğünün Askeri Mahkemeleri gibi. 

Bizi de 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün 
mahkemeleri yargıladı, 1 6/1’den, idam-
la...

Bizi de işkencelerden geçirdi, faşist cel-
lâtlar. Bıyıklarımızı yoldu demetiyle. Hayâ 
torbalarımızı tekmeledi, sapık, işkenceci 

faşistler. 
Her türden insanlık dışı işkenceyi uy-

guladılar, bize ve yoldaşlarımıza. 
Ama, onlar yok olup gitti. Üstelik de 

geride iğrenç birer leş bırakarak. anetli 
bir ad bırakarak...

Ama biz, 1 20’den beri varız. Önderi-
miz Kıvılcımlı, Mustafa Kemal Samsun’a 
çıkarken, Ege’deki işgalci emperyalistle-
rin maşası düşmana karşı savaşmak üzere 
Ege’ye çıkar. Katılır Yörük Ali Efe’nin 
çetesine. 1  yaşında olmasına rağmen, sa-
vaştaki ustalığı sayesinde, Köyceğiz Ku-
vayimilliye Askeri Komutanlığına kadar 
yükselir.

Bizlerin Tarihi, hep şeref dolu sayfa-
larla ve onurla yüklüdür. Kuşaktan kuşağa 
bu geleneği aktarıyoruz biz. Biz, en yüce 
insani değerler, ahlâki ve vicdani değerler 
demekiz. Biz, ustasıyız vatanı ve halkı sev-
menin. Er geç halkımızla birlikte kurtara-
cağız bu güzel ülkemizi. 

Sizleri, efendiniz ABD Emperyalist 
haydutlarıyla birlikte yenilgiye uğrataca-
ğız. Son bulacak ihanet ve zulümleriniz. 
Çelik bilezikle tanışacak ve emri, sadece 
hukuktan ve insani vicdanından alan, ba-
ğımsız mahkemeler karşısında bulacaksı-
nız kendinizi. Bundan asla kaçışınız olma-
yacak. 

Korkuyorsun Tayyip! Korkuyorsunuz... 
Biliyorsunuz tüm suçlarınızı, en ince ayrın-
tılarına kadar. 

Ne diyordu şairimiz a ı :
Hiç ir k rk a en e e  alkını 

atanın k rk

Halkı  Haklı ı  Yeneceği

2  Şubat 201

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Hayat ne garip şey Tayyip!
Yüzlerce televizyonda her gün durup dinlenmeden konuşan, sağa sola 

küfürler, hakaretler yağdıran sen, HKP’li Nurullah Dayı’nın TRT’de 
yapacağı 10 dakikacık konuşmadan korkuyorsun,

Partiye ve ona yasaklar getirtiyorsun, Seçim dışına attırıyorsun...

Başyazı

Semiha ve Perihan Yoldaşları Anma Etkinliği sırasında 
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ve Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Şahbaz   da birer konuşma yaptılar. 
Yapılan konuşmaların çözümlerini yayımlıyoruz.

Baştarafı sayfa 1’de

Semiha ve Perihan Yoldaşlar
lümsüzdür!

Baştarafı sayfa 1 ’da

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın Konuşması

Hayata insancıl bir anlam yükleyen biricik dava;
Sosyalizm Davasıdır

Yıl    a ı     art 
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Yani insanlığımızın hakkını vermemiş 
oluruz.

Hani gelişkin telefonlar var şimdi bir-
kaç bin lira değerinde. Onları sadece eski 
alo diyen telefon gibi kullanırsak, oradaki 
özelliklerini, bilgisayar özelliklerini hiç 
kullanmamış oluruz değil mi? Bir anlamı 
olmaz cebimizde böyle bir telefon taşıyor 
olmamızın.

İşte biz de insanlığımızın hakkını ver-
mezsek, sadece kendimizin ve dar aile 
çevrimizin daha iyi bir yaşam sürmesi için 
hayatımızı sınırlarsak, planlarsak eylem-
lerimizi, o zaman insanlığımızın hakkını 
vermemiş oluruz. Yani en gelişkin telefonu 
cebine koyuyorsun, sadece alo diyorsun, 
gibi bir durum olur bu.

İnsanız, toplumumuz başta olmak üze-
re çağımızdan sorumluyuz. O zaman tüm 
insanlığın bu yaşanılan acılardan, felaket-
lerden kurtarılması için mücadele etmemiz 
lazım. Ancak bu şekilde verebiliriz insan-
lığımızın hakkını. Yoksa en gelişkin cep 
telefonumuzla sadece alo demişiz gibi bir 
durum olur yani. Kalitemizi, kapasitemi-
zi kullanmamış oluruz, hakkını vermemiş 
oluruz dolayısıyla insan olarak yaşamamış 
oluruz, arkadaşlar.

İşte o yüzden bu kavga, bu dava; insanı 
gerçek anlamda insanlaştıran biricik dava-
dır. Hiçbir şey insanı, gerçek anlamda bu 
davaya girmiş olmak kadar insanlaştıra-
maz, insan yapamaz.

Ne mutlu yoldaşlarımıza ki; Semiha, 
Perihan Yoldaşlarımıza ki, ömürlerini bu 
kavgaya harcadılar, bu davaya adadılar. 
Bir sıra neferi olarak, üzerlerine düşen her 
görevi eksiksiz yerine getirdiler. Sessizce, 
sakince, kararlıca, disiplinlice mücadele 
ettiler. Ve yoldaşlarımın, hiçbir yoldaşımızı 
kırdığını, gücendirdiğini hatırlamıyorum, 
tahmin de etmiyorum asla, düşünemiyo-
rum. Yani melek gibi yoldaşlarımızdı her 
iki yoldaşımız da. Disiplinli, çalışkan, iç-
tenlikli, hiç kimseyi kırmayan, üzmeyen, 
sevgi dolu yürekleri olan arkadaşlarımızdı, 
yoldaşlarımızdı. Bu bakımdan örnek yol-
daşlarımızdı. Hepimizin öyle olması gere-
kir. Arkadaşlarımızın o disiplinini, sabırlı-
lığını, kararlılığını, sakinliğini, dostlarına 
sevgisini ve saygısını örnek almamız, be-
nimsememiz gerekir. Öyle yoldaşlarımızdı.

Ne mutlu ki, kısa ve hatta çok kısa 
ömürlerini böylesine kutsal bir davaya ada-
yarak geçirdiler. Yani insanlıklarının hak-
larını yüzde yüz, bir eksiksiz vermiş olarak 
yaşamlarını tamamladılar, sürdürdüler. O 
bakımdan ne mutlu yoldaşlarımıza. Böyle 
bir yaşam sürmek kolay değil. Herkesin de 
yapabildiği bir şey değil. Yoldaşlarımız yü-
reklerimizde, bilinçlerimizde hep yaşaya-
cak diğer yoldaşlarımız gibi, şehitlerimiz 
gibi, davamızda hep var olacaklar, var ol-
maya devam edecekler, arkadaşlar.

Bu bir yönü, bir diğer yönü
Arkadaşlarımız ne mutlu ki, biricik 

doğru devrimci kavgaya adadılar ömürle-
rini.

i el Y l aş’ımız, Hareketimizin ana 
tezlerini ve şu son yaşadığımız yıllarda-
ki hatta on yıldaki süreçte savunduğumuz 
tezlerimizi çok güzel özetledi. Çok anlaşı-
lır şekilde özetledi. Kutlarım yoldaşımızı. 
Böylesine bir davaya adadılar ömürlerini 
yoldaşlarımız. Asla boşa gitmedi ömürleri. 
Heba etmediler ömürlerini. Yanlış yolda 
harcamadılar. En yüce davaya hizmet ede-
rek, o davanın görev ve sorumluluklarını 
hep yüreklerinde taşıyarak harcadılar, vak-
fettiler hayatlarını.

Bazı hareketler var, oraya hasbelkad-
er girmiş ama işte ahbap çavuş ilişkileri-
yle girmiş, kardeş abi ilişkileriyle girmiş, 
çevre ilişkileriyle girmiş; yanlış yollarda, 
çıkmaz yolda, samimi ama, ömrünü tüket-
miş insanlar var. Heder etmiş insanlar var. 
Yani başka gruplarda da çok içtenlikli, 
samimi insanlar var ama ömürlerini boşa 
götürüyorlar.

İşte bunun en son ölçütlerinden biri 
Sibel Yoldaş’ımızın da güzel tanımladığı 
15 Temmuz Pensilvanyalı İmam’la Kaçak 
Saraylı İmamın elbirliğiyle yıktıkları aik 
Cumhuriyet’in mirasını paylaşma savaşı 
sonrasında bir kez daha ortaya çıktı, görün-
dü, arkadaşlar.

Bizlerin dışında kim kaldı, arkadaşlar? 
Söz söyleyen kim kaldı? Tahlil yapan kim 
kaldı? Durumu değerlendiren kim kaldı? 
Olayı değerlendiren kim kaldı?

Apaçık meydanda
Dün son çalışmamızı yaparken İlhami 

Yoldaş’la birlikte, İlhami Yoldaş İzmir’de 
gerçek anlamda sosyal medyadaki çalışma-
larını hayranlıkla ve takdirle izlediğimiz, 
kendisine de ilettik akşam bu takdirlerimizi 
ve hayranlığımızı, örnek alınması gereken 
bir mücadele yürütüyor Volkan Yoldaş , 
onun bir aktarımını okudu bize. Rica ede-
lim bir İlhami Yoldaş’a, Sahte KP’lilerle 
bir görüşmesini aktardı.

l a i Y l aş  Bugün, KP’nin 
MYK’sinden birisiyle görüştüm. Diyor ki; 
“HKP sosyal medyada, son süreçte siyasi 
yapılar kımıldayamıyor. Devlet müdahale 
etmiyor HKP’ye, onun desteğiyle boşluğu 
dolduruyor. TKP toplarız kendini falan diye 
bir sürü şeyler zırvaladı. Birleşik Haziran 
ve KP acayip sosyal basında HKP’ye des-
tek veriyorlar, saçmalıyorlar falan doğru 
yoldayız.” Mesajı aynen okudum Hoca’m.

r lla  Ank t Y l aş  Evet. Şimdi 
işte hep söylediğimiz gibi, diğer hareket-
ler insanları çürütüyor, arkadaşlar. Siyasi 
ve insani anlamda var olan ahlâklarını da 

sıyırtıyor yani. Nihat Usta da bilir, yani bir 
cıvatadaki yiv sıyırması gibi, ahlâki değer-
lerini sıyırıyor insanlardaki.

KP’li yönetici ne diyor?
Diğer bütün hareketler kımıldamıyor, 

diyor.
Bu doğru. Hepsinin durumunu çok gü-

zel tespit etmiş, özetlemiş.
İyi de size pranga vuran mı var elinize, 

dilinize kafanıza? Niye kımıldayamıyorsu-
nuz da sadece HKP mücadele ediyor?

Halil Ara lan  Yazdınız da saldırdı-
lar, yok mu ettiler?

r lla  Ank t Y l aş  Ama bu; tü-
kenmişliklerinden, zavallılıklarından, kü-
çükburjuva sınıf yapılarından kaynaklanı-
yor. Çünkü hepsi paniklediler 15 Temmuz 
sonrasında. Pensilvanyalı’yla Kaçak Sara-
yın İmamının savaşa girmesi bunların gö-
zünü korkuttu bir anda. Kaçak Saraylının 
pervasızlaşması bunlarda paniğe yol açtı.

Ama bizde durum tam tersi, hep tanık 
olduğumuz gibi. Dünkü paylaşımda da söz 
ettik, arkadaşlar okumuştur, yani kavga 
kızıştıkça bizim hevesimiz, hırsımız, sal-
dırganlığımız, mücadele azmimiz daha da 
artar, yoldaşlar.

Dikkat ederseniz 15 
Temmuz öncesi bu kadar 
sık vuruşlar yapmıyorduk 
değil mi? Niye?

Ortam kızıştı biz daha 
çok saldırma ihtiyacı du-
yuyoruz. Yani o hevesi, 
o hırsı, o azmi hissediyo-
ruz. Bütün hücrelerimiz-
de yaşıyoruz bunu.

Ama öbürleri tam ter-
si duruma girdiler. Kor-
kuya kapıldılar.

Belki okumuşsunuz-
dur arkadaşlar ABC’de  
Birleşik Ha iran Hare-

keti  diyorlar ya, ad bile 
sahtekârlık yani. Oraya, 
Haziran İsyanı’mıza 15 
milyona yakın insan katıldı. Sen hangi yet-
kiyle, hangi ahlâkla onu temsil edip, sahip-
lenip kendini “Birleşik Haziran Hareketi” 
diye adlandırıyorsun?

Bu bir sahtekârlık, ahlâksızlık. Sen ora-
ya belki birkaç yüz kişiyle katılmış, belki 
birkaç bin kişiyle katılmış bir iki hareket-
sin yani. O hareketin tümünü temsil ediyo-
rum iddiasıyla ortaya çıkmak ahlâksızlık. 
Siyasi ve insani ahlâk yoksunluğu, entelek-
tüel ahlâk yoksunluğu.

Biz, mirası sömürüyor, demesinler diye 
Usta’mızın atan arti i adını bile kul-
lanmadık değil mi?

Başka gruplar da var hani. Sahip-
lenelim, oradan siyaset yapalım  buna 
girmedik arkadaşlar.

Usta’mızın tezlerinden hareketle; H al -
kın rt l ş arti i dedik, değil mi?

Biz bu kadar hassas davranırken, bun-
lar böyle

Ama bizim dışımızda siyasi ahlâka 
sahip bir hareket de yok, arkadaşlar. Öyle 
olunca çürütüyorlar insanları.

Yani biz ne yapıyormuşuz?
Devlet bize seslenmiyormuş öyle mi?.. 

Tayyipgiller öyle mi?..
Onu diyor. Ya bizim kadar vuran, saldı-

ran UCM’ye kadar gidip bunlarla sonuna 
kadar mücadele eden, Mahkemede bunla-
rın bütün Avukatlarının yanında, Avukat 
ordusunun yanında bunları perişan eden 
biz değil miyiz ya?

Tamam, bize 15 Temmuz sonrası saldı-
ramıyor ama saldırmaya cesaret edemiyor. 
Dersini aldı çünkü. Biliyor.

Saldırdı ne oldu? Başına ne geldi? Kim 
kimi yargıladı?

Biz onu yargıladık, değil mi arkadaş-
lar? Açık, net belgesi de ortada. Avukatları 
da perişan oldu. İçtenlikleri oranında ben 
etkilendiklerini de sanıyorum yani o genç 
Avukatların. Tabi  etkilendik diyemezler. 
O Kedi Davamızdaki, Birinci Kedi Dava-
mızdaki genç, yeni mezun, o melek kalpli 
avukat kızımızın içtenliğini gösteremezler.

O Avukat kızımız ne demişti daha du-
ruşma anında?

Yanı başımdaydı, amcam ben bilseydim 
böyle olduğunu, almazdım bu davayı, dedi. 
Hatta Hâkime Hanım uyardı konuşmayı 
dışarıda yapın, diye. Tabi  duruşmanın, 
sük nunu, nizamını bozmuş oluyoruz.

Dışarı çıkınca, ben, siz kızlarımdan bi-
rini kucaklar gibi kucakladım, kucaklaştık 
yani. Amcacığım siz çok haklısınız, dedi. 
Ben de hayvanseverim, dedi. Sizlerle ku-
caklaşır gibi, kızımla kucaklaşır gibi ku-
caklaştık yeni tanıştığımız Avukat kızca-
ğızla yani.

İşçi Sınıfı Sosyalizmini temsil 
eden biricik hareketiz

Şimdi onlar böyle davranamazlar. Tabi  
cellâtlar var tepelerinde ama ben etkilen-
dikleri kanısındayım bunların. Nihayetinde 
insandırlar ve gençtirler.

O yüzden, Tayyipgiller, saldırsak bu 
adamları ne korkutabiliriz, ne bir şey ede-
biliriz, diye düşünüyorlar. Zaten istedikleri 
de bu. Tersine ablukayı da yarmış olurlar, 
daha çok gündeme gelirler. Parababaları 
medyası da ister istemez vermeye mecbur 
kalır bir iki haberlerini. İyisi mi bırakalım 
var böyle gitsinler, diye düşünüyor. Ama 
bir yerden sonra, yeter artık bunlar da artık 
sınırı aştılar, çok tahammül edilmez duru-

ma geldiler, diyebilir.

Ona da biz her zaman hazırız. İlk gün-
den arkadaşlarımız, yoldaşlarımızla yaptık 
bu tespiti ve hazır olduğumuzu belirttik.

Onlar ne yapabilirler?
Her türlü zulmü yapabilirler, işkence 

edebilirler ama asla yargılayamazlar. Ne 
zaman yüz yüze gelirsek her zaman biz 
hep yazdıklarımızı, söylediklerimizi on-
ların mahkemelerinde, onların Avukatları 
karşısında tekrar tekrar tokat gibi yüzlerine 
vururuz ve onları mahk m ederiz.

Bunu bilmedikleri için böyle diyorlar 
ama tespit doğru. Yani kendileri kıpırdaya-
mıyorlar. Onlar zor şartların insanı değiller 
ki, arkadaşlar. Onlar hep tatlı su insanı. O 
bakımdan Sibel Yoldaş’ımızın da belirttiği 
gibi, artık gerçek anlamda İşçi Sınıfı Sos-
yalizmini temsil eden biricik hareketiz. 
Bunu dost da, düşman da kabul etmiş du-
rumda, arkadaşlar. Bizden söz etmiyorlar 
hâlâ. Diğer Sevrci Soytarı Grupların tem-
silcilerini Parababaları medyası ekranları-
na çıkarıyor. Bizim adımızı bile anmazlar, 
anamazlar. Çünkü onlar öyle görevlendiril-
diler. Çünkü onların hepsi de bizi biliyor-

lar, arkadaşlar.
O bakımdan tek çıkış l  al 

e a. Bunu çok etkili kullanmamız gere-
kiyor. O konuda da gerçekten, dün kendi-
sine de ilettiğimiz gibi, Volkan Yoldaş’la, 
Hüreyra Yoldaş’ı örnek almamız gerekiyor. 
İki yoldaş da gerçekten bence o alanda yani 
sosyal medya kavgasında ki o da bir savaş 
alanıdır, sorumluluklarının hakkını gerçek 
anlamda verebiliyorlar. Bizim Sultan, sa-
bah bir paylaşım okudu Volkan Yoldaş’tan. 
Sultan derim eskiden beri. Bizde bir gele-
nektir. Biz de öyle şartlandık. Eşe adıyla 
hitap etmek biraz ayıp gelir  Öyle ye-
tiştik. Eşlere adla pek hitap edilmez yani. 
Mutlaka bir lakap takılır. Ben de ona en 
uygun lakabı taktım. Hem gönlümün Sul-
tan’ı hem de evimizin Sultan’ı. Hayatta da 
korktuğum iki kişiden biri.

Gülüşmeler
Birincisi. İkincisi de; kızım Deniz.
Diyor ki, yoldaşlar okumuştur, çoğu 

yoldaş. 2  mü diyor?
l a i Y l aş  8  Hoca’m.

r lla  Ank t Y l aş  8  tane hay-
vansever dernek var. Evet İlhami rica ede-
yim

l a i Y l aş  8  dernek var. Bunun 
8  tanesinden 2  tanesinin mail adresini 

tespit edip yazıyı gönderdik.
r lla  Ank t Y l aş  Evet, arka-

daşlar.
Bakın sorumluluğu ve ufku görebiliyor 

musunuz, mücadele ufkunu?
Ben şahsen ne kadar hayvansever der-

nek olduğunu bilmiyorum. Herhâlde hiç-
birimiz bilmiyorduk. Bakın hem arkadaş 
sayısını öğrenmiş, hem de mail adreslerini 
tespit etmiş ve dünkü paylaşımımızı gön-
dermiş onlara. O sitelere yani. En azından 
oralarda bizim paylaşımımız duyulacak, 
görülecek yani. Şimdi işte bu ufukla bak-
mak lazım meselelere, arkadaşlar.

Yoldaşlarımızın, aramızdan genç yaşta 

ayrılmaları ne kadar üzücüyse, ömürleri-
ni böylesi bir davaya; haklı ve insanlığın 
biricik davasına adamış olmaları da teselli 
kaynağımız, yoldaşlar.

Başta da söylediğimiz gibi, hepimiz, 
her canlının kaderine mahk muz. Yani var 
olacağız ve kısa ya da uzun yaşayacağız ve 
yok olacağız. Ve yeniden toprak olacağız, 
bitki olacağız. Bu en temel kanunu hayatın.

O zaman, işte söylediğim gibi, bu kısa 
ya da uzun hayata anlam veren en değerli 
yaşama biçimi nedir? Onu en anlamlı kı-
lan, en yüce kılan yaşama biçimi nedir? 
sorusunu düşünürler İlk Çağ’dan bu yana 
hep sormuşlardır.

Hayatın anlamı nedir felsefede?
Bizce; hayatı gerçek anlamda insancıl 

anlamla dolduran biricik yaşama biçimi, 

biraz önce söylediğimiz gibi, insanların 
tümünün bir anadan doğmuş kardeşler gibi 
kardeşleşmesine götürecek bir dünyanın 
kurulması için mücadele etmek, her şeyi 
göze alarak mücadele etmek. İnsanı en 
yüce doruklarına çıkaran insanlığın yaşa-
ma biçimi budur. Onun dışındakiler insana 
yakışmayan yaşam biçimleridir.

Hayvanlar var. Onlarda bilinç yok. İç-
güdüleriyle doğarlar, türlerini temsil eder-
ler ve çoğaltırlar ve ondan sonra yok olur-
lar.

Ama bizim insan olmak gibi bir 
yüceliğimiz ve dolayısıyla sorumluluğu-
muz var. Hem insanlığın tümünü, en mutlu, 
sosyal eşitsizliklerin hiçbirinin olmadığı, 
kardeşleşmiş bir dünyada yaşayabilecek 
hale getirmek görevimiz var hem de aynı 
zamanda hayvanların sorumluluğu da bize 
ait. Onların nasıl yaşayacaklarını belirleme 
hakları yok. Özellikle evcil sokak hayvan-
larının  Hadi doğadaki hayvanlar milyon-
larca yıldan bu yana nasıl yaşıyorlarsa öyle 
devam ediyorlar ama onların da yaşama 
alanlarını gasp ediyor insanlar, yok ediy-
or, tüketiyor. Okyanuslara varıncaya kadar 

bu namussuz 
düzen mah-
vediyor. Yani 
saldırıyor on-
ların yaşama 
a l a n l a r ı n a . 
İşte onları da 
k o r u m a m ı z 
g e r e k i y o r . 
Tüm dünyada, 
h a y v a n l a r ı n 
da varlığını 
ve doğal 
bir şekilde 
yaşamalarını 
sağlamalarını 
garantileyecek 
bir düzen için 

mücadele etmemiz gerekir. O bakımdan 
sosyalizm mücadelesi, çevre olarak ad-
landırılan hayvanları ve doğayı koruma, 
savunma mücadelesinden ayrı düşünüle-
mez. Bir bütün hepsi  Nitekim İlkel 
Komünal Toplumlarda da böyledir, gerçek 
sosyalist toplumlarda, arkadaşlar. Dünkü 
paylaşımımız üzerine, kutlarım, bir Amer-
ikan yerlisinin özdeyişini paylaşmış ark-
adaşlar yorumda, çok hoşuma gitti.

Ne diyor Amerikan yerlilerinin şe ? Ne 
diyordu arkadaşlar tam okursak?

İlhami Yoldaş: “Her şeyi aynı nefesten 
alır hayvanlar, insanlar, ağaçlar. Hayvanlar 
olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar 
gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa 
boğulur. İnsanlar yalnızlıktan ölür.”

r lla  Ank t Y l aş  Ölür evet. 
Evet kutlarım.

Yani gerçekten benim de değer verdi-
ğim özdeyişlerdendir bu. Çünkü Ameri-
kan yerlilerinin de yaşamı İlkel Komünal 
Toplumdur. Bu kabile şefleri hep İlkel Ko-
münal Toplum şefleridir, arkadaşlar. Onlar-
daki içtenlik, insan, doğa, hayvan sevgisi 
oradan kaynaklanır. O sosyal düzenin de-
ğerleri olduğu için ortaya koyar, savunur 
hep durup dinlenmeksizin. Colomb, sınıflı 
toplum insanları Amerika’yı keşfettiğinde, 
büyük çoğunluğu da Anacıl Düzende ya-
şamaktaydı.

ta a a a  Y l aş  Hoca’m ge-
çen bir programda dile getirdiler de. Şu 
anda dünyadaki bütün böcekler yok edilse, 
5 yıl sonra dünyada hayat bitiyor. Buna 

karşılık insanları kaldırsak hayat devam 
ediyor.

r lla  Ank t Y l aş  Devam edi-
yor tabi . İnsan olmadan da milyonlarca yıl 
hayat vardı yani. Burada onu da aktarmış-
tım sanıyorum. erit ’ydü bir kitap 
fuarının onur konuğu, röportajını okumuş-
tum. Dünya için en büyük tehlike insan 

soyu, diyor. Gerçekten insanın yaptığı 
kötülüğü, hiç kimse hayvanlara ve doğaya 
yapamaz. Kim yapabilir? Bu iklimi, dün-
yanın iklimini kim bozabilir, hangi hayvan 
türü bozabilir? Hiç kimse bozamaz. Orada 
doğal bir denge var. İnsan yapabilir ancak 
bu kötülüğü.

Halil Ara lan Y l aş  Sınıflı toplum 
insanı.

r lla  Ank t Y l aş  Sınıflı top-
lum insanı. Yani dünkü paylaşımda dediği-
miz gibi, canlı türünün en yücesi de insan 
soyunun örnekleri arasından çıkar, en de-
ğersizi, en iğrenci, en olmaması gerekeni 
de insan soyu arasından çıkar.

Yoldaşlarımız böylesine değerli bir 
yaşama biçimini yaşadılar. Kısa ama çok 
onurlu ve değerli yaşadılar. Bundan sonra 

da hep yüreklerimizde, bilinçlerimizde tüm 
diğer yoldaşlarımız gibi yaşamaya devam 
edecekler.

ta a a a  Y l aş  Birkaç kısa 
şey de ben söyleyeyim.

Hoca’m sizin mahallede bir dizi çeki-
liyor ya. Biz hanımla da takılıyoruz sizin 
mahallede çekildiği için. R rın al-

i  diye, belki izleyen arkadaşlar vardır. 
Orada bir de senin favori artistin Ceren  
Ne Ceren’di?

r lla  Ank t Y l aş  Yeşi  eren 
B ğl .

ta a a a  Y l aş  Bu iki şey 
hatırına takılıyoruz yani. Dün çok önemli 
bir şey söyledi başroldeki olan. Biz Çer-
kezlerde dedi, Çerkez rolünde oluyor dizi 
gereği, Çerkezlerde bir söz vardır: a-
nı ı al n r  kal ın . Bunu Çerkezce 
söyledi.

Yani düşünün; canımı al onurum kalsın. 
Can mesele değil.

Bu bize ne çağrıştırır?
Ya i tiklal a l ü. Yani işgal al-

tında yaşamaktansa ölmek çok daha iyidir. 
ta a e al’in sözü.

Neyi hatırlatır?
Ya r vatan a l

Che’lerin, i el lerin Küba sloganını 
hatırlatır.

Bir de neyi hatırlatır?
On r aşa an ne li ir  Kıy-

metlidir, değerlidir.
Bir diğeri Usta’mızın sözüdür:

atan aşkını le ekten k rkar 
ale el ekten e l ek eğ ir

Bütün bunları arka arkaya niye saydım?
Her iki yoldaşımız da onurlarını hiçbir 

zaman çiğnetmeden, devrimci mücadele-
nin en ön saflarında, insan onurunun ayak-
lar altına alındığı bu düzende, insan onu-
runu en yükseklere taşımak için verdiler 
mücadeleyi ve bu uğurda, bu mücadelenin 
içindeyken öldüler.

Yani o bakımdan da  Şehit deniliyor 
kolayca ya. Bu bir şehitliktir. Mücadeleyi 
aktif bir biçimde verirken, bu mücadele-
nin içinde en canlı şekilde yer alırken 
ölmek. Ölümün biçimi elbette farklı  
Belki halkımızın deyimiyle; ecel ölümü 
gibi görünse de, bunlar da gene bu düzenin 
yarattığı, ne bileyim, mesela şey düşünüyor 
insan: iyi bir sağlık sistemi olsaydı Semi-
ha Yoldaş’ın hastalığı önceden tespit 
edilip önlem alınabilir miydi? Olabilirdi. 
Hoca’mızın uzun uzun anlattığı gibi, o 
stresleri yaşamasaydı bir anne, evlat acısını 
yaşamasaydı daha farklı bir yaşam olabilir 
miydi? O bakımdan hem düzenin katlidir 
bu, hem de Azrail dediğimiz, insanın öm-
rünün bir sınırı var, ama vakitsiz gelen bir 
Azrail. Bu katliamı işledi her iki yoldaşımı-
za karşı.

Hani diğer bir söz geliyor aklıma: i i-
lik a  eni e at alık il e e alik i-
lir .

Anlamı şu ki; sen iyiliği yap denize at, 
balık belki anlamaz ama yaratan bilir bunu, 
yazar. Senin sevap hanene yazar. Öbür 
dünyaya gittiğinde sana Cennet’e yol açılır 
anlamına gelen bir laf.

Bunu bizim mücadelemize, yoldaşların 
mücadelesine uyarlarsak; devrim yolunda 
savaştılar, bu mücadeleye katkıda bulundu-
lar. Şimdilik devrim olmamış ise de devrim 
bunu hafızasına yazdı. Devrim için bir bi-
rikim. Hep diyoruz ya, önce birikim, sonra 
evrim, en sonunda nitel sıçramayla devrim. 
O devrimin olması için bu yoldaşlarımız da 
ömürlerinin yettiği, güçlerinin yettiği kadar 
mücadeleye, devrim mücadelesine katkıda 
bulundular.

Bunu şuna da benzetebiliriz; bir bal 
arısının nektar diye alıp getirip peteğe koy-
duğu şey sanıyorum, tahmin ediyorum hani 
gramın binde biri kadar, kilogramın binde 
birine gram denir, gramın da binde biri mili 
gramdır. Yani kilogramın milyonda biri 
bir miligramdır. Belki bir miligram bir şey 
taşıyor, ya bundan ne çıkar denilebilir. Ama 
ondan işte petekler dolusu bal çıkıyor.

Yoldaşlarımız da bu mücadelede aynen 
bir arı gibi, bir karınca gibi kendilerine 
düşen görevi bir nefercesine sonuna kadar 
yerine getirdiler. Dediğim gibi devrimin 
belleğine bunu koydular, orada birikiyor, 
doluyor. Eninde sonunda bu mücadeleleri, 
hepimizin mücadeleleri, yoldaşlarımızın 
mücadeleleri üst üste birikerek o devrim 
anı geldiğinde, o nitel sıçrama anı geldi-
ğinde devrime dönüşecek.

Hani gene bir söz söyleriz ya; falan yol-
daşların bugünkü olduğu gibi, Semiha ve 
Perihan Yoldaşların nezdinde tüm devrim 
şehitleri  Hepsini saymamız mümkün 
değildir ama biz biliriz ki onun içinde işte 
Spartaküs’le birlikte kılıç sallayan köle-
den tutun, günümüz devrimcilerine kadar 
yani adlı adsız bütün devrimcileri kapsar 
bu söylemimiz. Boş bir laf değildir bu. Bu 
devrimin dünya çapındaki evrensel belleği-
dir dile getirdiğimiz.

Elbette yoldaşlarımız da tüm devrimci-
lerin belleğinde, isimleri tek tek zikredil-
mese de, mutlaka yaşayacaklar. Ne mutlu 
bize ki, bizzat kendilerini tanıma şere ne 
nail olduk q

HKP Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa ahbaz’ın Konuşması

Yıl    a ı     art 



Bir yılı daha bitirdik. İçinde yaşadığı-
mız bu Parababaları düzeninde her 
geçen yıl bir öncekine göre daha 

büyük acılarla yüklü oluyor. İşsizlerimizin 
sayısı, iş cinayetlerinin sayısı, iş cinayetle-
rinde katledilen insanlarımızın sayısı her 
geçen yıl çoğalıyor. İş Güvenliği ve İşçi 
Sağlığı ile ilgili yasa 2012 yılında yayım-
landı. Buna bağlı olarak da İş Güvenliğiyle 
ilgili yönetmelikler çıkarıldı. Daha önceki 
mevzuatta yer alan İşçi Sağlığı kavramı 
ye r i n e , yani işçi odaklı yaşam yerine iş 
ağlığı kavramı etiril i. İşçi değil iş ve 

işletme ön plana alındı Parababaları ve on-
ların kâr düzeninin bekçisi mevcut iktidar 
tarafından.

Yasa ve yönetmeliklerle büyük umut-
lar bağlanan yeni “İş Güvenliği” mevzuatı 
uygulamada bir adım bile ileriye gidemedi. 
Sadece a a ir ece e  a en 
işçis i  kardeşimiz diri diri yerin metrelerce 
altına gömüldü, Soma Holding tarafından. 

r nlar nşaat ın Mecidiyeköy’deki 
inşaatında işçileri taşıyan asansör 2’nci 
kattan düşerek zemine çakıldı.  işçi kar-

eşi i  feci şekilde can verdi. İş cinayet-
lerinin ardı arkası kesilmedi anlayacağınız. 
İşçilerimiz onar yüzer katledildiler. İş Gü-
venliği Yasasıymış, ilgili yönetmelikler-
miş, vız geldi Parababalarına. İşçi sağlığı 
için yatırım yapmak, para harcamak mı, ne 
mümkün. Varsın ölsünler, biri gider bini 
gelir onlar için.

Onların kâr düzeninin bekçiliğini-sa-
vunuculuğunu yapan iktidar da görevini 
iyi yaptı tabi . Hakkını yememek lazım !  
İşçilerin iş cinayetlerine kurban gitmesi 
karşısında kılını kıpırdatmadı. Aynı işçi 
ekmeğini bir lokma daha büyütebilmek, 
insanca çalışma koşullarına kavuşabilmek 
için sendikada örgütlendiği anda kendisini 
kapının önünde buldu.  Güya sendikal 

örgütlenme hakkı Anayasayla güvence 
altına alınmıştı. Ama sonuçlara bakınca 
görülen o ki, Parababaları kendi yasalarına 
bile uymuyorlar, işlerine gelmediği sürece. 
AKP İktidarı tık demez bu duruma. Çünkü 
onlar bu düzenin gönüllü bekçisidir. Onla-
rın varlık sebebidir bu.

l larara ı alış a r t  I O  
verilerine göre, n a a er ıl rtala-

a  il n iş ka a ı meydana geliyor. 
Her n rtala a  in işçi, yılda  il-

n işçi l r ve  il n işçi e lek 
a talığına yakalanıyor. SGK verilerinden 

201  yılı verilerine erişebili-
yoruz. 201  yılında iş cina-
yetleri sonucu yaşamını kay-
beden sigortalı işçi sayısının 

 olduğunu görüyoruz. 
Veri sadece sigortalı işçileri 
kapsıyor. Kayıt dışı çalışan 
işçileri de saydığımızda as-
lında iş cinayetlerinin ara-
mızdan çekip aldığı işçi kar-
deşlerimizin sayısının çok 
daha fazla olduğunu biliyo-
ruz. Ayrıca farklı kaynaklar-
dan  ılın a en a   
işçinin yaşamını kaybettiği-
ni öğreniyoruz.

Ayrıca iş güvenliği üze-
rine özel çalışma yapan bazı 
kurumların yaptıkları ça-
lışmaya göre, 2016 yılında 

n çalış a releri e e-
i le  işçi kal  kri i a 
a e in kana a ı nede-

niyle de yaşamını yitirmiş. 
Haftada 60 saat ve üzeri ça-
lışma ve aşırı iş yükü buna 
sebep oluyor.

Bundan daha da acı 
olansa, çocuk işçi ölümleri. 

Çocuklarımız için iyice güvensiz bir ülke 
haline gelen ülkemizde, tüm halkımız gibi 
çocuklar da en zor günlerini yaşıyor. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, İş Güven-
liği ile ilgili çıkarılan yönetmeliklerde ço-
cuk işçilerle ilgili özel düzenlemeler var. 
Ancak yine söyleyelim, AKP’giller kendi 
yasalarına bile uyma gereği duymuyor.

Çocuk işçiler kayıt dışı ve çalıştırıl-
mamaları gereken ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılıyor. AKP’nin bir önceki Çalışma 
Bakanı Faruk Çelik,  ılları 
ara ın a  ç c ğ n çalışırken aşa-

ını itir iğini açıklıyor. İş Güvenliğiyle 
ilgili araştırmalar yapan farklı kaynaklar, 

n rt ıl a en a   ç c ğ n iş cina-
etlerin e katle il iğini açıklıyor.

Öte yandan Ortaçağcı gericiliğin eğitim 
kurumlarındaki beyin sömürüsü, istismar-
lar, katliam gibi yurt yangınları ve buna 
benzer olaylar çocuklarımızı inim inim in-
letiyor.

Ülkemiz yaklaşık  milyon Suriyeliye 
ev sahipliği yapıyor. AB-D Emperyalist-
lerinin ŞİD maşasının Yurtsever Beşşar 
Esad yönetimine karşı yürüttüğü haksız ve 
kanlı savaştan kaçan Suriyeli mültecilerin 
büyük çoğunluğu ülkemizde bulunuyor. 
Gelenler, kendi halkının çalışabilir nüfusu-
nun neredeyse yüzde ellisinin işsiz olduğu 
bir ülkede buldular kendilerini. Suriyeli 

mültecilerle birlikte işsizlere yeni işsizler 
eklendi. Bunun üzerine Suriyeli çocuklar 
çalıştırılmaya başlandı-çalıştırmak zorun-
da kaldı aileler çocuklarını. Son yıllarda 
çocuk işçi ölümlerine baktığımızda Suri-
yeli çocukların da bu acı tabloda giderek 
artan sayıda yer aldığını görüyoruz.

Ülkemiz insan hayatının sistematik 
olarak yok sayıldığı ve yok edildiği bir ülke 
haline dönüştürüldü, AB-D Emperyalistleri 
ve onların yerli işbirlikçisi Ortaçağcı 
AKP’giller tarafından. Bu AKP’giller; 
ca iler e i a lara  iş venliğin e 

te irleri a art ak Alla a veni ar-
an ir avranıştır  diye Cuma hutbesi 

yaptıracak denli Parababalarına, işverenle-
re dost, İşçi Sınıfına ve Emekçi halklarımı-
za düşmandır.q

Emperyalist devletler, hedeflerindeki 
devleti ekonomik olarak sömürür-
ken, bu sömürüyü içeriden destek-

leyecek insanlar yaratmak için kültür ve 
ideolojilerini de halklara dayatırlar. Em-
peryalistler, politikalarını siyasi, askeri 
ve ekonomik alanda uygularken kültürel 
alana da yoğunlaşmaktadırlar. Bir toplu-
mun kültürel değerlerini yok ederek ken-
di politikalarını uygulamayı kolaylaştıran 
emperyalistlerin en çok önem verdiği ko-
nulardan biri de i i l  sektörüdür. Özel-
likle Holly ood sineması bunun en önemli 
örneklerinden biridir. Amerika merkezli 
N PQ  isimli derginin editörü at an Gar-

el  Türkiye’de yayımlanan bir sayıdaki 
yazısında A erika IA a a r  
ile ire e iği erlere  ve H ll -

 n erir  diyordu. Amerikan ordu-
sunun Holly ood ile sıkı fıkı ilişkiler kur-
duğu öyle çok bilinmeyen bir şey değildir. 
Emperyalistleri halklara kurtarıcı olarak 
göstermek için var gücüyle çalışan tanın-
mış Holly ood yıldızlarının, çoğu emper-
yalistler tarafından nanse edilen medya 
kuruluşlarında gündemden düşmemesi de 
bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu 
gösteriyor.

Şimdi gelelim asıl konumuza
atin Amerika’nın en güzel ülkelerin-

den bir tanesi Venezuela. Ki zaten öyle bir 
coğrafyada güzel olmayan ülke yok. atin 
Amerika’yı güzel yapan en önemli şeyler-
den bir tanesi de insanları, emperyalizm 
belasına karşı gerçek devrimci önderleriy-
le birlikte mücadele eden insanları... Bu 
güzel insanlar, devrimci insanlar arasında 

e arti, i n B livar var, e, F i -
el, a il  var ve tabi  ki ave  var. 

Emperyalistler boş durmuyor her anı 

kolluyor ve insanlığın gözbebeği devrim 
ustalarına her taraftan saldırmaya çalışı-
yor. Onları, dünya halklarının gözünde ya-
lanlarla küçük düşürmeye çalışıyor. Ama 
halkların gönlünde, bilincinde insanlık da-
vasına ömürlerini adamış gerçek devrimci-
ler her daim en yüce duygularla yaşarlar.

Komutan havez yaşıyor
Emperyalistler, halkları kendi amaçları 

doğrultusunda yönlendirmek için dizi- lm 
sektörünü kullanıyor. Bu sektörün en 
önemli şirketlerinden biri ise n  ict -
r e . Sony Picture bugünlerde yeni bir dizi 

çekiyor. Dizinin ismi l an ante . 
Venezuela’nın önderi, yiğit devrimci H  

ave ’i anlatıyor. Daha doğrusu Cha-
vez’in hayatını manipüle ediyor. Chavez’in 
emperyalist haydut AB-D’ye her daim kafa 
tutan, onurlu yaşamını kendi amaçları için 
kullanıyor, yüreği insan, hayvan ve doğa 
sevgisiyle dolu Komutan Chavez’e çamur 
atıyor.

***
ave in a atını anlatan l -

an ante  aşlı r
ene ela nın e ki li eri H  a-

ve in ikti arını anlatan l an an -
te  i i i   a ta aşlı r  ene ela 
te kili

evlet aşkanlığına  ılın a e-
çilen ave  kan er a talığı ne eni le 

 ılın a a atını ka et işti
n  ict re  şirketinin l i-

a a çektiği an lca ilin eki  
l l k l an ante  i i inin  
 a ta atin A erika a teri-

e ir e i ekleni r  i i  a a n-
ra AB nin ele n   kanalın a 

a terilecek
ave in i a eten k elişini 

k n  alan i i e  ave i l i alı 
akt r An re  arra na acak

i i  ave  ikti arını eleştirel  ir 
açı an ele alacak

Ancak i i  te kileri e era erin e 
etir i

ene ela evlet Başkanı ic la  
a r  i i i e er ali t ir ç  la-

rak tanı larken  ave in e ki eşi e 
i i i çeken şirkete karşı a al ak-

kı nı k llana ileceğini le i  http://
.diken.com.tr/chavezin-hayatini-anla-

tan-el-comandante-basliyor/)

Hain i ah olmaz
Bildiğimiz gibi, son günlerde ülkemiz-

de de emperyalistlerin yerli işbirlikçisi, 
Atatürkçülüğü ! kendi onursuz yaşamına 
kılıf çekmiş Yıl a  il de AKP’gil-
ler’in aik Cumhuriyeti yıkmak için ant 
içmiş reisiyle karşılaştırdı. Komutan Cha-
vez’e dil uzatan bu soytarıyı, HKP Genel 
Merkezi imzalı yazımızla teşhir ettik. Ge-
lin yazıdan bir bölüm aktaralım:

Hain i a  l a  er ir Ara  Ata-

 Yıl a  il
Y rt everliğe  iğitliğe  ertliğe  ce-

arete  evri ciliğe ş anlığın  AB  
er ali tlerine i etk rlığın  a lın-

a e  için e lan ainliğin  a tek rlı-
ğın eni en n k etti  a a a la akla-
a a ın için e iriken kinini  t n 

için eki iğrenç al a ı
i i e atin A erika an t  

n a a l r rları e tiren Yiğit 
Başkan H  ave  Y l aş a ve ene-

ela Halkına  O n n ira ı a r  
Y l aş a al ırı r n  B t n a ları 
ten i  e erek l r  a  a alılık 
a ı r n  Ha ini aşı r n  ave  

Y l aşı A iller le a nı ke e e k a-
rak   n a a ericilik r rları 
e erken  AB  er ali tleri Orta -
ğ  k rt ala ış r e çevirirken  
AB  er ali t a tlarına ka a 
t tan  nları erileten H  ave i 

iktat r ter ekle e ter i e i lik 
e i r n

Komutan Chavez ki, sömürgecilerin 
parçaladığı atin Amerika’yı birleştirmek, 
tek bayrak, tek çatı altında toplamak iste-
yen, Dünya Halklarının biricik dostudur. 
Chavez Yoldaş, Venezuela Halkının çı-
karlarını her zaman korur, kollar. Kendi 
hayatını hiçe sayarak ömrünü insanlığın 
kurtuluş davasına adayan Chavez Yoldaş’a 
yapılan tüm bu saygısızlıkların hesabını 
tüm emperyalist çakallardan ve işbirlikçi-
lerinden soracağız. 

Yazımızı Komutan Chavez’in bir sö-
züyle bitirelim:

Yaşa acağı  ve ka anacağı

İstanbul’dan
Bir Yoldaş

Baskıya, zulme, savaşa, patlayan bom-
balara alışmamak, kabullenmemek ve di-
renmek için tiyatroyla buluştuk. Ankara 
Sanat Tiyatrosu’nda AST , en e e-
cek  e i r  oyununu yoldaşları-
mızla birlikte izlemeye gittik.  

İtalyan oyun yazarı ari  ’nun 
eserinden uyarlanan oyunda, varoşlarda 
yaşayan işçi ailelerinin hayat pahalılığı 
karşısında verdikleri mücadele anlatılıyor. 
Sanatı yok sayan, sokağa çıkmayı yasak-
layan, düşünce ve ifade özgürlüğünü bas-
kılayan OHA  sultasına inat, oyunlarıyla 
karşı duruş sergileyen AST’ın oyuncuları, 
izleyenleri bir kez daha faşizme teslim ol-
mamaya davet ediyor.

Ülkemizi koşar adım dinci faşist dik-
tatörlüğe taşıyan,  halklar arasında düş-
manlığı tırmandıran, BOP Haritası yaşama 
geçsin diye emperyalist terörü azdıran ve 
buna karşı gelişebilecek her türlü toplum-
sal refleksi bastıran AKP’giller, yarattığı 
kaos ortamında insanları günlük alışkanlık-
larından uzak tutmaya çalışıyor.

tekileştirme sanata da 
sıçradı

Özgür düşünceyi tutsak almaya çalı-
şanların ilk hede  sanata saldırmak olur. 
Ancak saray soytarılarının seslerinin çık-
masına izin verirler egemenler. İşte ülke-
miz gericiliğin pençesine düşürülmüşken 
Emperyalist Savaşa karşı Halkların Kar-
deşliğini, eşitliği ve özgürlüğü savunan 
gerçek sanatçılar da karanlığa karşı ışık 
olmaya devam ediyor ve perdelerini aydın-

lık yarınlar için sansürlere ve baskılara rağ-
men açmayı sürdürüyorlar. Tarihinde ol-
madığı kadar saldırıya maruz kalan tiyatro 
sanatı, büyük bir düşmanlıkla karşı karşıya 
günümüz Türkiyesi’nde. Geleceğinden en-
dişe duyan herkes, başımıza daha ne tür fe-
laketler gelecek gibi sonsuz kaygılar içinde 
boğulurken, tiyatro da halkın nefesini tü-
ketmek isteyen gerici baskıya karşı soluk 
olmaya çalışıyor. Tüm faşist diktatörlükleri 
yaratanlar bilirler ki, korku onlar için vaz-
geçilmezdir ve sürekli ondan beslenirler. 
Bu nedenle AKM 8 yıldır kapalı durumda. 
Birçok AKP’li belediye özel tiyatrolara sa-
lonlarını vermiyor. Bu yıl Devlet Tiyatro-
ları DT ’ye yabancı oyun oynama yasağı 
getirilerek Shakespeare’den Gogol’a dün-
yaca tanınmış yazarlar da cezalandırıldı. 
Yaşamın her alanında uygulanan ötekileş-
tirme, yandaşlaştırma, yabancılaştırma sa-
nata da sıçramış oldu. Asıl amaçları sanatın 
içini boşaltmak olan AKP’giller’in, Devlet 
ve Şehir Tiyatrolarının başına da sanatla 
ilgisi olmayan kişileri getirmeleri tesadüf 
sayılamaz. Zaten yayınladıkları genelgey-
le de devlet opera, bale, senfoni ve tiyat-
rosuna gerek olmadığını duyurdular. Buna 
karşılık bizlerin de hayatın her alanında 
yaratılan bu kaos ve korku atmosferiyle 
mücadele etmemiz gerekiyor.

Peki, ne mi yapmalıyız?
Daha çok sokağa çıkmalı, daha fazla ti-

yatroya gitmeli ve birlikte örgütlü hareket 
etmeliyiz. Düşmanın en çekindiği nokta 
budur. Korkuttuğundan çok daha korkak 
olmasından ileri gelir koyduğu yasaklar. 

Halkın hayattan kopmamayıp, ör-
gütlenip mücadele etmesi onların 
korkulu rüyasıdır.

Biz de Ankara’dan HKP’li 
Yoldaşlar olarak, her yerde ve her 
şeye rağmen sanatın özgürleşme-
sinin aslında bizim özgürlüğümüz 
anlamını taşıdığını bilerek Yaşa-
ın Halkçı anat  Yaşa ın r 
anat  diyor ve destekliyoruz.  

Hayatı boyunca İtalya’da hem 
sanatıyla hem de siyasi mücade-
lesiyle her zaman sisteme karşı 
mücadele eden Dario Fo, “mil-
li-manevi duyguları pekiştirmek 
için” oyununun Devlet Tiyatroları 
programından çıkarılması üze-
rine, “Bundan onur duyuyorum, 
ikinci kez Nobel kazanmak gibi” 
demişti. 

Devrimci tiyatrocunun; Her 
şe i alt t e in  Bi  a a a-

ık  i  a ın  çağrısına uymayı 
her zaman sürdüreceğiz.

Ankara’dan
Kurtuluş Partili

Bir ğitim mekçisi

Korkmuyoruz, omuz omuzayız,
kazanacağız…

“ demiyoruz! denmeyecek!”
mperyalistler!

Yiğit nder havez’in
adını ağzınıza alamazsınız

2016 yılında da
iş güvenliğinde karanlık tablo

Yıl    a ı     art 
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Biz dertlerimizi yazmak için başla-
yınca, bu kadar dertleneceğimizi de 
düşünmemiştik işin doğrusu. Çok 

dertlendik, çok hüzünlendik ülkemizin bu 
duruma düşmesine ve tabi  aynı oranda da 
kızdık bu duruma düşürülmesine. Gazete 
haberlerini okudukça sık sık; “ne kaldı, ne 
kaldı?” diye sormak zorunda kaldık kendi 
kendimize. Ki, bu tür gelişmeleri de gün-
lük olarak takip eder, kimi önemli haberleri 
de ya gazete kupürü olarak ya da bilgisaya-
rımıza indirerek arşivleriz. Ama buna rağ-
men bir kez daha şaşırdık.

Nedir şaşkınlığımız?
İki şey:
Bi r i n c i s i ;  yabancı Parababalarına sata 

sata elimizde yerli bir üretim kalmamış. 
Neredeyse bütün üretim alanlarındaki fab-
rikaları, işletmeleri yabancı Parababaları 
satın almışlar. Bunu bir kez daha gördük.

kinci i  sanki milli serveti yabancıya 
satmak bir başarıymış gibi bakılmasına, 
duyurulmasına şaşırdık bir kez daha satan-
lar ve medya tarafından.

Hareket noktamız aynı günlü Hürriyet 
Gazetesi’ndeki iki haberdi. İki satış habe-
riydi.

İkisi de, Hisarlar ve Ulusoy Ro-Ro şir-
ketlerinin yabancı şirketlere satışını konu 
ediyordu. Bunu duyurmak, bunu paylaş-
mak istemiştik. Ama arşivimize de bir göz 
atalım, interneti de bir tarayalım bu konuy-
la ilgili acaba yeni bir gelişme var mı diye, 
baktık. Keşke bakmaz olsaydık

Milliyet yazarı G ü n gör  U r as  bi r m a-
kalesinde anlatmış ekonomimizin içinde 
bulunduğu içler acısı durumu. Ve o da 
dertlenmiş. Ki o, eski bir bürokrattır ve 
TÜSİAD’ın da eski Genel Sekreteri’dir. 
Yıllardır da Milliyet Gazetesi’nde hem 
köşe yazarlığı yapar hem de yemek yazıla-
rı yazar müstear adla. Bu arada da televiz-
yon programlarına da çıkar. Sosyalist falan 
değildir. Aksine Özel Sermayeyi savunur. 
Onun gelişmesini, güçlenmesini ister. Hat-
ta yabancı sermayeye de karşı değildir. On-
ların da ülkemize gelmesini, yatırım, üre-
tim yapmasını ister, savunur. Ama bazen o 
bile dayanamaz içine düşürüldüğümüz du-
ruma ve kendince, kendi yordamınca isyan 
eder. İşte aşağıda aktaracağımız yazısı da 
bu tür yazılarından, makalelerinden birisi. 
Yazım tarihi 11 Ocak. Yani daha 1  gün 
önce yazmış.

***

Biz n ’ap c az a’bic im?
Yabancı sermayeye karşı değiliz de... 

Olan biten biraz kafa karıştırıyor. Yabancı-
lar neyimiz varsa yoksa satın alarak, bize 
satmaya başladılar. Pazarda en büyük payı 
olan toz çorba, toz kek işini aponlar aldı. 
Pazarda en büyük payı olan zeytinyağı işi-
ni Amerikalılar kaptı. Son olarak piliç ve 
kırmızı et pazarı da yabancı hâkimiyetine 
geçti.

Br e z i l ya - K at ar  rtak
Türkiye’nin büyük beyaz ve kırmızı et 

ve hayvan yemi üreticisi Banvit’in öden-
miş sermayesinin yüzde . 8’ini oluştu-
ran hisseleri, Brezilya merkezli tavuk üre-
ticisi BRF’ye 15 milyon liraya satıldı.

Brezilyalı yatırımcılar “Dünyanın en 
büyük helal piliç’ tüketici pazarına ulaş-
tık” diyerek memnuniyetlerini ifade eti.

Banvit’in yeni sahibi yüzde 60’la BRF, 
yüzde 0 ile  atar Holding olacak.

Türkiye’de beyaz et üretiminde ve yem 
sanayinde faaliyet gösteren CP Standart r-
ması da yabancı sermayeli, Tayl and  m er-
kezli bir grubun.

Bundan sonra Türk halkının yiyeceği 
tavukların yüzde 50’ye yakını, Taylandlı-
ların, Brezilyalıların ve Katarlıların sahip 
olduğu çiftliklerde üretilip, kesilecek ve iç 
piyasada satılacak.

ili  ırlan ıç
ABD’li gıda şirketi Bunge, Anadolu 

Grubu şirketi Ana Gıda’yı satın aldı. Bu 
grup Kamil Yazıcı, İzzet Özilhan ortak-
lığı ile faaliyete başlayan Türkiye’nin en 
büyük özel sektör sermaye gruplarından. 

Tepe yönetiminde Tuncay Özilhan var.
Satılan Ana Gıda Türkiye’nin ünlü Ko-

mili, Madra ve Kırlangıç zeytinyağlarını 
üretiyor ve pazarlıyordu.

ABD’li Bunge, Ana Gıda’nın hissele-
rin yüzde 55.25’ini Anadolu Endüstri Hol-
ding’den, kalan yüzde . 5’i ise SEEF 
Foods’dan aldı. Ana Gıda’nın şirket değeri 
1 2 milyon T  olarak belirtiliyor. Satın 
alma için Yazıcılar Holding’e yaklaşık 5  
milyon T  ödeniyor.

2001’de kurulan Ana Gıda, Komili, 
Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra marka-
larını bir araya getirdi. Komili 18 8’den, 
Kırlangıç markası ise 1 5 ’den beri üreti-
liyor. Sezai Ömer Madra markasının geç-
mişi 1 1 ’e dayanıyor. Ana Gıda Türkiye 
pazarında yüzde 0 paya sahipti. Şimdi bu 
pazar payı Amerikan rmasına geçti. Bun-
dan sonra halkımız, bizim zeytinliklerden 
toplanan zeytinleri yağa dönüştüren ve şi-
şeleyen Amerikan rmasının zeytinyağını 
satın alacak.

orbacı da satıldı
aponya merkezli Ajinomoto Co, Tür-

kiye’de Ülker’in ürünlerini “Bizim Mut-

fak” markasıyla ünlendirdiği gıda şirketi 
Örgen Gıda’yı satın aldı.

Ajinotomo, Örgen Gıda için şirke-
tin yüzde 51’ini elinde tutan Yıldız Hol-
ding ve yüzde  hisseye sahip olan Örgen 
ailesiyle 220 milyon T  karşılığında anlaş-
tı. Anlaşma 15 Kasım 2016’da imzalandı.

Ajinomoto, 201  yılında da Kemal 
Kükrer markasıyla bilinen Kükrer Gıda’yı 
da almıştı.

Bizim Mutfak kapsamında çorba, bul-
yon, harçlar, ketçap, mayonez, makarna, 
kabartma tozu, vanilin, nişasta, pirinç unu, 
pudra şekeri, un ve bakliyat ürünleri yer 
alıyor.

Paketli kuru gıda ve toz karışım üre-
timi yapan 1 81’de kurulan Örgen Gıda 
2002’de Ülker şemsiyesi altına girdi. Şir-
ket Türkiye’nin en yüksek kapasiteli toz 
gıda üreticisi konumunda.

Halkımızın sofralarında yer alan toz 
çorbaların, keklerin, tatlıların tozunu Tür-
kiye’de apon rması üretecek, paketleye-
cek. Bize satacak.

Ne diyebiliriz: Vatana millete hayrol-
sun...

Hayrolsun da a’bicim... Daha önce bi-
zim yaptığımız işleri şimdi yabancılar yap-
maya başladı.

Suyu yabancılar şişeleyip satıyor. Ga-
zozu yabancılar şişeleyip satıyor. Yoğurdu, 
ayranı yabancılar satıyor... Zeytinyağını, 
toz çorbayı, tavuğu, eti yabancılar satmaya 
başlıyor.

Peki biz n’apcaz a’bicim?
http:// .milliyet.com.tr/biz-n-ap-

caz-a-bicim--ekonomi-ydetay-2 6 85/
***

İşte böyle  Gelin de hüzünlenmeyin 
şimdi. Gelin de kinlenmeyin şimdi

Ya şu haberlere ne diyelim?
Hürriyet Gazetesi’nin 20 Ocak tarihli, 

daha birkaç gün öncesinin haberleri.
Habere göre, yaklaşık 18 milyar dolar 

büyüklüğe sahip Hintli Mahindra Grubu’na 
bağlı Mahindra Mahindra td M M , 
Tür ki ye’nin önemli tarımsal ekipman ve 
çok amaçlı kabin üreticilerinden 800 ki-
şinin çalıştığı Eskişehir merkezli Hisarlar 
Makina’nın çoğunluk hissesini 1 milyon 
T ’ye satın almış. Böylece “‘ H i s ar l ar ’ 
H i n t l i  ol ” muş.

Hisarlar Makina, Türkiye’deki toprak 
işleme ekipmanları sektöründe pazarın 
yüzde 5’ine sahipmiş. Yani tekelmiş bu 
alanda. Yabancı şirket taş atıp kolu yorul-
madan bir anda Türkiye’nin tekeli konu-
muna gelmiş. Ne kadar kolay iş  Hintli 
şirket, bu satın almayla Türkiye ve Avrupa 
piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi 
hedefliyormuş

***
A erikan fon şirketi K K R ’nin sahibi 

olduğu  R R  şirketi, Avrupa-Türki-
ye arasında faaliyet yürüten U l u s oy R o-

R o ’yu 215 milyon Euro’ya satın almasıyla 
birlikte 12 gemiden oluşan bir lo , deniz-
cilik sektörümüzün RO-RO kolunda ulus-
lararası faaliyet gösteren büyük bir şirketi-
miz kalmamış oldu.

( R o- R o , Roll on ve Roll off kelimele-
rinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Teker-
lekli vasıtaların gemilerle bir yerden bir 
yere nakledilebilmesini ifade etmektedir. 
Bu tarz yükleri taşıyan gemilere Ro-Ro 
gemileri, bu tip taşımacılığa da Ro-Ro ta-
şımacılığı denilmektedir.

Bu satış çok daha acıklı, çok daha acılı 
bir şey. Çünkü Ulusoy Ro-Ro’yu satın alan 
U.N Ro-Ro şirketi daha önce yerli bir şir-
ketti. KKR, önce onu satın almış, şimdi de 
kalan diğer şirketi satın alarak Türk deniz-
ciliğinin Ro-Ro macerasını bitirmiş oluyor. 
Yani rakipsiz, yani tekel oluyor. Artık deniz 
taşımacılığında ödenecek her kuruş ABD’li 
Fon’un kasasına akacak. Onun kasasını 
dolduracak.

KKR, U.N Ro-Ro’yu satın almak is-
tediğinde, l al akli eciler erneği 

 Yönetim Kurulu Başkanı olan Saf-
fet Ulusoy yaptığı bir açıklamada: “ G e r e -
kir e  il n lar er   R R  
attır a  demişti. Ama, direnemedi ve 

satış 200  yılı sonunda gerçekleşti. Okuya-
lım süreci:

 ılın a a et l  aşkanlı -
ğın a   e i nakli eciler tara ın an 
k r lan  RO RO şlet eleri  ara -

an eçen  ıllık re içeri in e k 
aşarılara i a at ış  art ar a a tığı 
e i  li an  te i  atırı ları la k 
ir a ı a r n şt  Ortaklık a ı-
ını a eğiştiren ve e akın nakli-
eci i eni atırı larına katan  RO

RO şlet eleri  ellikle atı Avr a a 
nelik taşı aların en ne li eçeneği 

aline el i   ılın a aşla an atış 
r ş elerinin l l  n çlan a ı la 

irlikte  ılının  Aralık n  a ı -
lan n enel k r l n ar ın an a eni 
a i lerine evre il i  http://dumensu-

yu.com/un-ro-ro-ulusoy-ro-royu-215-mil-
yon-euroya-satin-aliyor/

Şimdi de 2012 yılında yaşamını yiti-
ren Saffet Ulusoy’un şirketi satılmış oldu. 
Eminiz kemikleri mezarında sızlamıştır 
Saffet Ulusoy’un

***
Hürriyet Gazetesi’nin 2  Ağustos ta-

rihli Ege Eki’nin 1’inci sayfasının manşeti, 
dev puntolarla şöyleydi:

 A I
irli ev er Gr  şirketlerin-

en ev er k  antta ek 
için t  i elerini ek ikalı e ak a 

evretti  http:// .hurriyet.com.tr/
dunya-devi-izmire-geliyor- 020 8

Ve gazete, haberi büyük bir fotoğraf ve 
altta üç sütun halinde yine büyük başlık-
larla spot şeklinde duyurmaya devam edi-
yor. Ayrıca Ek’in 5’inci sayfasının yarısı 
da yine bu habere ayrılmış. Yani Hürriyet 
böylesine önem vermiş bu habere.

Ve şuna bakın, satışı gerçekleştiren pat-
ronun söylediklerine bakın:  n tek-
n l i ile k r l ş lan eni reti  
te i i  r n a ı ve n ıllar n -
ca r r ğ  çl  şteri ilişkileri 

 olan şirket satılıyor, sahibi de bundan 
görünürde memnuniyet duyuyor

Vah ülkemiz vah. Kimlerin eline kal-
dın?..

***
İki satış haberiyle bu bölümü noktala-

yalım.

28 Kasım 2016 tarihli ilk haber şöyle:
rat lker en tal anlara ev 

atış
tella nın retici i tal an errer  

la i in iki i k vi arka ı ve iki a -
rika ını atın al ı  http:// .patron-
lardunyasi.com/haber/Murat-Ulker-den- -
talyanlara-dev-satis/1865 6

Bildiğimiz gibi Ülker Grubu’nun da 
bağlı olduğu Yıldız Holding, satın aldığı 
bisküvi ve çikolata sektörlerinde faaliyet 
gösteren küresel şirketleri la i  adı 
altında birleştirdi. İşte yukarıdaki habere 
konu olan satış da bu şirketlerden.

2  Aralık 2016 tarihli haber de şu:
ev atış ta a lan ı  şte eni a -

i i
ş a a ı Yalçın A a lı a ait B ra-

et Hava lları atıl ı  rki e nin rt 
içi rt ışı irç k n kta a ç ş  l -
nan ava l  şirketini A erikalılar a -
tın al ı

H rri et in a erine re  a ının 
açıklan a ını i te e en ir ka nak  
AB lilerin  atın al a ı a a ın -
aki en te el ne en   avali anı r -
e i  AB liler  atın al a ile avacılık 

alanın a ne li ir i n el e et ek 
i ti r  e i  http:// .marmaraga-
zetesi.com/dev-satis-tamamlandi-iste-ye-
ni-sahibi-121 6h.htm

Elin adamı  yıl 5 yıl sonrasını düşü-
nüyor alım yapıyor, biz bunu başarı gibi 
gösteriyoruz

Sat sat nereye kadar?.. Ne kaldı elde 

avuçta?
Gördüğümüz gibi; hiçbir şey!

***
Hemşerimiz şık a ni eri  nasıl 

da  dertli dertli söylerdi, “ e  kal ı  adlı 
türküsünde, ülkemizin içine düşürüldüğü 
buna benzer acı durumları:

ar el ar el e le işler n a ı
Bir ikili taştan a rı ne  kal ı

t k n en a ağı ı ke tiler
Bir akıl ı  aştan a rı ne  kal ı

a işa  eğile  cek e  t r a
ara lar k r a  a a ker etir e

He i e  kt r ki ta t r e
ki a la aştan a rı ne  kal ı

a ni eri i  cık a  ağlara
Ra t el e  e avcı v r ş arala

l r t eğini eni arala
Bir aralı şten a rı ne  kal ı

***
Ancak biz, Mahzuni Şerif gibi kötüm-

ser, kaderci değiliz. O şık’tı.
Biz Devrimciyiz! Biz Antiemperyalis-

tiz! Biz Yurtseveriz! Biz Halkseveriz!
Ve bu yerli yabancı Parababaları düze-

nini, insanın insanı ezdiği, soyduğu, zul-
mettiği, yalanlara dolanlara buladığı, ah-
laksızlıklara, vicdansızlıklara buladığı bu 
düzeni kökten, tümden yıkacağız.

İster Cumhurbaşkanlığı olsun, ister 
Başkanlık olsun, ister Büyük Reis olsun, 
isterse Sultan olsun; ne olursa olsun bunla-
rı, bu yerli işbirlikçilerini de ağababalarıy-
la birlikte Tarihin çöplüğüne göndereceğiz. 
Bu satışları yapanları da er ya da geç çelik 
bilezikle tanıştıracağız. Hiç kaçarları yok. 
Hiç kurtuluşları yok.

Demokratik Halk İktidarını kuracağız 
ve Ulusal sanayimizi geliştireceğiz tekno-
lojinin en son sözüyle. İnsanlarımız; bir 
parça iş, bir parça ekmek için ona buna el 
açmayacaklar.

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın dedi-
ği gibi, l c kleri i e l  ve e in 
ıka ıcı i a  ati  etiştir ekle ken i-
i i al at a a cağız. Gençlerimizi bili-

min son sözüyle eğiteceğiz aik okullarda. 
Ve onları özgürce düşünen bilim insanları 
olarak yetiştireceğiz.

Ve onlar kuracaklar, geliştirecekler ül-
kemizin yeni iktidarını. Buna inancımız 
tam. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz!q

Satılacak neyimiz kaldı?

n a ağlık r t  Dünya’da 
ve Avrupa’da hava kirliliğinin 
en yüksek olduğu şehirleri açık-

ladı. Bu sıralamada Avrupa’daki havası 
en kirli 10 şehir arasında ülkemizden, 8 
şehir var, https:// .theguardian.com/
cities/datablog/201 /feb/1 /most-pollu-
ted-cities- orld-listed-region?utm sour-
ce dlvr.it utm medium t itter

Dünya Sağlık Örgütü, PM2,5 Par-
tikül Madde 2,5  diye tanımlanan hava 
kirleticisini, insan sağlığına en zararlı 
maddeler olarak değerlendiriyor. Çapı 
2,5 mikronun altında bulunan bu ince 
parçacıklar akciğere müthiş zarar veriyor. 
PM2,5 Akciğer dokusunda, sağlığımızı 
bozan pek çok değişikliğe neden oluyor. 
PM2,5’in 50 mikrogram/metreküp üze-
rindeki değerleri sınır kabul ediliyor. Bu 
değerler Batman ve Hakkâri’de 6 , Gazi-
antep’te 66, Siirt’te 61, Afyon’da 60, Ka-
raman’da 5 , ğdır’da 5 , sparta’da 52 
yıllık ortalama değer olarak saptanıyor. 

agy
Kuzey ve Güney Amerika’da hava 

kirliliğinin yıllık 50 ortalamanın üzerinde 
olduğu yalnızca bir şehir var.  Şili’deki 
Coyhai ue şehrinde bu değer 66 bulun-
muş.

Hava Kirliliği ilk kez 1 52 kışında 
İngiltere/ ondra’da 10 binden fazla in-
sanın ölümüne neden olmuştu. Hava Kir-
liliğinin temel nedenleri sanayi, tra k ve 
kömür kullanımıdır. Sanayi tesislerinde 
baca gazlarına ltre, arıtma sistemlerinin 
konmaması kirliliğin temel etkenlerinden 
birisidir. Toplu taşıma yerine, bireysel 
olarak motorlu taşıtların kullanımı da 
önemli hava kirliliği etkenidir. Ülkemiz-
de evlerde sobada ve kalorifer kazanla-
rında kalitesiz kömür kullanımı, bacalar-
da ltre düzeneklerinin kullanılmaması 
hava kirliliğinin önemli etkenleri arasın-
dadır. Üstüne üstlük şehirlerde hava akı-
mına olanak tanımayan bir yapılaşma ol-
ması, hava kirliliğinin dağılmasını önler. 

Doğalgaz kullanımı yeterli düzeyde de-
ğil. Her evin doğalgaza geçmesi de kolay 
değil. Bunların yanında ülkemizde her yıl 
yüzlerce çocuk ve erişkin kömürün soba-
larda bilinçsizce yakılmasından kaynak-
lanan karbonmonoksit zehirlenmesiyle 
hayatını kaybediyor.

AKP’giller iktidarı ve belediyeleri,  
uygulamaları ile halka nefes aldırmıyor. 
Yeni yeşil alanlar yapılacağına, var olan 
yeşil alanlar imara açılıyor. İmar tadilat-
larıyla halkın kullanması gereken alanlar 
ticari alanlar haline getiriliyor. Kömür 
kullanan termik santraller, Elbistan’da, 
Yatağan’da ve ülkenin pek çok yerinde 
vatandaşa zehir solutmaya devam ediyor. 
Tarım arazilerine gelişigüzel sanayi tesis-
leri yapılıyor. Filtre ve arıtma düzenekleri 
denetlenmiyor.

Hava kirliliği başta çocuklar ve yaş-
lılarda olmak üzere hastalık etkeni ola-
rak karşımıza çıkıyor. Akciğer kanse-
ri, KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer 

Hastalığı  ve Astım 
hava kirliliği ile en 
sıkı ilişkisi olan has-
talıklar.  Bu kadar 
yoğun hava kirlili-
ğiyle karşı karşıya 
kalan vatandaşta, bu 
hastalıklar daha çok 
ortaya çıkıyor ve 
erken yaşta insanla-
rımız hayatını kay-
betmiş oluyor. Bu 
iktidar halkımıza bir 
anlamıyla cehenne-
mi yaşatmış oluyor.

Ne adına?
Yerli ve yabancı 

parababaları daha 
çok kâr etsin diye.

Görüyoruz, Parababaları ülkenin de-
niz kenarlarında, bol oksijenli yerlerde 
yaşıyorlar. AKP iktidarının yeni zengin-
leri Tefeci-Bezirgân Sermayedarlar da 
aynı şekilde yaşayıp üstüne bir de din, 
vatan, millet edebiyatı yapıyorlar.

Halkımızın, pek çok şehirde zehir so-
luduğumuz gerçeğini görmesi gerek. İlle 
de bunun için Akciğer kanseri, KOAH 
olmamız gerekmiyor. Hayatımızı cehen-
neme çeviren bu düzeni ortadan kaldır-
madan, kendimiz ve çocuklarımız rahat 
edemeyecek. Bu yüzden r tlen ek-
t e n  başka çare yok. r t  Halk 

le Halktır
İşte Halkın rt l ş arti i bunun 

için var. Hayatın her alanını yaşanılır hale 
getirmek için başka çare yok.

Kurtuluş Partili
Bir Doktor

Zehir soluyoruz!

Yıl    a ı     art 
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A KP’nin çocuklarımızın eğitimin-
den sorumlu Milli Eğitim Bakan-
lığındaki rolü tartışılmaz. Her sene 

daha bir mesafe kat ediyor.
Hangi alanda?
Ortaçağcı İrticanın ’lük eğitim 

sisteminde kök salmasında ve genç çocuk-
lara tecavüzde.

Ensar Vakfı’nın neden AKP ile iç içe 
oluşunu kuruluşunda aramak gerekiyor.  
Gazeteport’un 1  Mart 2016 tarihli yazısı-
nı okuyalım: 

“ Bir ak ın Anat i i
akit  n ar Ol a akti”
ara an aki tecav  kan alı ile 

a ı n e e elen n ar ak ı R
A  ikti arı la ıl ı ı arlatılan vakı -
lar an  Bilal r ğan ın RG inin 

e kar eş vak ı  n ar ak ı tan l 
B kşe ir Bele i e i tara ın an k lla-
nı r ve a i anevi e e tekleni r  

nk  k r c ları ara ın a Bele i e 
Başkanı a ir aş a var  

eki i   n arcılar ve k r c -
ları ki ler i  i i n ar kı akları ile 

irlikte tari  tari  reli
A  a r

n ar ak ı  ılın a k r l  
r c   ılına ka ar aşkanlı -

ğını a a an A et iş an ı  A et 
iş an ir ne  Yeni a ak a ete-
inin a i liğini e a tı  n ar ak ı 

k r c ları ara ın a BB Başkanı a ir 
aş ın anı ıra e lla  ı ıklık   

A i  r n ve er inçer i i i i ler 
e l n r

n ar ak ı nın Genel Başkanlığı-
nı A  tan l l Genel ecli i e i 

ail enk il er ğl  r t r   Ge-
nel Başkan Yar ı cılığı revin e i e 
A lla  G l n a a ı e et a -
rı er er var  n ar ak ının tevelli 

e eti eliğini e er inçer in ğl  
ve ner i Bakanı aner Yıl ı ın a a ı 

tlen i  tevelli e eti eleri ara ın-
a e lla  ı ıklık  A et i a  
e ircan  Hil i rk en e var

n ar ak ı nın R A  eli -
le a ıl k eliş tari i  ılı  nk  

n ar ak ı  Ağ t   tari  ve 
Bakanlar r l n n  a ılı 
kararı ile a  ararına çalışan vakı  
tat ne alın ı  n ar ak ı nın kar-
eş vak ı RG  i i k el e inin 

tari leri e en er  G len e aati ile 
araların l a ı nra ı  iki vakı  

ellikle eğiti e ce aat alternati  la-
rak r elen iril i  teva ı vakı  şi -

i rki e nin en en in vakı arın an 
ve t lantılarını erat n Otel e a ı-

r
İşte AKP’giller’in tecavüzcü Ensar 

Vakfı’na toz kondurmayışı ve her ortamda 
savunmasının temel nedeni budur. Çünkü 
Ensar Vakfı AKP’giller’den bağımsız de-
ğildir. Asansör cinayetinde işçi kanı döken 
Torunlar İnşaat’ın kurucusu Aziz Torun’un 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB   ile 
ortaklığının nedeni de belli. Her ikisi de 
Ensar Vakfı’nın kurucularıdır.

AKP’giller’in damatları da, oğulları da 
irticai örgüt Ensar Vakfı’nın Mütevelli He-
yeti üyeleridir. İçlerinde eski Bakan Ömer 
Dinçer de vardır. Zatı muhterem kurucu-
dur.  Soma Katliamı’nda Soma’ya teknik 
yardımdan önce aileleri ikna etsin diye din 
adamlarını gönderen Taner Yıldız’ın da-
madı ve Ömer Dinçer’in oğlu da Mütevelli 
Heyetin üyeleridir.

“  a ı   tari li ka ine e a-
lış a ve al G venlik Bakanı  larak 

reve aşla ı  B  revini  ılın a 
er elik e evre en inçer   ıl i -

et kç n n erine illi ğiti  
Bakanı  larak reve aşla ı  akin  

revi e  ılın a a i Avcı a ev -
retti.” Enson Haber, 1 .01.2015

İşte Ensar Vakfı’nın eğitim sistemi-
miz ile iç içeliğinin sorumlusu bu intihal-
ci Ömer Dinçer’dir. Ve “dindar ve kindar 
gençlik” yetiştirme görevi de Ensar Vak-
fı’nın kurucusu olan Ömer Dinçer’e  yıl 
emanet edildi. Ayrıca ne oldu biliyor mu-
sunuz?

16 Ağustos 2012 yılında Bakanlar Ku-
rulu kararıyla “kamu yararına çalışan va-
kıf” rütbesine yükseltildi.  O kadar kamu 
yararına iş yaptı ki, Karaman’daki tecavüz 
olayları da herhalde kamu yararına yapıldı. 
İğrençlik ve pis ilişkiler AKP iktidarında 
kamu yararına yapıldı. 

Bakın neler yapımış görelim: 
“ n ar ak ı e i te i e veril i

n ar ak ı nın tartış alı ağışları 
için il inç ir tari  var   ılın a n -
ar ak ı na AB  Ankara B kelçiliği 

 in  lar ar ı a l n  
ne in Baş akan Yar ı cı ı Ha ati 

Ya ıcı r  ner e ine ver iği anıtta  
ağışı ğr la ı

Yıl 

tan l B kşe ir Bele i e i  n-
ar ak ı n an  ılın a i ale i  la-

rak  in liralık kita  al ı
ki  

 Aralık Y l l k ve R şvet 
O era n  ne in e r ğan a ait 
l ği i ia e ilen rla illaları nın 
anı aşın aki Ha ine e ait  il n 

liralık ar a  n ar ak ı na veril i
e  
BB tara ın an n ar ak ı na 

Y rt a açlı k llanıl ak ere eci i-
ek e  Ataşe ir n n  a alle i n e  

B kçek ece ınarte e e  Avcılar 
niver ite a alle i n e  artal Orta 

ile evi li e  l ak ere  ina ta i  
e il i

l l 
BB Başkanlığı rt larak k lla-

nıl ak ere kirala ığı  ina an n  
RG e   tane i rki e Gençlik 

ak ı na  irer tane i e n ar ak ı  
tan l ar l n n la i at ak ı ve 

A i  a  H a i ak ı na ver i
l l 
alte e e ir ina tan l B -

kşe ir tara ın an n ar ak ı na ve-
ril i

a ı  
BB ecli i  tan l B kşe ir 

Bele i e i ile RG  n ar ak ı  
A i  a  H a i ak ı  A itane 

lt r anat ve ğiti  ak ı ve tan-
l ar l n n la i at ak ı ara ın-

a r t k l a ıl a ına karar ver i
BB ecli i  Orta ve k ek ğre-

ni  ğrenci rtlarına ilişkin rtak i -
et r e i  a ı altın a   a et ina rt 

larak k llanıl ak ere RG e 
ta i  e il i  A nı t r a r ş len 

r t k llerle  n ar ak ı na  A i  
a  H a i ak ı na  A itane 
lt r anat ve ğiti  ak ı na  ve 

tan l ar l n n la i at ak ı na 
 l ak ere t la   ina e el i  

ta i  e il i
Yıl 
Gençlik ve r Bakanlığı  ı-

lın a n ar ak ı nın eğişik ş elerine 
t la    r e e teği ver i

 at 

tan l B kşe ir Bele i e i 
BB  Yenika ı aki an a r e i -

leri ile atalca aki e ki l el are 
ina ını n ar ak ı na ta i  etti

r ğan n ar ın a i i 
r ğan  ılın a n ar ak-

ı nın i tarına katıl ış vak ı v şt  
r ğan a  ati  ne li etiştiril e-

i için vak ın a retlerinin en akın şa i-
i l ğ n  le i

a i  r ğan  at  ta-
ri in e n ar ak ı nın  Olağan Ge-
nel r l na katıl ı  B ra a a tığı 
k n ş a a a  Hati  Ok llarının 

ne el e in e n ar ak ı nın a -
ret ve r l  l ğ n n altını çi i  A rıca 

in ar ne il etiştireceği  n  e a-
tırlattı ve Ben e e i le elirle i-
şi  e i

ine r ğan a n arcı 
ine r ğan a  at ta 

Ataşe ir eki erat n Otel e  n ar 
ak ı tara ın an enlenen n ar G -

n ll leri B l ş a ı n a k n şt Artık 
eni ir kavşakta ı  rki e nin  
ıllık enka ını kal ır ık  akat enka ın 

altın an k e eleler çıktı  e i  
( Gazeteport aynı haber

İşte Fethullah Gülen’den boşalan mev-
ziler Ensar Vakfı tarafından dolduruluyor. 
Hem de kimin para yardımı ile?

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin. Yani 
C A’nın.

İşte başlığımızda ivil r cek  
isimlendirmesini bunun için yaptık.   Çün-
kü İmam Hatiplilerin yetiştirilmesi görevi 
bunun içindi. Tayyip Erdoğan, Ensar Vak-
fı’nı bundan sever. Çünkü gençlik için söy-
lediğini unutmadık: “ in ar ve in ar 
Gençlik

Yiğit Gezi Direnişçilerini suçlayan, 

gençliğe söylemediğini bırakmayan Erdo-
ğan,  Gezi’den ders çıkarıp Dindar ve Kin-
dar Gençlik yetiştirilmesi emrini vermiştir. 
Ensar Vakfı’nın . Olağan Genel Kuru-
lu’nda yaptığı konuşmada; “ a  Hati  
Ok llarının ne el e in e n ar 

ak ı nın a ret ve r l  l ğ n n altı-
nı çi i  A rıca in ar ne il etişterecği  

n  e atırlattı ve Ben e e i 
le elirle işi  e i
Tabi , “dindar gençlik” demektedir ama 

eksik söylüyor, çünkü söylediği ve istediği; 
“dindar ve kindar gençlik”tir.

Burada da İmam Hatip Gençliğini ha-
zırlamaktadır. Bu nedenle Ensar Vakfı ile 
iç içedir. Bir zamanlar Fethullah Gülen’e 
her istediğini verenler, bugün de Ensar 
Vakfı’na her istediğini veriyor.  Çünkü 
AKP’nin Ensar Vakfı’ndan farkı yoktur. 
Ensar Vakfı’nın en yakın ittifakı da TÜR-
GEV Vakfı’dır. Yurt için binaları da TÜR-
GEV’e ve Ensar Vakfı’na veriyorlar. Gaze-
te Port’un yazısında belirttiği gibi. Buradan 
çıkan sonuç açık ve nettir:  n ar ak ı  
A  RG   BB

AKP’giller İBB’den hazırladığı kad-
roları ile Ensar Vakfı’nı kurdurmuş, İBB 
sermayesi ile zenginliklerine zenginlik 
katmıştır. Şimdi de TÜRGEV’e ve Ensar 
Vakfı’na tüm nimetlerini aktarıp o kanalla 
dindar ve kindar gençliğin barınma sorunu-
nu çözmektedir.

En zengin vakıf haline gelen Ensar 
Vakfı, ABD Emperyalizminin Pentagon İs-
lamı’nı gençliğe en iyi şekilde aktarmakla 
görevlidir ve görevini en iyi şekilde yap-
maktadır.

Pentagon İslamı aynı şekilde eğitim 
kadrolarını da hazırlamakta ve “demok-
ratikleşme programı” altında onları da 
doktrine etmektedir. Bu konuda da Ensar 
Vakfı’nın en yakın mütte ki olan ğiti
Bir en’de örgütlenen Ortaçağcı İrtica dü-
şüncesini benimsemiş öğretmen kadrosuy-
la dindar gençliğin yetişmesinde rol almak-
tadır. O da AKP’giller’in eğitim kolundaki 
sivil örümceğidir. Görevini, Cumhuriyet 
Devrimi aleyhinde görüşlerini açıklaya-
rak Ortaçağcı İrticanın görüşlerini legalize 
ederek yerine getirmektedir. Ensar Vakfı 
da Eğitim-Bir-Sen de bu ülkede gericiliği 

hâkim kılmak için kurulmuş örgütlerdir. 
Din kisvesi altında tecavüzcüleri bile ba-
rındırmakta beis görmeyenler bu örgütler, 
hem laik sistemi yıkmaya çalışıyor  hem de 
gençlerin geleceğini karartıyorlar. Bundan 
da utanmıyorlar. Görelim:

AR A I A BA I  -
R O

Bağlantılı a ı  tt nacika tan
c c ri et c tr

 art  a ar
ara an a  erkek ğrenci e 

tecav  i ia ı  ara an a ir ğret-
enin tarikat evlerin e en a   erkek 

ğrenci e tecav  ettiği i ia e il i  n-
ar ak ı ve ara an Ana l  a  

Hati  ve a  Hati  i e i e nları 
ve en ları erneği ne A R  
akın kişilerin kirala ığı evler e kal ık-

ları ne r len  ve  aşların a l -
nan ğrencilere tecav  e en ğret en 
i e t t klan ı

 Tecavüzcü öğretmenin örgütlü olduğu 
sendikanın hangisi olduğu ortadadır.

 R
t klanan ğret en  B nin 

e i l ğ  ileri r len e r en e 
ağlı ğiti  Bir en e i etkilileri  
la an k nt  klarını  an-

cak ir kişi n en ca iaların çlan-
a a ı erektiğini le ekle etin i

 al e a a a ı eçen vakı  ve 
ernekler en ara an Ana l  a  

Hati  ve a  Hati  i e i e nları 
ve en ları erneği nin A R  
Başkanı e et arı  ken ilerine ağlı 

er an i ir rt ve ev l a ığını le-
i  e et ar ı  A ı eçen  B nin 
i e er an i ir eliği a a ka ı 
kt r  Bi i  rt a a evle işi i  k  

Bi  i a  ati  k lları la irti atlı ı  

e i   agy
Ensar Vakfı’nın en yakın mütte ki  Eği-

tim Bir-Sen’dir. Tecavüzcüleri bünyesinde 
barındıran hem vakıf hem sendikadır. 

ğret en  B nin ir ne  -
n ll  rev al ığı n ar ak ı ara an 

e i etkili i Ali Bağcı   B  i i  
vak ı ı a  ılın a  a  n ll  
larak rev a ı  ğrencilere k r  

ver i  O ne e er an i ir şika et 
a a r n a ık  e i  ğret en 

a er B nin a eri e rev a -
tığı ne e n er n ak ı n a a -
revli larak çalıştığı ileri r l  agy

Eğitim-Bir-Sen Ensar Vakfı’nın dave-
tinde gerçek kimliğini aşağıdaki haberde 
net koyuyor. Hain görüşlerini şöyle açık-
lıyor:

ğiti Bir en ve e r en Ge-
nel Başkanı A et G n ğ  e k -
ra i ranlarını tetikle en ve erinleş-
tiren te el ne enler en iri iç ş e i  
ek n ik ranlar ır  e i

G n ğ  n ar ak ı nın er 
a ta enle iği n ar B l ş ala-

rı na k n k larak rki e e e k-
ratikleş e ve ivil l  r l şları  
k n l  ir k n eran  ver i

e kra i e a la ana klenil-
e e ini i te en G n ğ  ne li 

lan k n n n illi ira e l ğ n  i a-
e e erek  l ette ç ğ lc  ve katılı cı 
e kra i ile ivil i a et ve ivil t l  

alanını enişleterek  ka  alanını ev-
letin alanı l aktan çıkararak erke in 
alanı aline etir ek ne li ancak n-
lar lke i eki ve n a aki ranla-
rı nle ek için tek aşına eterli eğil  

e kra i ranlarını tetikle en ve 
erinleştiren te el ne enler en iri iç 

ş e i  ek n ik ranlar ır  k -
n ik ranların te el ne eni e  
in anlara a atılan ret e en t ket e 

a talığı  en ne li i e a il a laşı  
r n r  n a aki retilen kat a 

eğerin e ının e l k ir 
ke i e ağıtıl a ı  k re el a alet n k-
ta ın a k ir ran l ğ n n en 

k ter e i ir  şeklin e k n şt
G n ğ  ve a etçi anla ışları a 

eleştirerek  ş le eva  etti  r   
eğini kaşı an a a  ilan e ecek ini  

ve a etçi anla ışını ı c ri et la-
rak tat ik et e e çalışacak ını  n n 
a ına a e kra i i ecek ini  B n  
ka l et e i  k n eğil   Artık e -

erlerini i n  Ak i tak ir e çağ ışı 
kalır ını  kal a a a eva  e er ini

Geliş iş lkeler e er vatan aşın 
en a  ç ivil t l  k r l ş na e 
l ğ na ikkat çeken A et G n ğ-

 rki e nin  elişi in eri in e 
kal ığını le i  Ana a anın evletin 
nitelikleri l n e e kratik  laik  

al ve k k evleti tanı la a ın a  
laikliğin tanı ının l a ığını atırlatan 
G n ğ  aiklik ki in eline eç-

iş e in arı v enin a ı larak 
k llanıl ıştır  anışta  a larak k l-
lanıl ıştır  B  ve a etin ta a ı la n 

l a ı ereki r  i e k n şt
G n e eki k n lara a eğinen 

G n ğ  ş le k n şt   Aralık 
era n n  te a la anların  l -

l k i ia ve it a larının altına i le i-
ği  eti  akkı la ka e et e e çalış-
tığı ivil ve a et e e  n i i rta a 
çık ıştır   Aralık la irlikte rta a 
çıkan B k rki e  e e ni aka e-
te ğrat a a n k ivil ve a et ça a-
ı ve aralel evlet a ılan a ı  illeti 

ve evleti e kratikleş e  rleş e 
lc l ğ n an n r e eli ir  Y r l-
a an  a a e kratik  a a r 
illet e e ne an alı ı   l l 

 re eran la a a a netleş-
tir iği i  l arita ına a ık kal alı  

k k n t nl ğ ne a anan e k-
ratik  al ve k k evletini erçek 
anla a te i  et eli i  aralel evleti 
ve antılarını  l l k i ialarını -
k k n evren el k rallarına  a il ar ıla-

a a ve ağı ı  ar ı a air ilkelere 
a ık kalarak açığa kav şt r alı ı  

Ancak  ka ıt ışı i a ete e  -
a alı ı

n eran ın n n a  A et G n-
ğ a  n ar ak ı Ankara e 

Başkanı Av kat rcan ra  tara ın-
an laket veril i

aiklik düşmanı Eğitim-Bir-Sen’e Or-

taçağcı irticayı savunan Ensar Vakfı ta-
rafından plaket veriliyor. Utanmaz adam 
kalkmış Danıştay’a dil uzatıyor; “ aiklik 
ki in eline eç iş e in arı v enin 

a ı larak k llanıl ıştır  anışta  
a larak k llan ıştır  B  ve a etin 

ta a ı la n l a ı ereki r” diyor. 
Fethullahçılar, askeri vesayet, diyerek 

orduya operasyon düzenlerken, Eğitim-
Bir-Sen Başkanı da Danıştayın vesayeti-
nin tamamıyla son bulmasını istiyor. Yani 
yönetim her türlü denetimin dışında kalsın 
istiyor. İşte aiklik düşmanı olan bu dör-
düncü yaratıklar içlerindeki kini böyle ku-
suyorlar. 

 l l  re eran la a a 
a netleştir iği i  l arita ına a ık 

kal alı  diyerek, hazırlıklarının, karşı 
çıktıkları “Paraleciler” dedikleri Fethullah 
Gülen’den, farklı olmadığını da ortaya ko-
yuyor, Eğitim-Bir-Sen Başkanı.

Fethullah Gülen hangi talimatı vermişti 
referandum öncesi?

 Gerekir e e ar an çıkarın  
k llan ırın

Çünkü o zaman AKP ile Gülen ittifakı 
devam ediyordu. Ortak yol haritası çizil-
mişti. Askeri vesayet, hukuki vesayet orta-
dan kaldırılacaktı. Daha doğrusu, din dev-
leti kurma işine taş koyabilecek kurumlar 
etkisizleştirilecekti. İşte yol haritası buydu!

Başardılar da. Hukuk bugün yerlerde. 
AKP’giller’in hukuk bürosu gibi çalışan 
mahkemeler yarattılar. Onurlu savcı ve 
hâkim büyüteçle aranır hale geldi. Ulusal 
çıkarlar, toplumsal çıkarlar, kamu savunu-
culuğu yapmak hayal oldu, bu gidişle suç 
olacak. 

ğitim-Bir-Sen’den umhuriyet düş-
manlığı, Hilafet özlemi ile hede eri 

Şimdi vereceğimiz iki haber, “ aiklik 
elden gidiyor” dediğimiz zaman gülenlere, 
“Şeriat tehlikesi yoktur” diyen, şimdi de la-
iklik savunuculuğu yapanlara sunulur.

1. Haber, 6 Ocak 201  tarihli Sözcü 
Gazetesi’nden:

H k ete akın ğiti Bir en in 
neri ine ak  

nkila  ve Atat rkç l k er i -
re attan çık ın ış , başlıklı haberde:

ar a eğiti  ıtrata a kırı  i en 
ğiti  Bir en  ke  e Atat rkç l -

ğ n re attan çıkarıl a ını i te i  
illi eğiti  litikaların a k r l 
na an k ete akın e r en e 

ağlı ğiti ciler Birliği en ika ı ği-
ti  Bir en  re at nerilerini açık-
la ı   aka e i en ve  ğret enin 

a ırla ığı elirtilen ra r n n n -
a  tek ti çi ve arklılıklara i in ver e-
en ir eğiti  anla ışı larak e a-

li  a ı altın a c ri et elitleri  
ini ağların çl  l ğ  etçi ir 

t l an ek ler ir rk l  inşa 
et e i ken ilerine e e  larak tanı -
la akta ır  B n  erçekleştir ek için 

in i a e i ana a a an çıkarıl ış  in 
er leri  Ara ça ve ar ça er leri -

re attan çıkarıl ış ve eç işle ağı k -
ar ak için al a e eğiştiril iştir  e-
ali  ri et in k r l ş n an 
n e eğiti  i te inin erin eki 

k r c  etki ini r r şt r  B  i e -
l i evleti ire e ncele en  arklılıkla-
ra i in ver e en ve tek ti çi ir eğiti  
anla ışını a at akta ır  enil i

 Ra r a  nkıl  ari i ve 
Atat rkç l k er i r ra ların a er 
alan Atat rk ilkelerin en a ılarının 

n e eçerliliği kal a ı  i ia-
ı a B  en er e ait ka anı lar 

nl k a atta işe ara a acağı ş n-
ce i le ğrenciler tara ın an eterince 

ikkate alın a akta ır  enil i  ği-
ti  Bir en Genel Başkanı Ali Yalçın  

ğiti  i te i  ir an an ç ğ lc  
e kratik  arklılıklara i kan tanı-
an ir çerçeve e  iğer an an a r-

tak ir k lt r  illet ve vatan etra ın a 
irleş e i ağla acak şekil e eni en 

k r lan alı ır  B  çerçeve e  eğiti  
i te ini enle en en t te el el e 
lan ana a a an aşlanarak il ili t  
ev at eğiştiril eli ir  e i  

şte  neriler  
 e  eğiti  r ra ların a 

er al alı ır  

AKP’nin Sivil rümceği Tecavüzcü nsar Vakfı’nın 
içyüzü ve destekçileri T RG V, ğitim Bir Sen

Yıl    a ı     art 
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ali  er i e r l  eni en a ı-
lan ırıl alı ır

nkıla  ari i ve Atat rkç l k er-
i rta k l ve li e re atın an çıka-

rıl alı ır  
in ve a lak eğiti i irinci ını tan 

iti aren veril eli ir  Başta tari  er le-
ri l ak ere eğiti  i te i  kişi elleş-
tiril iş re attan ve er  kita ların-

an arın ırıl alı ır  ğrencilerin -
ran ı rkçe e le e len ire e ikleri 
için ran k a ğreti  r ra ı a-

ılan ırıl alı ır  ğreti  r ra ları 
ve erke i ınavlar ara ın a a enk ağ-
lan alı ır  Ha talık er  aatleri a altıl-

a alı ır
2. H abe ri de  yor um suz  ol arak sunuyo -

ruz, çünkü yorumu haberin aslında var.
6 O c ak 2017 tarihl i Ha er k re  

G az etesi’ nde ki , a  ati  r  
Hila et te eri elecek  başlıklı ha-
ber şöyle:

evşe ir ğiti  Bir en e Baş-
kan Yar ı cı ı ve Y n  re a  
Hati  Orta k l  r  ken er 

ınar  ace k e a ın an lk laik 
şe tan ır  n a a ne ka ar ır ı  

 var a laiktir  a elerinin er al ığı 
a laşı lar rta a çıktı  aikliğe k -

re en r a rıca  te ila etin 
eri eleceğini elirterek a ıl in i -

leştiril ik  aşlığı altın a c ri etin 
k r l ş ne in eki evri leri e e  
al ı  ri et ten O an e ni nin 

a erine re  ınar  tan l al ırı ı-
nın aşan ığı ıl aşı ece in e lk laik 

e tan ır  Alla  var ka l e eri  a a 
k ğ  kan nları ka l et e  e-

ektir laiklik  rliktir laiklik  n-
a a ne ka ar ır ı   var a laiktir  

i a elerinin er al ığı r elleri a laştı
Hila et çağrı ı

ınar ın a rıca e a ın an ila et 
çağrıları a a ı ikkat çekti  e re-
elerin ka atıl a ı  ila etin kal ırıl-
a ı  Ara ça nın a aklan a ı  e anın 
rkçeleştiril e i ve laiklik ilke inin 

ana a a a ir iği ılları a laşan ı-
nar  e ila et eri elecek  iğer-
lerini le e e erek ile k  r -

n a l n
1.  Haberdeki aynı yazının altındaki bir 

başka haber.  Bu da güncel ve okullarda 
gelinen durumun sonucunu gösteriyor  Bu 
nedenle almamazlık edemedim:

lk k l a l an   a er la ın  
başlıklı haberi kısaca verelim:

tan l icaret O a ı lk k l n -
a a ırlanan  e  k şe ine e 
a ar anı  a ın a er la ın  an-

kartı a ıl ı
İşte bu üç haber de Ensar Vakfı’nın 

mütte ki yandaş sendika Eğitim-Bir-
Sen’in önerilerinde yer alan “köşeler”de 
neler yapıldığını ve laikliğin ortadan kaldı-
rılması hede nin ne olduğunu apaçık orta-
ya koymaktadır. 

AKP’giller’in sivil örümcekleri Pen-
tagon İslamı’nı hakim kılmaya çalışan bir 
anlayışı ülkeye hakim kılmakla görevlidir-
l er. 

Tabi  biz gerçek Sosyalistlerin görevi 
de bu sivil örümceklerin görüş ve eylem-
lerini açığa çıkartmak ve toplumumuzu 
Hilafet sevdalılarına karşı örgütlü mücade-
leye çağırmaktır. HKP bu konudaki kararlı 
davranışını sürdürmektedir. Önemli olan 
HKP’nin görüşlerinin topluma benimse-
tilmesi ve HKP etrafında halklarımızın ke-
netlenmesini sağlamaktır. Çözüm Halkın 
İktidarıdır.

İzmir’den
Bir Yoldaş

Önc el ikl e be l irtm el iyim ;  bu konuda  
uzman bir kişi değilim. Henüz Mo-
leküler Biyoloji ve Genetik bölü-

münde ikinci sınıf öğrencisiyim. Elimden 
geldiği kadar basitçe anlatmaya çalışa-
cağım. Evrim konusu çok uzun bir konu. 
Bu konuda bilim insanlarının kitapları ve 
makaleleri çok fazla sayıda mevcut. Ben 
detaya girmeden genel hatlarıyla anlatma-
ya çalışacağım. Anlatırken yararlandığım 
kaynakları yazının sonunda belirteceğim. 
Daha kapsamlı bilgi almak isteyen konuya 
ilgi duyan arkadaşlar bu kaynaklara baka-
bi l irl er.

Kısaca ve basitçe
vrim nedir?

Bildiğimiz gibi, bugün Evrim düşman-
lığı, dolayısıyla da bilim düşmanlığı yapan 
çevreler, bu bilimdışı tutumlarına bir kılıf 
olarak “Evrim sadece bir teoridir, kanıtlan-
mamıştır”, gibi sözde argümanlar ileri sür-
m ekt edi rl er. 

Öncelikle teorinin ne olduğunu anla-
makla başlayalım. Teori terimi, okul haya-
tımız boyunca bizlere “ispatlanmamış veri-
lerdir, ispatlanınca kanun olurlar.” şeklinde 
öğretildi. Halk ara ın a a ın larak 
k llanılan te ri  c ğ  ili e i -

atlan a ış ve a a ıl ı  ş nce  an -
la ına el e  a  ter ine  n reli  
ç k açılı  ç k i i linli le ler ve ince-
le eler n c n a el e e ilen verilerin 
ne en  ve na ıl   şekil e l ğ n  

açıkla a ilen il i t nleri anla ına 
elir  Bili e ir a a kan n  ğal 
ir l a en ene nelik le ir  

Bir şe in ne  l ğ n  elirle e i e 
arar  rneğin t n ci i ler ere -

şer  t n canlılar arklılaşır  i i  
 la ı ı la iç ir i te  i atla-

nınca te ri  te ri a a a i atlanınca 
kan n l a  nce etra ı ı a ken i -
ni tekrar e en la lar ve l lar  ani 
kan nlar te it e ilir  B  kan nların 

ir irleri le ilişkileri r lanarak i -
te ler k r l r ve  i te ler en 
ğr lananlar ve a tekrarlanan te tleri 

er e erin e aşarı la eçenler  ara ın-
a ağlantılar k r larak  kan nları 

i a  e en açıkla alar eliştirilir  nlar 
a te riler l r  B  te riler a an ve i-

li in ınavına t t l r ve  reçte  
te riler e evri leşirler  lla ir i erar-
şi k r lacak a  te riler açıkla a c  
ka a  içerik  te t e ile ilirlik i i 

irç k açı an kan nlar an t n rler  
le ki  a ı ka naklar kan nları  te ri-

lerin kı a ve ar ir eti  larak nite-
lerler  Ancak ern ili e le ir 

i erarşi en  et e i  ç nk  erek 
kt r  tt evri a aci r -

r ceva
Öncelikle şunu belirtelim ki, Evrimi 

sadece insanlarda olan bir değişim olarak 
düşünmemeliyiz. Bu şekilde düşünmek 
olayları yanlış anlamamıza neden olur.

İkinci olarak belirtmek istediğim nokta: 
Bi l ik larak ire ler evri leş e  

ne iller evri leşir
Bu ne demektir?
Şu an bizler evrimleşmeyeceğiz veya 

sokaktaki kediler evrimleşmeyecek. Çün-
kü evrim bireyler üzerinde gerçekleşmez. 
Bireylerdeki kas gelişmesi, bronzlaşmak 
gibi şahsi değişimlere i ka n de nir. 
Modi kasyonlar nesilden nesle aktarılmaz. 
Şimdilik araştırmalar modi kasyonların 
evrimsel açıdan ufak avantaj etkilerinin 
olması dışında hiçbir etkisinin olmadığını 
gösteriyor. Evrimden söz edebilmek için 

mutlaka, en azından bir neslin geçmesi ge-
reki r.

Konumuz Evrim olunca yazımızda bir-
kaç kavramı daha açmamız gerekecek.

Peki tür nedir?
Tabi  bizim burada bahsedeceğimiz bi-

yolojik tür kavramıdır. Tür, üyeleri doğada 
kendi arasında üreme potansiyeline sahip 
olan ve yaşayabilir verimli döller meydana 
getiren, diğer türlerin üyeleriyle yaşaya-
bilen fakat çiftleşemeyen veya çiftleşme 
sonucunda verimli döller meydana getire-
meyen popülasyonlar grubudur.

Burada Türleşmenin de tanımını yap-
mamız gerekiyor. Bi l ik r anı ı 

a ilin e  nra an in anlar tara ın an 
rtak ata  larak i i len irilecek lan 

ir r  canlı an  ra a i a  e ilecek 
çeşitli ekani alar a ilin e ir irle-
ri le çi tleşe e ecek ka ar arklılaş a-
ları n c  ken i içlerin e çi tleşe ilen 
ancak iğer canlı r ları la veri li 

ller vere e en  iki ve a a a a la 
eni canlı r n n l ş a ı e ek-

tir  a a a it ir tanı la  var lan ir 
t re ait ir la n n  ir en a la 
alt r a a rıl a ı ve  r ların a-

an içeri in e  arklı k ş llara re  
arklı ellikler evri leştir eleri e-
e i le ir irlerin en arklılaş aları 
e ektir  tt evri a aci r
akale

Bilim adamlarına göre yaşam, milyar-
larca yıl önce yanardağlardan atmosfere gi-
ren kimyasal maddelerden türemiştir. eo-
loglar, çok eski kayalara bakarak bu kimya-
sal maddeleri saptamıştır. Bunlar; hidrojen, 
metan, amonyak ve sudur. Ama bu madde-
ler arasında serbest oksijen bulunmaz. De-
neyler, bu kimyasal maddelerin kolaylıkla 
aminoasit adlı moleküllere dönüşebildiğini 
göstermektedir. Aminoasitler proteinlerin, 
proteinler de tüm canlıların yapı taşlarıdır. 

aboratuar deneyleri, şimşek ve Güneş’ten 
gelen radyasyonun aminoasit oluşumunu 
başlattığını göstermektedir. Bunlar okya-
nuslarda çözülüp milyarlarca yıllık süreç 
iç inde  prot einl eri sonr a da  ba sit hüc rel eri 
oluşturmuştur.

Bu noktadan sonra genetik materyalin 
evrimi ile ilgili çeşitli görüşler vardır.

İlk olarak, genetik materyalden önce 
metabolizmayı sağlayacak yapıların oluş-
tuğunu, sonrasında genlerin oluştuğunu 

il eri sür en nce eta li a Hi te i  
vardır.

İkinci olarak, genetik materyalin me-
tabolizmayı sağlayacak yapılardan önce 
oluştuğunu ileri süren nce R A Hi -
te i  vardır. Bunların detayına girmeyece-
ğim. Merak eden arkadaşlar daha önce de 
belirttiğim gibi çeşitli kaynakları okuyarak 
detaylı bilgi edinebilirler.

Canlıların amacı, doğanın zorlu şart-
larında dahi yaşamlarını sürdürebilmek 
ve nesillerini devam ettirebilmektir. Bazı 
canlılar zorlu şartlara uyum sağlayarak ha-
yatta kalmayı ve genetik bilgilerini sonra-
ki nesillere aktarmayı başarabilirken; bazı 
canlılar zorlu şartlarda ölür veya üreyemez 
ve nesilleri yok olur. İşte basitçe, canlıla-
rın bazılarının bu koşullarda daha kolay 
hayatta kalabilmesi ve nesillerini devam 
ettirebilmesi, bazılarının ise hayatta kala-
mayarak yok olması sürecine ğal eçi-
li  denir. Evrimin temelini doğal seçilim 
oluşturur. Bu şekilde doğal şartlara uyum 
sağlayabilmiş canlıların genetik bilgilerini 
sonraki nesle aktarması, o neslin de kendi 
genetik bilgilerini sonraki nesle aktarma-
sıyla milyonlarca yıl sonra oluşan canlı-
larla ilk canlılar arasında üreyemeyecek 
duruma gelinir. Yani başta bahsettiğimiz 

türleşme olur. 
Genel hatlarıyla evrimi anladıysak 

sürekli karşılaştığımız in anların a -
n an el e  olayına biraz değinmek 

istiyorum. Öncelikle sağdan soldan, oku-
madan, araştırılmadan yapılan yorumlar 
sonucunda evrimle ilgili insanlarda sade-
c e i  a n  veya basitçe 

a n an ı el ik  sorusu oluştu-
rul du.  

a n  i l ik larak ki n -
a a nları ile Yeni n a a -

nları na e  irlikte verilen i i -
ir  ki n a a nları  A rika 

ve A a a evri leş iş  Yeni n a 
a nları i e rta ve G ne  A eri-

ka a evri leş iş lan a nlar ır  
Orta A a a evri leştiği ilinen t -
r n H  a ien  ataları  ki 

n a a nları n an a rıl ıştır  
Genellikle a n e iği i  a an 
k r kları lan ri atları ka te eri  

i i ka naklar a n an ılar  ki i-
in e n an ı a nlar  larak e-

çen n ili ce i A e  lan H n i ea 
eraile i ş  canlıları ka ar  in anlar  

şe an eler  n lar  riller  ran-
tanlar  i nlar ve t  nların n 

t  il n ıl içeri in e aşa ış lan 
ataları  B  ri at t rlerinin rtak ir 

n kta ı var ır  k r kları l n a  
B  canlılara arklı ir i i  ver e i  
k r k  a n e e i in e e i 
tak n ik anali lerin  in an ve akra-

alarının a nlar an arklı ir r  
larak a lan ırıla a acakları ka ar 
a nlarla akın akra a l klarını 

ter e i ir  r k  l kları için 
elenek el a n tanı ına a lar 
akat tak n ik ve l enetik larak  
ili i eki keli elerin elver iği şekil e 

in ana ve t  akın akra alarına a -
n e ek r n a ı  n ili ce ve 

atince  r  ç e il ekte ir  
i ii r e  in ra takı ı  i ii r e  

rkçe karşılığı l a an ir c kt r  
B  a anlış anla alara l aç akta-

ır  n an t r  larak ken i i i iğer 
a van t rlerin en t n r e i in 
ir anla ı kt r  Hatta k la  anlaşı-

la il e i açı ın an ili  in anlarının  
in anı ili el larak tanı la a ını ak-
tara ı  H  a ien  t r  kar t-
lar içeri in e er alan  Ha vanlar le i 
içeri in e l nan  Gerçek k lar alt 
le inin  çi t anlı i etrikler kla ının  

ikincil ağı lılar t ş e inin  k r alı-
lar ş e inin  r alılar alt ş e inin  
erçek çeneliler in ra ş e inin  rt 

eliler t ını ının  e eliler ını ının  
ğ ran e eliler alt ını ının  ri at-

lar takı ının  k r  r nl  ri atlar 
alt takı ının  a nlar in ra takı ı-
nın  k r k  a nlar t aile inin  

k k r k  a nlar aile inin  
H  cin inin içeri in e er alan canlı-
lar ır  Bakırcı  vri  ra ı ve e-
kani aları  

Son olarak belirtmek istiyorum: Evrim 
Teorisi’nin bir kuram olması, onun ispat-
lanmamış, eksik, zayıf bir açıklama oldu-
ğunu anlamına gelmiyor. Tam tersi evri-
min, 150 yıllık kuramsal tarihi 2000 yıllık 

kirsel tarihi vardır ve bilimin gördüğü en 
güçlü, en az hasar görmüş, onlarca bilim 
insanı tarafından geliştirilmiş ve geliştiril-
m ekt e ol an teor il erde n sade c e bi ridi r. 

vrimi insanların öğrenmesini 
neden istemiyorlar?

Egemen sınıf, insanların evrimi öğren-
mesiyle din temellerine oturttukları koltuk-
larının sallanacağını düşünüyor. Öncelikle 
şuna açıklık getirmeliyim: vri  e ri-
s i ’nin amacı dinlere karşı bir cephe oluş-
turmak değildir. Evrim Teorisinin amacı; 
canlıların nasıl oluştuğuna bir açıklık getir-
meye çalışmaktır. Evrim Teorisi bir inanç 
değil, bilimsel bir gerçekliktir. Nasıl Eins-
tein’ın a et e ri i  diye bir şey yok 
diyemiyorsak, Evrim Teorisi için de diye-
meyiz. Evrim Teorisi birçok kez deneylerle 
laboratuar ortamlarında gösterilmiş, mole-
küler düzeyde yapılan çalışmalarla destek-
lenmiştir. Burada Evrim Teorisi ile ilgili 
yapılan çalışmaları anlatmaya kalkmaya-
cağım. Merak eden arkadaşların kolayca 
bu bilgilere ulaşabileceğini düşünüyorum. 
Tabi  bunu yaparken kötü niyetli kaynak-
lardan uzak durmak büyük önem teşkil edi-
yor. Seçici olmakta yarar görüyorum. 

Konumuza dönecek olursak: Başbakan 
Yardımcısı an rt l ş, “Evrim 
teorisi eskimiş ve çürümüş bir teoridir” 
açıklamasında bulunmuş.

Bir teoriyle ilgili böyle bir iddiada 
bulunmak için o kuramın dayandığı doğa 
gerçeklerini teoriye bağlayan, test edilmiş 
hi pot ez l erin he r bi rini tek tek ç ür üt m eniz  
gerekir. Oradan birinin çıkıp da “Yer çeki-
mi diye bir şey yoktur. Onlar eskidenmiş.” 
demesiyle Kurtulmuş’un bu sözleri arasın-
da hiçbir fark yoktur. Zaten bu Tefeci-Be-
zirgânlara kalsa tüm bilimsel araştırmaları 
çöpe atacak, “Ol dendi olduk, öl dendi öl-
dük, yür ü de ndi  yür üdük, yem ek ye de ndi  

yedik” diyecekler. Çünkü onların düşünen, 
sorgulayan beyinlere değil, tüm söyledikle-
rine inanacak, sıkıca sarılacak; onlar cep-
lerini doldurup, doğaya ve tüm canlılara 
zarar verirken, sesini çıkarmayan insanlara 
ihtiyaçları vardır. İnsan dediğimiz canlı yu-
karıda da belirttiğim gibi Hayvanlar le-
mi’nden ayrı bir varlık değil, bizzat içeri-
sinde bulunan bir canlıdır. Fark olarak daha 
komplike düşünebilen hayvanlar olduğu 
söylenir. E bunların istediği insan modelin-
de düşünme yetisi olmayan insanlar varsa 
insanları öteki hayvanlardan ayıran özel-

liği çıkardıklarına göre  kendilerine koşul-
su tabi olan hayvan istiyorlar demek değil 
midir? 

İnsanların Evrim Teorisini öğrenmesi 
demek, anadan doğma öğretilen şeylerin 
bir anda tepetaklak olmasıdır. İnsan komp-
like düşünebilen hayvandır dedik, başından 
beri öğrenilen şeyin yanlış olduğunu öğre-
nen insan ne yapar?

Diğer her şeyi sorgulamaya başlar. Ana-
dan doğma öğretilen; babasının işçi olması 
ve işçi maaşlarının aile geçindirmek için 
yeterli olmadığı ama buna şükretmeleri 
gerektiği, parası olanın iyi eğitim ve sağlık 
hizmeti görebileceği ve parası olmayanın 
gerekirse ölüme mahk m olduğu, çok güç-
lü bir tabaka olduğu ve bu tabakadakilerin 
dışındakilerin en ağır, en zor işleri yapmak 
zorunda olduğu ve daha nicesi öğretileri-
ni sorgulamaya başlayacak. Sorguladıkça 
araştıracak, öyle olmak zorunda olmadığı-
nı görecek. Ayaklanacak! Çocuklarına daha 
iyi eğitim vermek için, hastalıktan ölme-
m el eri iç in ayakl anac ak. 

Elbette bunlar, bir insan Evrim Teori-
si’ni öğrendi, diye olacak şeyler değil. Ama 
en azından sorgulamak için iyi bir başlan-
gıç olduğunu düşünüyorum. Bunun için 
bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde veril-
mesi de çok önemli. Sadece bu konuda de-
ğil, okulda öğretilen her bilgiye aynı şekil-
de yaklaşılmalı. Kaç yıldır okullara giden, 
yetiştirilen çocuklar eğitim sisteminin ye-
tersizliği ve berbatlığı yüzünden öğretmen-
lerinin önlerine koydukları bilgilerin fazla-
sına kendilerini kapatıyor, ezberci sistemin 
alışkanlığıyla araştırmadan ve merak et-
meden eğitim hayatına devam ediyor. Ama 
en azından bu eğitim sisteminde beyinleri 
hâlâ parlak kalmaya çalışan çocuklar var. 
Bu önemli teoriyi göstermeden geçmek bir 
tane bile olsa sorgulayacak beyini ortadan 
kaldırmak demektir. 

Üstelik hayat diyalektiktir. Yani can-
lılar, cansızlar bütün varlıklar bir saniye 
öncesiyle aynı değildir, sürekli değişirler. 
Sadece zyolojik olarak değil, en basitin-
den bir insanın on dakika önceki düşünce-
leriyle, on dakika sonraki düşünceleri bile 
değişiyor. Canlıların nasıl ilk geldikleri 
gibi kaldığını söyleyebiliriz? Bir teknolojik 
alet bile ilk yapıldığı zamanki gibi değil-
dir, daha kullanışlı hale getirilir, kullanışsız 
olanlar artık üretilmez. Evrim Teorisi sade-
ce biyolojiyle ilgilenen insanlar için değil, 
hayatın her alanında bir düşünme tekniği 
oluşturması açısından da önemlidir. 

Bilime saldırmaya devam edecekler. 
Kendilerine kindar nesil yetiştirmeye de-
vam edecekler. Ama bizler vazgeçmeyece-
ğiz. İnadına bilimi savunacağız!

Yararlan ığı  a naklar  
Evrim Kuramı ve Mekanizmaları Çağ-

rı Mert Bakırcı
Canlılar Dünyası O ford
Campbell Biyoloji Reece
http:// .evrimagaci.org

İstanbul
Kurtuluş Partisi Gençliği’nden

Bir Yoldaş

Neden
evrim teorisine düşmanlar?

Yıl    a ı     art 



Ama işin özü farklı  Hayır derken 
evet diyorlar aslında başkanlığa. Şöyle di-
yor Perinçek bu konudaki açıklamasında 
12 Ocak 201 :

B n A  eleceğini kinci tik-
l l avaşının aşarı ına ağla ıştır  B  
anla a ken i eleceğini rki e nin 
eleceği ile irleştir iştir

ar lan k ş llar a rki e için e  
A  için e irinci e ele  kinci tik -
l l avaşın an a erle çık aktır  lke 
için e ve ınırları ı ın te in e B l c  
ve Y a  er r ne karşı ca ele e ke-
in n ç al ak elirle ici ne e ir  

Her şe   aşarı a ağlı ır  O ne enle 
er atılacak a ı   açı an ğr r 
a a anlıştır  atan avaşının aşarı ı -

na i et e en er la a ğr r  
arar veren er avranış anlıştır  e -

nek taşı  vatan avaşı ır.” http://odatv.
com/akpnin-gelecegi-ile-turkiyenin-gele-
cegi-birlesti-12011 1200.html

Ne diyor Perinçek?
AKP ikinci istiklal savaşı veriyor. Tür-

kiye’nin kaderi ile AKP’nin kaderi birleş-
miştir. Türkiye’nin önündeki birinci me-
sele bu ikinci istiklal savaşından zaferle 
çıkmaktır.

B  ler al  işi nin aklan a ı 
atta e teklen e i anla ına el i r 

 atanı atanlar ne a an rt ever 
l

aik Cumhuriyetin tüm kazanımla-
rı bu gerici güruh tarafından yok edilmiş, 
halkımızın alın teriyle kazanılmış bütün 
ekonomik zenginlikler çar çur edilmiş, do-
ğal zenginliklerimiz yok edilmiş, tepeden 
tırnağa eğitimin içine edilmiş, iç ve dış 
borç halkımızı boğacak noktaya gelmiş, 
işsizlik ve pahalılık almış yürümüş, halkı-
mızın masum dini duyguları sömürülmüş, 
tarikatların ortalıkta cirit atması sağlanmış 
ve devlet mekanizması Ortaçağcı Din Be-
zirganlarına teslim edilmiş, yolsuzluk, rüş-
vet, adam kayırma son aşamaya getirilmiş, 
hukuk ayaklar altına alınmış, bütün bunlar 
yetmezmiş gibi halkımız “benden”, “ben-
den değil” denerek bölünmüş.

Kim tarafından?
Malum kişi ve çevresi tarafından!
Bütün bunların yurtseverlik neresinde? 

İkinci istiklal savaşı neresinde?
Evet, Türkiye’nin bir İkinci Kurtuluş 

Savaşı’na ihtiyacı var. Ama günümüzde-
ki iktidar bunu önleyen, buna zarar veren 
en büyük güç. rki e  e er ali t 

şaklarının ikti arın an k rt l ğ  l-
ç e kinci rt l ş avaşı n a aşarılı 
la ilir  B  ikti arı e tekle erek eğil  

He   ikti arı e tekle i  e  Ha ır-
cı l ak k n eğil ir

AKP’nin yaptığı bir kandırmacadır. 
Kendi geleceğini Türkiye’nin geleceği 
ile bir gibi göstermesi bir kandırmacadır. 
Perinçekgil’in yapmaya çalıştığı da farklı 
değildir. Hatta daha haincedir. Çünkü mu-
halif görünüp destek verilmektedir, Malum 
Kişi’ye ve süregiden emperyalist oyuna.

M H P ’ye v e Bah ç eli’ye g elin c e…
Bunlar oldum olası Amerikan uşağıdır. 

Ortalıkta farklı bir ekonomik ve politik 
sıkıntı yokken,  Kasım 2002 seçimlerini 
dile getirerek AKP’yi iktidara taşıyan Bah-
çeli olmuştur. Daha sonra en kritik nokta-
larda en büyük AKP destekçisi de hep Bah-
çeli olmuştur: Gül’ün cumhurbaşkanlığı, 
türbanın yaygınlaştırılması, Meclis’te ve 
devlet kadrolarında AKP ile ittifak,  
oyunu, Suriye- rak bataklığına giriş, Kürt 
Sorunu’nda halkları uzaklaştıran anlayış, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi,  Haziran se-
çimleri sonrasında Malum Kişi’yi çok ra-
hatlatan erken seçim çağrısı, Meclis Baş-
kanlığı seçimi ve şimdi de Malum Kişi’nin 
başkanlığının açıktan desteklenmesi.

r al ir  nk  H  ntr e-
rilla arti i ir  A O arti i ir  Gla i  

arti i ir
Kuruluşundan beri böyledir. MHP, 

emperyalizmin 20’nci Yüzyılın başların-
daki Pantürkizm Panislamizm oyununun 

. Emperyalist Savaş sonrasındaki biçi-
midir. Pantürkizm Panislamizm oyunu . 
Emperyalist Savaş öncesi ve sonrasında 
İngiliz ve Alman emperyalistleri, Sovyet 
Devrimi sonrasında tüm emperyalistler, 

. Emperyalist Savaş öncesi ve savaş sıra-
sında özellikle Alman Emperyalizmi ve . 
Emperyalist Savaş sonrasında da özellikle 
Amerikan Emperyalizmi tarafından kulla-
nıldı, kullanılıyor. İşte MHP bu emperya-
list girişimlerin elle tutulur ürünüdür.

Aslında aniele Gan er adlı İsviçreli 
akademisyenin doktora tezi olan ama daha 
sonra kitap haline getirilen A O n n 
Gi li Or ları Batı Avr a a Gla i  
O era nları ve er ri  A O  

ecret Ar ie   Gla i  O erati n  an  
err ri  in e tern r e  adlı ki-

tapta MHP kurucusu diyebileceğimiz A l -
a lan Türkeş hakkında şunlar yazılı:

rki e kinci n a avaşı -
nca re i larak tara ı  kal ış ve 

ancak e ka ananların tara ın a 
er alarak Al an a a avaş ilan et iş 
l a a  ant rki  areketi için e Hit-

ler ve lini i e tekle en ek ç k 
illi etçi var ı  Al an a aki aşi t 

areketin ırkçı i e l i i etki i altın a 
kalan ant rki  rk in anlarının 
rtak ırki ağlarını ittikçe a a ç k 

v r la a a ve ırkçı t nl k kt-

rini av n a a aşla ı  Al an a nın 
e v etler e al ır a ı  ant r-

ki  areketi tara ın an açıkça e tek-
len i  e e talin ra ın düşeceği 
beklentisiyle, Pantürkizm örgütleri, 
Sovyetler Birliği nin ç k ş n  k la laş-
tır ak a acı la a ka  ınırına birlikler 
yerleştirdi.

“ İkinci Dünya Savaşı nra ın a Bir-
leşik evletler in rki e le il ili ilk 
işi  lke i Batılı antik ni t av n a 
i te ine ente re et ek l  ğra  

k n  ne eni le  rki e ç k eğerli 
trate ik ir l e i

“
“ irleşik Devletler, Türkiye yi NA-

TO ya entegre etmek i in, baskın olan ve 
şiddet yanlısı antürkizm hareketini kul-
landı. antürkizm hareketinin de kendi 
ıkarları i in kullanacağı bu süre te, aşı-

rı sağcı Kurmay Albay Alpaslan Türkeş 
merkezi rol oynadı. Türkeş, İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Alman Naziler in Türki-
ye deki bağlantısıydı. Ülke çapında ismini 

ilk kez 1 te, antikomünist bir g steri-
ye katılma su undan yanındaki 0 kişiyle 
birlikte tutuklandığında duyurdu. Genel 
olarak ırk üstünlüğü teorisine, zel ola-
rak Türkler in üstünlüğüne inanan Albay 
Türkeş, kariyeri boyunca Hitler in Mein 
Kamp  (Kavgam) kitabından alıntılar 
yapmıştır. Savaş sonrasında, 1 48 de CIA 
ile bağlantıya geçer ve bu süre boyunca, 
CIA emirleri doğrultusunda Türkiye de 
gizli bir ordu kurma alışmalarına katılır. 

irleşik Devletler ile işbirliği gü lendik e, 
karizmatik lider Albay Türkeş ülkesiyle 

irleşik Devletler arasında mekik doku-
maya başlar, entagon ve CIA yla sıkı 
bağlar kurar. NATO Türk Askeri Misyo-
nu nda 1 den 1 8 e kadar ashing-
ton da g rev yapar.

“Türkiye 4 Nisan 1 2 de NATO ya 
girdiğinde, Albay Türkeş in de katkıla-
rıyla ülkede bir gizli ordu kurulmuştur 

bile. Karargahın adı Se erberlik Tetkik 
Kurulu dur (STK, Tactical Mobilization 
Group). STK ve Amerikan Askeri Yardım 
Heyeti ( USMATT) Ankara ah eliev-
ler de aynı binada aaliyet g sterirler. 
STK, 1 de yeniden yapılandırılır ve 
Özel Harekat Dairesi ÖHD  adını alır, 
1 0 daki Gladio a ıklamaları, gizli as-
kerlerin bu komuta merkezine bağlı oldu-
ğunu ortaya koyar...

“ aris te bulunan Intelligence Ne s-
letter 1 0 da “Türkiye de Gladio nun 
K kenleri” başlığı altında, atı Avru-
pa daki “geride kal” (stay behind) ya da 
“Gladio” ağlarını oluşturan yeni ori inal 
strate i belgelerinden birinin elde edildi-
ğii belirtiliyordu  “A D Ordusu Genel-
kurmay aşkanlığı, ok Gizli, 28 Mart 
1 4 , Kapsamlı Strate ik G rüşler.” u 
dokümanın S C 8 1  sayılı ekinin “  

endi”nde, Türkiye de antürkizm hare-
ketinin strate ik olarak irleşik Devletler 
tara ından nasıl kullanılabileceği ele alı-
nıyordu.” NATO’s Secret Armies, s. 22 -
226

Bizim yıllardan beri her fırsatta söyle-
yegeldiğimiz bu gerçeklerin, bağımsız bir 
kaynak tarafından doğrulanmasıdır bu ak-
tardıklarımız. H   ntr erilla ar-
ti i

Geçmişi böyle kirli olan MHP bugün de 
kirlidir ve Amerikan Emperyalizmi tarafın-
dan kullanılmaktadır.

Şimdi MHP’nin bu kirli geçmişi, Din 
Bezirgânları tarafından da benimsenmek-
tedir. Ülkü Ocakları’na benzer Osmanlı 
Ocakları örgütlenmesi veya başka para-
militer örgütlenmelerin olduğu basına sız-
maktadır. Zaten 15 Temmuz gecesi yaşa-
nanlar da bunun parçasıdır. Devletin resmi 
gücü konumundaki Özel Harekat Polisi de 
kirli operasyonlarda kullanılma potansiye-
line sahiptir. A A  Arapça Reis anlamı-
na gelir  adlı özel kontrgerilla kuruluşunun 
patronu konumundaki emekli özel harpçi 

ğ eneral A nan anrıver i’nin Ma-

lum Kişi’ye danışman yapılması da aynı 
çabanın ürünüdür: ila lan a ve ara-

iliter r tlen e
MHP’li olduğundan bu işleri bilmesi 

muhtemel inan Oğan’ın aşağıdaki gerçe-
ğe dikkat çekmesi de bu bakımdan önem-
lidir:

ellikle   e  nra ın a 
n r al e ırıncı  er er a a akkal 
lan ivillerin a an a an ka lara 

alını  eğitil ikleri  ila  k llan anın 
ğretil iğini ili r  B  arı ili  

c  a e iklerin e kağa çıkarı  
t l n iğer ke i inin erine ala-
cak ir çalış a içeri in eler  Cumhuri-
yet, 15 Şubat 201

Benzer şekilde, Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı konumundaki e et ç ’un 
İzmir’de bir toplantıda söyledikleri de bu 
bakımdan ilginçtir. Sözcü yazarı ecati 

ğr ’nun aktardığı kadarıyla:
Yeni ana a anın alk ile evlet 

ilişki ini ağla  te eller erine t rt-
ak  için a ırlan ığını anlatan k n ş-
a ın a   e  kalkış a ına 

etir i ve  n  şe ri i e  il-
n vatan aş kağa k l   il -

n n e n a ila  var ı  e i  
Sözcü, 25 Şubat 201

Demek bir silahlı örgütlenme var. Bu 
bir itiraf. Medyaya yansıyan görüntü ve 
haberlerle uyuşuyor.

Bir başka örnekse al  işi nin 
n r  Or an ner’in ettiği sözlerdir. 

Daha sonra yalanlamakla birlikte, o da şun-
ları söylüyor, ar eş al rki e  adlı 
örgütün toplantısında:

n k ç k ci a ı ı  k  Ara-
a a e a n var  Gerektiği a an 

k llanacağı ı  ila  var  B le a ırlık-
ları a a ı  la ı ” http://odatv.com/
silah-mi-dedi-siren-mi-dedi-21021 1200.
html, 21 Şubat 201

Bütün bunlar, Din Bezirgânlarının halk 
içinde silahlı örgütlenme çabalarını gösteri-
yor. Silahlı güç deyince ŞİD, ÖSO militan 
ve sempatizanlarını da yabana atmayalım. 
Bunların da yönetimdeki Din Bezirgânları 
için iyi bir güç olduğu açık

Hepsini toplayınca, I   ÖSO  
H  ve A  ara iliter çleri  el 

Harekat v ,  AKP’nin ve dolayısıyla 
emperyalizmin nasıl vahşi ve tehlikeli bir 
oyunun içinde olduğu anlaşılıyor. Ancak, 
bütün bunlar aynı zamanda Din Bezirgân-
larının ne kadar çaresiz ve kökü dışarıda 
olduğunun göstergedir. Bir süre sonra hal-
kımızı Allah ile kandırma oyunu da etkisiz 
kalacaktır. Din Bezirganlarının tabanı git-
tikçe daralacaktır. Paramiliter silahlanma, 
tabanının daraldığının ve korkunun göster-
gesidir.

Halkımız eninde sonunda bu gerçekleri 
görecek ve ateşle oynayan vatan hainlerine 
gereken dersi verecektir.

Ne diyelim?
“Rüzgar eken fırtına biçer!”q

Çeşme ve ldırı Körfezi ender güzellikte 
denizi olan, bu nedenle prim yapan turizm 
yönünden değerli bir bölgedir. 

Parababalarının doymak bilmeyen 
Balık Çiftlikleri istekleri yüzünden deniz 
kirlenmekte ve halkın balık çiftliklerine 
tepkisi artmaktadır.  Bu nedenle balık 
çiftliklerinin kapatılmasını isteyen 
Çeşme’de ve Karaburun’da yaşayan 
halkımız basın açıklamalarında bir araya 
gelerek durumu protesto ediyorlar.

Bu son olay ise Balık Çiftliklerine karşı 
duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu 
kamuoyuna ve halka bir kez daha gösterdi.  
Temiz çevre, yaşanabilir doğa isteyen 
halkın ne kadar haklı olduğunu karaya 
oturan Gemi kazası gösterdi.

18 Aralık günü ldırı’daki Sagun 
grubuna ait balık Çiftliğinden orkinoz balığı 
yükleyen Panama bandıralı ady Tuna 
gemisi Pırasa Adalarındaki kayalıklara 
çarparak karaya oturdu. Gövdesi delinen 
gemiden akan 50 ton yakıt denize aktı.  
Kazanın olduğu Pırasa Adası sahile 00 
metredir. Akan yakıtın kuvvetli rüzgârın 
etkisiyle Paşalimanı ve lıca Yıldızburnu 
sahiline ulaşması çevre kirlenmesine 
yol açmıştır. Denizin yüzeyine fuel oil 
yayılmıştır. Müdahalede geç kalınması, 
önlemlerin zamanında alınmaması 
Çeşme Körfezi’nin kirlenmesine yol 
açtı. Deniz dibindeki canlılara da zarar 
veren bu kirlenmenin boyutu bilinmiyor. 
Çevreye yayılan atık miktarının ne olduğu 
bilinmiyor. Atıkların bertaraf edilmesi 
gereken bilimsel yöntemler uygulanıyor 
mu? 

Öncelikle sorulması gereken soru yakıt 
tankerinin Balık Çiftliğinden Orkinoz 
Balığı yükleme işleminde ne işi var? 
Bu işlem ve bu tonajda geminin Balık 
Çiftliklerinin bulunduğu kıyıya yanaşması, 
teknik açıdan gemilerin yanaşma sınırına 
uygun mudur? Çeşme iman Daire 
Başkanlığı buna nasıl izin verdi?

 Böyle bir sızıntı haberi alındığında ilk 

yapılacak iş olan Geminin etrafının sağlam 
bariyerlerle kapatılması ve sızıntının 
önlenmesidir. Bu işlem neden geç yapıldı?  
Konan bariyerlerin esen kuvvetli rüzgârdan 
dolayı yıkıldığı söyleniyor.  Sonrasında 
ikinci kez bariyer konuyor ve gemi 
ldırı Körfezi’ne çekiliyor. Temizleme 

çalışmalarına başlanıyor. Ama ne kadar 
başarabiliyorlar?  Neden önlem almakta 
geciktiler? Bunun sorumluları kim? 

“Bari erle evir e  i an ve 
kı ı l eler e n r n l a ı 
k ş l la lana ilir  k len 

etr l n etra ı en r  ater aller 
ile çevrilir  a ıl a ı en ellenen etr l 
ke çeler ile te i lenir  al alar  

nte i etki i  kıla ilir. 20. Yıl Türk 
Deniz Araştırmaları Vakfı: Petrol Kirliliği  

Bakın Çeşmede orkinos yetiştiricisi 
bir işveren kazayı ve alınması gereken 
önlemleri nasıl değerlendiriyor: 

“BAR Y R  G  A I I
eş e e rkin  etiştiriciliği 

a an e i  An ar a ana a 
an ıralı a  na i i li e inin 

kara a t r a ını ecli  t lantı ın a 
eğerlen ir i  B O e i e i  An ar  
el il akıtının eş e r e i ne 

a ıl ığını ve n  nle ek için ç k 

eç kalın ığını elirtti  An ar  B  t r 
ı ıntılar a e inin etra ına a ıl a ı 
nle ici ari erler k n l alı ı  B  
ari erler eni in  etre içine ka ar 

iner  A rıca ir irine  etre e a eli  
a rı t r a ari erler şenir ki irin en 
ı an iğerine akalan ın  A a nlar 
e en  an a ıl alı ı  Bi  ka a 

anın an nc  ne ka ar ari er 
etirin i e ı rar ettik  n n a el i 

a a eç kalın ı  e i.
YA I I     

A I A
 an ı ıntının r r l ğ n  

elirten An ar  A a lan l  
eş e nin e en e en t n k ları 

k t  r a  Başta al an l ak 
ere iğer erler e re alet  Yakıtın te 
lik ir kı ı eni  altın a ve Il ırı an 

eş e e ka ar a ıl ış l a i ti ali 
a li k ek  Ya ın ıcaklık arttıkça 

 el il e e çıkacaktır  Yetkililer  
eni in  a a te i leneceğini l r  

Belki e  te i lene ilir a a eni in 
altın aki kı ın  ka ar kı a re e 
te i le e i k n eğil  a i 
kanaati  irkaç ıl eş e e t ri  ç k 
l  etkilenecektir  i e k n şt  
en i inin e rkin  etiştiriciliği 

a tığını elirten An ar  Hava l a 
n e in i e a e i r  ğer ava 

l a ner e rkin ları ı  k le 

 kirlilik ne eni le k la ilir  
e i  Hürriyet İzmir 26.12.2016 EBSO 

Toplantısı
Bakın bir biliminsanı bu konuda ne 

söylüyor? 0 Aralık 2016 tarihli Sözcü 
gazetesindeki haberin başlığı şuydu. 

eş e e a ılan  t  alının 
altına r ek

ana a an ıralı a  na 
a lı k e i i  Aralık a ar n  

eş e nin ıra a A a ı akınların a 
kara a t r  Ge i e rt ırtık 
l şt  Yırtılan l ler en  t n el 
il eni e ı ı  Hı lı ve eterli a ale 
a ıl a ınca t nlarca etr l  akıntının 

etki i ile kı ılara ğr  a ıl ı  ir 
l evre ve e ircilik rl ğ  

kirlilikten en ç k Il ır ve aşali anı 
k larının etkilen iğini  il ir i  

 Aralık ta eş e Bele i e i 
işçileri kı ı a e el te i lik 
çalış alarına aşla ı   Aralık ta i e 

O  eni cilik ve evre Hi etleri 
A e ağlı  kişilik eki  te i lik 
aali etini aşlattı  

A A A  R  

k  l l niver ite i evre 
en i liği B l  ğreti  e i 

r  nver Yaşar ç k l eni  
acia ını c e eğerlen ir i  eni  
i a ı anı ç k l ka a nra ı 

a alenin ç k eç aşlatıl ığını 
ve te i le e çalış alarının eter i  
l ğ n  le i  lk a al revin 
i an Başkanlığı na şt ğ n  

le en ç k l lk n ı lı 
ve ğr  a ale ile eni e ı an 
akıtın ta a ı ari er ile a e ili  
eri ka an ırıla ilir i  i e k n şt  
elaketin r n e en n ne ikkat 

çeken ç k l Ola  r nen 
kirlilikten i aret eğil ir  B  ir etr l 

i r kar n  Y lerce r anik ileşen 
içeri r  an ı ı ın l ğ  tek şe  
ıcaklıkların ş k l a ı  e avanta  

akıntılar ve al aların aki  l a ı  B  
ne enle eniş ir alana a ıl ı  Ge inin 
kara a t r ğ  ıra a A a ı nı 

erke e alır anı   k lik ir alan etki 
altın a ır  e i  

B A I I  G R  Y  
k i te  açı ın an elaket 

aşan ığını elirten ç k l G en 
aklaştır ak için a ılan te i lik 

çalış a ı ili  ve tekn l i e n 
eğil  t  ir te i likçinin ev eki 

t ları alının altına r e ine 
en i r  i a elerini k llan ı  

ç k l kı ı a laşarak ka a  taş  ve 
k a laşan el il i a ınçlı ıcak 

 ile ıka ı  ç elti rta ın a ı ırı  
al aları erektiğini le i   an a 
in anların eni e ir e inin k n 
l a ığının altını a çi i   

Görüldüğü gibi ihmal bir değil. Buna 
ihmaller zinciri dersek yanlış olmaz.

Basınçlı sıcak su ile sıyırma yapıldı mı?
Hayır.
Denize dökülen atık tehikeli atık sınıfına 

girer. Bu toplanan atıklar hangi bertaraf 
tesisine gitmiştir? Bunun açıklanması 
gerekir. Ama Çeşme Belediyesi atıkları 
gönderdik demekle yetiniyor.

G n erilen atık te i i ve atık 
t na ı açıklan alı ır. Akan yakıttan 
bölgede bulunan kültür çiftlikleri de zarar 
görmüştür. e ka ar arar r ğ  arar 

ren k lt r alıklarının ne a ıl ığı  
iktarı açıklan alı ır. En önemlisi 

bariyer çakılması neden gecikti? Bunun 
sorumluları kimlerdir? Bariyere sahip olan 
şirketler Çeşme’de var mıdır? Yoksa acilen 
Çeşmeye getirilip çakılması gerekmiyor 
muydu? Bunlar kamuoyuna açıklanmalıdır. 
Bölge çiftliklerin yer seçimi doğru mudur?  
Bu kadar balık çiftliği yaygınlaşması  
denize girenleri olumsuz etkilemeyecek 
mi?  Toplanamayan  yakıt deniz diplerindeki 
canlılara zarar vermeyecek mi? Bu bölgede 
çıkan balıklardan satışa sunulduğunda 
balık yiyenler zarar görmeyecek mi?..

İşte bir deniz kazası ve ortaya çıkardığı 
bir dizi soru, bir dizi gerçek. Alınan daha 
doğrusu alınmayan önlemler. Gerçekten bir 
ders notu

İzmir’den Bir Yoldaş

eşme-Ildırı Körfezi atık bataklığı olamaz

Malum Kişi’nin destekçileri
ve paramiliter silahlanma

Baştarafı sayfa 1 ’da

Yıl    a ı     art 



S endikamızın Mayıs 2016’da kuruluşu 
gerçekleştirilen Eskişehir Anadolu 
Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 

2  Ocak 201  Pazar günü delegelerin, 
üyelerin, Genel Merkez yöneticilerimizin 
ve konuklarımızın katılımı ile coşkulu bir 
şekilde yapıldı.

Genel Kurulun Divanı; Genel 
Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
Birleşik Metal-İş Eskişehir Şube Başkanı 
Ahmet Arı,  Sendikamız Örgütlenme Daire 
Başkanı Erdal Kopal ve Sarp Havacılık’tan 
Serpil Kaya’dan oluştu.

en ika ı  Genel  Başkanı  Ali Rı a 
ç k an ğl  Genel Kurul açılışında 

bir konuşma yaptı.
Konuşmasına delegeleri ve konukları 

selamlayarak başlayan Küçükosmanoğlu, 
dünyada ve ülkemizde gelir dağılımı ile 
ilgili olarak zengin ve yoksul arasındaki 
farkın gittikçe büyüdüğünü, 201 ’de 
açıklanan rapora göre dünyada 8 kişinin 
servetinin dünya nüfusunun yarısının yani 
 milyar 600 bin kişinin servetine eşit 

olduğunu, bu rakamın geçen yıl 6  zengin 
kişi olarak açıklandığını belirtti. Gelir 
dağılımındaki ve paylaşımındaki açığın 
gittikçe arttığını belirterek, bu adaletsizliği 
kimsenin savunamayacağını sendika olarak 
da bu adaletsizliği ortadan kaldırmak 
içinde mücadele ettiklerini, bundan sonra 
da mücadele etmeye devam edeceklerini 
belirtti.

Küçükosmanoğlu, ülkemizdeki 
ekonomik ve siyasi gelişmelerin bir 
bütünün parçası olduğunu, önümüzdeki 
günlerde yapılacak anayasa değişikliği 
ile ilgili de kuvvetler ayrılığını ortadan 
kaldıracak, var olan demokratik hakları 
yok edecek ve daha birçok olumsuzluğu 
barındıran bu değişikliğe de HAYIR 
demek gerektiğini belirtti.

Küçükosmanoğlu, konuşmasını İşçi 
Sınıfının mücadelesi ve kazanımları ile 
sorunların çözüleceğini, bu nedenle de 
sınıf mücadelesini sendika olarak vermeye 
devam edeceklerini vurguladı.

Genel Başkan’ımızın konuşmasından 
sonra konuklardan kardeş 
sendikamız Birleşik etal ş en ika ı 

kişe ir e Başkanı A et Arı, 
Birleşik etal ş Ana l  e Başkanı 
Ra i  G n al ve ekli en kişe ir 

e Başkanı  at Başaraner  birer 
konuşma yaptılar.

Daha sonra kişe ir Ana l  
e i adına söz alan e Başkanı Ali 

çelik dünyada ve ülkemizde yaşanan 
haksızlıklara, adaletsizliklere değinerek 
ülkemizde de özellikle AKP iktidarının 
işçi ve emekçilere yönelik hak gaspları ve 
sömürü yasalarına değindi.

Taşeronlaştırmanın, yeni belirlenen 
asgari ücretin, yasalaşan zorunlu BES’in, 
Özel İstihdam Bürolarının, Kıdem 
Tazminatının Fona devredilmesi gibi birçok 
düzenlemeyi AKP iktidarının yaptığını, 
bu yaptıkları ile 1  yıldır işveren sınıfına, 
Parababalarına çok iyi hizmet ettiğini ve 
onların bir dediğini iki etmediğini belirtti. 
Her zaman yapılan bu sömürü ve vurgun 
yasalarına ve dayatmalara karşı Genel 
Merkez olarak, ayrıca Konya’da ve şubenin 
açılması ile birlikte şimdide Eskişehir’de  
mücadele etkilerini ve bundan sonra da 
mücadele etmeye devam edeceklerin 
belirtti.

Konuşmasının devamında Eskişehir 
Anadolu Şubesi olarak yaptıkları 
Siirt, Bitlis, Van, Mardin ve Konya’da 
Belediyelerdeki taşeron ve diğer 

örgütlenme faaliyetlerini anlatarak,  tüm 
insanlığın eşit ve sömürüsüz yaşayacağı 
bir dünya için sendika olarak mücadele 
ettiklerini ve bundan sonra da devam 
edeceklerini belirtti.

Şube faaliyetleri ile ilgili olarak söz 
alan Sarp Havacılık’tan ve Mehmet 
Selimoğulları’ndan delegeler konuşma 
yaptılar.

e et eli ğ lları er ar 
Ortaklığı n a çalışan şe çer kendisinin 
daha önce Konya’da Eti Maden’de 
çalıştığını, burada çalışırken her türlü 
sosyal haklara sahip olduklarını ve bütün 
haklarının korunduğunu belirtti. Ancak 
AKP hükümetinin özelleştirme yasaları 
sonucu AKP’nin icadı olan /C kapsamına 
alındığını, 10 aylık sözleşmelerle, 
güvencesiz bir şekilde çok zor koşullarda ve 
şartlarda çalışmaya devam ettiğini belirtti. 
Şu anda da Tepebaşı Belediyesi taşeronunda 
çalıştığını ve Yüksek Hakemden gelecek 
sözleşmeyi beklediklerini, artık sözleşmeli 
ve sendikalı olarak çalışacaklarını ve 
bunda emeği geçen bütün Nakliyat-İş 
yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti.

ar  Havacılık ta çalışan er il 
K aya  ise konuşmasında, 201  yılında 
Sarp Havacılık’ta işe başladığını, işyerinde 
çok yeni olmasına rağmen sendikal 
örgütlenmeye katıldığını belirtti.

Sözleşme öncesi işyerindeki sorunları 
ile ilgili muhatap bulamadıklarını, 
hiçbir yöneticinin kendilerini dikkate 
almadığını, işveren yandaşlarının 
korunduğunu belirterek toplu iş sözleşmesi 
imzalandıktan sonra bu sorunların büyük 
bir çoğunluğunun çözüldüğünü ifade etti.

Serpil Kaya bu örgütlenme sürecinde 
emeği geçenlere teşekkür ederek, 
konuşmasını şöyle bitirdi: Sendikamızdan 
tabanın söz ve karar sahibi olmasının 
ne demek olduğunu, sınıf ve kitle 
sendikacılığının ne demek olduğunu, 
devrimci sınıf sendikacılığının ne 
olduğunu öğrendik ve öğreniyoruz. Biz 
kadın ve erkek işçiler olarak sendikamızın 
önderliğinde işyerimizi daha iyi çalışabilir 
bir hale getireceğiz. Ekonomik ve sosyal  
koşullarımızı daha yaşanılır bir hale 
getireceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz 
ki, biz hepimiz bütün üyelerimizle 
Nakliyat-İş Sendikası’yız. Hep beraber 
sendikamızı, örgütlülüğümüzü daha çok 
güçlendireceğiz, dedi.

e et eli ğ lları n an event 
l er de  konuşmasında sendikal 

örgütlenmenin önemini vurgulayarak, 
kadrolu işçilerle aynı işi  yaptıkları halde 
haklarını alamadıklarını ancak toplu iş 
sözleşmesinin gelmesi ile şimdi durumun 
değişeceğini, sendikalı ve sözleşmeli 
olarak çalışacaklarını belirtti.

Delegelerin konuşmasından sonra 
Küçükosmanoğlu sendika olarak ilk defa 
Eskişehir’deki işyerlerinde bu kadar çok 
kadın üyelerinin olduğunu ve sendika 
olarak bunu çok önemsediklerini ve bu 
nedenle kadın üyeleri yönetimlerde de 
görmek istediklerini belirtti.

Sık sık ş al  Grev  ireniş 
Yaşa ın akli at ş  şçi i  Haklı ı  
ka anacağı  şçilerin Birliği er a e i 
Yenecek  sloganlarının atıldığı Genel 
Kurul’da konuşmaların ardından seçimlere 
geçildi.

Ali Özçelik başkanlığında tek bir liste 
ile yapılan seçimlerde 1 2 oyla Eskişehir 
Anadolu Şubesinin yeni yönetim kurulu 
seçilmiş oldu. 0.01.201

Adnan Serdaroğlu konuşmasında; 50 
yıl onurlu bir biçimde DİSK bugüne gel-
mişse, DİSK’i bugüne taşıyanları unut-
mamak gerekir, dedi.  Sınıf ve kitle sen-
dikacılığı, demokratik sınıf sendikacılığı 
yaptıklarını söyleyen Serdaroğlu, buna 
karşın bugün bu tabiri kullanmayanların 
olduğunu, hatta bunlardan rahatsız olanlar 
var olduğunu söyledi. Bir takım devşirme 
anlayışlarla hareket edenler olduğunu be-
lirtti. Ne olursa olsun Demokratik Sınıf 
Sendikacılığı yapmaya devam edecekleri-
ni vurguladı.

DİSK 50 yıllık mücadele tarihinde 
hep işçiler tarafından saygıyla sevgiyle 
anılmıştır. DİSK dayanışmayla, inatla, di-
renişle, teslim olmamak üze-
re, Amerikancı teslimiyetçi 
işverenler kucağındaki sen-
dikacılığa karşı doğmuştur. 
Bugünden sonra da bu ilkler 
doğrultusunda mücadele-
mizi  sürdüreceğiz, diyerek 
konuşmasını bitirdi.

DİSK’in Mücadelesine 
sahip çıkmak Türkiye 
İşçi Sınıfının geleceğine 
sahip çıkmak anlamın-
dadır

Adnan Serdaroğlu’ndan 
sonra en ika ı  Genel 
Başkanı Ali Rı a ç k an ğl  bir 
konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu; Türkiye İşçi Sınıfı-
nın direnişçi sendikal örgütü, Sarı-Ameri-
kancı sendikacılığa karşı isyanın adı olan 
DİSK’in 50’nci yılı için Kemal Türkler’in 
mezarı başında olduklarını belirterek ko-
nuşmasına başladı.

Küçükosmanoğlu konuşmasına şöy-
le sürdürdü; Kemal Türkler sermayenin 
uşakları, faşistler tarafından katledilmiş-
tir. Kemal Türkler’in katledilmesi DİSK 
mücadelesinin cezalandırmasıdır. Bu an-
lamda Kemal Türkler’in mezarı başında 
olmak tarihsel bir anlam ifade etmektedir

TÜRK-İŞ 1 52 yılında Amerikan Ca-
sus örgütü C A tarafından kurdurulmuş-
tur. Böylelikle İşçi Sınıfı sermaye adına, 

yerli ve yabancı Parababaları adına kont-
rol altına alınmak istenmiştir.  DİSK, İşçi 
Sınıfının devrimci iradesiyle tabandan ge-
len sarı sendikacılığa, işbirlikçilere, Ame-
rikancılığa karşı doğmuştur.

DİSK’in kuruluş bildirgesinde; Bi i 
a vet ek i te en er ali e  i i 
k et ek i te en a itali e karşı 

ant iç iş en ikacıları  ifadesi vardır.
Biz de bugün DİSK’in ilkelerine aynı 

şekilde katılıyor ve onun mücadelesi-
ni veriyoruz. DİSK mücadelesi ile İşçi 
Sınıfımız birçok kazanımlar elde etmiş-
tir. Mili gelirde işçilerin payı artmıştır. 
1 80 öncesi nüfusumuz 0 milyon iken 
DİSK’in mücadelesi ile sendikalaşma ora-
nı  25’lere çıkmış. Bundan dolayıdır ki 

DİSK 12 Eylül Faşist darbesiyle kapatıldı. 
DİSK’in kapatılmasıyla birlikte işçilerin 
kazanılmış haklarına yönelik saldırılar sü-
rekli arttı.

DİSK’in 1 2 yılında yeniden açılma-
sı ile birlikte direnişleri ve mücadelesiyle 
yeniden var olmuştur. DİSK bir mücade-
le örgütüdür. DİSK uzlaşmacı bir örgüt 
değildir. DİSK direnişin ve mücadelenin 
adıdır, dedi.

DİSK’in Mücadelesine sahip çıkmak, 
DİSK’in Tarihine ve Geleneklerine sahip 
çıkmak onu daha ileri taşımak, aynı za-
manda Türkiye İşçi Sınıfının geleceğine 
sahip çıkmak anlamındadır. İşçi Sınıfının 
mücadelesi Türkiye toplumunun da gele-
ceğidir.  İşçi Sınıfı Mücadelesi toplumsal 
mücadelenin öncüsüdür. İşçi Sınıfı mü-

cadelesi halkları kardeşleştirir, halkları 
birleştirir. Sermaye Sınıfı, Emperyalistler 
toplumları ayrıştırır. Ortadoğu’yu kan gö-
lüne çeviren, halkaları birbirine düşman 
eden ABD Emperyalizmi ve diğer em-
peryalistlerdir, vurgusunu yaptı.  Bugün 
DİSK’in içerisinde bulunan Demokratik 
ve kitle sendikacılığını daha da ileri götür-
mek bizlerin omuzlarındadır, dedi.

Küçükosmanoğlu; DİSK’in şu anki 
yönetimini de eleştirerek, şu anki yöne-
ticiler  DİSK’in ilklerinden, mücadele 
geleneğinden uzaklaşmış bulunmaktadır. 
DİSK’in yönetiminde bulunarak bir ta-
kım hesaplarla DİSK’in Adına, Tarihine, 
Mücadele Geleneğine sahip çıkılamaz. 
DİSK’i ileri taşıyacak olan Türkiye İşçi 

Sınıfının öncüleridir, dedi.
al ş en ika ı Ge

nel Başkanı etin et rk 
de konuşmasında, DİSK 50 yıl 
önce hangi ihtiyaçlarla, hangi 
gerekçelerle kurulduysa, bugün 
daha çok  o günkü amaç ve il-
kelere ihtiyaç olduğunu belirtti. 
DİSK’in mücadelesini daha çok 
sahiplenmek, daha çok büyüt-
mek gerektiğinin altını çizdi. 
İşçi Sınıfı mücadelesinin sınıf-
sız ve savaşsız bir toplum ya-
ratılana kadar devam edeceğini 

vurguladı. DİSK in Tarihine ve Gelenek-
lerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini ifa-
de etti.

e al rklerin kı ı il n 
d an  da konuşmasında, DİSK’in kuruluşu-
nu anlattı, o dönemde yaşının küçük olma-
sına rağmen çok iyi hatırladığını belirtti.

DİSK’in kuruluş ilkelerine sahip çı-
kılması gerektiğini ifade ederken, DİSK 
benim babamın yeri ve babamın yerine sa-
hip çıkıyorum. Sizlerin lideri olarak sizin 
babanızın yeri sayılır, ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DİSK’in ku-
ruluşunun  50. yılında Kemal Türkler’in 
mezarı başındaki  Birleşik Metal-İş ve 
Sosyal-İş sendikaları ile birlikte ger-
çekleştirdiğimiz eylem  sloganlarla  son 
buldu.

a ece ana a al aklarını k llanarak 
en ika ı a e lan  işçi arka aşı ı  

a n  işten çıkartıl ı  şten 
çıkartıl a an nce eleri i in ve iğer 
çalışanların e evlet şi relerini te it 
e erek al a a çalıştılar  ğal larak 
şi relerini ver e en eleri i in n ne 
çıkış el e i k n larak  er r an  

ş kl ğ  erekçe terilerek ken i 
i tekleri ile işten a rılı rlar ış i i 
a ılı el e i alat ak i te iler  
şlerine  ek eklerine  en ikalarına 
a i  çıktıkları için  arka aşı ı ı 

işten çıkarttılar  diyen Küçükosmanoğlu, 
işçilerin yasalardan ve Anayasadan doğan 
haklarına saldıran kim olursa olsun 
mücadele edeceklerini belirtti. 

MSC’nin dünyanın ikinci büyük 
konteynır taşıma şirketi olduğunu ve 
MED OG’un da onun bir kuruluşu 
olarak iş yaptığını, yurtdışında 
çalışanların sendikalı olduğunu ancak 
bizim ülkemizdeki sendikal örgütlülüğü 

istemediklerini aktardı.  ılının 
Ağ t  a ın a OG 
iş erin e en ikalaş a a aşlan ığını 
 n en ne a ece en ika a 

e l kları için  işçinin atıl a ı ile 
irlikte işten atılan işçi a ı ının  
l ğ n  ifade etti.

Atılan üyelerin ekmeklerine, 
sendikalarına sahip çıkarak aylarca 
İstanbul, İzmir, Bursa/Gemlik, Gebze, 
Samsun, Mersin ve Hatay’da MED OG 
işyerinin önünde direniş yaptığını ifade 
eden Küçükosmanoğlu, bir taraftan da  
hukuki mücadelenin başlatıldığını ve işe 
iade davalarının da devam ettiğini söyledi. 
Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti:

OG a er eç  
akli at ş en ika ı irecek ve ra a 

t l  iş leş e i a acaktır  B na 
inanı r  eleri i e iç ir akları 

en e iştir  an i erekçe ile işten 
atıl ıkları a ılı larak elirtil e iştir  
B nlar erçekleşene ka ar ş  an an 
i ti aren ra aki ak ca ele i i  

irenişi i i aşlatı r  l l 
a ın an eri  iş erin e eva  e en 

ca ele ve ireniş a rağı şi i artık 
ekir ağ a al alanacaktır  Ga a ı  

arek l n
Yaşa ın OG irenişi i
Yaşa ın şçilerin Birliği  
Basın açıklaması sırasında sık sık; 

Atılan şçiler Geri Alın ın  irene 
irene a anacağı  OG a 
en ika Girecek Başka Y l  Y k  
şçi i  Haklı ı  a anacağı  

Yaşa ın OG irenişi i  
sloganları atıldı.

Basın açıklamamıza Tekirdağ Tüm 
Yerel Sen, Genel-İş, CHP ve ÖDP 
yöneticileri de katılarak dayanışmada 
bulundular. Atılan sloganların ardından 
basın açıklaması sona erdi ve üyelerimizin 
hak mücadelesi, onurlu direnişleri başladı. 
20.02.201

şçi i  Haklı ı  a anacağı

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

S endikamız işten çıkarılan otobüs şoförleri ile 
birlikte Konya Kayalı Park Meydanın da bugün 
Sendika Genel Başkanımızın ve sendikamızın 

üye işçilerinin katılacağı kitlesel basın açıklaması 
yapma kararı alındı. Basın açıklaması sonrası Kon-
ya Büyükşehir Belediyesinde alt işveren/ taşeron da 
işten çıkarılan otobüs şoförleri direnişe başlayacaktı.

Ancak kitlesel basın açıklaması öncesi alt işve-
renle, sendika Genel Başkanımızın ve işten çıkarılan 
bazı işçilerin yapmış olduğu görüşmede, işten çıka-

rılan işçilerin başvuru yapmaları durumunda işe geri 
alınacakları sözü verilmiştir.

Bunun üzerine b gün saat 1 .00’de yapacağı-
mız kitlesel basın açıklaması yapılamayacak otobüs 
şoförlerinin başlayacağı direniş de başlamayacaktır.

İşten çıkarılan otobüs şoförleri işe başlamak için 
başvurularını yapacaklardır. 02.02.201

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Dünya Sendikalar Federasyonu olarak, dünya ça-
pında 126 farklı ülkeden üyemiz olan 2 milyon 
işçi adına, Tekirdağ’daki MSC/Medlog şirketi 

tarafından Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları için 
 işçinin daha işten çıkarılmasını kınıyoruz. Bu kabul 

edilemez saldırıdan önce de aynı rma, sendikaya üye 
oldukları için Türkiye’nin değişik bölgelerinden 161 iş-
çiyi işten çıkarmıştı.

FTU,  Nakliyat-İş Sendikası’nın bu haksız işten 
çıkarmalara karşı verdiği mücadeleyi sarsılmaz bir 
şekilde desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, sendikal 

özgürlükleri, işçilerin kendi sendikalarına üye olma 
hakkını ve daha iyi bir çalışma ve yaşama şartlarına 
kavuşmak için verdikleri mücadeleyi de destekliyoruz.

Nakliyat-İş Sendikası’nı örgütlediği büyük ve 
önemli eylemlerden dolayı kutluyoruz. İşten atılan iş-
çiler geri alınmalıdır! İşçilere, bu haklı mücadelelerine 
devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Sendikal öz-
gürlüklere yapılan saldırılara ve verilen mücadelelerin 
suç sayılmasına geçit yok! Atina,  2  Şubat 201

Dünya Sendikalar Federasyonu Sekretaryası

Deneyimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla, oluşan 
bu durumun arkasında emperyalist savaşların 
ve müdahalelerin aslında tekellerin ve Devletler 
arasındaki rekabetin yükselişi, doğalgaz, petrol, enerji 
boru hatları, piyasaların paylaşımı ve kontrolünü 
almak için oynanan bir oyunudur. ABD, NATO ve 
AB ülkelerinin bölgemizdeki savaşlarda başrolde 
oynayıp, halkların çıkarlarını ihlal ettiğini gösteriyor.
Değerli meslektaşlar endişe içindeyiz.
Oluşan bu rekabet ortamında, Yunanistan’ın ve 
Türkiye’nin Burjuva sınıfları arasında keskinleşen 
çelişkiler, kendi çıkarları için bölgedeki jeostratejik 
alanlarını genişletme çabasıdır.
Ege hava sahasında ve deniz alanındaki ihlaller, 
anlaşmalarla belirlenen adaların ve sınırların 
yeniden sorgulanması bizce sakıncalı ve tehlikeli 
olup hepimizin hassasiyetle ilgilenmesi gereken 
gelişmelerdir.
Her gün halkların felaketlerine neden olan Emperyalist 
güçler barbar sistemin kendisidir. Halkalara işsizliği, 
yoksulluğu ve savaşları dayatıyor.

Türkiye’deki Meslektaşlar ve Yoldaşlar!
İki ülke halkları için oluşturulan bu tehlikeli durum 
karşısında size çağrıda bulunuyoruz:

*  Sermayeye,  sömürüye ve halk karşıtı politikalara 
karşı mücadelemizi koordine edelim.
*  Burjuva sınıfına ve milliyetçiliğe karşı sesimizi 
birlikte yükseltelim. Çünkü Yunanistan ve Türkiye 
İşçi Sınıfının paylaşamayacağı hiçbir şeyi yoktur, 
sadece ortak sınıf çıkarlarımız dışında bizi namlunun 
ağzına sürenlere karşı ortak mücadelemiz vardır.
*  Sınırları ve yapılan anlaşmaları ozan ve diğer 
anlaşmalar  sorgulayan girişimlere, açıklamalara karşı 
ortak mücadelemizi güçlendirelim.
*  Emperyalist güçler: NATO, AB, Burjuva Sınıfı ve 
halklarımızı yeni maceralara sürükleyenlere karşı 
ortak mücadelemizi güçlendirelim. 

PAME komşu ülke Türkiye’nin sendikalarına ve İşçi 
sınıfına dostluk ve işbirliği elini uzatıyor.

illi etçiliğin in ve e retine Ha ır  Yaşa ın ki 
Halkın tl ğ

ınırların eğiş e ine  e e a rik ici A keri 
He a laş alara ve er ali t avaşa Ha ır
Yaşa ın rki e ve Y nani tan şçilerinin 

l larara ı ını  ca ele inin Ortak 
a anış a ı

February 1 , 201
Greece, Athens 
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DİSK’in Kuruluşunun 50. Yıldönümünde
K MA  T RK R’in mezarı başındaydık

a yat ş’te

Yaşasın Tekirdağ M D OG lo istik direnişimiz! M D OG o istik’te 
baskılara, işçi kıyımlarına karşı mücadelemiz sürüyor

a yat ş’te

PAM ’den Türkiye Sendikalarına,
İşçi Sınıfına Dostluk ve İşbirliği ağrısı

Nakliyat iş ten
Konya Büyükşehir Belediyesinde

İşten ıkarılan Otobüs oförlerine iş başvurusu
yapmaları durumunda işe iade sözü verildi

Nakliyat iş ten
Dünya Sendikalar Federasyonu FTU  işten atılan
MS M D OG İşçileri ve Nakliyat-İş Sendikası’na

dayanışmalarını sunar.

Baştarafı sayfa 1 ’da

Baştarafı sayfa 1 ’da

Baştarafı sayfa 1 ’da

Yıl    a ı     art 



D İSK’in kuruluşunun 50’nci yılında; akli at ş, Birleşik e-
tal ş, al ş  sendika üyesi işçiler ve yöneticileri, coşkulu 
ve  kitlesel bir şekilde 1  Şubat Pazartesi günü DİSK’in ku-

rucularından ve  ilk Genel Başkanı, gerçek bir işçi önderi olan Kemal 
Türkler’in mezarı başındaydı.

Saat 10. 0’da Topkapı Mezarlığı önünde işçiler toplanmaya başladı. 
Önde, Kemal Türkler’in resmi, arkasında Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş 
ve Sosyal-İş adlarının yazılı olduğu   Yılın a ını  ve On rla a-
şı r  ortak pankartı taşınarak, sloganlarla yürüyüşe geçildi. Yürü-
yüş sırasında na ına en ika  na ına  Yaşa ın On rl  

ca ele i  e al rkler l r , sloganları atıldı.
Mezar başında Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş Genel 

Başkanları ile Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan bir konuşma yap-
tılar.

İlk konuşmayı Birleşik etal ş en ika ı Genel Başkanı A nan 
er ar ğl  yaptı.

Malum Kişi, bu sıra pek 
dile getirmese de, daha 
önce kendisinin BO  

ş aşkanı  olarak bir görevi bu-
lunduğunu defalarca söylemişti. 
BOP’un ise Türkiye için İkinci 
Sevr olduğunu biliyoruz. Bunun 
en önemli adımını ise emperya-
list uşağı k kla ir rt evleti 
yaratmak oluşturuyor.

Malum Kişi, şimdi bu göre-
vini yerine getirmenin başka bir 
aşamasında. Başkan olma peşin-
de. Aklınca hem görevini daha 
rahat yerine getirecek, hem de 
kendini “kaydı hayatla” sağlama 
alacak.

Bu konuda emperyalizm de 
arkasında. Çünkü Malum Kişi’nin 

açığı çok büyük. İplerse emper-
yalistlerin ellerinde. Başkanlık 
yetkileriyle donanınca Malum 
Kişi’yi istedikleri gibi yönlendi-
receklerini biliyorlar. Geçen yıl, 
başkanlık niyeti gerçeğe binene 
kadar Batı Basını Malum Kişi’yi 
diktatörlükle suçluyor, yerden 
yere vuruyordu. Ne zaman ki 
Meclis’te başkanlık görüşmeleri 
başladı, o gün bugündür, Batı 
basınında neredeyse “tık” yok. 
B  e er ali in al  i-
şi nin aşkanlığını in ice e -
tekle iğinin açık ter e i  

Malum Kişi’yi içeride de des-
tekleyen çok. A lın a e tek-
le en ilk kişi A lla  calan 
l  ervin B l an  ırrı -

re a n er ve Altan an’dan 
oluşan HDP heyetiyle İmralı’da 
2  Şubat 201  tarihinde yapı-
lan görüşmenin tutanaklarında 
Apo’nun şunları dediği kayıtlı:

Başkanlık i te i ş n -
le ilir  Bi  a i  Be in aş-
kanlığını e tekleri  Bi  A  
ile  te el e ir aşkanlık it-
ti akına ire iliri  Yalnı  Baş-
kanlık AB eki i i l alı  

evlet ecli i i i ir enat  
kinci i  ir e alklar ecli i  

B n n a ı e kratik ec-
li  e la ilir  B  a AB eki 

i i te ilciler ec-
li i i i la ilir  R -
a aki alt a i i 
la ilir  n iltere e-

ki ava  ka ara ının 
rki e ver i n  

i i  http://t2 .com.
tr/haber/iste-imralida-
ki-gorusmenin-tuta-
naklari,22 11

Bu sözlerden; daha 
bu derece gündemde 
değilken bile, Malum 
Kişi’nin başkanlığının 
201  yılı başlarında 
Apo tarafından dillen-
dirildiğini ve destek-
lendiğini görüyoruz. 
Yok ABD gibi olacak-
mış, yok Rusya’daki 
Duma gibi olabilir vb. 
bunlar işin gargarası
İşin özü Malum 

Kişi’nin başkanlığının destek-
lenmesidir.

Neden?
Çünkü Apo da aynı görevi 

üstlenmiş ve C A tarafından böy-
le yönlendirilmiştir. Emperyalist 
uşağı Kürt devletinin kurulmasını 
kolaylaştıracaktır başkanlık.

Başkanlığı destekleyen diğer 
bir “solcu” ise, Kurtuluş Partisi 
Başkanı Nurullah Ankut’un de-
yişiyle Bin alı lı erinçek . 
Perinçek tabi  sinsice başkanlığı 
destekliyor. Güya “Hayırcı” Pe-
rinçek taifesi de... 

MED OG ojistik’in Tekirdağ’da bulunan çalışanları 
sendikamıza üye olarak anayasal haklarını 
kullandılar.  Ancak MED OG işvereni üyelerimizden 

e-devlet şifrelerini isteyerek sendikadan istifa baskısı yaparak 
tehdit etti. İstifa etmeyenleri de işten attı.

Tekirdağ MED OG işyerinden  atılan üyelerimize yönelik 
hak ihlallerini, baskı ve tehditleri protesto etmek ve üyelerimize 
yeniden işbaşı yaptırılması için bugün 20 Şubat günü  Tekir 
dağ MED OG işyerinin önünde bir eylem yaptık. İşten 
çıkartılan üyelerimiz, işyeri temsilcilerimizin, yöneticilerimizin 
katıldığı eylemde, en ika ı  Genel Başkanı Ali Rı a 

ç k an ğl  tarafından basın açıklaması yapıldı.

Küçükosmanoğlu, konuşmasına basın açıklamasına 
katılanları selamlayarak başladı ve şöyle devam etti:

B n ra a ir ak ı lığı  kan n l ğ  işçi ve 
en ika ş anlığını  ek ek ş anlığını r te t  et ek 

için t lan ış l n r  

Türkiye’deki Meslektaşlar ve Yoldaşlar!
Yüzlerce sendikanın sesi olan PAME ’Tüm İşçilerin Militan 

Cephesi’’ ülkemizde İşçi Sınıfının çıkarları için ve halk karşıtı 
politikalara karşı mücadele eder, Türk hükümetinin halk karşıtı 
politikaları ve işçilere uyguladığı baskı ve şiddeti kınıyoruz. 

PAME Türkiye’deki işçi ve halk mücadelesini uluslararası 
dayanışma ruhu ile destekliyor ve bölgemizdeki gelişmeler 
hakkında bazı düşünceleri temelde sizinle paylaşmak ve 
tartışmak istiyor.

Bölgemizde gelişen koşullar tehlikeli ve endişe vericidir.
Suriye, rak ve ibya’daki savaşlar devam ediyor ve 

kurbanları milyonlarca işçi, kadın, yaşlı ve çocuklar oluyor.
Yüz binlerce insan savaşın zulmünden kaçarak yeni bir yaşam 

için göç etmek zorunda kalıyor. 
Gerici ŞİD gibi örgütlerin, azgın savaşın bir parçası olarak 

yaptığı onlarca saldırıda masum işçiler kurban olmuştur. PAME 
Türkiye ve diğer halklara desteğini bu hususta dile getirmiştir.

Bedence aramızdan ayrılan Semiha ve Perihan Yoldaş-
lar için Halkın Kurtuluş Partisi Kartal İlçe binamızda 
anma etkinliği düzenledik. 

Anmamıza; Genel Başkan ı ı  r lla  Ank t  Genel 
Başkan Yar ı cı ı  ta a a a  ve Genel ekre-
ter i i  Av  Ali er ar ın ı da katıldı.

1  Ocak 200 ’de ayrılmıştı Semiha Yoldaş’ımız aramız-
dan. iseli gencecik yavrumuz, kalp kapakçığındaki prob-
lemden dolayı, çok sevdiği okulunda geçirdiği rahatsızlıkla 
kayıvermişti ellerimizden.

Annesi, Yoldaşımız Perihan Güldemir’in bedeni evlat acı-
sına dayanamayıp kanser illetine yakalandı. 26 Mart 2015’te 
de bu illete yenik düşüp, ayrıldı bedence aramızdan. Yoldaş-
ların önerisiyle de birleştirdik Ana ve kuzusunun anmasını.

Perihan ve Semiha Yoldaşların nezdinde tüm devrim şe-
hitleri için saygı duruşuyla başlayan anmamız, yoldaşlarımı-
zın yaşamlarını ve mücadelelerini anlatan sinevizyon göste-
risiyle devam etti.

Ardından Nihat Yoldaş’ın eşine, Perihan Yoldaş’a yazdığı 
şiiri, 12 yaşındaki küçük yoldaşımızın piyanoy-

1 4 ’t e

8 - 9 ’da

1 5 ’t e

2016 yılında da
iş güvenliğinde karanlık tablo

Dünya Sendikalar Federasyonu FTU  
işten atılan MS M D OG İşçileri ve  

Nakliyat-İş Sendikası’na 
dayanışmalarını sunar.

Zehir soluyoruz!

a yat ş’te

Yaşasın Tekirdağ M D OG 
lo istik direnişimiz!

a yat ş’te

PAM ’den Türkiye Sendikalarına,
İşçi Sınıfına

Dostluk ve İşbirliği ağrısı

Semiha ve Perihan Yoldaşlar lümsüzdür!

Malum Kişi’nin
destekçileri ve paramiliter silahlanma

a e e a ser’  ta ı

Nakliyat ş ten

DİSK’in Kuruluşunun 50. Yıldönümünde
K MA  T RK R’in mezarı başındaydık

1 1 ’de

1 5 ’t e

1 0 ’da 1 5 ’t e


