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G
aziantep… Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’mızın destan-

laştığı şehirlerimizden... Fran-
sız Emperyalizminin kuyruğu-
nu kıstırarak kaçmasını sağla-
mış, Gazi unvanını bileğinin
hakkına almış iki kahraman
halkın, Türk-Kürt Halklarının
omuz omuza dövüşerek bir
kez daha kardeşleştiği tarihsel

kentimiz Antep…
Daha düne kadar birinci

gündemini, örnek bir İşçi Sını-
fı Mücadelesi-Dayanışmasına
sahne olan, Partimizin de gücü
oranında önderlik ettiği binler-
ce tekstil işçisinin coşkulu di-
renişinin oluşturduğu şehri-
miz.

İşte, kahramanlar şehri,

“Bayram Benim �eyime, Kan Damlar Yüreğime!”

Antep’teki alçakça saldırıyı
lanetliyoruz!

Y
ukarıdaki tanımlamaların neredeyse
tamamı bizim düşüncemizin ürünü
değildir. Bunlar, hiç de solcu filan

olmayan Sabahattin Önkibar’a aittir. De-
mek ki, senin ihanet ve zalimlikleri-
ni görmek için Marksist, Sosyalist
olmak şart değil. Sen o denli azgın-
laştın ve ar namus tanımaz hale gel-
din ki, yapıp ettiklerini görmek için
sadece insancıl namusa, yurtseverli-
ğe ve bağımsızlığa gönül vermiş ol-
mak yetiyor. Bak, seni böylesine gö-
rüp ciğerini okuyan, hem de hemşe-
rin, Rizeli… Halkımızın dediği gibi,
bir yerden “alim de çıkar zalim
de”…

Bak, nasıl net görüyor seni Önki-
bar:

“Takip edemeyenlere mini bir
özet:

“Tayyip Erdoğan, Suriye bağlamında
kendine mektup yazan Kemal Kılıçda-
roğlu’na gönderdiği cevabî mektupta
mealen şu mesajları veriyor:

“-”Suriye politikasında zalim Beşar
Esad’ın yanındasın!

“-Tarihi yanlış okuyorsun!
“-Bölgemizde yaşananlarda dış güçle-

rin katkısı ve etkisi yok.
“-Hadiseler bölge halklarının bağımsız

iradelerinin yansımasıdır?”
“Sakın bu ifadelere köpürüp hiddet-

lenmeyin, tersine beklenen açıklamalar-
dır.

“(iye mi?
“Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eşbaş-

kanıyım diyen biri her halde Mağrip’ten
Maşrik’e, bütün Ortadoğu’yu yeniden

şekillendirmek adı-
na kana boğanın,
AB-D yani Avrupa
Birliği ile Amerika
olduğunu ilan ede-
cek değildi ya!

“AKP güruhu-
nun, haçlı idealleri-
nin abdestli kesişle-
ri olduğu artık ta-
rihsel bir olgudur.

“Kahredici
olan, bu güruha

kuyruk olan kitlele-
rin İslam ile afyon-

lanmış olmasıdır!
“Eskilerimiz hani kıyamet alameti

derlerdi ya aynen o!

Behey “Müslüman
kanıyla abdest alan

zangoç”!

Devamı sayfa 12’de

Devamı sayfa 2’de

Deprem olur, Tayyipgiller açıklama
yapar; “İlahi adalet, hak yerini bul-
du”. Sel felaketi yaşanır, onlarca

insanımız sel sularında can verir, Tayyip-
giller açıklama yapar; “takdiri
ilahi”. Madencilerimiz hiçbir gü-
venlik önleminin alınmadığı, hiç-
bir denetimin yapılmadığı patla-
malarda can verirler, bu güruhun
açıklamaları hazırdır; “Allahın
takdiri, ölümleri güzel oldu”. Her
gün iş kazaları sonucu işçilerimiz
can verirler, açıklama belli; “ka-
der”. Uludere’de katledeler hal-
kımızı, açıklamaları kan dondu-
rucudur; “köylüler zaten kaçak-

çıydı, kanun dışı işler yapıyorlardı. Ma-
yınlara da her nasılsa basmıyorlardı.”
ABD ve AB (AB-D) Emperyalistlerinin

Başyazı

A
bdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Ah-
met Davutoğlu başta gelmek üze-
re, Tayyipgiller ve bir kısım millet-

vekili, kardeş-dost Suriye Halkı ve yöneti-
mine karşı “yabancı ülkeyi savaşa kış-

kırtma” suçu işlediklerinden, HKP tara-
fından suç duyurusu ve basın açıklaması
gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2012 günü Ankara Adliye-
si önünde toplanan Kurtuluş Partililer adı-
na basın açıklamasını HKP Genel Baş-
kan Yardımcısı Av. Metin Bayyar ger-
çekleştirdi. Metin Bayyar Yoldaş konuş-
masında “AB-D Emperyalistlerinin emir-
leri doğrultusunda, topraklarımızda kuru-
lu kamplarda CIA ve MOSSAD ajanları
tarafından eğitilen katillere, sınırdan Suri-
ye’ye geçerek acımasız katliamlar yaptır-

Devamı sayfa 5’te

Halkın Kurtuluş Partisi’nden
Tayyipgiller hakkında Suç Duyuruları

Devamı sayfa 2’de

Afyonkarahisar’da patlayan
Tayyipgiller’in ar damarıdır

Behey “İslam ile kundaklanıp, Haçlı’nın keşişi olmak”ta karar kılan hain!
Behey iktidar için yapamayacağı ihanet ve canilik olmayan utanmaz!

Behey Haçlı efendilerine (AB-D Emperyalistlerine) uşaklıkta ve hizmetkârlıkta sınır tanımayan Ebu Rigal!
Behey hainler haini, şunu bil ki yarattığınız cehennemde sen de boğulacaksın!

E
mperyalist yağma ve talan savaşları
yüzünden yoksullaşan Ortadoğu ve
Afrika

Halklarının iş-
sizler ordusu
mensupları,
yıllardır Tür-
kiye üzerin-
den kaçak
yollarla Avru-
pa ülkelerine
kaçmak iste-
mektedirler.
Bu işin geçiş
noktası ise hep Ege kıyıları olmuştur yıl-
larca.

En son yaşanan ve insanım diyen kim-
senin yüreğinin dayanamayacağı katliam-
da 61 insan hayatını kaybetti. İzmir’in
Menderes İlçesine bağlı Ahmetbeyli sahi-

linde içinde 104 kişinin bulunduğu tekne
batarak böyle bir faciaya sebep oldu.

Bu vahşe-
tin ardında
yerli-yabancı
insan tacirleri
ve bunlara göz
yuman görev-
liler var. Bir
avuç dolar için
insanlığını yi-
tirmiş bu insan
tacirlerinin,
çaresiz insan-

ların ellerinde ne var ne yok aldıktan son-
ra, kaderlerine terk etmeleri en hafifinden
alçaklıktır. Bunlara göz yumanlar için de
aynı şeyi sakınmadan söyleyebiliriz.

Yaşanan bu insanlık dramının tek so-
rumlusu yıllardır Ortadoğu’yu ve Afri-

İnsan tacirleri bir avuç dolar için onlarca
insanı göz göre göre ölüme gönderdiler

Devamı sayfa 10’da

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı �urullah
Ankut’un, Chavez Yoldaş’a ikinci mesajı:

Sonunda mutlaka
emperyalistler yenilecek,

halklar kazanacak!
Sayfa 14’te

Basından
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Kurtuluş Partisi’nden

bin yıllık kardeşliği düşmanlığa dönüştür-
me projelerine halklarımız kurban edilir,
insanlıktan çıkmış Tayyipgiller açıklama
yaparlar; “birkaç Mehmet öldü, ne ola-
cak?” Afyonkarahisar’da 25 Askerimiz
“Mühimmat Patlaması” sonucu hayatını
kaybeder, artık gerizlere süpürülmesi hak
olan Tayyipgiller açıklama yaparlar; “Hin-
distan’da, Pakistan’da da oluyor böyle
olaylar, ne yapalım takdiri ilahi”…

Onlar için ucuzdur insan hayatı. Onlar
halklarımızı kendi pis çıkarlarına hizmet
edecek uşaklar olarak görürler. Onlar halk-
larımızı güdülecek sağmal sürü olarak gö-
rürler, o yüzdendir halklarımızı örgütsüz
bırakmak için bu kadar yoğun uğraş ver-
meleri. Onlar halklarımızın ürettiği tüm
değerleri, önce AB-D Emperyalistlerine,
sonra yerli Parababalarına aktarmak için
iktidara oturtulmuşlardır. Bu görevlerini
layıkıyla yaptıkları için de “gelmiş geçmiş
en satılık iktidar” unvanıyla ödüllendiril-
mişlerdir halklarımız tarafından.

AB-D Emperyalistlerinin “bin devletli
bir dünya” projesinin ülkemize yönelik bir
parçası olan Türk Ordusu’nu dizayn etme,
onursuzlaştırma, iğdiş etme görevini başa-
rıyla yerine getirmekte Tayyipgiller. CIA
yönetiminde ve güdümünde Amerika’daki
İblis ve Tayyipgiller ortaklığıyla gerçek-
leştirilen “Ergenekon Davası” adlı bir ope-
rasyonla Türk Ordusu’nun Mustafa Ke-
malci, yurtsever, laik, gerçek asker, kur-
may, asıl genelkurmayını oluşturacak su-
bayları Hasdal’a ve Silivri’ye tıkılmakta.
Onların görevlerini, Özel Paşaya yakın li-
yakatsiz kişiler yürütmektedir. Bu yüzden
artık Türk Ordusu kendi mühimmatını bi-
le bir yerden bir yere nakledememekte…
Naklettiği mühimmatı da 1 günlük nakliye
parası olan 650 TL’yi vermemek için pat-
latmakta... Ne içler acısı bir durum, Ulusal
Kurtuluş Mücadelesini zaferle taçlandır-
mış bir ordunun 650 TL’yi ödeyememesi.
Türk Ordusu’nun içine düşürüldüğü acıklı
durumu bundan daha iyi ne gösterir?..

Türk Ordusu’nun başındaki Tayyipgil-
ler’e “Özel” Tombalak Paşa da, Türk Or-
dusu’nun başına gelen en büyük felaket-
lerden. Afyon’da 25 canımızı yok yere
kaybetmemizden sonra; “Hiçbir şey ko-
nuşmayacağım, her şey ortada” açıkla-

masıyla Tayyipgiller’e Özel olduğunu ka-
nıtladı. Kesmedi bu açıklama Tombalak
Paşayı; Tayyipgiller’in Valisi tarafından
hediyelere boğuldu. Üstelik kazayı denet-
lemek için gitmişken. Üstelik 25 canın acı-
sı daha taptazeyken. Sanki 25 askerin ölü-
münü kutlarcasına… Hadi almış olduğun
Bayat Kilimi, Afyon Mermerinden satranç
neyse de, Kurtuluş Savaşı’nın simgelerin-
den Utku Anıtı işlemeli plaketi böyle bir
günde alman sana bile yakışmadı Tomba-
lak Paşa… İnsan Mustafa Kemal’in, silah
arkadaşlarının ve emperyalist yedi düveli
bu topraklardan kovmak için şehit düşen
Türk ve Kürt Halklarının kemiklerini bu
kadar da sızlatmaz ki…

O Ulusal Kurtuluş Savaşı ki, Türk ve
Kürt Halklarının onurudur, yeniden dirili-
şinin destanıdır.

O Ulusal Kurtuluş Savaşıdır ki, Dünya
Halklarına örnek olmuş, dünyanın mazlum
halklarının birçoğunun yeniden onurunu
kazanmasına öncülük etmiştir.

O Ulusal Kurtuluş Savaşıdır ki, emper-
yalistleri bozguna uğratmış, süngülerini
yerlere düşürmüştür.

O Ulusal Kurtuluş Savaşıdır ki, uğruna,
milyonların kanıyla bu topraklar sulanmış-
tır ve her bir yiğidin toprağa düşmesi sız-
latmıştır Mustafa Kemal ve arkadaşlarının
yüreğini.

Bırakalım yüreği yanmasını, üstüne bir
de hediyeleri kabul ediyor Tombalak Paşa-
mız.

Tayyipgiller de bu Özel ve çapsız Tö-
ren Paşasını savunmak için açıklama yapı-
yor, “halkımızda cenazelerde lokum dağı-
tıyor ki”, diyerek… Böyle bir açıklama bi-
le Tayyipgiller’in sadece insan müsvedde-
si olduklarının en büyük göstergesidir.

Türk Ordusu’nun başına çuval geçiren
şimdiki CIA başkanıyla, Suriye Halkına
yönelik kan, gözyaşı ve katliamların plan-
larını yapmak da Tayyipgiller’in onursuz-
luk hanesinin en büyük kalemlerinden bi-
rini oluşturmakta.

Tayyipgiller o kadar düşmanlar ki ulu-
sal değerlere, o kadar düşmanlar ki Musta-
fa Kemal Önderliğinde, Sovyet Halkları-
nın büyük yardımlarıyla, Türk ve Kürt
Halklarının ortaklaşa zaferle taçlandırdığı
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Mücade-
lesine, o kadar düşmanlar ki laikliğe, dev-

rimciliğe, gözleri başka bir şey görmüyor.
Kin ve kan bürümüş gözlerini. Vahdet-
tin’lerin, Ali Kemal’lerin, Damat Ferit’le-
rin, Derviş Mehmet’lerin intikamını alıyo-
ruz, diyerek sevinç naraları atıyorlar. Ülke
elden gidiyor, kardeşlikler düşmanlığa dö-
nüşüyor, bin yıldır küffara karşı birlikte
mücadele yürütmüş halklar düşmanlaşı-
yor, umurlarında mı Tayyipgiller’in… Bu
arada insanlar ölüyormuş onlar için ne
gam. Ortaçağcı İrticacılar için önemli olan
halklarımızı, AB-D Emperyalistlerinin is-
teği doğrultusunda “Ilımlı İslam” adı altın-
da Ortaçağ karanlığı demek olan Şeriata
mahkûm etmek, “CIA İslamı”na mahkûm
etmek… Ümmetçi bir toplum yaratma yo-
lunda da emin adımlarla ilerliyorlar. Şim-
dilik…

Afyon’daki patlamayla ortaya saçılan
pis kokular bununla da bitmiyor. Mühim-
matın Suriye Halkına ve önderliğine karşı
katliamlarda kullanılmak üzere gönderile-
ceği kamuoyuna yansıyan bilgiler arasın-
da. Mühimmatın sayımının alelacele, gece
yarısı, gizlice yapılması bunun en büyük
kanıtlarından biri. Ve 25 canımız Tayyip-
giller’in, Suriye Halkını ve önderliğini
AB-D Emperyalistlerinin bir emriyle sat-
masının kurbanları ne yazık ki.

25 askerimizin ailelerine ve yakınlarına
baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bir kez
daha Halklarımızın başı sağ olsun.

AB-D Emperyalistleri halklar tarafın-
dan son yolculuklarına uğurlanmadığı sü-
rece bu acılar yaşanacak. Ülkemizde yerli-
yabancı Parababaları ve onların satılık ik-
tidarları, Türk ve Kürt Halkları tarafından
lağım deliğine süpürülmediği sürece bu
ölümler, bu zulümler hep bizlere, emekçi-
lere, ezilen halklara olacak.

Ama bu hep böyle gitmeyecek. Dünya
Halklarının baş belası AB-D Emperyalist-
leri de, onların uşakları da, o uşakların ül-
kemizdeki versiyonu Tayyipgiller de son
yolculuklarına uğurlanacak. İşte o zaman
bu acılar da, bu ölümler de, bu zulümler de
son bulacak. Halklarımızın barışa, mutlu-
luğa erişeceği günler mutlaka gelecek.
09/09/2012

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Afyonkarahisar’da patlayan Tayyipgiller’in ar damarıdır

B
ugün; dünyanın başhaydudu kanlı za-
lim ABD’nin Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton ülkemizde. İkinci Emperyalist

Paylaşım Savaşı’ndan bu yana Kore, Viet-
nam, Yugoslavya, Afganistan, Irak’a karşı
yürüttüğü savaşta ve yaptırdıkları faşist dar-
belerde milyonlarca insanı katleden ve sömü-
rü-talan politikaları nedeniyle de açlıktan ve
hastalıklardan yine milyonlarca insanın haya-
tını kaybetmesine yol açan kanlı zalimin tem-
silcisi, ülkemizin satılmışları tarafından ağır-
lanıyor.

Suriye’nin geleceğini, Esad sonrasını,
maşaları, tetikçileriyle görüşmeye gelmiş.

Ama biz bu ülkenin devrimcileri, yurtse-
verleri, demokratları, İkinci Kurtuluş Savaş-
çıları olarak bu insanlık düşmanına, halk düş-
manına “defol” diyoruz.

Vatan haini Tayyipgiller, tetikçiliğini ya-
pıyor olabilir, ama biz; komşumuz kardeş Su-
riye halkının yanındayız. Oynanan oyunun
farkındayız!

ABD ve AB Emperyalistlerinin Büyük
Ortadoğu Projesi kapsamında devam ettirdi-
ği saldırıların, katliamlarının sonuncusu şu
anda Suriye’de yaşanıyor. Emperyalistler da-
ha kolay, sorunsuz ve daha fazla sömürmek,
hükümranlıklarını sürdürmek için dünyayı
1000 parçalı eyalet devletçiklere bölme stra-
tejisini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu çer-
çevede de Suriye’deki rejimi değiştirmeye,
Suriye’yi minik devletçikler halinde parçala-
ra ayırmaya çalışmaktadır.

Ortadoğu’da planlarını hayata geçirmek
için önlerindeki en büyük engellerden biri
Suriye’ydi. Çünkü Suriye diğer birçok Arap
ülkesi gibi AB-D’nin isteklerini yerini getir-
memiş, uşaklaşmamıştı. BOP’un önünde en-
geldi.

Ama Suriye’de, daha önce girdiği ülkeler-
den farklı davrandı. Kanlı zalim taktik değiş-
tirdi. Daha önce faşist darbeler yaptırıyordu,
tüm dünyada “kendi oğlanlarına”. Ya da Viet-
nam, Irak ve Afganistan’da vb. olduğu gibi
bizzat ordusuyla girip o ülkeyi işgal ederek
amacına ulaşmaya çalışıyordu. Ama buralar-
da boyunun ölçüsünü aldı, bataklığa gömül-
dü. Fazla “masraflı”ydı ayrıca bu savaşlar. Bu
nedenle emperyalistler, Suriye’ye karşı baş-
lattıkları bu yeni Haçlı Seferi’nde artık elleri-
ni ateşe sokmamakta, bunun yerine maşa kul-
lanmaktalar. Libya’da da petrolleri güçleri
oranında paylaştılar, fakat Suriye’de işlerin
öyle kolay gitmeyeceğini gördükleri için, ta-
şeronlarla, tetikçilerle bu saldırıyı götürmek-
tedirler.

Ve bu saldırının, projenin eşbaşkanı da
Tayyip Erdoğan. 1.5 yıldan bu yana Tayyip,
ekibiyle, Gül’üyle Suriye’ye karşı savaş kış-
kırtıcılığı yapmaktadır. Komşu Suriye Devle-
ti’ne karşı sürekli saldırgan ve tahrik edici bir
üslup kullanarak, ülkemizi AB-D Emperya-
listlerinin çıkarları uğruna hızla savaşa sürük-
lemektedirler. Yıllardır barış içinde dostça
yaşamış Suriye ve Türkiye Halklarını birbiri-
ne düşman etmek için uğraş vermektedirler.

Ve AB-D Emperyalistlerinin emirleri
doğrultusunda, topraklarımızda kurulu kamp-
larda CIA ve MOSSAD ajanları tarafından
eğitilen katillere, sınırdan Suriye’ye geçerek
acımasız katliamlar yaptırmaktadırlar. Bu ka-
tillerin gizlice Suriye’ye geçerek sayısız kat-
liam yaptıklarını, şehirleri yakıp yıktıklarını,
üzerine de emperyalistlerce dağıtılmış silah-
larla fotoğraf çektirdiklerini görüyor, gazete-
cilerin bizzat bu katillerle yaptıkları röportaj-
lardan öğreniyoruz.

En son gittiği Afrika ülkelerinde katil
Clinton bile durumu itiraf ediyor: “Suriyeli
muhaliflerin giderek daha etkili ve daha
iyi silahlı hale geldiğini buna karşılık “bu
korkunç şiddetin” Suriye halkı için çok acı
olduğunu” dile getiriyor.

Tayyipgiller, ABD, AB ve NATO’dan al-
dıkları emirler doğrultusunda yaptıkları tüm
açıklamalarla bu çapulcu katil sürüsünü kış-
kırtmakta ve komşu Suriye Devletine karşı
saldırıları boyutlandırmaktadır. Bu yüzden
Kurtuluş Partisi olarak Tayyipgiller’in suç iş-
lediği gerekçesiyle ayrıca dava açtık.

Eğer Suriye’de başarılı olurlarsa Suriye
de Irak gibi olacaktır. Irak’ta bir milyonu aş-
kın insan hayatını kaybetti, etnik ve mezhep
çatışmaları nedeniyle savaş halinde ve ner-
deyse her hafta onlarca insan hayatını kaybe-
diyor. Emperyalistlerin, uşaklarının ve sözde
Özgür Suriye Ordusu’nun başarılı olması du-
rumunda Suriye’nin başına gelecek olan da
budur. Ve maalesef durum bununla sınırlı kal-
mayacak. AB-D Emperyalistlerinin amaçları
doğrultusunda Suriye’nin parçalanması kota-
rıldıktan sonra sıra İran’a gelecek ve ardından
da aynı hain plan ülkemizde de uygulamaya
konulacaktır. Bu planın, Yeni Sevr’in uygula-
maya konulması ve sonuçta ülkemizin en az
üç parçaya bölünmesi olduğu çok açıktır. Bu
bölünmede de diğer tüm ülkelerde olduğu gi-
bi halkların birbirine boğazlatılması ve mil-
yonlarca masum insanın kanına girilmesi ka-
çınılmazdır.

Bu nedenle Suriye halkından yana olmak,
destek olmak, aynı zamanda Türkiye Halkla-
rına karşı planlanan katliamlara karşı olmak
demektir. Ülkemizi, ateşin ve kan gölünün
içine çekmek isteyen emperyalistlere karşı ol-
mak demektir. Halklarımızı birbirine boğaz-
latacak Yeni Sevr’e karşı olmak demektir.

Kurtuluş Partililer olarak, ülkemizin İkin-
ci Kurtuluş Savaşçıları olarak, halkımızı oy-
nanan bu oyunlara karşı mücadele etmeye ça-
ğırıyoruz. Ve bu savaşta kazanan mutlaka biz
olacağız! 11.08.2012

Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol!
Yankee Go Home!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyip-

giller Halka Hesap Verecek!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 1’de

kardeşliğin şehri, İşçi Sınıfının şehri An-
tep’te, Halklarımızın geleneksel bir gü-
nünde, dayanışmanın-kardeşleşmenin ritü-
elleriyle dolu bir bayram gününde; insan-
lık dışı, hain, alçakça bir saldırıyla 4’ü ço-
cuk 9 insanımız katledilmiştir. Onlarca in-
sanımız da yaralanmıştır. Günahsız çocuk-
larımızın yanı sıra diğer kayıplarımız da
çoğunlukla hep dar gelirli yoksul halktan
insanlardır.

Hangi amaç uğrunda yapılmış olursa
olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın bu
katliam bir insanlık suçudur. Yapanlara da
insan denemez. Hiçbir savaş, hiçbir müca-

dele böylesine savunmasız, mazlum, suç-
suz insanların öldürülmesine haklılık ver-
mez. Tersine, en sert şekilde cezalandırıl-
masını emreder devrimci değerler, böyle-
sine alçaklıkların, korkaklıkların…

Önce Irak, sonra Libya ve şimdi de Su-
riye üzerinde oynanan emperyalist oyunla-
rın devamıdır bu saldırı. Bu saldırı, AB-D
Emperyalistlerinin “Büyük Ortadoğu Pro-
jesi”nin hayata geçirilmesinin kilometre
taşlarından birisidir. AB-D Emperyalistle-
ri, bölge halklarını özel olarak da Türk ve
Kürt Halkını birbirine kırdırmak istiyor.
Bu saldırıyı da bu yüzden planlamış ve
gerçekleştirtmiştir. Bu nedenlerle, Türk-

Kürt Halklarının Kardeşliğini dinamitle-
mekten başka hiçbir sonuca yaramayacak
bu eylemi tüm öfkemizle kınıyoruz ve la-
netliyoruz.

Gaziantep, tıpkı Birinci Kurtuluşta ol-
duğu gibi, Halkların sınıf temelinde kay-
naşarak, kardeşçe Emperyalizmi ve tüm
kenef bekçilerini hain planlarıyla birlikte
kovduğu Halk Kurtuluş Cephesinin Önder
şehirlerinden olacaktır. Hain saldırılar, kat-
liamlar, bunu değiştiremeyecektir!
22.08.2012

Kahrolsun AB-D Uşakları!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

“Bayram Benim �eyime, Kan Damlar Yüreğime!”

Antep’teki alçakça saldırıyı lanetliyoruz!
Baştarafı sayfa 1’de

Mehmet Köroğlu
(1951-24.07.2009)

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Fethi Demir
(1956-17.08.1978)

Hasan Semerci
(1961-12.09.2006)

Mehmet Eker
(1957-20.07.2006)

ABD’nin ve uşağı Tayyipgil-
ler’in BOP çerçevesinde
Suriye’ye karşı savaş kış-

kırtıcılığı yapmasını sürekli teşhir
eden, eylemler yapan Kurtuluş
Partililer, yine alanlardaydı.

Kurtuluş Partisi, Ortadoğu’yu
kan gölüne çeviren kanlı zalim
ABD’nin Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton’un, Tayyipgiller’e Suriye’ye ilişkin son direktiflerini vermek üzere ülkemize
gelmesine karşı 11 Ağustos’ta saat 11.00’da Taksim’de bir eylem gerçekleştirdi.

“Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Katil Clinton Ülkemizden Defol”, “Yankee
Go Home”, “Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır” sloganlarıyla başlayan eylem,
İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina’nın yaptığı basın açıklamasıyla devam etti.

Akbina, “Biz bu ülkenin devrimcileri, yurtseverleri, demokratları, İkinci Kurtuluş
Savaşçıları olarak bu insanlık düşmanına, halk düşmanına “defol” diyoruz. Vatan hai-
ni Tayyipgiller, tetikçiliğini yapıyor olabilir, ama biz; komşumuz kardeş Suriye Halkı-
nın yanındayız. Oynanan oyunun farkındayız”, diye konuştu.

“Suriye halkından yana olmak, destek olmak, aynı zamanda Türkiye Halklarına kar-
şı planlanan katliamlara karşı olmaktır” diyen Akbina, halkımızı emperyalistlerin bu
oyununa karşı mücadeleye çağırdı.

Halkımızın da ilgi gösterdiği eylem sloganlarla sona erdi.

İstanbul’dan Kurtuluş Partililer

Basın açıklaması metni:

Katil Clinton ülkemizden defol!

Clinton go home
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Değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz.
Derleniş Yayınları olarak Kocaeli Kitap

Fuarımızın son günü olan bugün (20 Mayıs) bir
söyleşi düzenliyoruz. Söyleşimizin konusu
“AB-D Emperyalistlerinin Suriye’deki
Oyunları ve Görevlerimiz”.

Konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum.
Konuğumuz; araştırmacı, Derleniş Yayınlarının
Editörü ve HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Gürdal
Çıngı.

Kendisine hoş geldiniz diyorum sözü kendi-
sine bırakıyorum.

Gürdal Çıngı Yoldaş:
Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlar,
Uluslararası hukukun hiçe sayılarak, yalan-

larla, aldatmacalarla yanı başımızdaki kardeş
Suriye devletinin, Suriye Halkının parçalandığı
ve kardeşkanının döküldüğü bugünlerde, Suriye
konusu sadece Suriye’yi ilgilendirmiyor. Suriye
konusu aynı zamanda, dolaysızca ve kaçınıl-
mazca Türkiye konusudur.

Ve Suriye’nin geleceği gene dolaysızca ve
kaçınılmazca Türkiye’yi (ve sadece Türkiye’yi
de değil), bütün bölgemizi, Ortadoğu’yu hatta
Kuzey Afrika’nın tamamını ilgilendiriyor. Yani
Ortaasya’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’ya, Kuzey
Afrika’nın batısına kadar olan bölgenin kaderi
bir anlamda Suriye’nin kaderiyle özdeşleşmiş,
ortaklaşmış, iç içe geçmiş durumda.

Daha bir buçuk yıl öncesine kadar Suriye’de
herhangi bir sorun yoktu, arkadaşlar. Ve devlet
içinde de, halk içinde de herhangi bir kargaşa-
lık, anlaşmazlık yoktu.

Türkiye için de Suriye, Başbakan Tayyip’in
“kardeşim” dediği Esad’la ortak bakanlar kuru-
lu toplantılarının yapıldığı, vizenin kaldırıldığı,
ekonomik-siyasi birçok anlaşmanın imzalandığı
bir ülkeydi.

Ama özellikle son bir yıldır Suriye’ye bir
saldırı var. Ve Batı basınına, emperyalist basına
inanırsak eğer, Suriye’de kan gövdeyi götürü-
yor. Oysa gerçekte olaylar böyle değil, arkadaş-
lar. Yani Suriye’de kan gövdeyi götürmüyor.
Suriye’de şu anda bir iç savaş söz konusu değil.
Karşıdevrimcilerin; BAAS rejimini, Esad reji-
mini yıkmak isteyen ve Suriye Halkının birliği-
ni bozmak isteyen AB-D Emperyalizminin taşe-
ronluğunu yapan, tetikçiliğini yapan kimi karşı-
devrimci örgütlerin, AB-D Emperyalistlerinin
aktif, açıktan desteğiyle Suriye’nin birliğini, bü-
tünlüğünü bozmaya yönelik girişimleri var.

Ve bu girişimlerde de şu anda başı, ne yazık
ki daha bir buçuk-iki yıl öncesine kadar karde-
şim dediği Esad’la arayı bozmuş, Esad’ı dikta-
tör ilan etmiş ve mutlaka iktidardan gitmesi ge-
reken birisi olarak lanse eden, her gün televiz-
yonlarda Suriye’de yönetim değişmelidir, diyen
bir iktidar, Tayyipgiller iktidarı çekiyor.

Peki, ABD Emperyalistleri Suriye’den ne is-
tiyorlar?

Eğer bu soruyu doğru yanıtlayabilirsek, o
zaman Suriye’deki olayların gelişimini ve nasıl
sonuçlandırılmak istendiğini de daha kolay an-
layabiliriz.

ABD Emperyalistlerinin Suriye’den ne iste-
diğine başlamazdan önce, çok kısaca, birkaç
cümle ile Suriye’nin tarihine göz atmak istiyo-
rum, arkadaşlar.

Suriye 185 bin 180 kilometre karelik ve 22
milyonluk nüfusa sahip bir ülke. Değişik etnik
gruplar var. Arap, Kürt, Ermeni, Çerkez ve Su-
riye Türklerinden oluşan bir etnik yapıya sahip.
Çoğunluk, yüzde 77-83 oranıyla Araplardan
oluşuyor. Yüzde 7-8 Kürt, yüzde 5-6 Türk, yüz-
de 2 Ermeni, yüzde 1 Çerkez, yüzde 1 Filistin
ve Iraklı mültecilerden oluşan bir ülke Suriye.
Ve değişik dini gruplar var. Sünniler yüzde 74,
Nusayriler yüzde 12, Hıristiyanlar yüzde 10,
Dürziler yüzde 3 ve az sayıda diğer Şii İslami
hizipler (İsmaili, Caferi gibi), Yahudiler ve Ye-
zidiler var.

Suriye 1517’de Osmanlı egemenliğine giri-
yor ve 1517’den 30 Eylül 1918 yılına kadar Os-
manlı’nın hâkimiyetinde kalıyor. Ve 30 Eylül
1918’de Türk askerleri, Osmanlı askerleri Suri-
ye’den çekiliyorlar. Ve ondan sonra Suriye’nin
kaderi bir başka yazılmaya başlanıyor.

30 Eylül 1918, bildiğimiz gibi, aynı zaman-
da bir ay sonrasında imzalanan Mondros Ateş-
kes Antlaşması’nın da yılı. Yani Osmanlı Ordu-
su Suriye’den çekildikten çok kısa bir süre son-
ra, Osmanlı da Birinci Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nın sonucunda yenildiği için, emperya-
listlerin dayattığı ateşkes antlaşmasını imzala-
mak zorunda kalmış ve hâkim olduğu bütün

topraklardan çekilmek ve gene ordularını tasfi-
ye etmek zorunda kalmıştı.

Bütün Osmanlı ordusunun toplamı 50 bin
kişiye indirilmişti, arkadaşlar. Ve bunun 36 bini
sadece iç hizmetlerde, asayiş hizmetlerinde gö-
revlendirilen jandarma birlikleriydi. Onun dı-
şındaki bütün ordusu terhis edilmiş, emperya-
listlere bağlanmış ve savaş araç gereçleri, top-
lar, topların kamaları ve diğer malzemelerin ta-
mamı da emperyalist işgalciler tarafından teslim
alınmış durumdaydı.

Suriye’nin Osmanlı’dan ayrılma
süreciK

İşte Osmanlı’nın o topraklardan çekilmesin-
den sonra ve çekilmesine yol açan süreci de kı-
saca bir hatırlarsak, arkadaşlar. Birinci Emper-
yalist Evren Savaşı’nın galip devletleri İngiliz
ve Fransızlar başta olmak üzere İtalyanlar ve di-
ğer kimi devletler bu coğrafyayı paylaşmak üze-
re aralarında anlaşmalar yapmışlardı. Tâ 1916
yılında Sykes-Picot Antlaşması diye bilinen an-
tlaşmayla, Osmanlı’nın hâkim olduğu toprakla-
rın tamamı, İngiliz ve Fransız Emperyalistleri
tarafından paylaşılmıştı.

Ve zaten o savaşın kaçınılmaz sonucu, Bi-
rinci Emperyalist Evren Savaşı’nın kaçınılmaz
sonucu ve belki de birincil amacı; o savaşın so-
nucunda Osmanlı topraklarının emperyalist
devletler tarafından paylaşılması ve
Osmanlı’nın, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih
sahnesinden silinmesinin savaşıydı.

Bildiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu bu
savaşa Alman Emperyalistlerinin yanında katıl-
dı. O savaşa katılmasının, Alman Emperyalist-
lerinin yanında Birinci Emperyalist Evren Sava-
şı’na katılmasının ana nedeni de İngiliz ve Fran-
sız Emperyalistlerinin bölme ve parçalama
emellerine karşı acaba varlığımı biraz daha ida-
me ettirebilir miyim? Varlığımı biraz daha sür-
dürebilir miyim? çabasından ibaretti.

Ama ne yazık ki, Osmanlı kurbandı. İster
Alman Emperyalizmi savaşı kazanmış olsun, is-
ter Fransız-İngiliz Emperyalistleri savaşı kazan-
mış olsun, Osmanlı kurban edilecekti. Osmanlı
parçalanacak, bölünecek, her bir parçasını bir
emperyalist devlet paylaşmaya, kapmaya üşüşe-
cekti. Yani Osmanlı, kurtlar sofrasına düşmüş
bir kuzuydu. Ve sonuç olarak da zaten Mondros
Ateşkes Antlaşmasıyla birlikte de bu süreç baş-
lamış oldu.

Osmanlı’nın hâkim olduğu Arap toprakla-
rında, Ortadoğu ve Afrika’daki topraklarda ulu-

sal kurtuluş hareketleri vardı. Ve Kafkaslar’da
ve Balkanlar’da da. Konumuz Ortadoğu ve özel
olarak da Suriye. İşte bu topraklarda Osmanlıya
karşı başkaldıran Araplar, esasında bağımsızlık
amacıyla hareket ettiklerini sansalar da, öyle
söyleseler de, gerçekte kaderlerini emperyalist-
lerin kaderleriyle birleştirmişlerdi. Ve o zaman-
ki Arap önderleri emperyalistlerle işbirliği için-
de, emperyalistlerin her dediğini kabul eder ko-
numda. Yeter ki bize de bir devlet, bir devletçik
verilsin anlayışındaydılar.

Bizzat burada, Arap ulusunun o zamanki sa-
vunucusu gözüken Emir Hüseyin, Hicaz Emiri
Hüseyin ve onun oğulları olan Faysal ve Kral
Abdullah (sonrasında kral olan Abdullah’ın anı-
larında, İngilizlerle yazışmalarında da çok açık-
lıkla belirttiği gibi) bağımsızlıklarını emperya-
listlerin kaderine bağlamışlardı. Yani bağımsız-
lıktan anladıkları, Osmanlılıktan kurtulalım da
gerisi ne olursa olsun… Şu anda gelişen, büyü-
yen, dünyaya hâkim olan güç İngiliz Emperya-

lizmi. O bize bir devlet verir. Bizim hakkımızı
savunur. Dolayısıyla o ne derse kabul edelim,
anlayışı içindeydiler.

O yüzden de, 1517 yılından bu yana birlikte
yaşadıkları, yani yüzlerce yıl birlikte yaşadıkla-
rı Osmanlı’ya, Osmanlı’nın halklarına karşı em-
peryalistlerle işbirliğine girdiler ne yazık ki, ar-
kadaşlar. Yani kurban durumuna düşürülmüş
Osmanlı’dan kurtuluşun yolu, İtilaf Emperya-
listlerinin güdümüne, yönetimine girmek olma-
malıydı. O çıkar bir yol değildi ve Araplar bakı-
mından da çıkar bir yol olmadı zaten…

Osmanlı’nın Hicaz Emiri Hüseyin’in oğlu
Faysal, 1919 yılı Eylül ayı başlarında. Lloyd
George’a yazdığı bir mektupta diyor ki:

“(…) Benim giriştiğim ve size güvenerek ve
danışarak sorumluluğunu üzerime aldığım
ayaklanmanın amaçlarından biri, İttihat ve
Terakki Fırkasının ileri sürdüğü Panisla-
mizm’den başka bir şeye ihtiyaç olmadığı ilke-
sinin yalan olduğuna İslam dünyasını inandır-
maktı…” dedikten sonra, müttefiklerin davası-
na hizmetlerini saymakta ve bunun karşılığında
Arap milletinin parçalandığını görecek olursa
ayaklanabilecekleri tehdidini savurmaktaydı.
Bu mektuba ek olarak, İngiliz komutan Al-
lenbyn’nin Kurmay Başkanı ile Emir Faysal
arasındaki bir görüşme tutanağı da sunulmuştu.
Tutanakta Faysal’ın şu görüşleri kayıtlıydı:

“(…) Son savaşın başında Britanya,
Araplara ya da İslama karşı değil, sadece on-
ların ülkesine ortak düşmanımız Almanları
getirmiş olan Türklerin bir bölümüne, İttihat
ve Terakki Komitesine karşı (…) savaştıkla-
rını açıklamıştı. Babam Kral Hüseyin’e, Mı-
sır’daki yüksek komiser Sir Henry Mc’Ma-
hon’dan bilinen bir temsilci aracılığıyla gelen
bir mesajda, Büyük Britanya’nın Araplara
kendisiyle birlikte olmaları şartıyla yardım
sözü verilmekteydi. Babam da bu söze güve-
nerek (…) Türklere karşı silaha sarılmış ve
savaşın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş-
ti. Şimdiyse, tam çözüme yaklaşılmakta bu-
lunulduğu bir sırada, bütün Müslümanların
gözleri, Türk-Müslüman İmparatorluğunun
yıkılmasında başlıca etken olan Araplara ne
gibi bir ödül verileceğini görmek üzere İngi-
lizlere ve Araplara çevrilmiş bulunmakta-
dır…” (M. Derviş Kılınçkaya, Osmanlı Yöneti-
mindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Do-
ğuşu ve Suriye, s. 130-131)

Yani İngiliz Emperyalistleri, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na karşı ayaklandığınızda sizi ödül-

lendireceğiz ve Arapla-
rın birliğini sağlayaca-
ğız, diye kandırıyorlar
Emir Hüseyin’i ve oğlu
Faysal’ı.

Emperyalistler,
kendi aşağılık çıkarları
için yalan söylemekten
asla çekinmeyen insan-
lardır. Ve bu onların ka-
rakterlerine işlemiş bir
durumdur. Gelenekleri-
ne işlemiş bir durum-
dur. Bu olayda da her
zaman olduğu gibi ya-
lan söylemişlerdir. Ve
Arap Ulusunu birleştir-
mek bir yana, bugün
Ortadoğu’yu 21 tane
Arap devletine bölmüş
durumdalar. Krallıkla-
ra, Emirliklere, Şeyh-

liklere bölmüş durumdalar. Bir tek Arap Ulusu-
nu 21 parçaya bölmüş durumdalar, arkadaşlar.
Ve hepsini birbirine karşı kışkırtarak, ikisini
üçünü bir araya getirerek ikisine üçüne karşı sa-
vaştırarak, birbirlerinin aleyhine kuyular kazdı-
rarak emperyalistler o klasik “böl, yönet, par-
çala” anlayışlarını hayata geçirerek, bir tek
Arap Ulusunu ve bir tek Arap coğrafyasını 21
devlete, 21 parçaya bölmüş durumdalar.

Ortadoğu’ya saldırının bir nedeni de
Haçlı zihniyetidir

Onlar bu oyunlarını sürdürürken sadece aşa-
ğılık emperyalist çıkarlarıyla hareket ediyorlar.
Ve Müslümanlara karşı olmadıklarını söyleme-
lerine rağmen, İslamiyete karşı Haçlı Savaşları
açıyorlar. Haçlı seferleri gerçekleştiriyorlar.

Tarihte, biliyoruz Hıristiyan dünyası en az
dört-beş kez Haçlı Seferleri gerçekleştirdi. Ve o
Haçlı Seferlerinin biricik amacı; İslam dünyası-
nı, İslamiyeti ortadan kaldırmak, Hıristiyanlığı

tüm dünyaya yaymaktı. Hıristiyanların bir anla-
yışları var. Ve bunu bize söyleyen, büyük Al-
man siyasi önderlerinden August Bebel, arka-
daşlar. August Bebel, 1883 yılında yayımlanan
bir kitabında, “Hz. Muhammed ve Arap İslam
Kültürü” adlı kitabında, bakın bu konuda ne
söylüyor:

“Kuran’ın dinsiz, inançsız başka dinler-
den kimselere verilen sözün tutulmasının
şart olmadığını ileri sürdüğü yollu
Avrupa’daki yaygın sanı bütünüyle yanlış bir
bilgiye dayanır. Bilindiği gibi, Hıristiyan Or-
taçağda imparator Sigismund Huss “dinsizle-

re verilen sözün tutulması gerekmez” gerekçe-
siyle, koruma sözünü yerine getirmeyerek,
bu düşünceyi pratiğe yansıtıp, Avrupa’da or-
taya çıkan örneklerden biridir. Oysa Arap
hukuk bilginlerinin, karşı, yani anlaşmayı
bozsa da, rehinelerin serbest bırakılmaları
gerektiği, çünkü haksızlık yapmaktansa hak-
sızlığa uğramanın daha yeğ olacağı, anlayışı-
nı benimsediklerini daha önce de belirtmiş-
tik. Kuran “bir putperest (Müslüman olmayan
bir kimse) sana sığınıyor, senden kendisini ko-
rumanı istiyorsa, ondan bunu esirgeme ki, o
kimse Allah’ın sözlerini işitebilme olanağı bu-
labilsin, o kimse Müslümanlığın doğruluğuna
ikna edilemiyorsa, onun gene de yurduna sağ
salim geri dönmesini sağla” diye öğretir.” (A.
Bebel, agy, s. 111-112)

Ve bunu bize söyleyen bir Alman siyasetçi,
bir Alman devrimci, arkadaşlar. Hıristiyan Al-
manya’sında yaşıyor olmasına rağmen, bir dev-
rimci olarak, 1883 yılında Hıristiyanlıkla İslam-
lığı karşılaştırdığında böyle söylüyor. Dolayı-
sıyla Bush’un da, Obama’nın da açıkça söyle-
dikleri gibi, bugün ABD Emperyalistlerinin,
başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere bu
bölgeye saldırılarının ana amaçlarından bir ta-
nesi de Haçlı Seferi zihniyetidir. Ve Hıristiyan-
lığı İslam’a egemen kılmak düşüncesidir. Onlar
bunu zaman zaman ağızlarından da kaçırıyorlar
gazetelerde, televizyonlarda izlediğimiz gibi…
Dolayısıyla bu savaş sadece ekonomik çıkarlar
değil, ekonomik çıkarlarını sağlama alma, Orta-
doğu’nun yeraltı ve yerüstü servetlerini ele ge-
çirme savaşı değil; aynı zamanda onların anla-
yışıyla Hıristiyanlığı İslam’a üstün kılma sava-
şının da bir parçasıdır, arkadaşlar.

ABD, Suriye’yi neden hedef
tahtasına oturttu?

Somut olarak ABD Emperyalistleri Suri-
ye’den ne istiyor? sorusuna gelirsek, arkadaşlar,
bu sorunun yanıtını da şöyle verebiliriz.

2004 yılında, dönemin ABD Dışişleri Baka-
nı Colin Powell’ın Şam ziyaretinde Beşar
Esad’a ilettiği Amerikan taleplerini hatırlaya-
lım, arkadaşlar:

“(…) Powell, Suriye’den Irak’ın işgaline

karşı olumsuz tutum almamasını, işgale kar-
şı olan direniş hareketine destek vermemesi-
ni, İsrail ile ilişkilerini iyileştirmesini, Lüb-
nan Hizbullah’ıyla ilişkilerini askıya alması-
nı, Suriye’de yaşayan yarım milyona yakın
Filistinli mültecinin ülkelerine dönme hakla-
rını uluslararası alanda sürekli dile getirme-
mesini, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri
konusunda uluslararası kamuoyunu devreye
sokmadan ABD, İsrail ve Suriye arasında üç-
lü görüşmelerle sorunun çözülmesini kabul
etmesini, Filistinli örgütlere Suriye’nin yar-
dımıyla siyasi temsilcilikler açarak İsrail’i

rahatsız etmekten kaçınmasını
istemişti.” (Mustafa Kemal Erde-
mol, Cumhuriyet, 15.05.2012)

Ve Suriye yönetiminin başına
o yıllarda henüz yeni gelmiş olan
Beşar Esad’ın bu taleplere, bu
tehditlere boyun eğmemesi ve
“hayır” demesi üzerine, Suriye
ABD Emperyalistlerinin nişan-
gâhlarının tam ortasına yerleşmiş-
tir. Yıkılacak şer eksenlerinden
biri olarak ilan edilmiştir.

Bildiğimiz gibi ABD Emper-
yalistlerinin şer ekseni dediği ül-
keler vardı; Ortadoğu’da Irak,
Libya, Suriye, İran ve Amerika
kıtasında da Küba ve Asya’da da
Kuzey Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’ydi bunlar. Ve bu ik-
tidarlar, yıkılması gereken dikta-
törlüklerdi onlara göre. ABD Em-
peryalistleri bu aşağılık düşünce-
lerini hayata geçirmek için her
gün, her gün, her gün yeni ma-
nevralar, yeni adımlar, yeni proje-
ler geliştiriyorlar. Ve örneğin Or-
tadoğu’daki projelerini gerçekleş-
tirmek için de bu projenin adına

“Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ya da “Ge-
nişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP” diyorlar
bildiğimiz gibi.

İşte Suriye’den istenen, Büyük Ortadoğu
Projesi’nin hayata geçirilmesi karşısında sessiz
kalması ve ABD emirlerini kayıtsız şartsız ka-
bul etmesiydi, arkadaşlar. Suriye yönetimi buna
karşı çıktığı ve onurunu ve bağımsızlığını koru-
maya çalıştığı için bugün Suriye devleti bölün-
mek ve parçalanmak tehlikesiyle karşı karşıya.
Yani Suriye olayları durup dururken çıkmış bir
şey değil. AB-D Emperyalistlerinin, Suriye yö-
netiminin Irak İşgaline karşı çıktığı için, Irak
Halkına yardım ettiği için, Irak’tan kaçan ma-
sum mültecilere kucak açtığı için, İsrail’in her
gün katliamlarına uğrayan Filistin Halkına ku-
cak açtığı için, İsrail’in işgal ettiği Golan Tepe-
leri’ni almak istediği için… Yani mazlum Arap
halkının çıkarlarını savunduğu için ABD Em-
peryalistleri tarafından yıkılması gereken bir ül-
ke konumuna getirilmiştir ve onun adımları atıl-
maktadır.

AB-D Emperyalistleri bu planlarını Irak’ta
hayata geçirdiler ne yazık ki bildiğimiz gibi.
Irak’ın seçilmiş yönetimini, lideri Saddam Hü-
seyin’i ve BAAS Partisi iktidarını yıktılar. Ve
beş milyona yakın masum insanı katlederek ve
beş milyona yakın da masum Iraklının mülteci
durumuna düşürülmesine neden olarak, dokuz
yüz bin Müslüman Iraklı kadının namusunun
kirletilmesine seyirci kalarak, neden olarak, bu-
nu sağlayarak Ebu Garib Cezaevlerinde insanla-
ra karşı en acımasızca, en insanlıkdışı işkence-
leri yaparak Irak Halkını teslim almaya çalışı-
yorlar bildiğimiz gibi. Ve onun yiğit antiemper-
yalist lideri Saddam’ı da asarak hayatına son
verdiler bildiğimiz gibi.

Irak, Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata ge-
çirilmesinde ilk adımlardan biriydi. Ve arkasın-
dan Arap Baharı’nın getirdiği, kendilerinin lehi-
ne işleyen süreçten de yararlanarak, Libya’da da
karşıdevrimi tezgâhladılar. Ve Libya’nın yiğit
lideri Kaddafi’yi de alçakça katlettiler.

Kral Faysal (ortada), Lawrens (sağda)

Bugün Suriye’yi savunmak,
dünya halklarını savunmaktır

12-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarında, 20 Mayıs Pazar günü Derleniş Yayınları’nın
düzenlediği “ABD, AB (AB-D) Emperyalistlerinin Suriye’deki oyunları ve görevlerimiz” adlı Konferansta HKP
Başkanlık Kurulu Üyesi Gürdal Çıngı Yoldaş’ın konuşmasını olduğu gibi yayımlıyoruz.

August Bebel
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“Suriye’de katliam yaşanıyor”
iddiası emperyalistlerin

manipülasyonudur
Ve ABD Emperyalistleri bu alçakça planı

hayata geçirirken, ne yazık ki bizim ülkemizin
Başbakanı da, başlangıçta, “ne işi var yahu NA-
TO’nun Libya’da?” diyen Başbakan Tayyip de;
ABD’nin, “ne oluyor?” sorusu üzerine hemen
çark etti ve Libya operasyonundaki NATO mer-
kezinin de İzmir olmasını kabul etti bildiğimiz
gibi. Yani İzmir’imizi, Libya’yı vuran NATO
uçaklarının komuta merkezi olarak kabul etti.
Ve bildiğimiz gibi Fransa’dan, İtalya’dan kal-
kan NATO uçakları Libya Halkını, Libya Halkı-
nın yeraltı ve yerüstü servetlerini bombalayarak
ve en nihayetinde de Kaddafi’nin konvoyunu da
bombalayarak, Kaddafi’nin hayatını kaybetme-
sine, vahşice, parçalanarak öldürülmesine ne-
den oldular.

Ve bugün de sıra Suriye’ye gelmiş durumda.
Ve Suriye’de işte gözümüzün önünden akan bir
süreç işliyor. Ve topraklarımızda, Suriye’ye sı-
nır topraklarımızda; Hatay’da, Yayladağı’nda,
Samandağ’ında, Antep’te, Kilis’te Suriye’den
kaçan karşıdevrimcilere kucak açılıyor, onlara
Konteynır Kentler kuruluyor, o kamplarda ba-
rınmaları sağlanıyor ve o kamplarda kalanlara
ücretler ödeniyor. Maaşlar ödeniyor, arkadaşlar.
Ve insanlar Suriye’den kaçmaya teşvik ediliyor.

Ve Yayladağı’nda “Özgür Suriye Ordusu”
ya da “Hür Suriye Ordusu” adıyla bir ordu ku-
rularak, bu ordu Türkiye topraklarından gece gi-

diyor Suriye Ordusu ile savaşıyor, dönüyor ge-
liyor Türkiye topraklarına Yayladağı’ndaki
kampa, arkadaşlar.

Ve “Suriye Ulusal Konseyi” adlı karşıdev-
rimci örgüt merkezini İstanbul’umuzda kuruyor.
Ve geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz “Suriye’nin
Dostları” diye de İstanbul’da bir toplantı ger-
çekleştirdiler.

“Suriye’nin Dostları” kimlerdi hatırlarsak;
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya vb. emperya-
list devletler ve ne yazık ki Türkiye, arkadaşlar.
Yani “Suriye’nin Dostları”, aslında Suriye’nin
gerçek anlamda düşmanıdır. Ve bu korsan örgüt,
Suriye’yi bölüp parçalamak isteyen bir yapılan-
madır. Ve işte o örgüt, “Suriye Ulusal Konseyi”
adlı bir muhalefet örgütü, muhalifleri, daha doğ-
rusu emperyalist uşaklarını bir araya getiriyor,
“Özgür Suriye Ordusu” diye bir ordu kuruyor
uluslararası hukuku çiğneyerek ve hiçbir ulus-
lararası kurala uymayarak. Bizim topraklarımız-
dan başka bir ülkenin topraklarına saldırılar ger-
çekleştiriliyor ve Suriye’de kan gövdeyi götürü-
yor deniyor, arkadaşlar. Oysa tarafsız basın
mensupları bu konuda çok net. Yani beynini ve
midesini Parababalarına satmamış basın men-
supları, Suriye’de burjuva medyasının anlattığı
gibi kanın gövdeyi götürmediğini, aksine şehir-
lerin, özellikle Şam merkezli büyük şehirlerin
tamamen sakin, günlük yaşamında olduğunu,
Humus ve Hama gibi birkaç bölgede, karşıdev-
rimcilerin yoğun olduğu birkaç bölgede, olayla-
rın karşıdevrimciler tarafından kışkırtıldığını,
gerçekleştirildiğini söylüyorlar.

“Genel grev Suriye başkentini vurdu” ha-
berlerinin yayımlandığı saatlerde sabaha ka-
dar açık dükkânlarda Şamlılar alışveriş ya-
pıyordu.

“Batı medyasında seçimlere katılımın dü-
şük olduğu söylenmesine rağmen, Esad’ın re-
formlarının da etkisiyle son seçimlere katılım
rekor düzeyde oldu.

“Anayasa değişikliği ile yönetici parti Ba-
as’ın yanı sıra on parti daha seçimlere katıl-
dı. Seçimlerde 7 binden fazla bağımsız aday
da şansını denedi.” (M. Kemal Erdemol, agy)

Mustafa Kemal Erdemol adlı gazeteci bu-
rada anlatıyor ki, Şam’da ve diğer gittiği yerler-
de kesinlikle sükûnet var, herhangi bir çatışma
yok. İnsanlar tamamen işlerinde güçlerinde,
günlük yaşamlarına devam ediyorlar.

Gene birkaç gün önce televizyonda izledim.
Bir programcı Şam’dan program yapıyor. “Bu-
raya gelirken o kadar etki altındaydım ki nasıl
çekim yapacağımı düşünüyordum. Oysa Şam’a
indiğim andan itibaren büyük bir şaşkınlık yaşı-
yorum. Şam’da her şey İstanbul’da şu anda ha-
yat nasılsa Şam’da da (canlı bağlantı yapılıyor)
hayat öyle” diyor, arkadaşlar.

Yani Parababaları medyası olayları manipü-
le ediyor, olayları yönlendiriyor. Ve dünya halk-
larına da neyi pompalıyor hep, sürekli olarak
neyi empoze ediyor?

Suriye’de büyük karışıklıklar var. Ve bir iç
savaş yaşanıyor. Yani Suriye diktatörü Esad,
halkına karşı zulüm uyguluyor, katliamlar ger-
çekleştiriyor. Dolayısıyla Esad yönetimi gitme-
lidir. Yani Suriye’de “insan hakları, özgürlük,
demokrasi” istiyor AB-D Emperyalistleri(!..)

Biz onların “demokrasi” istemelerinin
Irak’ta ve Libya’da hangi sonuçlara yol açtığını
biliyoruz. Balkanlar’da hangi sonuçlara yol aç-
tığını biliyoruz, arkadaşlar. Bir tek Yugoslavya
devletinden 7 devlet çıkardılar. Emperyalist ca-
navarlar dünyanın hangi ülkesine gitmişlerse,
ölüm meleği de onlarla beraber gidiyor, binler,
on binler, milyonlar katliama uğratılıyor. Ame-
rika kıtasına, Latin Amerika’ya, Afrika’ya git-
memize gerek yok. Geçmişe, on yıllar öncesine
gitmemize gerek yok. Libya’da ve Irak’ta daha
dün yaptıklarını görürsek, bugün Suriye’de ne
yapmak istediklerini somutça kavrarız, arkadaş-
lar.

Ve geçtiğimiz yılın sonunda ABD askerleri
Irak’tan çekilirken “son ABD askerleri çekili-
yor” diye tören yapılırken ABD Başkan Yar-
dımcısı Panetta özgür ve birleşmiş bir Irak bı-
raktık diye bir açıklama yapıyordu televizyonla-
ra. Oysa özgür ve birleşmiş bir Irak’ın ne halde
olduğu hepimizin gözleri önünde. 5 milyon ma-
sum insan hayatını yitirdi, 5 milyon yurt içinden
ve yurt dışından mülteci var, 900 yüz bin teca-

vüze uğramış Müslüman kadın var. Dullar, ye-
timler ve öksüzler var değerli arkadaşlar. Ve
Irak fiilen 3 parçaya bölünmüş durumda. Eğer
buysa demokrasi ve özgürlük, dünya halkları
böyle demokrasi ve özgürlük istemiyorlar. On-
ların özgürlükleri ve onların demokrasileri ken-
dilerinin olsun. Yeter ki halkları rahat bıraksın-
lar.

(Alkışlar…)

BOP’un amaçlarından biri de CIA
İslamının hayata geçirilmesidir
Arkadaşlar, AB-D Emperyalistleri Büyük

Ortadoğu Projesi’yle bir şeyi daha hayata geçir-
meye çalışıyorlar.

Nedir o?
Sünni bir hat çizmek istiyorlar bu coğrafya-

da. Bölgemizden başlayarak Ortadoğu’da ve
Afrika’nın batı bölgesinde Sünni bir hat oluştur-
mak istiyorlar. Yani mezhep çatışmaları yarat-
mak istiyorlar, arkadaşlar. Şiilere karşı Sünni it-
tifakı gerçekleştirerek, Sünni çoğunluğu ege-
men hale getirmek ve CIA İslam’ı, Amerikan
İslam’ı, Muaviye-Yezit İslam’ı diye adlandırdı-
ğımız İslamı hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin birincil amaçla-
rından biri de bu. Ortadoğu’nun yeraltı ve yer-
üstü zenginliklerinin, petrolün ve doğalgazın ele
geçirilmesinin ve Batının, ABD’nin sanayi tes-
islerinin büyük ihtiyacı olan doğalgaza ve pet-
role sahip çıkmak, sanayilerinin geleceğini gü-
venceye almak yanında bir de böyle bir İslam,
CIA İslamı, Amerikan İslamı yaratarak Müslü-
man ülkeleri ehlileştirmek, kendilerine tabi kıl-
mak, kendilerine bağımlı kılmak istiyorlar.

Bildiğimiz gibi Tunus’ta başlayan bir süreç-
le birlikte, Ortadoğu’da Politik Devrim girişim-
leri gerçekleşti. “Arap Baharı” diye Tunus’tan
Fas’a, Mısır’dan Yemen’e halk hareketleri ger-
çekleşti. Bu halk hareketleri 40 yıllık satılmış
ABD iktidarlarına karşı eyleme geçtiler ve ikti-
darları aslında vurup devirdiler. Yani Mübarek
iktidardan gitti. Tunus’ta Bin Ali gitti. Ye-
men’de Ali Abdullah Salih gitti ama ne yazık ki
bu hareketler programsız, örgütsüz ve önder-
siz oldukları için, CIA’nın, AB-D Emperyalist-
lerinin güdümüne girmek durumda kaldı. Ve bu
ülkelerde, devrilen yönetimlerin yerine yapılan
seçimlerde de, büyük çoğunlukla seçimleri
Müslüman Kardeşler, Selefiler ya da başka ad-
lar altındaki gerici, Şeriatçı örgütler kazandı.
CIA’nın 1950 yılından bu yana hayata geçirme-
ye çalıştığı Yeşil Kuşak Projesi’nin uygulanma-
sı demek olan “Ilımlı İslam”ı, CIA İslamı’nı ha-
yata geçiriyorlar. İşte Büyük Ortadoğu Proje-
si’nin amaçlarından biri de bu, arkadaşlar.

Ortadoğu’da Arap Baharı denilen ayaklan-

malar başlandığında, Bahreyn’de de halk hare-
ketleri başladı. Bahreyn’de de halk, belli bir ke-
sim, yönetime karşı protesto gösterileri düzenle-
di eylemler yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Peki, Bahreyn’deki hareketi bugün ne kadar
duyuyoruz televizyonlarda ve gazetelerde, arka-
daşlar? Bahreyn’den söz ediliyor mu sıkça?

Edilmiyor.
Niye?
Oysa Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da yapılan

eylemlerin benzerleri Bahreyn’de de yapılıyor.
Ama Bahreyn’den burjuva medyası bir haber
geçmiyor. Bir haber, bir görüntü geçmiyor çok
zorunlu kalmadıkça.

Neden?
Bahreyn’deki Şii muhalefet bu eylemleri

gerçekleştirdiği için. İktidarda bulunan Sünni
yönetim, Şiilerin eylemlerini şiddet kullanarak
bastırıyor. Ve AB-D Emperyalistlerinin de işine
geldiği için, bu eylemleri görmezden geliyorlar.
Çünkü amaçlarıyla birebir uyuştuğu için, Bah-
reyn’deki devlet baskısını; halk hareketlerini,
protesto hareketlerini göstermiyorlar ve orada
“demokrasi, özgürlük” istemiyor ABD Emper-
yalistleri. Aksine Bahreyn Emirliği’nin aynen
devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Yani em-
peryalistlerde oyun bitmiyor. Her şeyi; dini,
mezhebi, parayı, makamı her şeyi kullanıyorlar.
Ve o kullanımlarının sonucunda da kendilerine
satılık yöneticiler, ne yazık ki, bulabiliyorlar.

Tayyipgiller, CIA İslamını
benimsemiştir

İktidarda AKP ve Başbakan Tayyip var.
Müslüman geçiniyorlar. Ve de Sünniler. Ve tel-
evizyonların karşısına geçtiğinde Kur’an’dan
ayetler, sureler okuyor, hadisler aktarıyor, halkı-
mızı Allah’la aldatmaya çalışıyor ve bunda da
belli oranda başarılar elde ediyorlar, ne yazık ki.

Oysa bakın gene o Alman devrimci, az önce
sözünü ettiğim August Bebel, Müslümanlık için
ve Muhammed için ne diyor, arkadaşlar:

“(…) İslam devlet yapısı, Arapların top-
lumsal ve dinsel güdülerine ve çıkarlarına tı-
patıp uyan, bu nedenle de büyük bir heyecan
ve içtenlikle benimsedikleri bir devlet yapı-
sıydı. Muhammed’in kendisi kabilesinin in-
sanlarına, kusursuz ve iyi bir örnek oluşturu-
yordu. Kendisine başvuran herkese bıkıp
usanmadan yol gösteriyor, nasihatler veriyor
ve yardım ediyor ama bu arada çok sade, al-
çakgönüllü, gözü tok bir hayat sürdürmekle
kalmayıp, kendisi ile kabilesinin öteki insanla-
rı arasında en ufak bir biçimsel farka olanak
tanımıyordu.” (A. Bebel, agy, s. 43-44)

Oysa bizim Tayyip’e bakın. Villalarda otu-
ruyor. Oğlunun “gemicikleri” var. Fabrikaları
var. Milyon dolarlarla, milyar dolarlarla oynu-
yor.

Türkiye’nin en büyük Parababası, en büyük
Finans-Kapitalisti Rahmi Koç 2001 yılında “bir
milyar doları var” dedi Tayyip için. Ve Tayyip
buna itiraz etti mi, arkadaşlar?

Etmedi.
Bir Almanın gördüğü, “kendi kabilesinden

insanlardan hiçbir farkı yoktu” dediği Hz. Mu-
hammed’le, Tayyip’in ne ilgisi var, arkadaşlar,
sorarım size. İnsanlığınıza, vicdanınıza hitap
ederim…

Irak’ta ABD askerleri Müslümanların kanını
oluk oluk dökerken, cezaevlerinde olmadık iş-
kenceleri yaparken Tayyip ne diyordu?

“Kahraman ABD askerlerinin ülkelerine
sağ salim dönmesi için Allah’ıma dua ediyo-
rum.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne diyordu,
hatırlarız arkadaşlar?

“Dünya barışı için, barışı korumak, barı-
şı yapmak için, son 50 senede dünyada en çok
Amerikalılar kendi çocuklarını feda etmiş-
lerdir.”

İşte bunların Müslümanlıkları bu kadar!
Bunların İslam anlayışları bu!

Onların dini Muaviye, Yezit dini. Onların İs-
lam’ı CIA İslam’ı, Amerikan İslam’ı, arkadaş-
lar.

Biz hem yayınevi olarak hem de mensubu,
yöneticisi olduğum Parti olarak, Kurtuluş Parti-
si olarak, Hz. Muhammedt’in ve Dört
Halife’nin geleneklerine sonuna kadar sahibiz.
Onların ideallerini paylaşıyoruz. Ve onların ide-
allerini gerçekleştireceğimizi söylüyoruz.

İşte Hıristiyan kökenli diyelim, bir August
Bebel, Muhammed’i böyle tanıyor, böyle anla-
tıyor.

İşte biz, bu Muhammed’i benimsiyoruz ve
savunuyoruz, Tayyipgiller’in İslamı’nı, CIA İs-
lamını değil! O din, o İslam Yezit dini, Muavi-
ye dini.

(Alkışlar…)

Ve yüzyıllar öncesinden Ömer Hayyam,
bakın bizim Tayyip’e ve satılmış bütün yöneti-
cilere nasıl sesleniyor, arkadaşlar:

(iceleri geldi, neler istediler;
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler;

Sen hiç gitmeyecek gibisin, değil mi?
O gidenler de hep senin gibiydiler.

Tayyip’e bunu söylüyoruz: Sen de geldin,
gideceksin… İnsan geldin insan gibi git. ABD
Emperyalistlerine boyun eğme. Dinine, vatanı-
na sahip çık. Libya’yı, Irak’ı nasıl böldülerse,
Suriye’yi nasıl bölmek istiyorlarsa, Türkiye’yi
de en az üçe bölmek istiyorlar.

Eğer senden bunu istersek çok mu şey iste-
riz?

Allah seni ıslah etsin dersek, Allah seni ıslah
eder mi?

Sanmıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarına ba-
kınca senin gerçek İslamiyet’le, Hz. Muham-
med’le ve Dört Halife’yle hiçbir ilgin yok. Sen
kendi küçük çıkarlarını, şu dünyadaki üç günlük
ömrünü makam, şöhret, para için ABD Emper-
yalistlerine satıyorsun. Oysa bak, yüzyıllar ön-
cesinden Hayyam yine sana ve senin gibilere
sesleniyor: Ne diyor bak:

Girme şu alçakların hizmetine:
Konma sinek gibi pislik üstüne.
İki günde bir somun ye, ne olur!
Yüreğinin kanını iç de boyun eğme.

İşte biz, Ömer Hayyam’ın tarif ettiği gibi,
yüreğinin kanını içip de boyun eğmeyen yöneti-
ciler istiyoruz. Böyle yiğit, böyle namuslu yö-
neticiler istiyoruz.

Bunu kim gerçekleştirecek, arkadaşlar?
Bunu Partimiz gerçekleştirecek.
Birinci Kuvayimilliye’nin sonucunda kurul-

du vatanımız. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu

vatanı bize emanet ettiler. Birinci Emperyalist
Evren Savaşı’nın sonucunda parçalanmış, lime
lime edilmiş, her bir parçası kapanın elinde kal-
mış Osmanlılıktan bugünkü Türkiye Cumhuri-
yeti’ni çıkarttılar. Ve onlar, yokluk ve yoksul-
luklar içinde savaştılar İngiliz ve Fransız Em-
peryalistlerine karşı.

İşte dün 19 Mayıs’tı. Mustafa Kemal’in em-
peryalizme karşı savaşı başlatmak üzere Sam-
sun’a çıktığı gündü.

Ama bugünkü iktidar, Tayyipgiller ne yaptı-
lar?

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının hangi
amaca hizmet ettiğini küllemek, gizlemek ve o
çıkışın sonucunda nelerin gerçekleştiğini göz-
den kaçırmak için ellerinden gelen her şeyi yap-
tılar. Bir haftaya yaydılar.

Sadece 19 Mayıs’ı mı?
29 Ekim’i de kutlamıyorlar, 30 Ağustos’u da

kutlamıyorlar bildiğiniz gibi.
Niye?
Çünkü onlar, o tarihler Türkiye Halkına,

Türkiye Halklarına hep emperyalizme karşı ve-
rilmiş mücadeleyi hatırlatıyor. Emperyalizme
karşı açılmış bayrakları ve kazanılmış zaferleri
hatırlatıyor.

İşte onların izini, tozunu tarihten silmeliler
ki Türkiye Halkları emperyalistlere boyun eğ-
sinler, köle olsunlar, kul olsunlar. Yeraltı ve yer-
üstü servetlerinin sömürülmesine, kendilerinin
en aşağılık zulümlere uğratılmasına ses çıkar-
masınlar.

Ama yanılıyorlar. Yani AB-D Emperyalist-
leri de yanılıyor, onların uşakları, bütün yöneti-
cileri de yanılıyorlar, bizim Tayyipgiller de ya-
nılıyorlar…

Türkiye Halkları bu aşağılık gidişe asla izin
vermeyecek. Birinci Emperyalist Evren Sava-
şı’ndan sonra dört yıl gibi uzun süren bir savaş-
tan sonra, Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan, sonra
emperyalistleri nasıl yenilgiye uğrattıysa, vere-
ceği İkinci Kurtuluş Savaşı’yla da emperyalist-
leri bir kez daha yenilgiye uğratacak. Ve Anti-
emperyalist, Antifeodal, Antişovenist mücade-
lesiyle Türkiye Halklarını kurtuluşa götürecek-
tir.

(Alkışlar…)

Ortadoğu, Suriye ve dünya
halklarını sonuna kadar

destekleyeceğiz
Ve bizim Önderimiz ve bizim Usta’mız Hik-

met Kıvılcımlı, 1970 yılında 12 Mart Faşizmin-
ce idamla yargılandığı günlerde, kanser hastası
iken ve 12 ameliyat geçirdikten sonra, bir teda-
vi umudu bulur muyum diye çıktığı yurtdışında,
kısa bir müddet kaldığı Suriye’de, Suriye’yi an-
latır bizlere, arkadaşlar.

Ve Suriye BAAS Partisinin ve Suriye yöne-
ticilerinin nasıl içtenlikle sosyalizmi benimse-
diklerini, Arap Birliği’ni sağlamaya çalıştıkları-
nı, vatanlarının birliğini sağlamaya çalıştıklarını
anlatır bize. Yani bizim Usta’mız Birinci Kuva-
yimilliye savaşına elde silah katılmış daha 17
yaşında ve son soluğuna dek emperyalizme kar-
şı kararlıca mücadele etmiş bir önderdir. Ve bi-
zim önderimiz, dünyanın bütün devrimci önder-
leri gibi, mazlum halkların yanında olmuş, her
zaman onların çıkarlarını savunmuş ve bu uğur-
da ölümü seve seve göze almıştır.

Ve bugün ABD Emperyalistleri, CIA İslam-
cıları, Amerikan İslamcıları, dünya halklarını
kan revan içinde bırakırken, Irak’ta katliamlar
yaparken, Libya’da Kaddafi’yi katlederken, Su-
riye’de katliamlar gerçekleştirirken bizlerle-
Partimizle eşzamanlı olarak bu halkları kimler
savunuyor biliyor musunuz, arkadaşlar?

En başta Küba. Sosyalist Küba ve sosyalist
Venezüella savunuyor. Chavez savunuyor, Fidel
savunuyor. İşte arada binlerce kilometre olması-
na rağmen o devrimci önderler, devrimci ufuk-
larıyla, devrimci bilinçleriyle ABD Emperyaliz-

mine karşı çıkıyorlar ve bu halkların
mücadelesini sahipleniyorlar. Yani
halklar nerede olursa olsun kardeşler ve
bu önderler bunu biliyorlar.

O bakımdan biz Suriye halkını da
sonuna kadar destekliyoruz, arkadaşlar.

Yönetimlerinin yanlışları yok mu-
dur? Kaddafi’nin, Saddam’ın yanlışları
yok muydu?

Elbette vardı. Ama o halkın soru-
nuydu. O halkların sorunuydu. Onların
karar vereceği bir şeydi. Bir başka em-
peryalist ülkenin gelip zorla yönetim-
den ve iktidardan, ülkesinden, canından
etmesine hiçbir zorunluluk yoktu.

İşte o bakımdan bugün Suriye’yi sa-
vunmak Türkiye’yi savunmaktır. Bu-
gün Suriye’yi savunmak emperyalizme
karşı Ortadoğu’yu savunmaktır, dünya
halklarını savunmaktır.

İşte biz, bu yüzden de Suriye’yi so-
nuna kadar savunmaya, Suriye yöneti-
mini sonuna kadar savunmaya devam
ediyoruz ve edeceğiz. Şu ana kadar Su-

riye halkıyla çeşitli dayanışma eylemleri ger-
çekleştirdik, bundan sonra da gerçekleştirmeye
devam edeceğiz. Çünkü Suriye Halkı yalnız de-
ğildir. Çünkü onların kaderleriyle bizim kader-
lerimiz ortaktır. O yüzden Suriye’yi sonuna ka-
dar savunuyoruz. ABD Emperyalizminin Suri-
ye’yi bölme parçalama planlarına da sonuna ka-
dar karşı çıkıyoruz ve çıkacağız, değerli arka-
daşlar.

Emperyalistler bugün Suriye konusunda ba-
şarılı olamıyorlarsa, ki olamadılar şu ana kadar,
bir nedeni daha var, onu da belirtmeden geçme-
yelim. Rusya ve Çin’in tutumu yüzünden, arka-
daşlar. Rusya ve Çin, Libya’da uğradıkları hezi-
metten sonra emperyalistlere, kendileri de, Rus-
ya özellikle, emperyalist bir devlet bildiğimiz
gibi ama aralarında çıkar çelişkisi olduğu için,
ABD Emperyalistlerinin tezgâhına düştükleri
için Libya’da, Libya yönetimi devrildikten son-
ra kendilerine hiçbir pay verilmediği, düşmedi-
ği için, bugün Suriye’yi savunmak durumunda
kalıyor. O yüzden, Rusya’nın ve Çin’in Suri-
ye’yi savunması sonucunda da, ABD Emperya-
listleri planlarını hayata geçirmekte şu an için
başarılı olamıyorlar. Bu işin bu yanını da gör-
memiz gerekiyor.

Dolayısıyla bu Konferansımızla bir kez daha
Suriye Halkına desteğimizi duyurmaya çalıştık.
Ve bundan sonra da duyurmaya devam edece-
ğiz. Ve Türkiye topraklarında da emperyalistle-
rin bu oyunlarını gerçekleştirmesine izin verme-
yeceğiz. Vatanımızın Yugoslavya gibi, Irak gibi,
Libya gibi bölünüp parçalanmasına izin verme-
yeceğiz. Ve bu topraklarda Demokratik Halk İk-
tidarını mutlaka gerçekleştireceğiz.

Halklar eşit, özgür, insanca bir yaşam sürdü-
recekler bu topraklarda. Ve bütün dünyada er
geç böyle bir yönetim iktidara gelecek. Dünya
insanlığı Küba lideri Fidel’in söylediği gibi,
sosyalist bir aile olacak. Bundan adımız gibi
eminiz.

Teşekkür ederim, arkadaşlar.�

Ömer Hayyam
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Projesi ya da Geniş-
letilmiş Ortadoğu Projesi kapsamında devam
ettirdikleri son saldırılardan bir tanesi de Suri-
ye’de yaşanmaktadır. Amaç; dünyanın 1000
parçalı eyalet devletçiklere ayrılması stratejisi-
nin bir gereği olarak Suriye’de rejimin değişti-
rilmesi ve bu ülkenin de minik devletçikler ha-
linde parçalara ayrılmasıdır.

AB-D Emperyalistleri bu amaçlarına ulaş-
mak için yaklaşık 1,5 yıldan bu yana (Mart
2011’den beri) Suriye’deki mezhep çatışmala-
rını, etnik kimlikleri ve komşu ülkelerin em-
peryal amaçlarını kullanmaktan çekinmemek-
tedirler.

Uluslararası Emperyalistler, Suriye’ye kar-
şı başlattıkları bu yeni Haçlı Seferi’nde artık
ellerini ateşe sokmamakta, bunun yerine maşa
kullanmaktalar. Zira Irak’ta, Afganistan’da
boylarının ölçüsünü aldılar. Libya’nın petrolle-
rini ise güçleri oranında paylaştılar, fakat Suri-
ye’de işlerin öyle kolay gitmeyeceğini gördük-
leri için, taşeronlarla, tetikçilerle bu saldırıyı
götürmekteler.

Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı, Başbakan-
lık, Dışişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar gi-
bi yürütme organlarını işgal eden şüpheliler,
komşu Suriye Devleti’ne karşı sürekli saldır-
gan ve tahrik edici bir üslup kullanarak, ülke-
mizi AB-D Emperyalistlerinin pis çıkarları uğ-
runa hızla savaşa sürüklemektedirler. Yıllardır
barış içinde dostça yaşamış Suriye ve Türkiye
Halklarını birbirine düşman etmek için uğraş

vermektedirler.
Şüphelilerin, her biri ayrı bir suç kapsamın-

da olan eylemlerine bazı örnekler verirsek:
Daha bir buçuk yıl öncesine kadar Suriye

ile ortak bakanlar kurulu toplantısı yaptıkları;
şüphelilerden T. Erdoğan’ın ağzından; “biz
Esad’la kardeşiz hatta kardeşten daha yakı-
nız”diye açıklamalar yapıldığı ve ailecek ortak
tatillere çıkıldığı halde, bir anda aynı Suriye
Liderine karşı “diktatör, eli kanlı katil, zaten
babası da katliamcıydı, eninde sonunda yı-
kılacak” gibi ve hatta daha ağır sözlerle saldır-
maya başlamıştır. Böylece ABD ve AB Emper-
yalistlerinden daha fazla savaş kışkırtıcılığı
yapmaktadır.

Yine AB-D Emperyalistlerinin emirleri
doğrultusunda şüpheliler, topraklarımızda ku-
rulu kamplarda CIA ve MOSSAD ajanları tara-
fından eğitilen katillere, sınırdan Suriye’ye ge-
çerek acımasız katliamlar yaptırmaktadırlar.
Bu katillerin gizlice Suriye’ye geçerek sayısız
katliam yaptıklarını, şehirleri yakıp yıktıkları-
nı, üzerine de emperyalistlerce dağıtılmış si-
lahlarla fotoğraf çektirdiklerini görmekte, ga-
zetecilerin bizzat bu katillerle yaptıkları röpor-
tajlardan kendi ağızlarından öğrenmekteyiz.
Oysa yürütme organının başındaki şüpheliler,
bırakalım bunlara engel olmayı, ABD, AB ve
NATO’dan aldıkları emirler doğrultusunda
yaptıkları tüm açıklamalarla bu çapulcu katil
sürüsünü kışkırtmaktalar ve komşu Suriye dev-
letine karşı saldırıları boyutlandırmaktadırlar.

Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin Hula ken-
tinde asker üniformalı 800 civarında bir saldır-
gan tarafından bir katliam yapılmıştır. Bu kat-
liamı Suriyeli askerlerin yaptığı tüm dünyaya
duyurulmuş ve BM Genel Sekreteri dahil Suri-
ye devletini kınama açıklamaları yapılmıştı.
Oysa bu katliamla eş zamanlı olarak, ülkemiz-
de barındırılan, korunan, silahlandırılıp eğiti-
len ve bir kısmı başka ülkelerden getirilen (iç-
lerinde El Kaide militanlarının da olduğu) ha-
inlerin kaldığı iki bölgeden biri olan Kilis’teki
kampta; aralarında bir kavga çıktı Polis araya
girip kavgayı yatıştırdı. Bu arada da bir genel
sayım yaptı. Resmi kayıtlara göre kampta
12.500 “sığınmacı” olması gerekirken, sayım
sonucunda 11.500 kişinin var olduğu tespit
edildi. Yani 1000 kişi kampta yoktu, o anda.
Hula’daki katliamı da 800 silahlı saldırganın
yaptığı iddia edilmektedir. Tüm namuslu aske-
ri ve siyasi stratejistler, katliamı bu kamptan
giden o 1000 kişinin yaptığında hemfikirdir.
Kaldı ki, olaylara ilişkin internete düşen video
görüntüleri de bu görüşü doğrulamaktadır. Kat-
liamcıların hepsi için birer askeri üniforma bu-
lunmuştur. Fakat postal bulunamamıştır.
Önemli bir bölümünün ayağında sivil ayakka-
bılar vardır. Herhalde bu kadar ayrıntılı düşün-
meye gerek görmemişler. Üzerlerinde ünifor-
malar uydurulduğundan, bunların asker oldu-

ğunu herkese inandırırız, demişler. Bu açık sa-
vaş hilesine kimsenin inanması beklenemez.
Ancak emperyalistler, ülkemiz topraklarını
kullanarak gerçekleştirdikleri bu olayda da,
dünya kamuoyunu kandırmak için, yok yere
109 masum insanı acımasızca katlettirmişler-
dir. Bu tür saldırıların ülkemiz topraklarında
organize edilip ve bizzat topraklarımızdan ha-
reket ederek komşu ülkenin şehirlerinin kan
gölüne çevrilmesi ve dolayısıyla ülkemizin de
olası bir Suriye saldırısında ilk vurulacak hedef
haline getirilmesi de şüpheliler tarafından işle-
nen suçun başka bir boyutudur.

Şüphelilerin bu eylemleri, TCK’nun 304.
Maddesinde düzenlenen “Yabancı devleti Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı savaş açma-
sı için tahrik” ve “Bu amaca yönelik yabancı
devlet yetkilileriyle (AB-D ile) işbirliği yap-
mak” suçlarını oluşturduğu gibi, yine
TCK’nun 306. Maddesinde düzenlenen “Ya-
bancı Devlet Aleyhine Asker Toplama” suçu-
nun kapsamına girmektedir. Aynı eylemler içti-
ma halinde, eylemlere zımnen destek olanlar,
göz yumanlar açısından (özellikle diğer bakan
ve milletvekilleri açısından) TCK’nin 279.
maddesi ile düzenlenen “Kamu Görevlisinin
Suçu Bildirmemesi” suçunu, 281/2 maddesin-
de düzenlenen “Kamu Görevlisinin Suç Delil-
lerini Gizlemesi” suçunu ve en lehe yorumda
283. Maddede düzenlenen “Suçluyu Kayırma”
suçunu oluşturmaktadır.

Ayrıca şüpheliler, Suriye hava güvenliğini
test etmek için gizlice Suriye’ye gönderdikleri
savaş uçağımızın düşürülmesiyle gencecik pi-
lotlarımızın katledilmesine de neden oldular.
Pilotlarımızın naaşları ve uçağın parçaları bu-
lununca acı gerçek iyice ortaya çıkmıştır ki,
uçağımız füze ile düşürülmediği gibi, “pilotla-
rımızda da kurşun izi vb. yaralara rastlanıl-
mamıştır.” Pilotlarımıza yapılan otopsiden
sonra Milli Savunma Bakanı tarafından ancak
bu kadar açıklama yapılmasına ve olayın ger-
çek boyutu halkımızla
paylaşılmamasına rağ-
men, komşu Suriye’ye
karşı başlatacakları sa-
vaşa halkı ikna etmek
için şüpheliler, bu
uçak düşürülmesi ola-
yında yarattıkları de-
zenformasyonla açık-
ça Dünya ve Türkiye
kamuoyunu yanıltmış-
lar ve suç işlemişler-
dir.

18 Temmuz 2012
günü öğlen saatlerin-
de, CIA ve MOSSAD
tarafından Şam’da bu-
lunan ulusal güvenlik
binasına düzenlenen
bombalı saldırıda, Suriye Savunma Bakanı ve
Genelkurmay Başkan Yardımcısı ile birlikte
üst düzeyde dört kişi katledildi.

Bu kanlı saldırının gerçekleştirildiği saat-
lerde Gabon Cumhurbaşkanı ile birlikte bir ba-
sın toplantısı düzenleyen şüphelilerden Abdul-
lah Gül; “Daha önce de söyledik, Suriye’yi
bu günlerde görmek istemezdik ama maale-
sef Suriye o günlere gelmiştir. Gördüğüm ka-
darıyla bundan sonra ne yapılsa çok geçtir ve
yapılan her şey de çok azdır. Bunu söylemek-
ten gerçekten çok büyük üzüntü duyuyorum
ama işler bu noktaya gelmeden bunları söyle-
diğimiz için bugün bunları söylüyorum. Artık
meşruiyeti tamamen kaybolmuş bir yönetim
var. Kendi halkını bu kadar bombaladıktan
ve bu kadar ölümlerden sonra çok süratli
bir şekilde yapılacak şey halkın iradesinin
açık bir şekilde ortaya konacağı yeni yöne-
timdir.” diye açıklama yapmıştır.

Bu açıklamalar, açıkça, kanlı katillere arka
çıkan beyanlardır. Başka bir ifade ile bu sözler;
“biz size dememiş miydik, bu saldırılar size
müstahak” anlamına da gelmekte olup, Suriye
Devletine tehditler savurmaktır.

Şüpheli A. Gül’ün katliamdan hemen sonra
ağzından çıkan bu sözlerin, şüphelinin sahibi
işgal ettiği makam itibariyle, komşu Suriye
Devleti’ne karşı “hasmane hareket” ve “savaşa
tahrik” içerdiği çok açıktır.

Bilindiği gibi;
5237 Sayılı TCK’nin “Devlete karşı sava-

şa tahrik” suçunu düzenleyen 304. maddesin-
de; “Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı
savaş açması veya hasmane hareketlerde
bulunması için yabancı devlet yetkililerini
tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak
yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan
kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Tahrik fiilinin basın ve ya-
yın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza

üçte bir oranında artırılır.” hükmü yer al-
maktadır.

Dolayısıyla şüpheli A. Gül’ün yukarıdaki
sözleri basın yayın yolu ile işlediği sabit oldu-
ğundan cezanın ağırlaştırılmış hadden tayin
edilmesi gerekmektedir.

Aynı yasanın “Komşu devlete karşı has-
mane hareket” başlıklı 306. Maddesinde ise;
“Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı
karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak,
yabancı bir devlete karşı asker toplayan ve-
ya hasmane hareketlerde bulunan kimseye
beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ve-
rilir” denilmektedir.

Yukarıdan beri anlatılan ve sadece birkaç
örneği verilen bu eylemleri ile tüm şüphelilerin
VATANA İHANET suçu ile birlikte, komşu
Suriye devletine karşı hasmane hareket ve sa-
vaşa tahrik suçlarını işledikleri ve işlemeye de-
vam ettikleri sabittir. Bunların taşıdıkları sıfat-
lara göre bakan olanlar Yüce Divan’da, bakan-
lık sıfatı olmayan milletvekilleri ise yeni Te-
rörle Mücadele yasası uyarınca Bölge Ağır Ce-
za Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırıl-
maları gerekir.

Şüphelilerden Abdullah Gül ve Tayyip Er-
doğan’ın Suriye sorununda böylesine pervasız
ve kraldan çok kralcı bir tavır almalarının ana
nedeninin CIA tarafından önlerine konan dos-
yalardan dolayı kendi çıkarlarını korumak
amaçlı olduğu günlük basında sıkça yer almak-
tadır.

Örneğin;
* 24 Mayıs 2003 tarihli Vatan Gazetesi’nde

şüpheli A. Gül’ün zamanın ABD Dışişleri
Bakanı Powell ile 2 (isan 2003 günkü gö-
rüşmelerinde “2 sayfa 9 maddelik bir gizli”
anlaşma yaptıkları yazmaktadır.

* 2010 yılı sonlarına doğru yayımlanan Wi-
kileaks belgelerinde, dönemin ABD Ankara
Büyükelçisi Eric Edelman tarafından geçilen,
şüpheli Tayyip Erdoğan’ın İsviçre Bankaların-

da 8 ayrı hesabının olduğu bilgisinin yayınlan-
masından sonra; 03/12/2010 tarihinde müvek-
kil Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
adına tarafımızdan Başsavcılığınıza suç duyu-
rusunda bulunulmuştu. Anılan suç duyuru-
muz 2010/3633 Soruşturma (olu dosyada
işlem görmektedir.

Bu Wikileaks belgelerinde; ülkemizdeki si-
yasi iktidarın çeşitli yolsuzluklarından örnekler
verilmiş ve “bu yolsuzluklar nedeniyle istifa
eden bir bakandan” da söz edilmişti. Wikile-
aks tarafından yayınlanan bu bilgiden sonra,
ilk dönem AKP Hükümetlerinde ekonomiden
sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı-
lığı görevini yürüten Abdüllatif Şener; belge-
lerde adı geçen bakanın kendisi olduğunu doğ-
rulayarak “İktidar zenginlerinin varlıkları ya-
sallaştığı ve servetleri açığa çıktığı zaman TÜ-
SİAD üyeleri onların yanında orta sınıfa dö-
necektir. Bu servetler ortaya çıkmadı. Orada
burada saklanan var. Başka ülkelerde yatı-
rımlar var.”diye gazetelere açıklama yapmıştı.
(14 Aralık 2010 tarihli Vatan Gazetesi’nde
Güngör Mengi’nin köşe yazısında bu bilgiler
mevcuttur.)

Abdullatif Şener’in daha başka iddialarının
da bulunduğu bu belgelerle birlikte yine tarafı-
mızca Sayın Savcılığınıza 21/12/2010 tarihin-
de “Soruşturma Genişletilmesi” talepli bir
başvuruda daha bulunulmuştu.

* Şüphelilerin bu yolsuzluklarıyla ilgili
CIA ve MOSSAD’ın elindeki dosyaların za-
man zaman kendilerine hatırlatıldığı ve bu pis
ilişkilerinin deşifre edilmemesi uğruna emper-
yalistlere teslim olduklarına dair kamuoyuna
yeni bilgiler gelmektedir. Bunlardan bir tanesi
de 25 Temmuz 2012 tarihli Aydınlık Gazete-
si’nde Sabahattin Önkibar’ın “Kendini
Kurtarmak İçin Türkiye’yi Böldürüyor”
başlıklı yazısıdır. Yazıyı aynen aktarıyoruz:

“Dün bir dostum aradı ve sordu:
“- Yahu bu Tayyip çıldırdı mı?

“- (iye?
“- (iyesi var mı, göz göre göre ülkeyi

bölünmeye götürüyor. Kuzey Irak’tan sonra
bir de Kuzey Suriye çıktı basımıza. Bu Kürt
işi Türkiye’yi böler... Erdoğan görmüyor
mu bunu?

“- Elbette görüyor ama mecbur!
“- (asıl mecbur!
“- 1970’li yıllardan yani gençliğinden

beri MSP hareketi ile siyasette olan Tayyip
Erdoğan bu halka adeta gökten inen Mesih
ya da kurtarıcı diye lanse edilip iktidar
yapılmadı mı? İşte simdi tahsilât zamanı.
Erdoğan’dan bedel ödemesi isteniyor ki
maalesef bu bedel ülke bütünlüğüdür.

“- Bunu biraz açar mısın?
“- AKP’yi ABD kurdurmadı mı? Keza

Tayyip Erdoğan daha Başbakan ve mebus
bile olmadan Batı başkentlerinde ve Beyaz
Saray’da eller üstünde ağırlanmadı mı?
Ağırlandı ve on yıldır baş tacı edildi ise
bunun bir anlamı ve karşılığı yok mu?
Tayyip Erdoğan ılımlı İslam ve BOP bağ-
lamında seçilen bir figür ya da rol model!

“- Evet...
“- Soğuk savaş süreci sonrasında Em-

peryalizm, üreten ve gelecek yüzyıla ipotek
koyan Uzak Asya’ya karsı enerji hav-
zalarını kuşatarak önlem almak ve yol
kesmek istiyor. İşte Tayyip Erdoğan bu pro-
jede bir figür... Aslında ABD ilk hamlesini
Özal ile yapmıştı lakin TSK oyuna gelmemiş
ve merhum (ecip Torumtay ile o oyunu boz-
muştu.

“- Peki bugün?
“- Bugün iktidara taşınan AKP ile be-

raber yapılan malum operasyonlarla TSK
artık ehlileştirildi yani teslim alındı. Dola-
yısıyla proje realize safhasında. Adına BOP
denen projede, bölgemizdeki Şii hattına
karsı Sünni bir hat oluşumuna ilaveten
Müslüman bir İsrail’in yani Büyük Kürdis-

tan’ın inşası da var ve
Tayyip Erdoğan bu iki
projenin en önemli du-
varcı ustası!

“- (e yani Tayyip
Erdoğan bu bölünme
fikrini baştan benim-
semiş miydi?

“- Bu tür şeyler am-
balajla olur. CIA tıpkı
Özal’a dediği gibi Er-
doğan’a da, “Kürtler
yüzyıllardır olduğu gibi
bundan sonra da sizin
uhdenizde olsun ama
bunun için milli ve
üniter devlet yapınızı
tasfiye edip federasy-
ona geçmeniz gerekiy-

or” dedi. ABD ya da CIA siyasal İslam
geleneğinden gelen Özal ve Erdoğan gibi-
lerin, ümmetçi saplantılarının yani
Atatürk’ün kurduğu milli devlete olan
karşıtlıklarının farkında. Tabii hadisenin
Osmanlı’yı yeniden ihya etme saplan-
tılarının ötesinde, özel boyutları da var.

“- (e gibi?
“- Küresel Emperyalizm bu gibi büyük

projelerde kontr-garanti metodu izler ve
havucun yanı sıra sopayı da gösterir. Zerre
tereddütüm yok bugün Türkiye’yi yönetenler
bazı özel dosyaları bağlamında rehin alın-
mışlardır ve kendilerini kurtarmak adına em-
peryalizme uşaklık yapıyorlar ama yaptıkları
ihaneti kendilerince güya kutlu şekillerde am-
balajlıyorlar. Daha önce de yazdım, önceki
CIA Başkanı LeonPanetta’nın 5 günlük sır
Ankara ziyareti önemli. Çok eminim ki o zi-
yarette tehdit ve şantaj dosyaları birilerinin
önüne kondu!.. Buna bir de sıcak para
kıskacında olan Türk ekonomisini de eklemek
gerekiyor. Erdoğan’ı sarsacak ve belki de yı-
kacak en temel olgu ekonomik buhrandır ki
Tayyip Erdoğan bunu bildiğinden sıcak
paranın efendisi olan Washington’un bir
dediğini iki etmiyor.

“- Peki ya muhalefet, halk ve kamuoyu?
“- Türkiye’de bugün halk dediğin zümre

inançla afyonlanmış ve Ergenekon gibi ter-
tiplerle susturulup sindirilmiş bir sürü...

“CHP ile MHP zaten işbirlikçi yani
majestelerinin muhalefeti konumunda...
Kamuoyunu oluşturan araçların tamamına
yakını da fethedildi... Buna paralel olarak
Tayyip Erdoğan siyaset mühendislikleri ve
iktidar gücü ile yeni milli bir muhalif
yapının oluşumunu engelliyor. Görüyor-
sunuz AKP’den kaçacak oyların gidebile-
ceği adresleri (uman Kurtulmuş olayı mis-
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maktadırlar. Bu katillerin gizlice Suri-ye’ye
geçerek sayısız katliam yaptıklarını, şehir-
leri yakıp, yıktıklarını, üzerine de emperya-
listlerce dağıtılmış silahlarla fotoğraf çek-
tirdiklerini görmekte, gazetecilerin bizzat
bu katillerle yaptıkları röportajlardan kendi
ağızlarından öğrenmekteyiz. Oysa yürütme
organının başındaki yukarıda adı geçen
şüpheliler, bırakalım bunlara engel olmayı,
ABD, AB ve NATO’dan altıkları emirler
doğrultusunda yaptıkları tüm açıklamalarla
bu çapulcu katil sürüsünü kışkırtmaktalar
ve komşu Suriye Devletine karşı saldırıları
boyutlandırmaktadırlar” diyerek, bu eylem-
leri şu şekilde nitelendirdi:

“Şüphelilerin bu eylemleri, TCK’nun
304. Maddesinde düzenlenen “Yabancı
devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
karşı savaş açması için tahrik” ve “Bu ama-
ca yönelik yabancı devlet yetkilileriyle
(AB-D ile) işbirliği yapmak” suçlarını oluş-
turduğu gibi, yine TCK’nun 306. Madde-
sinde düzenlenen “Yabancı Devlete Aleyhi-
ne Asker Toplama” suçunun kapsamına gir-
mektedir. Aynı eylemler içtima halinde, ey-
lemlere zımnen destek olanlar, göz yuman-
lar açısından (özellikle diğer bakan ve mil-

letvekilleri açısından) TCK’nun 279. mad-
desi ile düzenlenen “Kamu Görevlisinin
Suçu Bildirmemesi” suçunu, 281/2 madde-
sinde düzenlenen “Kamu Görevlisinin Suç
Delillerini Gizlemesi” suçunu ve en lehe
yorumda 283. maddede düzenlenen “Suçlu-
yu Kayırma” suçunu oluşturmaktadır”

Açıklama sırasında sık sık “Gün Gele-
cek, Devran Dönecek, Tayyipgiller Halka
Hesap Verecek”, “Katil ABD Ortado-
ğu’dan Defol”, “Yaşasın Halkların Kar-
deşliği” gibi sloganlar atıldı.

Açıklamanın ardından Partili Hukukçu-
larımız Av. Metin Bayyar ve Av. Doğan
Erkan Yoldaşlar, hazırlanan suç duyurusu
dilekçesini sunmak üzere Adliyeye girerek
görevli savcılığa müracaatlarını ulaştırdılar.

Tayyipgiller’in ve ağababaları olan AB-
D Emperyalistlerinin doğrudan ya da do-
laylı olarak iştirak ettikleri tüm suçlardan
bir gün mutlaka yargılanacakları ve ceza-
landırılacaklarına olan inancımızla biz de
tekrar ediyoruz:

Gün Gelecek, Devran Dönecek, ABD
Halklara Hesap Verecek!

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

Halkın Kurtuluş Partisi’nden Tayyipgiller
hakkında Suç Duyurusu

Baştarafı sayfa 1’de

ANKARA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI’NA

Halkın Kurtuluş Partisi’nden Tayyipgiller Hükümeti hakkında suç duyuruları
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ali bir bir kapattırıyor... Kısacası
Türkiye’de iç dinamikler maalesef hadım
edilmiş durumda.!

“- Kısa vadede beklentin?
“- Esad gider ve Suriye bölünürse Türki-

ye’yi bütün tutmak mümkün olmaz. Keza
Kürdistan macunu artık tüpten çıkmıştır ve
geri dönüşü imkânsız görünüyor... Benim
tek ümidim Rusya-Çin-İran blokunun
Küresel Emperyalizme direnmesi ve BOP’a
dikilmesidir. Onlar da pes ederse bizim açı-
mızdan yüz yıl sonra Sevr hayata geçer.”
(Aydınlık, 25 Temmuz 2012)

Görüldüğü gibi, şüpheli T. Erdoğan’ın biz-
zat CIA şefi ile yaptığı görüşmeden sonra Suri-
ye’deki gelişmeler farklı mecralara sürüklen-
miştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, şüpheli A.
Gül’ün zamanın ABD Dışişleri Bakanı Colin
Powell ile “2 sayfa 9 maddelik bir gizli” anlaş-
ma imzalaması, Wikileaks belgelerinde, döne-
min ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman
tarafından geçilen bilgiye göre, diğer şüpheli
Tayyip Erdoğan’ın İsviçre Bankalarında 8 ayrı
hesabının olması, yine S. Önkibar’ın yazdığına
göre; CIA Başkanı’nın yaptığı görüşmede şüp-
helilerin önüne konulduğu iddia edilen dosya-
ların neler olduğu araştırılmaya ve soruşturul-
maya muhtaçtır. Yoksa yıllardan beri dost ol-
duğumuz bir ülke ile bir hiç uğruna savaşın eşi-
ğine getirilmemizin hiçbir nedeni yoktur. Bu-
gün için yürütme organını eline geçirmiş olan
bu şüphelilerin akçalı ve karanlık işlerinden
dolayı koskoca bir ülkenin savaşa sürüklenme-
sinin hesabı mutlaka sorulmalıdır.

Kaldı ki, AB-D Emperyalistlerinin yukarı-
da belirtilen amaçları doğrultusunda
Suriye’nin parçalanması kotarıldıktan sonra sı-
ra İran’a gelecek ve ardından da aynı hain plan
ülkemizde de uygulamaya konulacaktır. Bu
planın Yeni Sevr’in uygulama konulması ve
sonuçta ülkemizin en az üç parçaya bölünmesi
olduğu çok açıktır. Bu bölünmede de diğer tüm
ülkelerde olduğu gibi halkların birbirine bo-
ğazlatılması ve milyonlarca masum insanın ka-
nına girilmesi kaçınılmazdır. Geliyorum diyen
bu katliamdan halkımızı sakındırmak bir yana,
ateşin ve kan gölünün içine çekmek için can
atan şüphelilerin yargılanmaları ve cezalandı-
rılmaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi Ergenekon, KCK vb. davalar-
da bazı milletvekilleri özel yetkili mahkeme-
lerce, Anayasa’nın 14. Maddesine atıf yapıla-
rak tutuklu olarak yargılanmaktadırlar. Bu mil-
letvekillerinin suçlu olduklarına inanmadığı-
mızı vicdanen ve peşinen belirtelim. Yine bu
yargılamaların hukuki olmadığı, dahası huku-
kun katledildiğine ilişkin mesleki ve vicdani
kanaatimizi de ifade edelim. Ancak; Anaya-
sa’nın 14. Maddesi yollamasıyla, özellikle sa-
vaş suçu işleyen şüpheliler bakımından bu kişi-
ler hakkında aynı usulle soruşturma ve kovuş-
turma yürütülmesi (Ergenekon ve Balyoz da-
valarında olduğu gibi) mümkündür. Keza Ana-
yasa’nın 14. Maddesinde şöyle denmektedir:

“Anayasada yer alan hak ve hürriyetler-
den hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan hak-
larına dayanan demokratik ve lâik Cumhu-
riyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faali-
yetler biçiminde kullanılamaz.

“Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devle-
te veya kişilere, Anayasayla tanınan temel
hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya
Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde
sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette
bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorum-
lanamaz.”

Şüphelilerin ülkemizi savaşa sürükleyen
eylemlerinin sonucunun ülkemizi Yeni Sevr’e
götürüyor olması, Irak’ın Kuzeyi ve son olarak
Suriye’nin Kuzeyinde olduğu gibi Kürt Halkı-
na hiçbir olumluluk getirmeyecek, tersine çifte
sömürü getirecek, ikinci bir İsrail olacaktır. Su-
riye’nin Kuzeyindeki bölünmenin Amerikancı
bir bölünmeye yol açacak olması, yukarıdaki
gazete yazısından yaptığımız alıntı doğrultu-
sunda şüphelilerin ise bu bölünme sonucunu
bilmelerine rağmen eylemlerine devam etmele-
ri, tam da Anayasa’nın 14. maddesi bağlamın-
da değerlendirilmeli, buradan hareketle şüphe-
lilerin kötüye kullandıkları sıfatları gözetil-
meksizin, dokunulmazlık zırhının arkasına sı-
ğınmalarına engel olunarak yargılamaları ya-
pılmalıdır.

Peki, iktidardakiler böyle de muhalefetteki-
ler ne yapmakta?

Ana muhalefetiyle, yavru muhalefetiyle
AB-D Emperyalizmi karşısında “onu alma be-
ni al” yalvar yakarışı içindedirler.

Yine bir CIA-MOSSAD operasyonu ile
Anamuhalefet partisinin başına getirilen Lide-

ri, birçok konuda olduğu gibi, Suriye konusun-
da da şüphelilerin AB-D Emperyalistlerinin
emir ve kışkırtmalarıyla ülkemizi savaşın eşi-
ğine getirmelerine seyirci kalmakta hatta des-
tek olmaktadır. Bu kişinin Ulusal Bağımsızlık,
Laiklik, Yurtseverlik, Halkseverlik gibi hiçbir
hassasiyeti olmadığı gibi, özellikle uçağımızın
düşürülmesinden sonra da şüphelilerin yukarı-
da belirtilen yalanlarını kabul ettiğini açıklaya-
rak anılan suça ortak olmuştur.

MHP Liderinin ise, kendisini desteklemesi
için şüphelilerden T. Erdoğan’a elçiler gönder-
diğini, Kongredeki rakiplerini etkisiz kılmak
için polis ve yargı operasyonları istediğini ga-
zeteciler yazıp çizmektedir. Böylece de anılan
şüphelilerin vatana ihanet kapsamındaki ya da
yukarıda belirtilen CIA Başkanı’nın önlerine
koyduğu kişisel tüm suçlarına sessiz kalmakta
ve ortak olmaktadır. Bunun karşılığında şüphe-
lilerle birlikte Torba Yasaya ekledikleri Ek
Madde ile yandaşlarına af çıkartmaktadırlar.

Oysa muhalefetin görevi, iktidarın uygula-
malarını denetlemek, sorgulamak ve yapılan
yanlışlar hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Esasında, iktidar koltuklarını işgal eden şüphe-
lilerin böylesine pervasız ve ülke ve halk aley-
hine politikaları uygulamaya koymalarının bir
nedeni de böylesi bir muhalefetin varlığıdır.
Çünkü bu politikalara itiraz edebilecek, direnç
gösterebilecek Ordu, Üniversiteler, Basın vb.
kurumlar Ergenekon-Balyoz Operasyonları ile
saf dışı bırakıldılar. Yolun temizlenmesi gere-
kiyordu, bunda da başarı oldular. Muhalefet de
S. Önkibar’ın yazısında belirttiği gibi; “işbir-
likçi yani majestelerinin muhalefeti konu-
munda...” olunca halk düşmanlarına gün doğ-
makta, meydanı boş bulmaktadırlar.

Dolayısıyla bu muhalefet partilerinin bu
yöneticileri de en azından bu suçları bildirme-
yerek, teşhir etmeyerek, hatta zaman zaman
yanlarında yer alan açıklamalar yaparak suça
iştirak etmekte, en hafif yorumla, yukarıda bil-
dirdiğimiz “Kamu Görevlisinin Suçu Bildir-
memesi” (TCK 279) ve “Suçluyu Kayırma”
(TCK 283) suçunu işlemektedirler.

Öte yandan şüphelilerden T. Erdoğan, bü-
yük bir emperyalist proje olan BOP’un Eşbaş-
kanı olduğunu defalarca tekrarlamaktadır. BOP
ise, Emperyalistlerce yayınlanan haritalardan
da görüleceği üzere yüzyıl önce Osmanlı’ya
kabul ettirdikleri ancak Mustafa Kemal Önder-
liğinde verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla
yırtılıp çöpe atılan Sevr’in ılımlandırılmış hali-
dir. Bir başka anlatımla büyük Ortadoğu Proje-
si’nin projesinin uygulanması halinde ülkemi-
zin de en az üç parçaya bölüneceği kaçınılmaz-
dır.

Bağımsız, objektif ve hukukun üstünlüğüne
uygun bir soruşturma yürütüldüğünde şüpheli-
lerin yukarıda sadece bir kısmı belirtilen suçla-
rının yanında daha pek çok suçları da ortaya çı-
kacaktır. Bunların bir kısmının da akçalı suçlar
olduğu kesindir. Şüphelilerin tamamı sahip ol-
dukları dokunulmazlık zırhlarıyla işledikleri
bu suçlardan yargılanmadıkları gibi, her geçen
gün suç fiillerinin boyutunu artırmaktadırlar.
İşledikleri bu suçlar aynı zamanda Anayasada
düzenlenen VATANA İHANET SUÇU kapsa-
mının içine girmektedir. Bu suçtan dolayı da
dokunulmazlık zırhına sığınamazlar, sığınama-
malıdırlar.

Sonuç olarak; ülkemizin bağımsızlığına,
hukukun üstünlüğüne, komşu ülkelerle barış
içinde bir arada yaşama gerekliliğine inanan
savcı ve yargıçların hala bitmediğine inanmak
istiyoruz. Bu nedenle suç duyurumuzu Türkiye
ve Dünya Halklarına karşı bir sorumluluk ola-
rak görüyor ve tarihe bir not düşmek için Sayın
Makamınıza veriyoruz.

SO(UÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan
nedenlerle;

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıla-
rak görev yönünden bir kısım şüpheliler açısın-
dan dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığı’na Yüce
Divan’da dava açılması istemli olarak gönderi-
lerek, diğer şüpheliler bakımından ise görevli
Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılarak
anılan maddelerden yargılanmaları ve cezalan-
dırılmaları için kamu davası açılmasını vekâle-
ten dileriz. 27/07/2012

Suç Duyurusunda Bulunan
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

V e k i l l e r i

Av. Metin BAYYAR

Av. Tacettin ÇOLAK

Av. Doğan ERKA(

ABD ve AB Emperyalistleri daha
önce Irak ve Libya’da yaptıkları
gibi, 1000 ülkeli bir dünya yarat-

mak, Dünya Halklarını çok daha rahat
sömürebilmek için Suriye Halkına ve
Önderliğine saldırılarını yoğunlaştırdılar.
Yine dünyanın her yerinde yaptıkları gibi
Suriye Halkına “özgürlük ve demokrasi
getirmek” bahanesine sığınıyorlar. Ama
dünya halkları çok iyi bilmektedirler ki,
AB-D Emperyalistleri nereye adım atarlar-
sa kan, gözyaşı ve ölümler o ülkenin kade-
ri haline gelmekte.

Ne acıdır ki, Suriye’ye yönelik saldırı-
larında AB-D Emperyalistleri taşeron,
“kasap satırı” olarak ülkemizi kullanmak-
tadırlar. AB-D Emperyalistlerinin,
Tayyipgiller’in iktidara getirilmesi seçim-
lerinde ne kadar doğru bir karar verdikleri
Suriye konusunda bir kez daha kanıtlandı.
Tayyipgiller iktidarı boylu boyunca bu
taşeronluğa, emperyalistlerin Suriye
Halkının boynuna indirecekleri kasap

satırlığına soyunmuştur. Tayyipgiller ne
kadar sadık bir uşak olduklarını, dün “kar-
deşim” dediklerini bugün satacak kadar
onursuz olduklarını kanıtlamak için canhı-
raş bir uğraş içerisindedirler. Bu uğraşın
sonucu olarak, ülkemizin güney bölgesin-
de eğitilip Suriye’ye gönderilen sözde
özgürlük savaşçıları adı verilen katil sürü-
leri kan akıtmaya devam etmektedir.
Tayyipgiller, Uluslararası Hukuk,
Anayasa, Kanun dinlemeyip AB-D
Emperyalistlerinin uşaklıklarını yaparak
ülkemizi savaşa sürüklemektedir.

Yine çok daha acıdır ki, Hatay ilimiz
sınırları içerisinde kamplarda eğitilen katil
sürüleri, ilimizin caddelerinde, sokakların-
da fink atmakta, halkımızı “sıra size de
gelecek” diyerek tehdit etmekte, ellerinde
Tayyipgiller’in silahlarıyla insanlarımızı
terörize etmektedir. Sanki mülteci halkı-
mız, ev sahibi kendileri… Bu kadar perva-
sız olmalarının nedeni arkalarında AB-D
Emperyalistlerinin, kasap satırı

Tayyipgiller’in olmasıdır.
Halkın Kurtuluş Partililer olarak bu

onursuzluğa isyan ediyoruz. Ülkemizin
Suriye ve diğer komşu devletler Rusya ve
İran ile savaş durumuna getirilmiş olması
nedeniyle, Tayyipgiller hakkında Vatana
İhanet Suçunu işledikleri için basın açıkla-
masının ardından suç duyurusunda bulun-
duk.

Adliye Sarayı önünde yapılan basın
açıklamasının ardından da, Kurtuluş Partili
Avukatlar, hazırlanan dava dilekçesini
Savcılığa ilettiler.

Basın Açıklamasında “Suriye Halkı
Yalnız Değildir”, “Kahrolsun AB-D
Emperyalizmi”, “Gün Gelecek Devran
Dönecek Tayyipgiller Halka Hesap
Verecek”, “Muhalif Değil Şeriatçı
Terörist” sloganları atıldı. 31.08.2012

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

SUÇ DUYURUSU(DA
BULU(A(……………….: Halkın Kurtuluş
Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil
Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ……….: Av. Orhan ÖZER,
Av. Metin Bayyar, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali
Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait
KIRAN, Av. Ayça ALPEL, Av. Halil AĞIR-
GÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN

Ortak adres: Necatibey Cad.
Sezenler Sokak. No: 4/15 Sıhhiye/AN-
KARA

Ş Ü P H E L İ L E R....…..:
1- Abdullah Gül (Cumhurbaşkanı)
2- Recep Tayyip Erdoğan (T C Başba-
kanı)
3- Ahmet Davutoğlu (Dışişleri Bakanı)
4- Diğer Bakanlar Kurulu Üyeleri

S U Ç………………………: Anayasa’nın
“Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Görev ve Yetkileri”ni düzen-
leyen 87. Maddesi ile “Savaş Hali ve Si-
lahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Ver-
me”yi düzenleyen 92. Maddesine ve
Uluslararası Hukuka açıkça aykırı ola-
rak, meclis kararı olmadan ülkemizin
komşu Suriye Devleti ile savaş haline
getirilmesi ve 5237 Sayılı TCK’nin 304.
maddesinde öngörülen “Devlete karşı
savaşa tahrik” ve 306. maddesinde dü-
zenlenen “Komşu devlete karşı has-
mane hareket” suçları.

ŞİKAYETLERİMİZ……..: Müvekkil Halkın
Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı tarafından,
bundan bir ay önce de (27/07/2012) aynı şüp-
heliler hakkında; 5237 Sayılı TCK’nin “Devle-
te karşı savaşa tahrik” ve “Komşu devlete
karşı hasmane hareket” suçlarından Sayın
Savcılığınıza suç duyurusunda bulunulmuştu.

Şüpheliler, yürütmenin başında olmanın
verdiği yetkilerini açıkça kötüye kullanarak,
gerek yazılı ve görsel medyaya yaptığı açıkla-
malarla gerekse Anayasa, Türk Ceza Yasası ve
Uluslararası Hukuka aykırı uygulamalarıyla
suç fiillerini her geçen gün daha da artırmakta-
dırlar.

I- ŞÜPHELİLERİ( FİİLLERİ (EDE-
(İYLE ÜLKEMİZ SURİYE VE DİĞER
KOMŞU DEVLETLER RUSYA ve
İRA(’LA SAVAŞ HALİ(E GETİRİLMİŞ-
TİR

Şüpheliler, tamamen AB-D Emperyalistle-
rinin Ortadoğu’daki çıkarları için ve bu güçle-
rin kendilerine verdiği desteği kaybetmemek
uğruna komşu Suriye’ye karşı ülkemizi “savaş
hali” durumuna getirmişlerdir. Bir başka anla-
tımla iktidarda kalabilmek için Emperyalistle-
rin taşeronluğuna soyunmuşlardır. Emperya-
listlerin, Suriye’yi bitirme planlarının başarıya
ulaşması halinde bu savaşın tüm Ortadoğu’ya
yayılması kaçınılmazdır. Böylece Suriye’ye
karşı hasmane bir politika izleyen şüpheliler
yüzünden ülkemizin diğer komşularımız İran
ve Rusya ile de savaşın içine sokulacağı gör-
mek isteyen gözleri için gün gibi açıktır. Batı
Basını ve tarafsız/objektif Bilim İnsanları da

ülkemizin Suriye ile savaş halinde olduğunu
yazmaktadırlar.

Maalesef ülkemizin yazılı ve görsel medya-
sının büyük bir bölümü ise bu durumu görmez-
den gelmekte, savaş çığırtkanlığı korosuna ka-
tılmaktadır.

Şüphelilerin suç fiillerinden bazılarını özet-
lersek;

Yürütme yetkisini elinde bulunduran şüp-
helilerin kararları ve uygulamalarıyla, Ülkemi-
zin güney sınırını oluşturan topraklarımızın bir
kısmı, egemen Suriye Devleti’ne karşı savaşan
saldırganların üssü durumuna getirilmiştir.
Özellikle Hatay’da bulunan kamplarda barın-
dırılan bu çapulcuların gece Suriye’de sabotaj-
lar biçiminde terör eylemleri yapıp gündüzleri
kampa döndükleri bilinen bir gerçektir.

Buralarda barındırılan canilerin bir kısmı
geçmişte Bosna’da, Çeçenistan’da,
Cezayir’de, Afganistan’da, savaşmış El Kaide-
cilerden oluşmaktadır. Bunlar nerede bir Orta-
çağcı hareket başladıysa oraya gidip, katliam
yapan, yağma, talan, soygun, ırza geçme suçla-
rını işleyen, madde bağımlısı sapık tiplerdir.
Hepsinin onlarca kez adi suçtan oluşan kabarık
sabıkası vardır. Yine bu El Kaidecilerin ara-
sında ülkemizde bombalı eylemler gerçekleşti-
rerek masum insanların katledilmesinden so-
rumlu katillerin bulunduğu ve bunlardan dör-
dünün öldürüldüğü Suriye’den gelen ölüm ha-
berleriyle açığa çıkmıştır. Öldürülen Türkiyeli
El Kaideciler de yukarıdaki tiplerle aynı kate-
goridendir.

Bu kamplarda kalanlar, Hatay yöresinde
yaşayan Alevi Halka karşı da; “sıra size de ge-
lecek” diye tehditlerde bulundukları gibi,
kampta yaptıkları taşkınlıklara müdahale et-
mek isteyen polis memurunu kendi silahı ile
yaraladılar. Kentte alışveriş yaptıkları esnafın
parasını ödememekteler. Muayene olmak için
gittikleri hastanelerde doktor, hemşire vb. sağ-
lık görevlilerine saldırmaktadırlar. Görüldüğü
gibi bu katillerin tamamı Türkiye’den nefret et-
mektedir ve bundan dolayı da Kamplardaki
Türk Bayrağı’nı dahi indirmişlerdir.

Hatta Hatay’daki Apaydın Kampı’nda kim-
lerin kaldığı, burada kalanlara ne gibi bir eği-
tim verdikleri kamuoyuna açıklanmadığı gibi,
yöre halkından gelen şikayetler üzerine bu
kampa girmek isteyen milletvekilleri bile en-
gellenmektedir.

AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri
bunlara eskiden “İslamcı Terörist” derken,
şimdi “özgürlük savaşçısı” demektedir. Ülke-
mizde ve diğer ülkelerde gerçekleştirdikleri adi
suçlarından ve caniyane eylemlerinden dolayı

yargılanıp cezaevine konulmaları gereken bu
katiller, ABD, İngiliz, Fransız vb. emperyalist
ülkelerin ajanları tarafından başta İncirlik Üssü
olmak üzere, İstanbul, Hatay gibi illerde eğitil-
mekteler. Kendilerine silah ve cephane veril-
mektedir. Ülkemiz topraklarında teçhizatlandı-
rılan bu güruh Suriye topraklarına salınarak,
burada katliamlar yaparak geri dönmektedir.
Bu katillere Türkiye’de askeri eğitim verildiği
dünya medyasında da sık sık yer almaktadır.

Guardian, “Türkiye, isyancılara eğitim
üssü kurdu” derken,

Bild am Sonntag, “Alman ve İngiliz ajan-
lar, Suriye’deki isyancılara yardımcı olmak
ve eğitmek amacıyla Akdeniz’de konuşlan-
dırıldı” iddiasında bulundu.

The Times’a göre “Suriyeli muhaliflerin
üssü Adana’da, İncirlik Üssü yakınların-
da.”, BBC ise “Suriyeli isyancıları Türkiye
eğitiyor. Ordu tarafından yönetilen gizli
kamplarda özel bir eğitim programı yürütü-
lüyor” diyor.

Öyle ki, gazeteci Aslan Bulut, 27 Ağustos
2012 tarihli yazısında; “Türkiye’nin 30 şeh-
rinde Suriyeli muhalifler için kamplar ku-
rulacağı, Her kampta 10 bin kişinin eğitile-
ceği ve toplam 300 bin Suriyelinin silahlı
eğitimden geçirileceği” haberinin kendisine
bir yıl önce AKP Gençlik Kolları kaynakların-
dan geldiğini yazmaktadır.

Ayrıca yabancı basının yazdığına göre
ABD ve Fransız birlikleri bir aydan beri Türki-
ye’nin Suriye sınırına konuşlanmış durumda-
dır.

Yine Daily Telegraph Gazetesi’nin yazdığı-
na göre, Suriye’de Esad sonrası rejimin organi-
ze edilmesi ve “Suriye’de, geçiş dönemi son-
rası köy ve şehirlerde yerel yönetimleri üst-
lenmeleri için” ABD’li ve İngiliz ajanlar tara-
fından İstanbul’da “Haliç manzaralı apartman-
larda” muhalifler eğitilmektedirler.

Emperyalistlerin kendi ülkelerinde değil de
ülkemiz topraklarında ajanları eliyle yürüttük-
leri Suriye karşıtı bu eylemlerinin, Irak ve Af-
ganistan’dan çıkarttıkları derslerden sonra,
kendileri kenarda durarak ülkemizin hızla Suri-
ye bataklığına çekilmesinden başka bir anlamı
bulunmamaktadır.

II- ŞÜPHELİLERİ( FİİLLERİ ULU-
SAL ve ULUSLARARASI HUKUKA
AÇIKÇA AYKIRIDIR. SAVAŞ SUÇU KAP-
SAMI(DADIR

Şüphelilerin bilgisi ve denetiminde ve hatta

Ülkemizi Emperyalizmin Ortadoğu’daki “Kasap Satırı”
Yapmak Vatana İhanettir!

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Halkın Kurtuluş Partisi’nden Tayyipgiller Hükümeti hakkında suç duyuruları
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açıktan kışkırtıcılığında gerçekleştirilen yuka-
rıda sadece birkaçı yazılı olan bu terörist faali-
yetlerin DEVLETİ DE TERÖRİST DEVLET
durumuna düşürdüğü çok açıktır. Bu tür faali-
yetlerin Devletler Hukuku’na göre suç olduğu
sabittir.

Yine bu fiiller, Birleşmiş Milletler Şartı’nın
“Amaç ve İlkeler” Bölümünün 2/1. Maddesin-
de düzenlenen: “Örgüt, tüm üyelerinin ege-
men eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur.” il-
kesi gereğince “egemen eşit” BM üyesi Suri-
ye’ye karşı savaş ilanından başka bir şey değil-
dir.

Oysa aynı BM Şartı’nın 2/4. Maddesinde:
“Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek
herhangi bir başka devletin toprak bütünlü-
ğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek
Birleşmiş Milletler’in Amaçları ile bağdaş-
mayacak herhangi bir biçimde kuvvet kul-
lanma tehdidine ya da kuvvet kullanılması-
na başvurmaktan kaçınırlar.” denilmektedir.

Yine bu eylemlerin; 24 Ekim 1970 tarihin-
de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nda kabul edilen “BM Antlaşması Doğrul-
tusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler
ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İl-
keleri Konusunda Bildirge” Ekinde belirti-
len;

“Her devlet uluslararası ilişkilerinde
herhangi bir Devletin ülke bütünlüğü ya da
siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma
tehdidinde bulunma ya da güç kullanmak-
tan ya da Birleşmiş Milletler’in amaçlarıyla
ters düşen herhangi bir biçimde davran-
maktan kaçınmak yükümlülüğündedir.
Böyle bir güç tehdidi ya da güç kullanımı
uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler
Antlaşmasının ihlali anlamına gelir ve hiç-
bir zaman uluslararası sorunların çözümün-
de bir araç olarak kullanılmamalıdır.

“Saldırıdan kaynaklanan bir savaş, ulus-
lararası hukuka göre sorumluluğu olan, ba-
rışa karşı işlenmiş bir suçtur.

“Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkeleri
uyarınca Devletlerin, saldırıdan kaynakla-
nan savaş lehinde propaganda yapmaktan
kaçınma yükümlülüğü vardır.

“Her Devletin, başka bir Devletin var
olan uluslararası sınırlarını ihlal etmek
amacı ile ya da toprak anlaşmazlıkları ve
Devletlerin sınırları ile ilgili sorunlar dahil
olmak üzere uluslararası anlaşmazlıkların
çözümünde araç olarak güç tehdidi ya da
güç kullanımından kaçınma yükümlülüğü
vardır.

“Her Devletin, kendisinin taraf olduğu
ya da başka bir şekilde saygılı olmak duru-
munda olduğu uluslararası bir antlaşma ile
oluşturulmuş ya da bu antlaşma gereğince
ortaya çıkmış ateşkes sınırları gibi uluslar-
arası sınır tayinlerini ihlal etmek amacı ile

güç tehdidi ya da güç kullanmaktan kaçın-
ma yükümlülüğü vardır. Yukarıda belirti-
lenlerin hiçbiri, kendi özel rejimleri altında-
ki bu gibi sınırların mevcut durum ve etki-
leri açısından tarafların konumlarına zarar
verecek ya da geçici niteliklerini etkileyecek
şekilde yorumlanamaz.

“Devletlerin güç kullanımını içeren mi-
silleme hareketlerinden kaçınma konusun-
da bir yükümlülükleri vardır.

“Her Devlet, eşit haklar ve kendi gelece-
ğini tayin etme ilkelerinin işlenmesi sırasın-
da sözü edilen halkları, kendi geleceklerini
tayin etme, özgürlük ve bağımsızlık hakla-
rından yoksun bırakan herhangi bir zora
dayalı eylemden kaçınma yükümlülüğüne
sahiptir.

“Her Devletin, başka bir Devletin toprağı-
na saldırı amacını taşıyan, ücretli askerler de
dahil olmak üzere, düzensiz güçler ya da si-
lahlı grupları örgütlemek veya örgütlenmele-
rini teşvik etmekten kaçınma yükümlülüğü
vardır.

“Her Devlet, bir başka Devletin içindeki
sivil mücadele hareketleri ya da terörist hare-
ketleri örgütlemek, kışkırtmak, bunlara yar-
dımda bulunmak ya da bunların içinde yer al-
maktan ya da bu tür hareketlerin yürütülme-
sine yönelik olarak kendi toprakları içinde
yürütülen örgütlü etkinliklere rıza göstermek-
ten, bu paragrafta sözü edilen hareketler güç
tehdidi ya da güç kullanımı içerdiği zaman,
kaçınmakla yükümlüdür.

“Bir Devletin toprağı, Antlaşmanın hü-
kümlerine aykırı bir biçimde güç kullanıl-
masından kaynaklanan askeri işgalin hedefi
olmamalıdır. Bir Devletin toprağı, güç tehdi-
di ya da güç kullanılması sonucunda, bir
başka devletin ele geçirme hedefi olmamalı-
dır. Güç tehdidi ya da güç kullanılması so-
nucunda sağlanan hiçbir toprak kazanımı
yasal olarak kabul edilmeyecektir.” şeklin-
deki ilkelere aykırı olduğu açıktır. Hemen her
gün bir yeni örneği ile karşılaştığımız uygula-
malarla, egemen bir devletin (Suriye’nin) top-
rağına saldırı amacı taşıyan güçlerin ülkemizde
örgütlendiklerini hatta bu güçlerin kontrolsüz
bir şekilde kendi halkımıza karşı da saldırgan-
laştıklarını görmekteyiz.

Bir başka anlatımla, 42 yıl önceki BM top-
lantısında kabul edilen bu ilkelerin bütün üye
ülkeleri bağlayıcı hükümleri ortadayken, ne ül-
kemizde şüphelilerin temsil ettiği yürütme or-
ganının ne de başını AB-D Emperyalizminin
çektiği Uluslararası Emperyalistlerin kendileri-
ni bu taahhütlerle bağlı hissetmemesi, onların
Dünyayı babalarından miras kalan bir çiftlik
gibi görmesinden kaynaklanmaktadır.

III- ŞÜHPELİLER, ULUSAL HUKUKU
DA HİÇE SAYMAKTALAR, A(AYASA ve

TCK’(E AYKIRI TASARRUFLARDA BU-
LU(MAKTADIRLAR

Bilindiği gibi Anayasa’nın “TBMM’nin
Görev ve Yetkileri”ni düzenleyen 87. Madde-
sinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev
ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve
kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları de-
netlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları-
nı görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına
ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası
antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
(…)” hükmüyle ÜLKENİN BAŞKA BİR ÜL-
KEYE KARŞI SAVAŞ İLANINA KARAR
VERME YETKİSİ TBMM’NE BIRAKIL-
MIŞTIR.

“Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kul-
lanılmasına İzin Verme”yi düzenleyen 92.
Maddede de; “Milletlerarası hukukun meşru
saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türki-
ye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşma-
ların veya milletlerarası nezaket kuralları-
nın gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilme-
sine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türki-
ye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye
Büyük Millet Meclisinindir.” denilmektedir.

Oysa şüpheliler, 1,5 yıldır devam eden Su-
riye sorununda ne TBMM’ne ne de halka bilgi
vermiştir. Dahası bilgi vermek bir yana, açık-
tan yetki gaspında bulunarak Anayasa ile
TBMM’nin görevleri arasında bulunan alanla-
ra müdahale ederek, ülkeyi savaşın içine sü-
rüklemişlerdir.

Yine basın yayın aracılığı ile yaptıkları
açıklamaların tamamında, Suriye devletine
karşı düşmanca bir dil kullanarak, bir zamanlar
“terörist” dedikleri çakal sürülerini “özgürlük
savaşçısı” diyerek eğitip silahlandırarak sınır-
larımızdan Suriye topraklarına salmaları 5237
Sayılı TCK’nin 304 ve 306. Maddelerinde ön-
görülen; “Savaşa Tahrik” ve “Komşu Devle-
te Karşı Hasmane Hareket” suçlarını oluştur-
maktadır.

Bilindiği gibi; 5237 Sayılı TCKnin “Devle-
te karşı savaşa tahrik” suçunu düzenleyen
304. maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti Dev-
letine karşı savaş açması veya hasmane hare-
ketlerde bulunması için yabancı devlet yetkili-
lerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak
yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan ki-
şi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Tahrik fiilinin basın ve yayın yo-
lu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir
oranında artırılır.” hükmü yer almaktadır. Şüp-
helilerin, suç fiillerinin tamamını basın yayın
yolu ile işledikleri sabit olduğundan cezanın
ağırlaştırılmış hadden tayin edilmesi gerek-
mektedir. Aynı yasanın “Komşu devlete karşı
hasmane hareket” başlıklı 306. Maddesinde

ise; “Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile kar-
şı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak,
yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya
hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş
yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir”
denilmektedir. Dolayısıyla şüpheliler hakkında
TCK’nin bu maddelerini ihlalden de dava açıl-
ması gerekmektedir.

IV- ŞÜPHELİLER VATA(A İHA(ET
SUÇU İŞLEMEKTEDİRLER

Gazetelerden öğrendiğimize göre, ABD’li
düşünce kuruluşları 27 Haziran 2012’de Was-
hington’da bir araya gelerek “Suriye Krizi” ile
ilgili savaş oyunları oynamaktalar ve Ağustos
2012’den Nisan 2013’e kadar bölgede yaşana-
cakları dizayn etmekteler. Türkiye’nin savaşa
dâhil edilmesi için önce Suriye’deki ölenlerin
sayısının artırılacağı, bu yetmeyince
Suriye’den kaçan mültecilerin sayısının artırı-
lacağı bu da yetmeyince Türkiye’de Gaziantep
ve Kahramanmaraş gibi illerde bombaların pat-
latılacağı ve böylece Türkiye’nin Suriye’ye as-
ker çıkarmasının sağlanacağına dair senaryolar
yazmaktalar.

Gerçekten de son iki aydır Tarih hızlı ak-
maktadır ve Suriye’de yaşananlar Emperyalist-
lerin planladığı şekilde gelişmektedir. Emper-
yalistler, sadece ülkemizi değil, Suriye’nin di-
ğer komşularını da içine alacak şekilde çok
yönlü senaryolar uygulamaktalar. Ülkemizdeki
bombalama eylemlerinin hangi kentlerde yapı-
lacağını tayin eden Emperyalistlerin Suriye sı-
nırındaki illeri seçmeleri tesadüfî değildir.

Emperyalistlerin, Suriye’deki amaçlarına
ulaşınca arkasından İran’a sonra da ülkemize
yönelecekleri gün gibi ortadadır. AB-D Emper-
yalistleri, Suriye’de elde edeceği başarı ile tüm
Ortadoğu’da ve dolayısıyla Ülkemizde de bir
mezhep çatışmasının, Arap-Kürt-Türk boğaz-
laşmasının temellerini atmaktadır. Böylece tüm
bölge savaşın içine çekilecek ve Ortadoğu’da
“sınırlar yeniden çizilecek”tir. Herkes bunu
çok iyi görüyor. Ama bir tek AKP, Cemaatçi
medya ve Parababaları bunu görmezden gel-
mektedir. Bu kesimlerin tamamı, sırf Ameri-
ka’nın desteğini almak ve biraz daha iktidarda
kalabilmek için bu politikaları uygulamakta-
dırlar. Ya da önceki CIA Başkanı Leon Panet-
ta’nın 5 günlük sır Ankara ziyaretinde önlerine
koyduğu dosyalarının deşifre edilmemesi için
bu ihanet bataklığında debelenip durmaktadır-
lar. Çünkü onlarda vatan, ulus sevgisi, insan
yaşamının kutsallığı gibi erdemlerden eser
yoktur.

V- Görüldüğü gibi ülkemiz AB-D Emper-
yalistleri ve yerli işbirlikçileri tarafından Suri-
ye’yle ve bu ülkeyi destekleyen Rusya, Çin ve
İran’la savaş haline getirilmiştir. Amaçları ül-
kemizi Emperyalizmin Ortadoğu’daki “kasap

satırı” yapmaktır. Aslında bu savaş Emperya-
list Batı ile Mazlum Doğu Bloku arasındaki bir
savaştır. Tek bir ülke ile sınırlı kalması müm-
kün değildir.

Uydurma gerekçelerle başlattıkları, CIA
operasyonlarıyla Türk Ordusu’nun Antiemper-
yalist, Mustafa Kemalci, Yurtsever, Laik su-
bayları Silivri toplama kampında tutulmakta-
dır. Bu nedenle AB-D Emperyalistlerinden ik-
tidarı da muhalefeti de kimse hesap soramıyor.
Öyle ki, bu durum Yunan Basının dahi diline
düşmüş ve “Türk Ordusunun subayları tutuk-
landıktan sonra direnci zayıfladı” şeklinde ya-
zılar yazılmaya başlanmıştır. Ancak Batılı Em-
peryalistlerden tıpkı Birinci Kuvayimilliye’de
olduğu gibi hesap sorulacaktır. Halkların arası-
na sokulmak istenilen kin ve düşmanlık to-
humları eninde sonunda yeşeremeden yok ola-
caktır. Çünkü Emperyalistler tarafından kışkır-
tılmadığı sürece hiçbir halkın başkasıyla her-
hangi bir sorunu olamaz. Halklar kardeştir.

Sonuç olarak; Şüphelilerin yukarıda belir-
tilen suçlarının sabit olduğu çok açıktır. Ba-
ğımsız, objektif ve hukukun üstünlüğüne uy-
gun bir soruşturma yürütüldüğünde, şüphelile-
rin fiillerinin, altına imza koyduğumuz Birleş-
miş Milletler Şartı, Cenevre Sözleşmesi gibi
uluslararası sözleşmelerin, Anayasa’nın 87 ve
92. maddeleriyle, TCK’nin 304. ve 306. mad-
delerinin ihlali olduğu kesindir. Bu suçlarından
dolayı dokunulmazlık zırhına sığınamazlar, sı-
ğınamamalıdırlar.

Ülkemizin bağımsızlığına, hukukun üstün-
lüğüne, komşu ülkelerle barış içinde bir arada
yaşama gerekliliğine inanan savcı ve yargıçla-
rın hâlâ bitmediğine inanmak istiyoruz. Bu ne-
denle suç duyurumuzu Türkiye ve Dünya
Halklarına karşı bir sorumluluk olarak görüyor
ve tarihe bir not düşmek için Sayın Makamını-
za veriyoruz.

SO(UÇ ve İSTEM………: Yukarıda
açıklanan nedenlerle;

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıla-
rak anılan maddelerden yargılanmaları ve ce-
zalandırılmaları için kamu davası açılmasını,
görev yönünden yüce divanın yargılama alanı-
na giren suçlar açısından dosyanın Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini
vekâleten dileriz. 31.08.2012

Suç Duyurusunda Bulunan
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri
Avukat Metin BAYYAR

Avukat Sait KIRA(

Avukat Doğan ERKA(

Halkın Kurtuluş Partisi’nden Tayyipgiller Hükümeti hakkında suç duyuruları

1
0 Ağustos 1920’de Batılı Emperyalistler,
Osmanlı devletinin ölüm fermanını hazır-
ladılar. Bu fermanın adı Sevr Antlaşma-

sı’ydı. Adı anlaşmaydı, ama ortada bir anlaşma
yoktu. Yapılan, Osmanlı’nın emperyalistlerce
yağmalanma, bölünüp parçalanma planını Os-
manlı’ya da dikte ettirmekti.

Ancak Türk ve Kürt Halkları bu planı boşa
çıkardı. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Bi-
rinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı
başlatıldı. Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda yakla-
şık 1 milyon insanımız şehit oldu. Toplamda 4
yıl süren bu savaşın sonunda, 30 Ağustos
1922’de Dumlupınar Zaferi’yle birlikte işgal-
ci Batılı Emperyalistler ve onların maşası Yunan
işgalcileri ülkemizden defedilmiştir.

Türk Ordusu’nun, Türk ve Kürt Halkının bu
parlak zaferi tüm ülkede coşkun bir sevinç ya-
rattı. Kentlerde ve köylerde mitingler, gösteriler
düzenlendi.

Sovyet Hükümeti, Türk Halkının Batılı Em-
peryalistlere karşı nihai zaferi olan Dumlupınar
Zaferi’ni şöyle selamlıyordu:

“Rus Halkı, Avrupa emperyalizmine kar-
şı birkaç yıldır kahramanca bir savaşı yürü-
ten Türk Halkının sevincini içtenlikle paylaş-
makta ve Türk Ordusu’nun Türkiye’yi ba-
rışçıl çalışma günlerine yaklaştıran her zafe-
rine Türk Halkıyla birlikte içtenlikle sevin-
mektedir.”

Hindistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye,
Mısır ve öteki mazlum halklardan da kutlama
mesajları geldi. Bir zamanlar bizim ülkemizin
Batılı Emperyalistlerce işgaline tepki gösteren

ve buna karşı verilen mücadelenin zaferle taç-
lanmasını selamlayan Suriye Halkları, bugün
aynı kaderi paylaşıyor. Ve Türkiye’nin bugünkü
yöneticileri Tayyipgilller, Suriye’nin aynı em-
peryalistlerce bugün işgal edilmek istenmesine
ne yazık ki destek veriyor. Suriye Halkının ezi-
ci çoğunluğunun desteklediği Beşşar Esad
Hükümetinin devrilip ülkenin emperyalistlerce
talan edilmesine, yağmalanmasına hizmet eden,
insanlıktan çıkmış sözde “Özgür Suriye Ordu-
su” adlı çapulcu takımı Türkiye’deki kamplarda
eğitiliyor ve silahlandırılıyor.

Niye?

Çünkü Tayyipgiller iktidarı, ABD-AB Em-
peryalistlerinin hizmetinde, bu emperyalistlerce
bize dayatılan Yeni Sevr’i uygulamak, Birinci
Kurtuluş Savaşı’mızın rövanşını almak isti-
yor. Bunun için de bu planın uygulanmasında
engel olarak gördükleri Mustafa Kemalci, yurt-

sever, antiemperyalist, ilerici unsurları tasfiye
ediyorlar. Büyük çoğunluğunu da tasfiye ettiler.

Bugün cumhurbaşkanı Abdullah Gül kulağı
ağrıdığı için resmi kutlama olarak kabul edilen
30 Ağustos Resepsiyonunu iptal ediyor. 30
Ağustos’a, Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal’e bu
kadar değer veriyor Tayyipgiller. Bunlar Tefeci-
Bezirgân Sermayenin temsilcisi. Bunlarda va-
tan-millet-ulus kavramı yok. Bunlar ümmetçi.
O yüzden ulusal değerlere, laikliğe ve bunla-
rın sorumlusu olarak gördükleri Mustafa
Kemal’e düşmandırlar. Hal böyle olunca da
bir ülkenin bağımsızlığa kavuşmasının yıldönü-

mü kutlamasının önüne kulak ağrısı geçebiliyor.
Gün artık onların günü. Geçmişte binbir

maskeyle, içleri burularak katıldılar bu resepsi-
yonlara; bugün artık katılmak istemediklerini,
bu kutlamalara da, 30 Ağustos’a ve Mustafa
Kemal’e de düşman olduklarını gizlemiyorlar.

Yoksa kulak bahane…
Geçen yıl da Tayyipgiller’in süt kuzusu Ge-

nelkurmay Başkanı Necdet Özel, PKK ile çatış-
maların yoğunluğunu bahane ederek 30 Ağus-
tos resepsiyonunu iptal etti. Tam tersine Türk ve
Kürt Halkının birlikte kazandığı bu zaferi kutla-
mak, iki halk için de bilinç tazeleyici ve kardeş-
leştirici olabilirdi.

Tayyipgiller kutlamaları yavaş yavaş orta-
dan kaldırarak 30 Ağustos Zaferi’ni halkımızın
ve çocuklarımızın bilincinden çıkarmak iste-
mekteler. Halkın Kurtuluş Partisi buna izin
vermeyecektir.

Halkımıza, İşçi Sınıfımıza, çocuklarımıza,

gençlerimize, Batılı Emperyalistlerce işgal edi-
len ülkemizi, onlara karşı yekvücut savaşarak
nasıl kurtardığımızı anlatacağız, haykıracağız.

Ve haykıracağız yine, sende bu güç, bu ira-
de, bu fedakârlık var. O gün savaştın, başını
hiç eğmedin, bugün de ülkemizi yine bölüp par-
çalamak ve halkların birbirini katlettiği mahşer
yerine çevirmek isteyen Tayyipgiller’e, ABD-
AB Emperyalistlerine karşı savaşacağız, kaza-
nacağız. Bir kez yaptık, yine yapacağız. Bizde
bu güç, bu inanç var. 30.08.2012

Halkın Kurtuluş Partisi

30 Ağustos Dumlupınar Zaferi’ni Yaşatacağız!
30 Ağustos Dumlupınar Zaferi’ni yaşatacağız!
Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, 90 yıl önce ülkemizi azılı

emperyalist haydutlardan kurtaran Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşla-
rının Türk, Kürt Halklarıyla birlikte kazanmış oldukları 30 Ağustos
Zaferi’ni Taksim’de kutladık.

Bugün Tayyipgiller tarafından kutlanılmayarak unutturulmaya çalı-

şılan 30 Ağustos Zaferi’ne ve onun yiğit önderlerine bir kez daha selam
olsun.

Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler!
Yaşasın 30 Ağustos Zaferi’miz!

İstanbul’dan Kurtuluş Partililer

S
ES Ankara Şubesi, 07 Eylül Cuma günü
yaptığı basın açıklamasında, tüm anne-
babaları gelecekleri olan çocuklarına sa-

hip çıkmaya çağırdı.
Yapılan basın açıklamasında; kamuoyunda

4+4+4 olarak bilinen Kademeli Eğitim Siste-
minin, sermayeye yeni alanlar açmayı ve eğiti-
min gericileştirmeyi hedeflediği, aynı zamanda
bu sistemin çocuk işçiliği, ucuz işgücü, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık, çocuk
istismarı, çocuk gelinler demek olduğu vurgu-
landı.

Basın açıklamasında, AKP İktidarının
4+4+4 uygulaması ile 66 aylık henüz oyun ça-
ğındaki çocukları “Dindar ve Kindar” nesil ye-
tiştirmek için okula başlamaya zorladıkları be-
lirtildi ve Milli Eğitim Bakanlığının çocukları-
nı okula başlatmak istemeyen ailelerden “be-
denen ve zihnen gelişmemiş” raporunun alın-
masını zorunlu kılmasının çok büyük haksızlık
olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasında, Sağlık ve Sosyal Hiz-
met Emekçilerinin çocuklarını 72 aydan önce
okula göndermeyecekleri, bu yaş grubunda ço-
cukları okula başlatmanın onların beden ve ruh
sağlığına zarar vereceği, bu nedenle çocukları-
mızın ilkokula değil anaokuluna gönderilmesi
gerektiğinin vurgusu yapıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Ortaçağ Ka-
ranlığına giden yolun taşlarının döşenmesi de-
mek olan 4+4+4 ucube sistemiyle ilgili SES
Ankara Şubesinin yaptığı basın açıklamasında
yanlarındaydık, beraber haykırdık sloganları-
mızı.

Basın açıklamasından önce, TTB ve An-
kara Tabipler Odasının destek verdiği Tıp
Öğrencileri, KCK operasyonuyla tutuklanan
arkadaşlarının serbest bırakılması taleplerini
ilettiler. Kurtuluş Partisi olarak bu haklı sese de
sesimiz kattık ve sloganları beraber haykırdık.

Ankara’dan
Kurtuluş Partililer

Sağlık Emekçileri Sendikası Haykırdı:
“Çocuklar Geleceğimizdir, Geleceğimize Sahip

Çıkıyoruz”
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Çünkü Onlar,
Bursa’da havlucu Receb’e,

Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan’a düş-
man,

fakir-köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleyman’a düşman,

sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,

vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman...

(azım Hikmet-1945

Değerli veliler, anne ve babalar;
ABD-AB (AB-D) Emperyalistleri tarafından iktida-

ra getirilen ve ideolojisi CIA İslamı olan, Tefeci-Bezir-
gân Sermayenin siyasi plandaki temsilcisi Tayyipgiller,
vurgun ve talan düzenlerini katmerlendirecek halk düş-
manı politikalarına eğitim alanında bir yenisini ekledi-
ler: 4+4+4 Kesintili Eğitim Modeli.

Bu modelin temeli bilime değil, Ortaçağcı ideoloji-
ye dayanmaktadır. 4+4+4, bizzat Başbakan Tayyip’in
sözleriyle “dindar ve kindar” bir nesil yetiştirmek
üzere yürürlüğe konulmuştur. Asıl amaç İmam Hatiple-
rin orta kısmını yeniden açmaktır.

Ancak Tayyipgiller’in dindarlık anlayışı ile temiz
din duygularına sahip olan halkımızın dindarlık anlayı-
şının hiçbir ilgisi yoktur. Nasıl olsun ki? Bir tarafta Or-
tadoğu’yu Müslüman halklar için kan gölüne çeviren
AB-D Emperyalistlerinin kayıtsız şartsız emrine giren-
ler, kurdukları soygun düzeninin sonucunda ölen ma-
den işçileri için utanmadan “güzel öldüler” diyenler, çı-
kardıkları yasalarla bir gecede servetine servet katan-
lar; diğer tarafta ise asgari ücretle kazandığı ekmeğini
“komşusu açken tok yatan bizden değildir” güzel
inancıyla işsiz kalan komşusu ile paylaşmaya çalışan
emekçiler…

AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa, “tüm okulları
imam hatip yapma şansı yakaladık” diyor. Ama ken-
di torununu Fransız okuluna gönderiyor. Yani bunlar,
yoksul halk çocukları İmam Hatip’e giderek Ortaçağ
karanlığına gömülsün diyorlar ama kendi çocuklarını
emperyalist Batının okullarına gönderiyorlar.

Peki, Tayyipgiller neden İmam Hatip Okullarını aç-
mak isterler?

Çünkü onlara bilimle tanışan, bilimsel düşünen,
okumuş insan gerekmez. Halkımızın bilimle tanışması
demek nesnel düşünebilmesi, sorgulaması, olanı biteni
anlaması ve dünyayı değiştirme gücüne kavuşması de-
mektir. Hangi zalim, hangi vurguncu kendi mezar kazı-
cısını yetiştirmek ister ki?

4+4+4, NEDEN HALK DÜŞMANI BİR EĞİTİM
MODELİDİR?

Halkın yararına olan bir eğitim bilimsel olmalıdır;
bilimin ışığında planlanmalı, yürütülmeli, sonuçları de-
ğerlendirilmelidir. Bilim bize; olacak olanı olmadan
önce öngörebilme, önlemler alabilme olanağı da tanır.
Örneğin günümüzde hangi maddelerin kanser yaptığını
ve bu maddelerden kaçınmamız gerektiğini biliyoruz.
Tıpkı bunun gibi, eğitimbilimleri de etkili ve verimli
bir eğitim için yapılması gerekenleri ortaya koymakta-
dır. Ancak 4+4+4 Kesintili Eğitim Modeli en temel eği-
timbilim ilkelerini hiçe saymaktadır.

Çocukluk dönemi bilimsel olarak iki evreye ayrı-
lır: ilk çocukluk (3 yaşın başlangıcından 5’inci yaşın
sonuna kadar) ve ikinci çocukluk ( 6 yaşından 11-12
yaşa kadar).

İlk çocukluk dönemi aynı zamanda okulöncesi dö-
nem olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, 60 ve 66
aylık çocuklar okulöncesi eğitimde olması gereken ço-
cuklardır. 72 ayın 1’inci sınıfa başlamak için genel sı-
nır olarak kabul edilmesi bir rastlantıya değil, bilimsel
bir gerçekliğe dayanmaktadır. Okulöncesi çocuğun be-
densel gelişimi, hareketlerindeki gelişim (koşma-atla-
ma gibi kaba motor beceriler ve makasla kâğıt kesme,
boyama, kalemleri kullanma gibi ince motor beceriler),
duygularındaki gelişim ve sosyal gelişimi, ilköğretim
çağına gelmiş olan çocuktan farklılıklar gösterir. Okul-
öncesi çocuklarının görme duyusu ve küçük kasları ye-
terli düzeyde olgunlaşmadığından, tam olarak el ve göz
koordinasyonu sağlayamazlar. Örneğin, okulöncesi ço-
cuğun küçük kas gelişimi henüz yeterli olmadığından,
ince motor hareketleri gerektiren “kalemi uygun biçim-
de tutarak yazı yazabilme” eylemini gerçekleştiremez.

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde gelişim hızlı
olur. Çocuklarımızın kimi zaman günbegün nasıl fark-
lılaştığını anne babalar olarak sevinçle ve bazen de
hayretle izleriz. Bu durumu değerli eğitimci ve edebi-
yatçımız Rıfat Ilgaz aşağıdaki dizelerle ne kadar so-
mut ve ne kadar güzel ortaya koymaktadır:

YIKA�MA
Leğene girdi mi Mine
Kendini ördek sanır
Annesi verir süngeri eline
Hiç ağlamadan yıkanır.

Her yıkanışında Mine
Biraz daha küçülür leğen
Leğen mi küçülür dersiniz
Yoksa Mine mi büyür?

Bırakın 60 aylık çocukla 72 aylık çocuk arasındaki
farkı, 66 aylık çocukla 72 aylık çocuk arasında da geli-
şim süreçleri bakımından belirgin farklılıklar vardır.
4+4+4 modelinde, okulöncesi eğitim alması gereken
grupta yer alan çocuklarla, 72 aylık çocuklar birlikte
birinci sınıfa başlayacak, aynı sınıfta okuyacaklar.
Kendisinin yapamadığını (diyelim 66 aylık), sınıf arka-
daşının ( diyelim 72 aylık) yapabildiğini gören bir ço-
cuk kendisini başarısız, aşağılanmış hissedecek ve
okulda mutsuz olacaktır. Bu durum onun duygusal ve
sosyal yaşantısını olumsuz biçimde etkileyecektir.
Okula karşı olumsuz tutum geliştirmeye başlayacaktır.
Öğrenme isteği kırılacak, okula gitmek istemeyecektir.
Hem de eğitim sürecinin en başında. Hâlbuki insana
değer veren bir eğitim sistemi çocuğa olumsuz değil,
olumlu özellikler kazandırır. Çocuğun doğasında zaten
var olan öğrenme isteğini besler.

Ülkemizde eğitime bütçeden ayrılan pay, özellikle
Tayyipgiller İktidarı ile birlikte, iyice düşmüştür. Okul
sayısı, okulların altyapı ve fiziki olanakları zaten yeter-
sizdi. Bu yetmezmiş gibi 4+4+4 uygulaması ile birlik-
te, ülke genelindeki en iyi okulların 673’ü imam hatip
ortaokuluna dönüştürülmüş, dolayısıyla okul sayısı
azaltılmıştır. Bir de ilkokula başlama yaşının 60 aya
çekilmesiyle, bu yıl ilköğretime başlayacak öğrenci
sayısında resmi rakamlarla 478 binlik bir artış meydana
gelecektir. Yani okul ve derslik sorunu içinden çıkılmaz
bir hal almıştır. Özellikle İstanbul gibi büyük illerde
sınıf mevcudunun 80-90 kişi olması söz konusudur. Bu
kadar kalabalık ve farklı yaş gruplarından oluşan
sınıflarda eğitim yapılabilir mi?

Bilim, sınıftaki öğrenci sayısı 20-25 kişi olsun, diy-
or. Böyle olursa öğretmen gerçekten öğretmenlik yapa-
bilir, öğrenciler öğrenebilir, kendilerini geliştirebilir,
diyor.

Tayyipgiller ne diyor?
Ne öğretmen ne de öğrenci umurumda! “Ulemaya

danışmak lazım”, diyor. Üstelik bu uygulama ile birlik-
te 40.000 sınıf öğretmeni norm kadro fazlası olmuş du-
rumda.

4+4+4 modelinin sonucu olarak ortaya çıkan diğer
bir sorun da “sürgün öğrenciler ve sürgün öğretmen-
ler”dir. İlköğretim okullarının ilk ve ortaokullara dön-

üştürülmesi ile birlikte pek çok bölgede öğrenciler
okullarından ve öğretmenlerinden, öğretmenler de öğ-
rencileri ve okullarından ayrılmak zorunda bırakılmış-
lardır. Bir sabah kalktıklarında, bir de bakmışlar ki oku-
lum dedikleri yer artık okulları değil. İlköğretim çağın-
daki çocuklar için sınıf öğretmenleri, arkadaş çevreleri
çok büyük önem taşır. Onlardan ayrılmak üzer çocuk-
ları, kaygılandırır. Bu işin manevi boyutu.

Bir de maddi boyutu var. Güya en yakın okula “sür-
gün” edilmişler. Nasıl gidecekler? Servisle! Yani okula
gitmek için çocuklarımız daha fazla yorulacak, zaman
harcayacak; velilerimiz de onları okula göndermek için
daha fazla para! Tabiî varsa. Ama gazeteler yazıyor ki,
İmam Hatip Okullarına ilanla öğrenci aranıyor! İmam
hatiplere ön kayıt formlarının camilerden alınıp, cami-
lere teslim edilebileceği söyleniyor, kayıt yaptıranlara
müftülükler servis, burs vb. teşvikler sunuyor.

Okulların altyapıları, fiziki koşulları da son derece
yetersiz. Hele hele okulöncesi eğitim grubu çocuk-
larının bedensel gelişim özelliklerine hiç uygun değil.
Lavabolar, tuvaletler yaşça daha büyük öğrencilere
göre yapıldığı için okul öncesi öğrencilerinin buraları
kullanabilmeleri, en temel gereksinimlerinden olan
temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri mümkün
değildir. Ayrıca okulöncesi dönemi çocukları özbakım
becerilerini (örneğin kendi kendine tuvalet gereksini-
mini giderebilmek gibi) yerine getirebilseler dahi, kas
kontrolleri gelişmediğinden, tuvaletlerini ders saatinin
bitimine kadar tutamazlar. Sınıfta, ders saatinde,
arkadaşlarının arasında altına kaçıran bir çocuğun duy-
gusal açıdan örselenmeyeceğini kim söyleyebilir ki?..
Kaldı ki, okulöncesi dönemde ince motor gelişim
açısından bireysel farklılıklar da olabilir. Bu nedenle,
bazı çocuklar düğme iliklemek, fermuar çekmek gibi
özbakım becerilerini kısa zamanda gerçekleştire-
bilirken, bazıları zorlanabilir ya da geri kalabilir. Zaten
okulöncesi eğitimin gerekliliğinin bir nedeni de budur.
Çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve hareket gelişi-
mini destekleyerek onları ilköğretimde başarılı olacak
özelliklerle donatmak, ilköğretime hazır hale getirmek.

Sınıfların kalabalıklığı, okulların fiziki koşullarının
yetersizliği bir yana, 4+4+4 ucube modeliyle ilkokul
birinci sınıfta 60-66-72 aylık çocuklar birlikte eğitim
alacaklar. Yani oyun çağındaki, okulöncesi eğitim al-
ması gereken çocuklarla, ilköğretim çağındaki çocuklar
bir arada!

Peki, bu çocuklara kim öğretmenlik yapacak?
Okulöncesi öğretmenleri mi, sınıf öğretmenleri mi?

Halen görevde olan ve ataması yapılmayan sınıf
öğretmenlerinin hiçbiri okulöncesi çocuklara öğret-
menlik yapmak üzere yetiştirilmediği gibi, okulöncesi
öğretmenleri de sınıf öğretmeni yeterliliklerine sahip
olacak şekilde bir eğitim almamaktadır. Kısacası 60-66
ve 72 aylık çocuklardan oluşan bir sınıf bileşimiyle baş
edebilecek tarzda eğitim almış öğretmen yoktur eğitim
sistemimizde. Model, sınıf öğretmeninden hem
okulöncesi öğretmeni, hem de ilkokul öğretmeni yeter-
liklerini bekliyor. Bu mümkün olmadığına göre, 4+4+4
öğretmeni öğretmenlikten, öğrenciyi de öğrencilikten
çıkarıyor.

Öğretmen ne yapacak?
Anaokulunda olması gereken çocukla oyun oy-

nayıp, boyama yapıp, onu tuvalete mi götürecek; yok-
sa 7 yaşındaki öğrencileri ile okuma-yazma çalışmaları
mı?

Tayyipgiller, uzunca bir süredir izledikleri “öğret-
menlik mesleğini değersizleştirme” politikalarına
4+4+4 yoluyla bir yenisini daha eklemiş oluyorlar.
Halk çocukları ise kimin umurunda! Zaten onlara da
öğretmen değil, molla; öğrenci değil, mürit gerekli.

4+4+4 modeli kapsamında okula başlama yaşının
60 aya çekilmesine velilerden tepkiler gelmeye devam
ederken, MEB, 60-66 aylık çocukları okullara almak-
tan geri adım atmamıştır. Mevcut düzenlemeye göre ar-
tık, çocukları 60-66 ay arasında olan veliler bir sağlık
raporu almadan yazılı başvuru ile çocuklarını ilkokul
birinci sınıf yerine okul öncesi eğitime başlatabilecek.
Ancak 66 ayı dolduran veya yılsonuna kadar doldura-
cak çocuklar ise okula başlamak zorunda. 66 aylık ço-
cukların velilerinin, çocuklarını ilkokul birinci sınıf ye-
rine okul öncesine kaydettirebilmeleri için onların zi-
hinsel ve fiziki gelişimlerini tamamlayamadıklarını ka-

nıtlamaları gerekiyor. Bunun için de Sağlık Bakanlığı-
na bağlı hastanelerden rapor almaları zorunlu tutuluyor.
66 ayı doldurduğu ve rapor almadığı halde çocuklarını
okula göndermeyen veliler de günlük 15 TL ceza öde-
yecek. Sağlık Bakanlığının 06.08.2012 tarihinde vali-
liklere gönderdiği bir yazıda, bu yaş grubunda olan ço-
cuklar için “bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi ta-
nılı rapor üzerine ilkokul kayıtları bir yıl ertelenebil-
mektedir” ifadesine yer verilmekte ve bu raporların ka-
mu ve üniversite hastanelerinde çalışan çocuk sağlığı
ve hastalıkları uzmanlarınca verilebileceği belirtilmek-
tedir.

Değerli veliler!
Tayyipgiller iktidarı sizden çocuğunuz için ölümler-

den ölüm beğenmenizi istiyor. Kendilerinin hiçbir bi-
limsel ilkeye dayanmayan ve gündeme geldiğinden be-
ri keşmekeşliği artan dayatmalarının faturasını çocuğu-
nuza ve size kesmek istiyor. Nasıl mı?

Hatırlarsınız: Halkımız, işçilerimiz ilk olarak 60’lı
yılların başında Alman Emperyalizmine ucuz işgücü
olarak sunulmuştu. Giden işçilerimiz, çırılçıplak soyu-
larak, dişlerinin sağlam olup olmadığına varıncaya dek
kontrol edilmişlerdi. İşçilerimize böylesine aşağılayıcı
biçimde, hayvan muamelesi yapan Alman Parababala-
rı, onların çocuklarına da geri zekalı muamelesi yap-
mıştı. Alman kültürüne, diline, toplumuna tamamen
yabancı bu mazlum çocuklara çeşitli testler uygulanmış
ve başarısız olarak nitelendirilmişlerdi. Nasıl başarılı
olsunlardı ki? Bu tür testlerle uğraşan her uzman bilir
ki, bunlar kültüre özgü özellikler de taşırlar. Testin ge-
liştirildiği kültüre yabancı olan birinden başarılı olma-
sı beklenemez. İşte bu uygulamanın sonucu olarak işçi-
lerimizin çocukları, en alt düzeydeki okullara, hatta ba-
zıları zihinsel engellilerin gidebileceği okullara gönde-
rilmişlerdi. İşte emperyalizm böyle bakar yarısömürge
ülkenin insanına, çocuğuna.

Ya Tayyipgiller?..
Son derece sağlıklı, akıllı, bulunduğu gelişim evre-

sinin tüm özelliklerini sergileyebilen çocuklarını peda-
gojik-bilimsel nedenlerle okula göndermek istemeyen
velilerden ne istiyor?

66 aylık olarak ilkokula kayıt olmamayı gerekçe-
lendirmesini, hem de “bedenen veya zihnen gelişme-
miş” olduğunu onaylayan tıbbi tanılı doktor raporuyla.
Hâlbuki çocuklarımız sapasağlam, akıllı, 66 aylık nor-
mal bir çocuğun tüm özelliklerine sahipler. Ama onlar,
okulöncesi çocuğu; ilkokula zaten hazır olamazlar. Ay-
nı Alman Emperyalizminin işçi çocuklarımızı damga-
ladığı gibi, Tayyipgiller de kendi ülkesinin çocuklarını
damgalıyorlar! 6 yaşında vurulan bu damganın onun
duygusal, sosyal, zihinsel, gelişimini; kısacası hem tüm
öğrenim yaşantısını hem de hayatını nasıl olumsuz et-
kileyeceği açıktır.

Kaldı ki Tayyipgiller, bir yandan da yaptıkları açık-
lamalarla çocukları henüz okulöncesi seviyede olduğu
için ilköğretime göndermek istemeyip rapor alan bilin-
çli velilerimize tehditler savuruyor.

Başbakan Tayyip “Bu işe karşı bir kampanya var.
Gidip rapor alanlar var. Bunları evlatlarına ihanet-
le vasıflandırıyorum. Bu çocuklar geri zekâlı
mı?”diyor.

Şimdiye kadar bütün anlattıklarımızdan kimin geri
zekâlı olduğu apaçık ortaya çıkmış durumdadır. Fazla
söze hacet yoktur…

Bilim hırsızı Milli Eğitim Bakanı Ö. Dinçer ne di-
yor?

“ Eleştirilerin bir kısmı PKK kaynaklı. Çocukla-
rımızı erken yaşta okula alıp Türkçe öğreteceğiz,
onları hayata hazırlayacağız. ‘Rapor dahi almayın’
diyenler PKK yanlıları. Bunu önlemek istiyorlar.
Bir de laikçi kesim de bu reformdan rahatsız olu-
yor.”

En vazgeçilemez insan hakkı olan Anadilde eğitim
yerine sanki bir lütufta bulunuyormuş edasıyla “Yaşa-
yan Diller ve Lehçeler”i “Seçmeli Ders” olarak sunu-
yorsunuz. Ve bu yolla da Kürt Halkını uyutmak, ye-
deklemek istiyorsunuz. Ama intihalci Milli Eğitim Ba-
kanı, itirafından öyle anlaşılıyor ki, Kürt Halkı bu zo-
kayı yutmuyor.

Demek ki, CIA İslamını gerçek İslam kabul etme-
yen toplumumuzun uyanık kesimi olan-çocuklarını
“dindar ve kindar nesil” mensubu yapmak istemeyen
antiemperyalist yurtsever insanlarımız, sizin bu tuzağı-
nıza düşmek istemiyor.

Değerli anne ve babalar,
Kesintisiz zorunlu eğitimin temel amacı, öğrenim

çağındaki çocukların ortak, eşit, genel ve sürekli eğitim
almalarıdır. 4+4+4 modeli ise bu temel ilkeleri göz ar-
dı ederek zorunlu eğitimi ortadan kaldırmaktadır.

4+4+4;
- Mesleğe yönlendirme kisvesi altında çocuklarımı-

zı Parababalarına ucuz işgücü olarak sunmanın, Okul-
laşma oranı zaten oldukça düşük olan kız çocuklarımı-
zı açık öğretim aldatmacasıyla okuldan kopararak “ço-
cuk yaşta koca evine-eline mahkûm etme”nin,

- Özel okulları ve dershaneleri daha da yaygınlaştır-
manın,

4+4+4 kesintili eğitim modeli Tayyipgiller iktidarının halkımızın, çocuklarımızın
geleceğini ortaçağ karanlığına gömme projesinin bir parçasıdır

Yapamıyor çünkü henüz hazır değil! Yeterli ol-
gunluğa erişmediğinden küçük nesneler üzerinde
ve ayrıntı gerektiren işlerde başarılı olamıyor. Ba-
şarısız olması onun suçu değil! Suç, yapamayacağı-
nı bile bile o küçücük bedenleri, yürekleri bu du-
ruma sokan çocuk düşmanlarında!

Bunun sorumluluğu çocuklarımızın gelişim özellik-
lerini hiçe sayanlarda!

Öğretmen çaresiz. Öğrenci dersliksiz. Bunun so-
rumluluğu halkın yarattığı-ürettiği değerleri “din
iman bin mintan” diyerek hayâsızca sömürenlerde!
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- Tarikatlara, Cemaatlere mürit yetiştirmenin,
- Ortaçağ ideolojisiyle doktrine edilmiş bir nesil ye-

tiştirmenin,
- AB-D Emperyalistlerinin ülkemizi Tayyipgiller

eliyle Ilımlı İslam adı altında Şeriata mahkûm etme
projesinin sinsi planıdır.

Kısacası 4+4+4 Kesintili Eğitim Modeli, yukarıda
yalnızca bir kısmını dile getirdiğimiz nedenlerden do-
layı bile ORTAÇAĞCI ve HALK DÜŞMA(I bir
projedir.

Değerli veliler, anne ve babalar;
Halkımızı, çocuklarımızı bu karanlığa mahkûm

edecek miyiz? Kaderimiz mi olacak 4+4+4 Şeriatçı
eğitim modeli?

Hayır.

Demokratik Halk İktidarında;
“Zorunlu temel eğitim 11 yıla çıkarılacak. İktidar

olmamızdan önce okul yerine işe gitmiş, esnaf çırağı
olmuş çocuklar da kurtarılacak. Bu durumdaki çocuk-
lar, hem çalışıp hem de eğitimlerini sürdürebilmeleri
için, yarım günleri normal ücretle, çalıştıkları fabrika
ya da sanayi bölgesi okulunda eğitim görecekler. Böy-
lece alanlarındaki en ileri teknolojiyi başarıyla kullan-
mayı öğrenecekler.

“Partimiz sokaklarda hiç kimsenin yaşamasına izin
vermeyecektir. Kimsesiz çocuklarımız, kamu ve yerel
yönetim örgütlerinin finanse ettiği, eğitimcilerin yönet-
tiği yuvalarda ve yurtlarda hem eğitimlerini sürdüre-
cekler, hem de meslek sahibi edileceklerdir.

“Hak arayan adliye gibi, GERÇEĞİ arayan ve ger-
çeği arayan İNSANI YARATAN öğretim, eğitim ve bi-
lim kurumlarımız da, ülkemizde gerçekten KEŞİF ve
İCAT ruhunu beslemek için tam bağımsızlığa kavuşa-
cak. Bütün eğitmen, öğretmen ve profesörler; kendi
KÜLTÜR SENDİKALARI’nda kişiliklerini ve menfa-
atlerini (çıkarlarını) koruyacaklar.

“Hükümet, bir öğretim kanunu ile, öğretim kolları-
nı, öğretmen niteliklerini, okul masraflarını belirtmek-
le kalacak ve özel müfettişleriyle yalnız o kanunun uy-
gulanmasını kontrol edecek. Başka şekilde, öğreticile-
rin hayat, istikbal (gelecek: sosyal güvenlik) ve faali-
yetlerine karışmayacak.

“ÖĞRETİM SİSTEMİ: Özellikle kol işiyle kafa işi
arasındaki uçurumu doldurma hedefini güdecek.

“İLKÖĞRETİM: Çevre üretimlerinin tarla ya da
fabrika vb. sistemine göre,

TEKNİK ve ORTAÖĞRENİM: Memleket sanayi
plânında ayrılmış o yerin pratik ekonomik ihtiyaçları-
na göre programlanacak.

“YÜKSEK ÖĞRENİM: yabancı yayınları aşırma-
larla rızıklanan kürsü ötülgenliği yerine, memleketimi-
zin yerüstü, yeraltı, insan, hayvan bütün varlıklarını in-
celeyerek, Ekonomi ve üretim şartlarımızı geliştirmeye
fiilen yarar ORİJİNAL emeği geçirecek; lâboratuarını
tarlalarımıza ve atölyelerimize bağlayarak BİLİM
YAPMA görevini endüstriyel kalkınma hamlemizle
taçlandıracak.

“Eğitim DEMOKRATLAŞTIRILACAK. Ezberci-
liğe değil, güçlükler karşısında çözüm yolları bulma,
yani bellek yerine zekâyı işletme prensibi, öğretim ve
eğitimin baş prensibi olacak. Ölçü alınarak, kişiye
özel, el yapımı ayakkabı üretir gibi, her öğrencinin ki-
şiliğini ezmeyen eğitim güdülecek.

“Fazla diplomalı bize gerekmez” kaygısı ile, SI-
NAV’lar öğrenci “turnikesi”, ya da salhanesi (mezba-
hası, kesimevi) haline sokulmayacak. Dönen (başarı-
sız) öğrenci oranı; öğretmenin, öğretim sisteminin ve
öğretim araçlarının nitelikleriyle kıyaslanacak ve başa-
rının yükseltilmesi için, saptanan eksiklikler ya da yan-
lışlıklar hızla giderilecek.

“Öğretimin her kademesine her yaş ve cinsiyetten
herkes sınav vermek şartı ile girip belge alabilecek.

“Her yerde HALK ÜNİVERSİTELERİ kurulacak.
“Öğretim ve Eğitim, biçimi ve içeriğiyle LAİK-

LEŞTİRİLECEK.
“Anadilde eğitim serbest olacak. Devlet ve diğer

kamu yönetimleri bu konuda üzerlerine düşen yüküm-
lülükleri eksiksiz yerine getirecek.

“Yabancı dilde eğitim yasaklanacak.
“Eğitim bütünüyle bir kamu görevi olacak. Eğitim-

den para kazanma yasaklanacak. Herkese eşit, parasız
eğitim imkânı sunulacak.” (Halkın Kurtuluş Partisi
Programı’ndan)

Değerli veliler, anne ve babalar;
Çocuğunun geleceğini din bezirgânlarının kat-

letmesine izin verme!
Okulöncesi eğitim talep et!
4+4+4’e teslim olma, çocuğunu teslim etme!
Bilimsel, Laik, Eşit, Parasız, Anadilde Eğitim

her çocuğun hakkıdır!
Halkın Kurtuluş Partili Eğitim- Bilim Emekçile-

ri halkımızla el ele bu uğurda mücadele etmeye de-
vam edecektir!

Kurtuluş Partili
Eğitim Emekçileri

B
u haberi yazdığımız esnada bir tel-
evizyon kanalında şöyle bir haber
vardı: Muş’ta minicik çocuklar, yarı-

yıl tatillerinde köylerinden okullarına dön-
mek için metrelerce karın içinde, altı saatlik
bir yolculuk yapıyordu.

Ve önümüzde aşağıda gördüğünüz iki fo-
toğraf vardı. İkisi de güzelim memleketim-
den. Biri 05 Şubat 2012 tarihli Hürriyet Ga-
zetesi’nden: İki traktör içinde öğrenciler
farklı yerlerden toplanmış bir okula götürü-
lüyor. Hepsi de kız öğrenciler. Haberde, 12
yıldır uygulanan taşımalı ilköğretim siste-
minde meydana gelen kazalardan bahsedili-
yor. Buna göre toplam 120 trafik kazası
meydana gelmiş ve bu kazalar sonucunda 48
öğrenci yaralanmış, 62 öğrenci de hayatını
kaybetmiş.

Diğeri de son günlerde adını sıkça duyar
olduğumuz FATİH Projesi’nin uygulamaya
geçmesiyle birlikte öğrencilere dağıtılan tab-
letleri gösteren gazete haberlerinden alın-
mıştı. Aynı ülkeden iki farklı eğitim manz-
arasıyla karşı karşıyaydık. Ve dilimize Ah-
met Arif’in şiirinden Ahmet Kaya’nın ses-
lendirdiği “Uy Havar” adlı şarkısının şu di-
zeleri takıldı:

Düşün, uzay çağında bir ayağımız,
Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri
Düşün, olasılık, atom fiziği
Ve bizi biz eden amansız sevda

İşte bu iki fotoğraf bağlamında biz gele-
lim yurdumuzun acı gerçeklerine. Son za-
manlarda sıkça FATİH adını duymuş olmalı-
sınız. Biz daha Kasım 2010’da bu projeyi
duyduğumuzda hemen aklımıza Türkiye
Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kı-
vılcımlı’nın “Fetih ve Medeniyet” adlı ese-
rinde ayrıntılarıyla dile getirdiği ve Tarihsel
Devrimlerden biri olarak nitelendirdiği İs-
tanbul’un, o zamanki adıyla Konstantinopo-
lis’in, fethi geldi. Usta’mızın belirttiği gibi,
bu fetihle, Tarih yolu üstüne kâbus gibi çök-
müş bir ceset (Bizans engeli) kaldırılmış, Bi-
zans çöküntüleriyle tıkanmış Medeniyet yol-
larının yeniden açılması sağlanmıştır. Bütün
bunlar olduğunda fethin mimarı Fatih henüz
21 yaşındaydı.

Şimdi 2012 yılındaydık ve koca Fatih’in
adı bu sefer Tayyipgillerin ağzındaydı. Tay-
yipgiller yine kavram karmaşası yaratarak
halkımızın bilincini bulandırmak istiyordu.
Meğer FATİH denilen şey bizim çağ açıp
çağ kapayan koca Fatih değil; “Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hare-
keti”nin (FATİH Projesi) kısa adıymış.

Projenin uygulanması tam da Tayyipgil-
ler’in Ortaçağcı-Şeriatçı-Ümmetçi bir nesil-
gençlik yetiştirme arzularını pıfkırdıkları
günlere denk gelmişti. Dolayısıyla kafa karı-
şıklığını gidermek için gelin hep birlikte
Tayyipgiller’in şaşaalı bir açılışla başlattık-
ları bu projeyi daha yakından tanıyalım.

06 Şubat 2012’de okullarda ikinci döne-
min başladığı gün proje de 17 ildeki 52 okul-
da uygulanmaya başladı. 22 Kasım 2010’da
protokolü imzalanan ve hayata geçirilen pro-
je kapsamında anaokulları da dâhil tüm öğ-
retim kurumları akıllı tahtalarla donatılacak.
Pilot uygulamasındaki okullarda 12 bin 800
tablet bilgisayar dağıtılacakmış.

Antika-Tefeci Bezirgân Sermayenin si-
yasi temsilcisi T. Erdoğan’a göre proje, ey-
lül ayına kadar 3 bin 657 ortaöğretim kuru-
munda, dört yılda da 42 bin okulda hayata
geçecekmiş. Dahası dünyanın birçok ülkesi
Fatih Projesi’ni yakından takip ediyormuş.

İşin acıklı yanı “kara tahta kavramını ar-
tık tarihin tozlu raflarından kaldırıyo-
ruz’’ diyen Tayyipgiller’in geleceğimiz olan
nesilleri Ortaçağın karanlıklarına götürmek
istemesidir. Aslında T. Erdoğan, mensubu
olduğu sınıfın çıkarlarını ve gereklerini yeri-
ne getiriyor. Tıpkı akrebin ısırmasının doğa-
sı gereği olduğu gibi…

“Bilgi dünyasına yepyeni yolculuk
başlıyor” diyen intihalci Milli Eğitim Baka-
nı Ömer Dinçer ise Fatih Projesi’nin başla-
masıyla eğitim ve öğretimde yeni bir çağa
geçildiğini söylemişti. Keza proje kapsamın-
da, hazırlanan etkileşimli tahtaların Türki-
ye’ye özgü olduğunu belirten Dinçer, “Bu
tahtalarla dünyanın kullandığı teknoloji-
lerin bir adım önüne geçiyoruz. Tablet bil-
gisayarlarda, z-kitap (zenginleştirilmiş)
içerik de bulunacak” demişti.

Konuyu biraz daha açalım. Projeyle,
okullardaki bilgisayar odalarının kullanımı-
na son verilecek. (Acaba gerçekten bütün
okullarımızda bilgisayar odaları ya da tekno-
loji sınıfları var mı? Hiç sanmıyoruz…) Her
öğrenci, bilgisayarı kendi sınıfında kullana-
cak. 3 yılda tamamlanacak projeyle 42 bin
okuldaki 570 bin dersliğe dizüstü bilgisayar,
projeksiyon cihazı, internet ve çok amaçlı
yazıcı ve akıllı tahta sağlanacak. Karatahta-
nın yerini akıllı tahta alacak. Öğretmenler
bilgisayar, projeksiyon cihazı, özel kalem,
tahta olarak kullanılacak platform ve yazı-

lımdan oluşan
“akıllı tahtada”
harita, grafik ve
video gösterim-
leri yapabilecek.
Proje kapsamın-
da projektör ci-
hazları, 38 bin
688 çok amaçlı
fotokopi maki-
nesi ve akıllı
tahtalar 40 bin
okula dağıtıla-
cakmış. Dona-
nımların altyapı-
sını Ulaştırma
Bakanlığının
sağlayacağı, 2
milyar lira har-
canacak olan
proje kapsamın-
da köy okulları-
na da bilgisayar
ulaştırılacak. Sı-
nıflarda, e-kitap-
larla ders yapıla-
cak. Öğrenciler,
ders notlarını

akıllı tahtadan kendilerine gönderilecek e-
posta aracılığıyla tutacak. (23.11.2010 tarih-
li gazeteler)

Durun daha bitmedi. Fatih Projesi’yle
okulların bilişim teknolojileri laboratuarla-
rındaki bilgisayar, internet bağlantısı ve tek-
nolojik donanım daha ileri bir aşamaya taşı-
nacakmış. Zaten projenin diğer ortağı Ulaş-
tırma Bakanı Binali Yıldırım’ın daha önce-
den verdiği bilgilere göre, bugün artık okul-
ların hemen hemen tamamında bilgisayar sı-
nıfları bulunuyormuş, ayrıca 1.500 okulda
bilgisayar destekli fen laboratuarı, 18 bin
500 okulda yazarlık yazılım programı, 12
bin okulda da geniş bant internet erişimi bu-
lunuyormuş. Dahası ilköğretimde okulların
yüzde 96’sında, ortaöğretimde de yüzde
100’ünde internet erişimini sağlamışlar.

Yukarıdaki bilgilerin projenin ilk proto-
kolünün imzalandığı günlere ait olduğunu
hatırlatalım. Bir kısmı hayata geçirilen bu
projenin 8-9 milyar TL olduğunu da geçme-
den belirtelim. (Ulaştırma Bakanlığı ve bü-
yük bir firma (Vestel) arasında, akıllı tahtalar
için 339.6 milyon liralık bir sözleşme imza-
landığını da hatırlatalım. Sonradan medya-
dan öğrendiğimize göre Vestel bu akıllı tah-
taları Türkiye’de yaklaşık 557 bin dersliğe
yetecek şekilde nisan ayında seri üretmeye
başlayacakmış. Pilot projenin telefon altya-
pısını da Telekom hibe etmişmiş. (Herhalde
Tayyipgiller’in karakaşı kara gözü için bu
hibeyi yapmamıştır…)

İşte bu kadar maliyeti olan proje gerçek-
ten kimler için “fırsatlar artır”acak, kimler
için teknolojiyi ilerletecek? Projenin maliye-
tinden kim veya kimler nemalanacak?

Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ama şunu unutmayalım. Tayyipgiller, kendi
sınıf çıkarları gereği, en doğal insan hakkı
olan eğitimi bu yolla birilerine peşkeş çekip
piyasa koşullarına göre eğitimi ticarileştire-
cek. Kısacası eğitim, İşçi Sınıfımız ve yok-
sul emekçi halkımız için şimdiki durumdan
daha da paralı hale gelecektir. Bizleri asıl il-
gilendiren mesele bu. Bizler olaylara sınıfsal

açıdan bakarız. Gerçekleri ancak eldeki veri-
lere göre, olanı olduğu gibi ele alarak analiz
ederiz. Bu proje olayında da aynı yöntemi
uygulayacağız. Bu projeyle ilgili kuşkuları-
mızı ve çelişkileri basında yer alan ama faz-
la tartışılmayan yönleriyle ele almak istiyo-
ruz.

Öncelikle şu bilgiyi paylaşalım. Fatih
Projesi kapsamındaki eğitim araç ve gereçle-
ri, yani tablet bilgisayar, elektronik tahta ve
dizüstü bilgisayar gibi materyaller eğitim ni-
teliği yönünden herhangi bir birim tarafın-
dan incelenmemiştir. Şöyle ki;

Tayyipgiller’in iktidar olduğu döneme
kadar, eğitim araç ve gereçleri Talim ve Ter-
biye Kurulunun ilgili birimlerinin deneti-
minden geçmeden kullanılmaz ya da tavsiye
edilmezdi. AKP, 03.12.2003 günlü, 5005 sa-
yılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişik-
lik yapılması Hakkında Yasanın 2. madde-
siyle 1739 sayılı Yasanın 55. maddesinde de-
ğişiklik yapmıştır. Değişiklikle, ilköğretim
ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak yar-
dımcı eğitim araçlarının Milli Eğitim Bakan-
lığınca belirlenmesi uygulanmasına son ve-
rilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı sadece ders
kitapları açısından yetkili kılınmak istenmiş-
tir. İlgili yasa hükmünün iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Söz
konusu başvuruyu görüşen Anayasa Mahke-
mesi, 15.05.2008 gün ve E.2004/1,
K.2008/106 sayılı kararıyla iptal kararı ver-
miş ve iptal hükmünün, kararın Resmi Gaze-
tede yayımlanmasından başlayarak altı ay
sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
Anılan kararda;

“(…) İptali istenen kuralda sadece ilk
ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak
ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığın-
ca belirlenmesi esası kabul edilmiştir.
(…)” denilmiştir.

Bu karar uyarınca, ders kitapları dışında-
ki yardımcı eğitim araç ve gereçleri için ye-
ni yasal düzenleme yapılması gerekmekte-
dir. Oysa bugüne kadar anılan karar doğrul-
tusunda herhangi bir yasal düzenleme yapıl-
mamıştır. Bu nedenle, ders kitabı dışındaki
eğitim araç ve gereçleri konusunda yasal da-
yanak olmadan, 11.06.2011 gün ve 27961
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetme-
lik aracılığıyla, eğitim araç ve gereçleri kap-
samında “herhangi bir değerlendirme ve
seçime gerek görülmeden” ibaresi yürürlü-
ğe konulmuştur.

Eğitim Sen’in hukuki mücadelesi sonu-
cunda Danıştay 8. Dairesi, eğitim araç ve ge-
reçlerinin incelenmeden uygulamaya konu-
labileceği yönündeki ilgili yönetmelik hük-
mü hakkında, yürütmeyi durdurma kararı
vermiştir.

Fakat Tayyipgiller yine yargı kararlarını
hiçe sayıp konuyla ilgili tarafların görüşleri-
ni almadan bildiğini okumuştur. (Buna da
kılıf bulmuş görünüyorlar. Ö. Dinçer’in
dediğine göre, bu proje Milli Eğitimin proje-
si olmaktan çıkıp, ulusal bir proje haline
gelmiş. Yakında MİT olayındaki gibi bunun
için de yeni özel bir yasa çıkarabilirler. Kim
bilir?..)

Gelelim konunun diğer yönlerine. Pro-
jenin uygulamaya geçirildiği günlerde
Cumhuriyet Gazetesi’nde yazan ve kendisini
bilişim sektöründe “teknokrat” olarak tanım-
layan Prof. Osman Coşkunoğlu’na kulak ve-
relim. Bu kişi, bilgi teknolojileri ve bireyin
beyinsel faaliyetleri arasındaki etkileşimle
ilgili olarak araştırmalarıyla bilinen bir uz-
man. Coşkunoğlu’nun yazısında yaptığı tes-
pitler incelenmeye değer. Şöyle diyor;

“Eylül 2011’de (ew York Times gaze-
tesinin yayımlamaya başladığı, ABD’deki
okullarda uygulamaları inceleyen bir yazı
dizisinde
(http://www.nytimes.com/2011/09/04/tech
nology/technology-in-schools-faces-ques-
tions-onvalue.html?ref=technology), yo-
ğun teknoloji kullanılan okullarda öğren-
cilerin öğrenme düzeylerinin iyileşmediği
hatta kötüleşebildiği açıkça gösteriliyor.

“04 Şubat 2012 tarihli Los Angeles Ti-
mes gazetesi, konunun saygın uzmanları-
na ve bilim insanlarına sordukları ‘Bu
gösterişli teknolojilerin eğitime gerçek
katkısı nedir?’ sorusunun yanıtlarını içe-
ren bir makale yayımladı (http://www.la-
times.com/business/la-fi-hiltzik-
20120205,0,639053.column). Yanıtlar aşa-
ğı yukarı aynıydı: Okullarda bu yeni tek-
nolojilerin kullanılmasından yararlanan-
lar sadece satıcı firmalar ve yaldızlı ama
sığ laflar eden politikacılardır! (itekim,
derslerini internetten herkese açmış olan,
dünyanın önde gelen bazı üniversitelerin-
de en kompleks konuların bile kara tahta-
da işlendiğini görüyoruz.”

Biz de yazarın verdiği adreslerde bir ge-

zinti yaptık ve gerçekten de özellikle bilgisa-
yar teknolojisinin eğitim üzerine katkısıyla
ilgili gerek eğitmenlerin gerekse velilerin
şüpheci yaklaştığını ve bazı yönleri sorgula-
dıklarını gördük. Makale ve alınan görüşler-
de özellikle kâr amaçlı teknolojik materyal-
lerin kullanımına yönelik kuşkular vardı.

Bizim şu anda ülkemizde yürüttüğümüz
tartışmalar orada da sürüyor. Neticede eği-
tim öğretimde kullanılacak tüm materyaller
pedagojik, eğitsel, sağlık ve bilimsel açıdan
konunun muhataplarına ve uzmanlarına so-
rulmalıdır. Ama bizim takip edebildiğimiz
kadarıyla Tayyipgiller sadece parayı akıta-
cakları-daha doğrusu parayı lüpletecekleri
Parababalarına danışmışlar. Şaibeli akıllı
tahta alımlarıyla ilgili iddialar şimdiden baş-
lamıştır.

Teknolojik materyaller tabiî ki derslerde
kullanılacaktır. Ama bilim insanlarının üze-
rinde hemfikir oldukları bir konu var. O da
bu uygulamaların sağlığımız üzerindeki etki-
leridir.

Coşkunoğlu’nun dediğine göre, tabletler-
le etkileşimli tahta arasındaki iletişim kablo-
suz olarak (Wi-Fi) sağlanacağı için, her sı-
nıfta adeta orta boy bir baz istasyonu varmış
gibi bir ışınım (emisyon) olacaktır. Anlaya-
cağınız gelişim çağındaki gencecik beyinle-
ri-çocuklarımızı her gün bir baz istasyonu
olan sınıfa yolluyor olacağız. Batıda çocuk-
ların cep telefonları kullanmalarının sağlık
açısından etkisi tartışılırken bizde ne Sağlık
Bakanlığından ne de Tabip Odası’ndan ko-
nuyla ilgili bir açıklama ya da görüş yok.
(Sonradan kamuoyundan özellikle bu yönde
eleştiriler başlayınca Ö. Dinçer, sağlık açı-
sından risk oluşturmaması için her okula an-
ten kurulacağını söylemiştir.) (www.kamu-
bülteni.com) Demek ki iddialar doğru. Sağ-
lık açısından büyük risk var. Bunu ilerleyen
günlerde de göreceğiz.

Konuya bir de eğitsel başarı açısından
bakalım. Hatırlarsanız Kurtuluş Yolu Gaze-
tesi’nin geçmiş sayılarında, Programme for
International Student Assessment (PISA) de-
nen ve OECD tarafından 2003, 2006 ve 2009
yıllarında yapılan “Uluslararası Öğrenci
Başarılarını Değerlendirme Programı” öl-
çümlerinden bahsetmiştik. Bu program, özel
hazırlanan sınavlarla, yalnızca 15 yaşındaki
yani Lise 1 düzeyindeki öğrencilere uygula-
nıyor. PISA’da öğrencilere Okuma, Fen ve
Matematik olmak üzere üç test veriliyor. 34
üyesi olan OECD’deki ülke sıralamasında
Türkiye, 2009 yılında her üç kategoride de
32’nci yani sondan üçüncü gelmişti. Bu da
ülkemizdeki 15 yaşındaki çocukların yarısı-
nın temel becerileri edinememiş olduğunu
ortaya koyuyor. Doğal olarak bu veriler, eği-
timdeki çürümenin geldiği korkunç boyutla-
rı gösteriyor.

Dolayısıyla tüm bu başarısızlıklar Tay-
yipgiller’in allayarak pullayarak bize sun-
dukları bu proje ile sihirli bir değnek dokun-
muş gibi çözülecek(!) Zaten Ö. Dinçer boşu-
na demiyor:

“Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına
girecekse bir sıçrama yapmak zorunda.
Bu sıçramayı da Fatih projesi ile yapa-
caktır. Fatih sayesinde Ankara kent mer-
kezindeki bir öğrenci ile Hakkâri’nin dağ
köyündeki bir öğrenci, eğitimde aynı fır-
sata sahip olacak”mış. (www.kamu.bul-
teni.com)

Daha da ironik olan, aynı gün Ö. Din-
çer’in bu projeyi hayata geçirirken
Titanik’ten esinlendiklerini söylemesidir.
Dediğine göre Titanik filmi yapılırken uygu-
lanan ekip anlayışını uygulamışlar. O çalış-
manın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz.
Ama bildiğimiz bir şey var; o da tüm ihtişa-
mına ve allanıp pullanmasına rağmen filmi-
ni yaptıkları gerçek geminin batmış olması-
dır. Tabiî ki film, yapımcılarına servet ka-
zandırmıştır. Tayyipgiller’in kendileri de bu
projeden servetler edinecektir.

Bir kez daha şunu vurgulayalım. Bizler,
eğitim başta olmak üzere, teknolojinin haya-
tın farklı alanlarında insanlığın yararına kul-
lanılmasına karşı değiliz. Bu proje bağla-
mında da Tayyipgiller’in allı pullu söylemle-
rinin ve uygulamalarının eğitim sisteminin
içinde bulunduğu çürümeyi-yozlaşmayı or-
tadan kaldıramayacağını kanıtlarıyla halkı-
mıza sunmak ve onları bilinçlendirmek isti-
yoruz. Biz yalanlarla değil, olgularla, olay-
larla konuşuruz. Bize elimizdeki bilimsel ve-
riler yol gösterir. Dolayısıyla bu konuda bir
de rakamların diliyle konuşalım.

Verilerimiz Eğitim Sen’in ders yılı ba-
şında sunduğu “2011-2012 Eğitim Öğretim
Yılı Başında Eğitimin Durumu” adlı rapo-

Tayyipgiller, çürüyen eğitim sistemimizi “FATİH” oyunuyla çözemez
FATİH Projesi ile gizlenen gerçekler!



rundan.
MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi

verilerine göre;

Öğretmen açıkları sorun olmayı
sürdürüyor

Öğretmen açıkları giderilmemiş, sayıları
400 bini bulan işsiz öğretmenlerin atamaları ya-
pılmadığı gibi, mevcut öğretmen açıkları (sayı-
larının yüz bini aştığı tahmin ediliyor), ücretli
ve vekil öğretmenler aracılığıyla kapatılmaya
çalışılmaktadır. 2010–2011 eğitim-öğretim yılı
itibariyle il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ta-
rafından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim ku-
rumlarına 77 bin 601 ücretli öğretmen görevlen-
dirilmesi yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanının
yaptığı açıklamaya göre resmi olarak 146 bin
194 öğretmen açığı bulunmaktadır.

Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin sayısı
ise tam net değil. Çünkü özellikle son KPSS’de-
ki kopya rezaletinden sonra atama yapılamama-
sı nedeniyle ve okulların da açılmasına atamalar
yetişemediği için bu öğretmenlerin sayısı art-
mıştır.

Tayyipgiller, uşaklığını yaptıkları yerli ve
yabancı Parababalarının direktifleri doğrultu-
sunda, artık eğitim sistemi içinde kadrolu ve iş
güvenceli çalışma olanaklarını ortadan kaldırdı
ve aynı aymazlığına büyük bir hızla da devam
etmektedir.

“Kalabalık sınıf mevcutları, ikili eğitim,
birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim uygula-
ması nedeniyle resmi ağızlardan açıklanan
verilerle bile 140 binin üzerinde olduğu tespit
edilen öğretmen açığı, gerçekte bu rakamın
çok daha üstüne çıkarak, bilimsel kriterlere
göre hesaplama yapıldığında 400 binlere
ulaşmaktadır.”

Son iki üç yıldır adını sıkça duyduğumuz
AYÖP gibi yapılarda örgütlenen Ataması Yapıl-
mayan Öğretmenlerin ve ücretli çalışan öğret-
menlerin gerçekliğini yukarıdaki rakamlar netçe
doğruluyor. FATİH Projesini, herhalde okullar-
da Tayyipgiller’in kendileri değil, öğretmenler
uygulayacak. Yoksa yanılıyor muyuz?.. Sırası
gelmişken şunu da belirtelim; Eğitimi teknoloji
odaklı hale getirmek isteyen Tayyipgiller, Bili-
şim Teknolojisi dersini 4. ve 5. sınıflarda kaldır-
dı; 6, 7 ve 8. sınıflarda da seçmeli hale getirdi.
Neticede olan Bilişim Teknolojileri öğretmenle-
rine oldu.

Okullaşma Oranı Hâlâ Yetersiz
Türkiye’de okullaşma sorunu hâlâ tam anla-

mıyla çözülememiştir. Okulöncesinde okullaş-
ma oranı ortalama % 37, ilköğretimde % 98, or-
taöğretimde % 69 seviyesindedir. Okula gitme-
yenlerin önemli bir bölümünü kız çocukları
oluşturmaktadır. MEB 2010–2011 istatistikleri-
ne göre okulöncesi eğitimde 3-5 yaş grubunda
okullaşma oranı toplamda % 29.85, kız çocuk-
ları için yüzde % 29.43; erkek çocukları için ise
% 30.3’tür. 4-5 yaş grubuna bakıldığında ise
toplamda % 43.10; kız çocukları için % 42.47;
erkek çocukları için ise % 43.70’tir. Bak: TAB-
LO I.

Derslik, Okul ve Öğretmen Sayısı
Yetersiz

MEB’e bağlı sözleşmeli öğretmenler,
AKP’nin seçim yatırımı olarak 12 Haziran refe-
randumu öncesinde kadroya geçirilmiştir. Bu
olumlu adıma karşın eğitim sistemi içindeki es-
nek ve güvencesiz çalıştırma uygulamalarına
devam edilmektedir.

OKUL Ö(CESİ(DE okul sayısı 27.606,
derslik sayısı 46.336, öğrenci sayısı 1.115.818,

öğretmen sayısı ise 32 bin 516’sı kadrolu, 15
bin 814’ü sözleşmeli olmak üzere toplam 48 bin
330’dur. Okulöncesi eğitimde derslik başına 24
öğrenci düşüyormuş gibi görünmesine karşın,
okulöncesi eğitimin ülke çapında yeterince yay-
gınlaştırılmamış olması, mevcut sayısal veriler,
durumu anlamak için tek başına yeterli veri sun-
mamaktadır.

İLKÖĞRETİMDE, okul sayısı 32.797,
derslik sayısı 339.653, öğrenci sayısı
10.981.100’dür. Devlet okullarındaki öğretmen
sayısı ise bakanlık tarafından toplamda (kadro-
lu+sözleşmeli) 503.328 olarak verilmiştir.
Türkiye’deki öğrencilerin yaklaşık % 70’i ilk-
öğretimde bulunmaktadır.

ORTAÖĞRETİMDE okul sayısı 9.281,
derslik sayısı 117.760, öğrenci sayısı 4.748.610,
öğretmen sayısı (kadrolu+sözleşmeli)
222.705’dir. Ortaöğretimdeki rakamlara göre
derslik başına düşen öğrenci sayısı 40 olarak he-
saplanmaktadır. Ancak Büyükşehirlerde, özel-
likle yoksul ailelerin yaşadığı semtlerdeki sınıf
mevcutları bu rakamın çok üzerindedir.

Milli Eğitim Bakanlığının Mart 2011’de
açıkladığı İlköğretim rakamlarına baktığımızda,
derslik başına 32 öğrenci düşüyormuş gibi gö-
rünmektedir. Ancak gerçekler belirtilen rakam-
lardan tamamen farklıdır. İkili eğitim ve taşıma-
lı eğitim sorunu ilköğretimde hâlâ çözülmemiş-
tir ve özellikle yoksul emekçi halkımızın yaşa-
dığı yerlerde sınıf mevcutları 50-60’ları rahatça
aşmaktadır. Özellikle e-kayıt sistemiyle beraber
parası olan çocuğunu daha iyi okullarda okuta-
biliyor. Ezilen, sömürülen, işsizlik cehennemin-
de bırakılan halkımız ise ancak milyonlarca pa-
ra verebilirse çocuğunu okutabilme olanağını

elde edebiliyor.
İlköğretimin son sekiz yıllık gelişimine ba-

kıldığında 2002 yılından bu yana okul sayısında
yaşanan azalma dikkat çekmektedir. Bu azalma-
nın nedeni özellikle köylerde giderek yaygınla-
şan birleştirilmiş sınıf, Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu (YİBO) sistemi ve taşımalı eğitim uygu-
lamasının artmış olmasıdır. 2002 yılından bu
yana ilköğretimde okuyan öğrenci sayısı artmış
olmasına rağmen, öğretmen, okul ve derslik sa-
yısının bu artışa paralel olarak artmadığı görül-
mektedir.

Özellikle göç alan büyük şehirlerimizdeki
sınıf mevcutlarını bir gidip görürseniz eğitimin
nasıl lime lime döküldüğünü görebilirsiniz. Sa-
bahları yoksulluktan kahvaltı yapmadan okula
gelip bayılan, dersleri anlama güçlüğü çeken ve
öğlen yemeğinde ellerinde bir dilim salçalı ek-
mekle günü geçiren öğrencilere biz eğitim
emekçileri her gün şahit oluyoruz.

Halkın temiz dini duygularını sömürerek
mantar gibi her mahalleye camileri diken Tay-
yipgiller, iş okul yapmaya gelince geri durmak-
tadır.

Yukarıdaki rakamlardan (Bak: TABLO II),
yıllara göre Tayyipgiller’in eğitime ayırdıkları
bütçenin genel bütçeye oranını nasıl azalttıkları-
nı kolayca anlayabiliriz.

Tayyipgiller’in tek tanrılarının Para Tanrısı
olduğunu biliyoruz. Halkımızın binlerce yıllık
emeği ve alınteri olan kurum ve kuruluşları ba-
balarının malıymış gibi satan bu iktidar, eğitim
alanında da bütün yükü velinin sırtına bindir-
miştir. Utanmadan, kamuoyunda, her yıl okullar
açılmadan önce katkı payı alınmayacağını söy-
leyen Tayyipgiller ve şürekâsı, kapalı kapılar ar-
dında ise okul yöneticilerine elden geldikçe, ür-

kütmeden kazı yolmaları gerektiğini söylemek-
tedir. (Buna benzer ifadeler basında gizli kame-
ralarla ortaya çıkarılınca her yetkili tarafından
dile getirilmekte). Sonuçta okullar kendi yağıy-
la kavrulmak, öğretmen de veliyle para ilişkisi-
ne girmek zorunda kalmaktadır.

Örneğin 2010 yılı verilerine bakıldığında,
her dört okuldan üçü, hatta biraz daha fazlası
(% 78) ödenek (yakacak, elektrik, su ödeneği)
sıkıntısı çekmektedir. İlköğretim okullarına bu
konuda neredeyse hiç destek olunmamaktadır.
Eğer bazı ilköğretim okullarında birazcık iyi
olanaklar var ise bunun nedeni buradaki bütün
harcamaların veliler tarafından karşılanmasıdır.
O yaştaki öğrenciler henüz olayın farkında de-
ğildir. Diyelim ki bir çocuk okul aidatını götür-
medi. O çocuk büyük bir ihtimalle arkadaşları
arasında ya öğretmeni ya da okul yöneticisi ta-
rafından azarlanacaktır. (Tabiî ki eğer dayak ye-
mezse…) O yaştaki çocuğun ruhsal gelişimi bu-
nu kaldıramaz. Veli ne yapacak? Yemeyecek iç-
meyecek; sırf çocuğu daha iyi şartlarda okuya-
bilsin diye istenileni yapacaktır. Ama ortaöğre-
timde çocuk biraz daha işin bilincine varmaya
başlar. Daha doğrusu o “büyümüştür” ve veli
ilköğretimdeki kadar gelip okulla iletişime gir-
mez. Dolayısıyla sanki daha az para verir görü-
nür. Ama aslında durum daha da farklılaşmıştır.
Çünkü okula verilmeyen paralar farklı kaynak-
lara gider. Dershane bu kaynakların başında ge-
lir. İşte anayasasında sosyal devlet yazılan yur-
dumda okullarımızın hali, ahvali böyle…

Eğitim yılı başında katkı payı veremediği
için okul temizliğini yapan velileri unutmadık
ve unutmuyoruz. Cumhuriyet’in kurulduğu yıl-
larda dahi her okulda hizmetli/müstahdem dedi-
ğimiz okul çalışanları varken şimdi artık okulla-
rın tamamına yakınında temizlik işleri taşeron
şirketler aracılığıyla ve yine velilerin vermek
zorunda bıraktırıldığı paralarla yerine getiril-
mektedir. Yeterli parayı toplayamayan okullarda
ise özellikle tuvalet ve lavaboların hali içler acı-
sı. Acaba kaç okulda tuvalet ve lavabolarda ye-
terli miktarda sıvı sabun gibi temizlik maddesi
bulunmaktadır?..

Bir diğer nokta da okul ve öğrenciler üzerin-
den şirketlere kaynak aktarılmasıdır. Bunun en
somut örneği, elektrik harcamalarının ücretlen-
dirilme biçimidir. Okullar elektrik faturasını da
Sanayi, Sulama, Mesken ve Ticarethane şeklin-
de dört abone türünün en pahalısı olan “ticaret-
hane” aboneliği üzerinden ödemek zorunda kal-
maktadır. (Bu arada camilere elektrik ve suyun
bedava olduğunu hatırlatalım…)

Donanım, Salon ve Laboratuar
Eksiklikleri

Atölye ve laboratuvar ile spor alanı/salonu
eksiklikleri de yine tüm okul türlerinde eksik
bulunmaktadır. Yine 2010 yılında yapılan Eği-
tim Sen’in çalışmasına göre böyle bir sorunu ol-
mayan okulların oranı % 20’lerde kalmaktadır.

Engellilerin Durumu
Engellilerin eğitim hakkından yeterince fay-

dalanabildiklerini söylemek mümkün değildir.
Eğitim Sen’in verilerine göre Türkiye’deki 8
milyon engellinin yaklaşık % 30’u okuma yaz-
ma bilmemektedir.

İşte eğitim sistemimizin içinde bulunduğu
çürümeyi bütün çıplaklığıyla gözler önüne ser-
dik. Sizce bu şartlarda halkımızın yararına bir
şey çıkar mı?

Kimi yerlerde göstermelik olarak bu proje
uygulanacak ve yıllarca onun üzerinden dema-
gojiler yapılacak. Tayyipgiller’in halk için halk
adına iyi bir şeyler yaptığı nerede görülmüştür?

7 bin yıllık Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin
has temsilcisi ancak buradan gelecek paralarla
ilgilenir. FATİH’in adıyla halka sunulan bu pro-
jede hedeflenen “fırsatların artırılması ve tekno-
lojinin iyileştirilmesi” ancak ve ancak Halkın
Kurtuluş Partisi’nin Programı’ndaki şu ilkeler
doğrultusunda gerçekleşir:

“HÜRRİYETİ( BEŞİĞİ: Kültür Bağım-
sızlığı

“(Halkın Kültürü)
“14- Hak arayan adliye gibi, GERÇEĞİ

arayan ve gerçeği arayan İ(SA(I YARA-
TA( öğretim, eğitim ve bilim kurumlarımız
da, ülkemizde gerçekten KEŞİF ve İCAT ru-
hunu beslemek için tam bağımsızlığa kavuşa-
cak. Bütün eğitmen, öğretmen ve profesör-
ler; kendi KÜLTÜR SE(DİKALARI’nda ki-
şiliklerini ve menfaatlerini (çıkarlarını) ko-
ruyacaklar.

“Hükümet, bir öğretim kanunu ile, öğre-
tim kollarını, öğretmen niteliklerini, okul
masraflarını belirtmekle kalacak ve özel mü-
fettişleriyle yalnız o kanunun uygulanmasını
kontrol edecek. Başka şekilde, öğreticilerin
hayat, istikbal (gelecek: sosyal güvenlik) ve
faaliyetlerine karışmayacak.

“15- ÖĞRETİM SİSTEMİ: Özellikle kol
işiyle kafa işi arasındaki uçurumu doldurma
hedefini güdecek.

“İLKÖĞRETİM: Çevre üretimlerinin
tarla ya da fabrika vb. sistemine göre,

“TEK(İK ve ORTAÖĞRE(İM: Memle-
ket sanayi plânında ayrılmış o yerin pratik
ekonomik ihtiyaçlarına göre programlana-
cak.

“YÜKSEK ÖĞRE(İM: yabancı yayınla-
rı aşırmalarla rızıklanan kürsü ötülgenliği
yerine, memleketimizin yerüstü, yeraltı, in-
san, hayvan bütün varlıklarını inceleyerek,
Ekonomi ve üretim şartlarımızı geliştirmeye
fiilen yarar ORİJİ(AL emeği geçirecek; lâ-
boratuvarını tarlalarımıza ve atölyelerimize
bağlayarak BİLİM YAPMA görevini endüs-
triyel kalkınma hamlemizle taçlandıracak.

“16- Eğitim DEMOKRATLAŞTIRILA-
CAK. Ezberciliğe değil, güçlükler karşısında
çözüm yolları bulma, yani bellek yerine ze-
kâyı işletme prensibi, öğretim ve eğitimin baş
prensibi olacak. Ölçü alınarak, kişiye özel, el
yapımı ayakkabı üretir gibi, her öğrencinin
kişiliğini ezmeyen eğitim güdülecek.

“Fazla diplomalı bize gerekmez” kaygısı
ile SI(AV’lar öğrenci “turnikesi”, ya da sal-
hanesi (mezbahası, kesimevi) haline sokul-
mayacak. Dönen (başarısız) öğrenci oranı;
öğretmenin, öğretim sisteminin ve öğretim
araçlarının nitelikleriyle kıyaslanacak ve ba-
şarının yükseltilmesi için, saptanan eksiklik-
ler ya da yanlışlıklar hızla giderilecek.

“Öğretimin her kademesine her yaş ve
cinsiyetten herkes sınav vermek şartı ile girip
belge alabilecek.

“Her yerde HALK Ü(İVERSİTELERİ
kurulacak.

“17- Öğretim ve Eğitim, biçimi ve içeri-
ğiyle LAİKLEŞTİRİLECEK.

“18- Anadilde eğitim serbest olacak. Dev-
let ve diğer kamu yönetimleri bu konuda
üzerlerine düşen yükümlülükleri eksiksiz ye-
rine getirecek.

“19- Yabancı dilde eğitim yasaklanacak.
“20- Eğitim bütünüyle bir kamu görevi

olacak. Eğitimden para kazanma yasaklana-
cak. Herkese eşit, parasız eğitim imkânı su-
nulacak.”

Bursa’dan Kurtuluş Partili
Bir Eğitim Emekçisi
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TABLO I: 2011 Yılında Okul, Derslik, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları

Eğitim
Kademesi

Okul Sayısı
(Resmi-özel)

Derslik
Sayısı

(Resmi-özel)

Öğrenci
Sayısı

(Resmi-özel)
Öğretmen sayısı (Resmi)

Okulöncesi 27.606 46.336 1.115.818 32.516 15.814

İlköğretim 32.797 339.653 10.981.100 443.828 59.500

Ortaöğretim 9.281 117.760 4.748.610 214.927 7.778

Toplam 69.684 488.915 16.137.436 691.271 81.902

SözleşmeliKadrolu

Yıllar MEB Bütçesi MEB Yatırım Bütçesi MEB BütçesiYatırım
Payı (%)

2002 7.460 991 000 1.281 690 000 17,18

2003 10.179 997 000 1.479 050 000 14,53

2004 12.854 642 000 1.244 150 000 9,68

2005 14.882 259 500 1.230 306 000 8,27

2006 16.568 145 500 1.411 498 000 7,49

2007 21.355 534 000 1.490 000 000 6,98

2008 22.915.565.000 1.296.704.000 5,66

2009 27.446.778.095 1.256.188.195 4,57

2010 28.237.412.000 1.785.327.000 6,32

2011 34.112.163.000 1.995.625.000 5,85

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2010-2011

TABLO II: MEB Bütçesi ve Eğitim Yatırımına Ayrılan Pay

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, 2010-2011.

ka’yı soyup soğana çeviren, yoksullaştıran
AB-D Emperyalistleridir. İnsan tacirleri de
bu insanların umutları üzerinden vurgunlar
vurarak, emperyalistlerin suçlarına ortak
olmaktadırlar.

Olayın vahametini görmek için son yıl-
larda yaşanan benzer olaylarla ilgili gazete
sayfalarına bir göz atmak lazım.

* 1990 yılında, Aydın’ın Kuşadası İlçe-
si; aşırı yük nedeniyle tekne battı, olayda
20 kişi hayatını kaybetti.

* 8 Eylül 1991’de İzmir’in Seferihisar
İlçesi; Sığacık Limanı açıklarında batan
teknedeki 6 İranlı can verdi.

* 14 Eylül 1992 İzmir’in Çeşme İlçesi;
umuda yolculuğa çıkan kaçakların içinde
bulunduğu tekne battı, olayda 29 kişi öldü.

* 30 Ekim 1992 yine Çeşme İlçesi; ba-
tan teknedeki 14 kaçak can verdi.

* 15 Kasım 1994 Muğla’nın Bodrum İl-
çesi; denize açılan 27 kişi teknelerinin bat-
masıyla hayatını kaybetti.

* 11 Mayıs 1996 İzmir’in Gümüldür
Beldesi; tekne faciasında ölen 24 kişinin

cesedi sahile vurdu.
* Temmuz 1997’de, İzmir’in Çeşme İl-

çesinde yaşanan kazada 16 kaçak hayatını
kaybetti.

* Ağustos 2003’te, Balıkesir’in Edre-
mit İlçesi Altınoluk Beldesinde meydana
gelen olayda, yurt dışına çıkmak isteyen
Sudan ve Moritanyalı 19 kaçak, bulunduk-
ları teknenin batmasıyla can verdi.

* Kasım 2004’te, İzmir’in Seferihisar
İlçesi açıklarında batan teknedeki 16 kaçak
öldü.

* Kasım 2005’te, İzmir’in Çeşme İlçe-
sinde tekne battı ve 10 kaçak hayatını kay-
betti.

* Ağustos 2007’de, İzmir’in Urla İlçesi
Zeytinli açıklarında batan teknedeki 6 ka-
çak boğularak can verirken, 5 kaçak da
kayboldu.

* Kasım 2007, Çanakkale’nin Ezine İl-
çesinde, meydana gelen olayda, kaçaklar-
dan 3’ü hayatını kaybederken 15’i kaybol-
du.

* Nisan 2007’de, Aydın’ın Kuşadası İl-
çesi Güzelçamlı açıklarında batan teknede-

ki 6 kaçak boğularak hayatını kaybetti.
* Mayıs 2007’de, yine Kuşadası İlçesi

açıklarında batan teknedeki 17 Türkmen
can verdi.

* 8 Aralık 2007, İzmir’in Seferihisar İl-
çesi Sığacık Limanı yakınlarında denize
açılan ve fırtınaya yakalanan tekne battı.
Faciada, 53 kaçak hayatını kaybederken
25’i kayboldu, 7’sine de sağ ulaşıldı.

* 2 Temmuz 2009, İzmir Özdere açıkla-
rında şişme botla yurt dışına çıkmaya çalı-

şan kaçaklar, teknenin alabora olmasıyla
denize düştü. Olayda, 6 kaçak kurtarılır-
ken, bir kaçağın cesedi bulundu ve bir ço-
cuk da kayboldu.

* 7 Aralık 2009, İzmir Karaburun açık-
larında batan teknedeki 31 kişi kurtarılır-
ken, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kay-
boldu.

Son olarak 7 Eylül 2012 günü Mende-
res İlçesi Ahmetbeyli’de meydana gelen
tekne faciasında 44 kaçak 2’si organizatör
46 kişi kurtarılırken, 11’i erkek, 18’i kadın,
29’u çocuk ve 3’ü bebek olmak üzere 61
kişi öldü.

Bu tablo yaşanan insanlık dramının gel-
diği boyutu gözler önüne seriyor. Batılı
Emperyalistlerin yağma ve talan savaşla-
rında salt cephede savaşan insanlar ölmü-
yor. Cephe gerisindeki çaresiz insanlar ise
savaşın acı sonuçlarından kurtulmak ya da
daha iyi bir “yaşam” umuduyla kendilerini
ülke dışına atmaktalar. Fakat, elindekini
avucundakini insan tacirlerine verip binbir
tehlikeyi göze alarak Avrupa ülkelerine
kaçmak isteyen bu çaresiz insanlar, gittik-
leri yerlerin yine kendilerini evinden bar-
kından eden emperyalist ülkeler olduğunu,
buraların kendileri için bir kurtuluş olama-
yacağını göremiyorlar ne yazık ki…

Biz devrimciler için dünyanın neresin-
de olursa olsun, hangi ırkından olursa ol-
sun insanın hayvan yerine konmasına karşı
çıkmak ve insanlık onurunu savunmak bir
insanlık görevidir. İnsanlığa yaşattığı acılar
için her yerde AB-D Emperyalistlerine
karşı savaşmalı ve onları alt edip bu ve
benzeri insanlık dışı uygulamaları ortadan
kaldırmak için mücadele etmeliyiz.
08.09.2012

Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü

İnsan tacirleri bir avuç dolar için onlarca insanı göz göre göre ölüme gönderdiler
Baştarafı sayfa 1’de
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Ü
lkemizde ve dünyada siyasal açıdan çok
yoğun bir süreç yaşıyoruz. Ülkemizde
ve yanı başımızda komşumuzda Suri-

ye’de ölüm kol geziyor. Emperyalistler ve Para-
babalarının çıkarları için yok yere insanlarımız
ölüyor.

Ve böylesine günlerde ekonomik gelişmeler,
emekçi halklarımızın içinde bulunduğu darbo-
ğaz ikinci planda kalıyor. Ne olup bittiği bu yo-
ğunlukta takip edilemiyor. Parababaları sessiz
sedasız ülkemizde ve dünyada vurgunlarını vur-
maya, gasplarını artırarak sürdürmeye devam
ediyorlar.

Ekonomide dışa bağımlılığımız da malum.
Yıllardır ekonomide üretim yerine sürekli itha-
lat özendirildi, ona destek verildi. Tayyipgiller
iktidarında da bu gidiş artarak devam etti.

Bu nedenle artık ithal ettiğimiz ürünler dik-
katimizi çekmiyor. İthalata ödediğimiz paralar
ya da miktar da ilgi alanlarına pek girmiyor. Ka-
nıksandı bu durum. Sanayiden tekstil ürünlerine
hatta meyve, sebze ve bulgura, mercimeğe, buğ-
daya kadar her türlü ürünü; temel ihtiyaçları da-
hi ithal eder olduk. Bu ürünlerde bile kendi hal-
kımıza yetecek kadar üretim yapamaz duruma
geldik.

Ama geçen haftalarda basına yansıyan bir
haber, bu kadar da olmaz, dedirtti. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, ot ve saman ithalatı-
na izin vermiş. Türkiye hayvanlarını besleyecek
ota ve samana sahip değilmiş, fiyatlar hızla yük-
selmiş ve bakanlık ithalatın yapılabileceği ülke-
lerin de listesini çıkarak ithalata vizeyi vermiş.

Yani, ithalatı yasak ürünler kapsamında olan
sap ve saman, yasal düzenleme ile bu kapsam-
dan çıkarıldı. Ve çıkarılan izin kapsamında TC
tarihinde ilk defa ot ve saman ithalatı yapılacak.
Bu başarı da onur da(!) Tayyipgiller’e ait…

Gerekçe de ülkedeki ot ve saman fiyatının
yükselmesi. Üretici birliklerinin de talebiyle 67
ülkeden ot ve saman ithal edilecek. İthalat için
de gümrük vergi oranları düşürülecek. İthalat
için üretici birlikleri sıraya girdi. Sözde üretici-

yi temsil eden kurumların ne durumda olduğunu
da bu durum net bir şekilde ortaya koyuyor.

Düşünebiliyor musunuz? Türkiye gibi bir
coğrafyada, böyle bir iklimin yaşandığı, 75 mil-
yon nüfuslu bir ülke; otu ve samanını üreteme-
yip dışardan satın alacak. Hayvancılığın geldiği
durum bu...

Önce canlı hayvanı ithal ettik, şimdi de onu
besleyeceğimiz otu, samanı ithal ediyoruz. Na-
sıl bu noktaya geldik peki?

Nedenlerden biri Türkiye’nin en önemli si-
yasi sorunu olan Kürt Sorunu ile ilgili. Kürt il-
lerinde yapılan operasyonlarda ormanlar yakıl-
dı, köylülere yaylalara çıkma yasağı getirildi,
yetmedi köyler boşaltıldı.. Dolayısıyla bölgede
hayvancılık bitme noktasına geldi-getirildi…

Sorun Türkiye genelinde irdelendiğindeyse:
Çok geriye gitmeden 2 yıl öncesine bakacak

olursak… 2007-2008 yıllarında iki yıl üst üste
yaşanan büyük kuraklık önce sütte, sonra da et-

te krize yol açtı. Hükümet krizin çözümü için iç
piyasayı ithalatla terbiye etme yolunu seçti ve
2010’da sıfır gümrükle canlı hayvan ve et itha-
latına karar verdi.

Önce belli hayvanlardı, sonra sınır vb. kaldı-
rıldı, her türlü canlı hayvan her ülkeden ithal
edilmeye başlandı. Ve iki yılın sonunda toplam
2.6 milyar dolar para ödendi ithalata. Kendimiz
hayvancılık yapamadığımız için(!) dışardan it-
hal ettik.

Ülkemizde 2009 yılındaki toplam hayvan
sayısı 37.7 milyon baştı. (1975 yılında nüfus 35
milyon iken büyük ve küçükbaş hayvan sayısı
70 milyondu. Bugün ise 75 milyonu geçen nü-
fusa karşılık hayvan sayısı ortada. Bu rakamlar
sanırız durumu güzel özetliyor.)

Et krizinin ardından verilen sıfır faizli kredi
ile kurulan binlerce işletme hayvan ithal etti. Bu
süreçte verilen kredilerle birlikte ithal edilen
hayvanlardan kurulan çiftlik sayısı arttı. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılı
verilerine göre 44.8 milyon baş hayvan var şu
anda.

Fakat sorun çözülmeyip katmerlendi, için-
den çıkılmaz duruma girildi. Yüksek girdi mali-
yetleri ve hükümetin devam eden ithalat politi-
kası besicileri ve süt hayvancılığı yapanları ifla-
sın eşiğine getirdi. İçerde üretimi artırıcı önem-
li hiçbir önlem alınmazken, ithalata dayalı poli-
tika sürdürülürken, üstüne bir de Dahilde İşleme
Rejimi (DİR) kapsamında sıfır gümrükle et ithal
etmekle, yaşam savaşı veren besiciliği tamamen
yok edilme noktasına getirdi. Bugün yerli besi-
ciler bir kilo eti 16 liraya mal ederken Et ve Ba-
lık Kurumu sözleşmeli üreticilerden 14 lira 30
kuruştan karkas et alıyor. Aradaki 1.7 lira besi-
cinin cebinden çıkıyor. Bu nedenle besiciler
sektörden çıkmaya başladı.

Koç Holding ile Ata İnşaat’ın Şanlıurfa’da
kurduğu ve o dönemin en büyük hayvancılık iş-
letmesi olan Harranova Çiftliği besicilikten çe-
kildiğini açıkladı. Koç’tan sonra McDonalds da
İzmir Tire’de ve Afyon’daki toplam 8 bin başlık

besi işletmesine bir süredir yeni
hayvan almıyor. McDonalds,
besideki hayvanları kestikten
sonra sektörden tamamen çekil-
me kararı aldı.

“Kesilen hayvanların yüzde
90’ı inek

“Kahramanmaraş’ta süt
hayvancılığı yapan Hünkâr
Çiftliği’nin sahibi Eşref Şeker-
li, sıfır faizli kredi ile hayvan-
cılık sektörünün geri dönüşü
olmayan bir çıkmaza sürük-
lendiğini belirterek: “2008’de-
kinden daha büyük bir kriz
yaşanacak. Kahramanma-

raş’ta kesilen hayvanların yüzde 90’ı inek.
Bu tablo Türkiye’nin birçok yerinde yaşanı-
yor. Ben kışa hazırlık yapmak için yem alır-
ken 1200 hayvanımın 500’ünü keseceğimi he-
sap ederek hazırlığımı yaptım. Bakanlığa so-
rarsanız, verilen sıfır faizli kredilerle ahırlar
dolmuş, halkımız ucuz et yiyebiliyor. Her şey
güllük gülistanlık. Bu kimin sırtından yapılı-
yor? Bizim sırtımızdan. Biz mecbur muyuz
zararına besicilik, zararına sütçülük yapa-
lım” diye konuştu.” (Dünya, 27.08.2012)

Çünkü, hükümetin verdiği hayvancılık des-
tekleri ithalata gidiyor. Ve besiciler şu anda al-
dıkları krediyi nasıl ödeyeceklerini kara kara
düşünüyorlar. Çareyi de eldeki hayvanı kesime
göndermekte buluyorlar. Bir de bu büyüklerin
hali, varın küçük besicilerin halini düşünün…

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Porta-
kal’ın açıklamalarına bir göz atalım:

“GELECEKTE( 50 YIL UÇTU GİTTİ!
“İthal hayvanla dünyanın parasının ülke

dışına akıp gittiğine değinen Başkan Köksal
Portakal, şöyle devam etti:

“Hayvancılıkta acilen kriz ilan edilmeli-
dir. Yoksa bu süreçle 50 yılda hayvancılık
ayağa kalkmaz. Bir hayvanın besiciye en dü-
şük miktarla 3 bin liraya maliyeti var. Hay-
vanı da 2 bin liraya aldığını kabul edelim, ol-

du 5 bin lira, bugünkü şartlarda Et Balık
Kurumu’na kestirdiğin zaman 4,5 bin lira
para ya çıkar ya çıkmaz. Mal, para etmiyor.
Bunda en büyük etken ithal hayvan oldu, bir
iki yıl sonra artık kimse damızlık yapmaz.

“2012 HAYVA(CILIĞI( ÖLÜM-KA-
LIM YILI!

“Bakanlar Kurulu Kararı ile 26 Haziran
2010 tarihinde Et ve Balık Kurumu’na sıfır
gümrükle canlı hayvan ve et ithalat yetkisi
verilmişti. 28 Aralık 2011 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
ile ithalat izni 31 Aralık 2012’ye kadar uza-
tıldı. Bunun anlamı 2012’de canlı hayvan ve
et ithalatın tüm hızıyla devam edeceğidir.
Devletin iki yıl ödemesiz 7 yıl vadeli sıfır fa-
izli kredisi ile süt hayvancılığı yatırımı ya-
panların kredi geri ödemeleri başladı. Birçok
yatırımcı krediyi geri ödeyemez noktada. Çiğ
süt fiyatının 2008’de 35-40 kuruşa kadar
düşmesi sonucu o dönem yaklaşık 1 milyon
süt hayvanı kesime gitti.

“DAMIZLIK DÜVELER KESİLİYOR!
“Portakal, Türkiye’de damızlık düvelerin

bile kesilmeye başladığına dikkat çekerek,
sütte girdi maliyetlerinin son 2 ay içinde ge-
çen yıla göre 3 kat arttığını, yetiştiricinin sa-
man bulmada zorluk çektiğini belirterek,
“Bakın gazetelere son ayın zam şampiyonu
ne çıkıyor? Saman zam şampiyonu oldu! Bü-
tün bunların altında yatan nedenlere baktığı-
mızda tarım ve hayvancılık politikalarının
yıllarca yanlış uygulanmasından kaynaklan-
dığını görüyoruz.”

“Ben son olarak şunu da söyleyerek biti-
reyim. Hiçbir ülke başka ülkeden hayvan
alarak et ihtiyacını gideremez. Başka ülke-
den sap, saman, ot alarak hayvancılığını ge-
liştiremez. Bugün alırsınız. Ya yarın? Zaten
Anadolu gibi bereketli, hayvancılığa son de-
rece elverişli topraklarda hayvancılık neden
yapılmıyor ki? Bu politikalar yanlıştır. Üreti-
me dayalı, üreticiyi destekleyen projeler uy-
gulanmadıkça Türkiye’yi büyük sıkıntılar
bekliyor. Et fiyatları çok yükselecektir. Çün-
kü hayvancılık artık bitme noktasına gelmiş-
tir.”

“KÜÇÜKBAŞ HAYVA( % 32 AZALDI!
“Ben 1975 yılında ziraat okuluna yazıldı-

ğımda öğrendiğim rakam şöyleydi. O zaman
nüfusumuz 35 milyon. Büyük ve küçükbaş
hayvan mevcudumuz ise 70 milyondu. Bugün
gelinen noktada şimdi 75 milyonu geçen nü-
fusumuza karşılık hayvan mevcudu ise 35

milyona düşmüş. 14 milyon hektar mera ala-
nı bomboş duruyor. 20 milyon hektar sulana-
bilir Tarım arazisi tarımın dışına çıkarılmış.
Dünya gıda örgütü tehlike alarmı verirken
bu kadar arazimizi, sanayi, şehirleşme, fabri-
ka vs. için tarım dışına almak bir cinayettir.
Dünyada tarımsal kalkınmayı tamamlama-
dan sanayileşmiş bir tek ülke örneğini göste-
remezsiniz.” (http://www.08haber.com/haber-
Goster.php?hid=7498)

İlk ithalatla birlikte yükselen et fiyatı kısa
süreli olarak inmişti. Yapılan ithalatın amacı
sözde tüketiciye ucuz ve kaliteli et sağlamaktı
fakat yurt dışından üçüncü sınıf et ithal edildi.
Zamanında halkımıza ucuz ve sağlıklı et tedarik
eden Et ve Balık Kurumu da bu süreçte sadece
aracı kurumuna dönüştürüldü ve besicilerin
elinden et maliyetinin altında satın alındı.

Hayvan sayısının hızla artmasına karşın
yem üretimi aynı oranda artırılmadığı için arz
talebi karşılayamadı. Geçen 5 yılda yem bitki-
lerine yapılan destekler birkaç kuruşluk artışlar
dışında sabit kaldı, yani yem bitkileri üretimi
yeterli ölçüde teşvik edilmedi ve kaba yem fi-
yatları hızla arttı. Geçen yıl kilosu 10-15 kuruş
olan samanın fiyatı 50 kuruşa; 30 kuruşa satı-
lan yoncanın kilosu 65 kuruşa satılır hale geldi.
Geçen yıl 25 kiloluğu 2-3 liraya satılan saman
balyası ise 10 liraya yükseldi.

“Öte yandan Ülkemizde zaten kısıtlı mera
alanları hızla başka amaçlarla kullanılarak
azaltılmaktadır. Mülga Köy Hizmetleri’nin
1971 yılı verilerine göre 21.7. 1991 Genel Ta-
rım Sayımı Sonuçlarına göre 12.3, Tarım Ba-
kanlığı’nın 2012 yılı verilerine göre ise 8.9
milyon hektar mera arazisi bulunmaktadır.
1935 yılından bu yana mera alanlarının yak-
laşık dörtte üçü kaybedilmiştir.”
(http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php
?kod=18697&tipi=3&sube=7)

İthalatla birlikte çok önemli bir nokta daha
var. Görünen köy kılavuz istemez. Hayvan itha-
latı ile birlikte ülkemize girmeyen hastalık kal-
madı. Ve şimdi saman ve ot ithalatının yapılaca-
ğı 67 ülkeden gelebilecek hastalıklar var.

“Şap hastalığı olan ülkelerden de sap ve
saman ithal edilebilir. Bunun için ithalat ya-
pılacak ülkenin veteriner otoritesinin düzen-
lediği sağlık sertifikasında 12 ay boyunca şap
hastalığı görülmediğinin garanti edilmesi ye-
terli olacak. Bu garanti verilemiyorsa balya
ile ithal edilecek sap veya samanın kapalı bir
odada, balyanın merkezi sıcaklığı en az 10
dakika boyunca minimum 80 derecelik ısıya
ulaşacak şekilde uygulanan bir buhar işlemi-
ne tabi tutulması veya minimum 19 derecelik
ısıda en az 8 saat boyunca yüzde 35-40’lık ti-
cari solüsyondan üretilen bir formalin duma-
nı (gaz formaldehit) işleminden geçmesi gere-
kiyor.

“Özetle, siz ister inanın ister inanmayın,
hükümet şap hastalığı riskine rağmen adını
bile duymadığınız ülkelerden saman ithal et-
mekte kararlı. İlk ithalatı da, damızlık bir-
likleri, hayvancılık kooperatifleri yani bu ül-
kenin üreticileri yapacak.” (Dünya,
22.09.2012)

Hayvanlarımızı beslemek için ot ve saman
ithal etmemiz yetmiyormuş gibi bir de hastalık-
ların ülkeye girişi tehlikesi de var. Ot ve saman-
la gelecek hastalığın zararı çok büyük olacak.
Dönüşü de olamayacak. İnsanlarımızın sağlığı
bile bile tehlikeye atılıyor.

Canlı hayvan ithalatıyla birlikte birçok has-
talık kol geziyor şu anda. Birçok hayvan pazarı
şap hastalığı nedeniyle kapalı. Bir örnek de bu
konuda verelim:

“Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan
Bandırma Limanı, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı tarafından canlı hayvan ithalat
ve ihracatına kapatıldı. Bandırma Tarım İlçe
Müdürü Sefa Uyar’ın verdiği bilgiye göre,

Bandırma’nın Doğanpınar ve Dutliman köy-
lerinde görülen şap hastalığı sebebiyle, bölge
karantinaya alındı.” (http://www.moralha-
ber.net/guncel/bandirma-limani-canli-hayvan-
ithalat-ve-ihracatina-kapatildi/)

Buna yönelik bakanlığın savunması da şu:
“Biz çok şansız bir ülkeyiz. Komşularımızda
veterinerlik hizmetleri gelişmediği için şap has-
talığı çok yaygın. Komşularımızdan bize şap
geliyor”

Şimdi saman ithalatı ile şap hastalığı ülkeye
bir de resmi yollardan girmiş olacak.

İklimi her türlü tarımsal üretime uygun ol-
masına karşın topraklarımız boş, ekilmiyor.
Çiftçilikle hayatını idame ettiremeyen üretici-
miz, köyünü terk edip şehirlere göç etti, işsizler
ordusu kervanına katıldı. Ülkemizde yoğun bir
işsizlik ve yoksulluk var. Sanayi ürünlerini geç-
tik en temel gıda ürünlerimizi samanı, otu bile
ithal eder duruma geldik. Bu durum ekonomi
politikasıyla birlikte Tayyipgiller’in bu ülkede
tarımı, hayvancılığı bitirdiğinin ve iflas ettirdi-
ğinin en somut göstergesi.

Ama karşımızda sürekli yalan söyleyen, hal-
kı kandıran bir iktidar olduğu için bakın çiftçi-
mizin bu sefalet durumunu bile nasıl tersyüz
ediyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker, saman ithalatı kararı alındıktan bir süre
sonra yaptığı bir konuşmada:
“AB’de 1 (umarayız”

“Mehdi Eker: 7 yılda üretilen politikalar-
la dünyada 7, AB’de 1 numarayız.”

“Tarımda elde edilen başarı göz kamaştı-
rıyor.

“Mehdi Eker, “Türkiye’nin Gıda Sektörü
ve Tarım sektörü, her gün biraz daha yüksek
verimlilikle çalışan bir düzeye geliyor. Bugün
tarımsal üretim hâsılası ile 63 milyar dolarlık
tarımsal üretim hâsılası var Türkiye’nin. Bu
tarımsal üretim değeri ile Dünya ülkeleri

arasında 7’inci sıraya geldi, oturdu. Avrupa
Birliği ülkeleri arasında bir numara oldu.
Son 7 yılda üretilen politikalar ile buraya gel-
di. 11’inci sıradan 7’nci sıraya geldi. Avru-
pa’da 4’üncü sıradan birinci sıraya geldi.”
dedi.” (http://www.trthaber.com/haber/ekono-
mi/abde-1-numarayiz-54703.html)

İnsan, halk ve vatan sevgisinin zerresini yü-
reğinde taşımayan Tayyipgiller’den, üreticimi-
zin lehine bir politika bundan sonra da olmaya-
caktır.

Tarım ve hayvancılık açısından ülkemiz
müthiş bir potansiyele sahip, iklim ve toprakla-
rı da uygun. Ve bunu işleyebilecek dinamik bir
nüfusa sahip. Bu olanakları kullanarak, günü-
birlik politikalarla değil üretimi özendirerek,
halkımıza ihtiyaç duyduğu gıdayı fazlasıyla
karşılayabiliriz.

Ama bu öncelikle üreticimizin gerçek an-
lamda örgütlülüğü -şu andaki satılmış yönetici-
lerin olduğu birlikler değil- ve mücadelesiyle
olacaktır. Bu derdin tek ilacı budur!�

Mehdi Eker

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal

İthal edilen anguslar

Samanı-otu ithal etme onuru sadece Tayyipgiller’e ait(!)

28 Temmuz tarihli Evrensel
Gazetesi’nde HEY Tekstil işçilerini
konu alan bir reklam haberi yayımlan-

dı. Reklam diyoruz çünkü; yazı direnişten
ziyade Evrensel Gazetesi, Hayat TV ve
özellikle de Yaz Kampını konu alan çerçe-
vede yazılmış. İşçiler de burada dikkat çek-
mek amacı ile figüran olarak kullanılmış.
Tabiî ilgi ile karşılanması için tatile götür-
düklerinin aslında HEY tekstil önünde dire-
nen arkadaşlarını yalnız bırakıp, EMEP ile
birlikte direnişi bitiren komitedekiler oldu-
ğunu yazmayıp küçük bir reklam hilesi
yapmayı da ihmal etmemişler.

Yazı aynen şöyle başlıyor; “EMEP yaz
kampının misafirleri arasında hakları
için direnen HEY Tekstil işçileri de var.”

Bu nedir şimdi? İşçiler kampta mı dire-
niyor? Yoksa kamp, HEY Tekstil’in önünde

mi yapılıyor? Kamptakiler direnişteki HEY
Tekstil işçileri ise peki HEY Tekstil’in
önünde direnenler kim?

İkitelli’den Ege sahillerine bir EMEP
direniş klasiği!

Yazının ilerleyen bölümlerinde direniş-
teki arkadaşlarına sırtlarını dönen komite-
dekilerin sözlerine yer verilmiş. Bakın Me-
lek Sönmez onu kampta en çok neyin mut-
lu ettiğini nasıl anlatmış. “Beni kampta en
mutlu eden olay direnişte olan Billur Tuz ve
Micha işçilerini ziyaretimiz oldu bu ziyaret
bana denize girmek veya yaptığımız başka
işlerden daha iyi geldi.”

Direnmenin ne olduğunu
bilmeyenler, direnişe sırtını

döndüğünü de unutur olmuşlar
Aynen aktarıyoruz: Kamptan 1 gün son-

ra yapılacak Kaz Dağları gezisine değinen
Sönmez, AKP hükümetinin Kaz Dağları’na
saldırılarının olduğunu anlatıyor. “Hükü-
met her yere saldırıyor. Sinop’ta, Ordu’da
HES’ler kurulmak isteniyor. “E bir de Ka-
radeniz turuna çıkın” tam olsun!

EMEP İstanbul İI Yöneticisi Arife Onat,
yazının sonun da kampın hem direnişin da-
ha iyi ilerlemesi hem de direnişteki kaza-
nımların ve tecrübelerin aktarılması açısın-
da olumlu olduğunu dile getirmiş.

Birincisi kamp ve HEY tekstil direnişi
arasında hiçbir bağ yoktur. İkincisi 6 ayı ge-
ride bırakan direnişte bir kazanım olmamış-
tır. Üçüncüsü bu süreçten biz HEY tekstil
işçilerinin edindiği tecrübe EMEP’in işçile-
ri kendi grup çıkarları için nasıl kullandığı-
dır. EMEP’in kendi grup çıkarlarından baş-
ka hiçbir şeye değer vermediğini işçiler tec-
rübeleri ile öğrendiler.

Bizim kimsenin kampına, tatiline bir şey
dediğimiz yok. Ama direnenleri hiçe sayıp
bir de artık direniş ile alakası kalmamış ki-
şileri direnenler onlarmış gibi konuşturma-

ya da EMEP’in hak-
kı yok. Zaman artık
çok hızlı akıyor yat-
sıya kadar bile yan-
mıyor. Sınıfı dilin-
den düşürmeyen
EMEP’in Ege sahil-
lerinden attığı yalan-
lar İkitelli’deki HEY
tekstil direniş çadırı-
na çarpıyor. Siz ka-
çıp gitmiş olsanız da
burada direniş sürü-
yor. Herkes ne oldu-
ğunu biliyor.

Siz şaşaalı laflar
ile insanları oyalamaya çalışacağınıza sen-
dika ve kurumların direniş için verdikleri
paraları kime, nasıl dağıttığınızı açıklayın!

16 Temmuz günü direnişin nasıl biti-
rildiğini, direnmek isteyen bizlerin önü-
ne nasıl geçmeye çalıştığınızı anlatın.

En önemlisi ne sizin ne de komitenizin
direniş ile bir ilgisi kalmamıştır. Bunları ya-

zın çünkü; HEY Tekstil direnişindeki ger-
çekler direniş çadırının içinde işçilerin ol-
duğu yerdedir. Ege sahillerinde ya da Kaz
Dağları’nda değil.

Direnişteki
Hey Tekstil İşçileri

HEY Tekstil İşçileri tarafından Halkın Kurtuluş Partisi’ne iletilen açıklamayı
olduğu gibi yayımlıyoruz:

HEY! EMEP, Direniş Burada!
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“İslam ile kundaklanıp, İslam’a iha-
net kusmak!

“Bugün Suriye’de olanlar, zalim(!)
Esad’ın katliamlarının sonucu değil, ter-
sine Washington’un “seni süpürürüz”
tehdidine boyun eğenlerin figüranlığında
yürütülen bir haçlı operasyonudur.

“Yahu, zalim dediğiniz üç günde sav-
rulur oysa Beşar Esad, kendine karşı
başlatılan küresel taarruza rağmen halk
çoğunluğunu yanında tutarak bir buçuk

yıldır dimdik ayakta ülkesini savunuyor.
“Bugün Suriye’deki kaos tablosunun

sorumlusu ise Esad değil, ABD’nin emri-
ni iman vecdi ile yerine getiren abdestli
zangoçlardır.” (Sabahattin Önkibar, İslam
ile kundaklanıp, Haçlı’nın keşisi olmak!,
İlk Kurşun Gazetesi, 30 Ağustos 2012)

Bugün Suriye’de akan kanın
sorumlusu AB-D

Emperyalistleri ve satılmış
iktidarlardır

Bugün Suriye’de olanlar, Batılı Emper-
yalist efendilerinin iradesi ve isteğiyle ol-
muş şeyler değil öyle mi? İnsanda zerre de
olsa ar hayâ olur yahu! Utanma, arlanma
olur… Peki, öyle de bir buçuk yıl önce sen
Esad için “biz Esad’la kardeşiz hatta
kardeşten daha yakınız” dememiş miy-
din? Ortak Bakanlar Kurulu toplantıları
yapmamış mıydın? Beşşar Esad ve eşini
Ankara’da, İstanbul’da ağırlayıp
gezdirmemiş miydin? Yoksa bunların hiç
biri olmadı mı? Sen böyle demedin mi?..

Beşşar Esad, bir buçuk yıl öncesinde
böylesine iyi, Türkiye’ye ve kendi halkına
dost bir lider idi de ondan sonra mı birden-
bire diktatörlüğe yöneldi? Beşşar Esad, 12
yıldan bu yana iktidardadır-ülkesinin lid-
eridir. Yönetimi de hep aynı çizgiyi izle-
mektedir. Gerçekten halkına da, Türkiye’ye
de dosttur. Tâ ki, senin döneklik ve

ihanetinle karşılaşana kadar… Kaldı ki,
Esad ve yönetimi seninle Türkiye Halk-
larını özellikle ayrı tutmaktadır. Bizim cel-
lâdımız AKP’dir. Türkiye Halkları ise bize
dosttur, demektedir, çok haklı olarak. Ayrı-
ca şunu da tüm namuslu aydınlar bilmekte
ve söylemektedir ki, Arap ülkeleri içinde
burjuva iktidarları olmalarına rağmen halka
en yakın, en halkçı yönetimler, Kaddafi’nin
Libya’sındaydı ve Beşşar Esad’ın
Suriye’sindedir. Yani burjuvazinin sömürü
ve zulmünün en ılımlı olduğu ülkeler bun-
lardır.

Batılı efendilerinin Suriye’deki kan gö-
lünde hiçbir rolleri yok, öyle mi?

Bu, ne utanmazca yalan söyleme kapasi-
tesidir yahu!.. Sen yalnızca yalanda ve iha-
nette sınırın olmadığını göstermekle kalmı-
yorsun; hem de milletin zekâsı ve belleğiy-
le böylesine alay ederim, demiş oluyorsun
aynı zamanda. Ama dersin sen… Çünkü o
alçak kan içici efendilerin 60 yıldan bu ya-

na adına “Yeşil Kuşak Projesi” dedikleri
alçakça işleriyle yetişmiş, toplumsal olayla-
rı görme, anlama ve çözümleme yeteneğin-
den yoksun zavallılar haline getirilmiş; S.
Önkibar’ın da dediği gibi (ki biz on yıllar-
dan beri aynı tespitte bulunuyoruz) “İslam
ile afyonlanmış” kitlelere güveniyorsun.
Onlar, nasıl olsa benim her dediğimi düşün-
meksizin inanır. Ve benim peşimden ayrıl-
maz, diyorsun. On yıldan beri ne yazık ki
hep böyle oldu. Ama her şeyin bir sonu var.
Yaptığın bu son ihanet ve canilik, artık on-
ların bile bir bölümünde tereddütler belir-
mesine sebep oldu. Bak, son genel seçimle-
ri en doğru tahmin ettiği kabul edilen
ANDY-AR adlı araştırma şirketi, bayır aşa-
ğıya gitmeye başladığını tespit etmiştir.

Şirket soruyor: “Bu Pazar günü Millet-
vekili genel seçimleri olması durumunda
hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsu-
nuz? (kararsızlar dağıtıldıktan sonra)”
diye.

Çıkan sonuç şudur: AKP’nin oyu %
46,7’dir. Bak, nereden gelmişsin, onu da
gösteriyor şirket sitesinde: Temmuz
2011’deki oy oranın 54,2 imiş. Oradan bu-
raya gelmişsin. Demek ki % 7,5 oranında
oy yitirmişsin.

Tekrarlayalım, demek ki, CIA dini ile
uyutulmuş kitleler ne kadar afyonlanmış
olursa olsun hayvan değilmiş. Onlar da bir
noktadan sonra, önce tereddüt ederler, şaş-
kınlık geçirirler “yahu bu da nereden çıktı,
bu da ne oluyor, nasıl işler bunlar?” diye
kendi kendilerine söylenmeye yani düşün-
meye başlarlar. Sonra da bu benim kafama
yatmıyor, diyerek kabul etmediklerini be-
yan etmeye başlarlar. Nihayetinde de; ol-
maz arkadaş, bu doğru değil, doğru yapmı-
yor bunları yapanlar, deme noktasına gelir-
ler. O noktaya geldiler mi hani 9 yıl önce
seni, ciğerini hemen okuyarak, sırtından
atan beygir vardı ya, işte onun gibi yapma-
ları yakındır demektir. Bunu yaz bir yere.
Ve asla unutma! Demek ki neymiş? İnsan-
lar hayvan sürüsü değilmiş… Ve sürgit
uyutulamazmış.

Tekrarlayalım: Demek, Suriye’deki ya-
şanmakta olan faciada AB-D’li efendileri-
nin hiç rolleri yok, öyle mi?

Peki, seni defalarca Ankara’da ziyaret
eden CIA Başkanı ve CIA şefleri, Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton sana ve bakanın Da-
vidson’a bu konuda hiçbir şey söylemedi-
ler, öyle mi? Öyleyse ne konuştunuz onlar-
la?

Ayıp yahu!.. Ayıp… Ayıp…

Tayyipgiller, AB-D
Emperyalistlerinin savaş

oyununda olduğu gibi savaşta
da ancak figüranlık

yapabilirler
Şimdi gelelim 24 Ağustos tarihli Hürri-

yet Gazetesi’nde sürmanşetten verilen şu
habere:

“Washington’da Gaziantep bombası
“TÜRKİYE, Ağustos ayının başından

beri, önce Şemdinli’de yaşanan çatışma-
lar, Foça’daki pusu, Tunceli’de kaçırılan
milletvekili ve en son Gaziantep’teki
bombalamanın ardından Hakkâri’de ya-
pılan mayınlı saldırıyla sarsılırken,
ABD’nin en önemli düşünce kuruluşları-
nın 27 Haziran’da Washington’da çok
çarpıcı bir “savaş oyunu” oynadıkları
ortaya çıktı. Düşünce kuruluşlarının Su-
riye’ye ilişkin senaryosu dikkate alındı-
ğında, son günlerde Türkiye’de yaşanan
gelişmelerin iki ay önceden öngörüldüğü
anlaşılıyor. Hürriyet’in edindiği bilgiye
göre, simülasyonda, Ağustos 2012’den
(isan 2013’e kadar bölgede yaşanacak-
lar tartışıldı.

“3 büyük kuruluş
“Washington’daki düşünce kuruluş-

ları tarafından çok sık tekrarlanan simü-
lasyonlardan biri olan çalışma, pek alışıl-
madık bir biçimde liberallerin kalesi
Brookings ve Cumhuriyetçilerin toplan-
dığı American Enterprise ile Savaş Çalış-
maları Enstitüleri tarafından ortaklaşa
yürütüldü. Brookings Enstitüsü, simü-
lasyonun sonuçlarını önceki hafta 11 say-

falık bir memoya dönüştürüp üyelerine
de dağıttı. Ancak kural gereği, bir gün
süren savaş oyununa katılanların ismini
ve üzerinde konuşulan senaryoyu açıkla-
madı.

“Türkler ve Suudlar
“Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, sa-

vaş oyununun üç grup halinde oynandı-
ğını anlattılar. Buna göre bir grup ABD,
bir grup Türkiye, bir grup da Suudi Ara-
bistan ekibi oldu. Ve aralarında Penta-
gon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA’de
çalışmış Ortadoğu uzmanlarının yer al-
dığı ekipler, senaryo uyarınca temsil et-
tikleri ülkeler adına kararlar aldı. Ve bir
gün süren simülasyonun ardından da
ABD ve bölgedeki iki yakın müttefiki
Türkiye ile Suudi Arabistan’ın 2013 (i-
sanı’nda hangi durumda olacakları tah-
min edilmeye çalışıldı.

“Kilit ülke Türkiye
“Simülasyonun en kilit ülkesi Türki-

ye’ydi. Çünkü hem ABD, hem Suudi
Arabistan ekipleri, oyun boyunca ata-
cakları adımlarda önce Türkiye’yi gözle-
di, Türkiye’den liderlik beklendi. Türki-
ye ise hiçbir aşamada tek başına hareket
etme ve olaylara tek başına müdahale et-
me yanlısı olmadı. Son derece muhafaza-
kâr bir politika izleyen Türkiye ekibi,
özellikle ABD ve (ATO’nun bir askeri
müdahale durumunda yanında olması ve
uluslararası meşruiyet şartı aradı. Se-
naryonun en kritik kısmını da bu denge
oluşturdu. Türkiye oyunun sonuna ka-
dar Suriye’ye tek başına müdahale et-
mekten kaçındı. ABD ve Suudi Arabis-
tan ekipleri ise Türkiye’yi buna zorladı.

“Bombalar başlayınca
“Önce Suriye’deki olaylarda ölenle-

rin sayısının artması meselesi gündeme
geldi. Türkiye yine müdahaleden uzak
durdu. Bu kez Suriye’den kaçan mülteci-
lerin sayısı arttı. Bu da Türkiye’nin mü-
dahalesine yetmedi. Senaryonun ilerle-
yen kısımlarında ne zaman ki
Türkiye’de bombalama olayları başladı.
Tüm dengeler değişti. Ve sonunda Türki-
ye, Suriye’ye tek başına girmek zorunda
kaldı. Böylece ABD ve Suudi Arabistan
ekiplerinin istediği oldu, Türkiye Suri-
ye’ye bir askeri müdahaleye başladı.

“Tahmin: Gaziantep
“Senaryoda bombalamaların nereler-

de olduğu tek tek belirtilmedi. Ama Tür-
kiye ekibinin konuyu kendi içindeki de-
ğerlendirmesinde Gaziantep ve Kahra-
manmaraş gündeme geldi. Bombalama-
ları kimin yaptığı da söylenmedi. Bir

kaynak, “Türkiye ekibi askeri müdaha-
lede bulunmamak için oyunun sonuna
kadar direndi ama bombalamalar artın-
ca, buna mecbur kaldı” dedi.

“Sevinen Suudi Arabistan
“Toplantının sonunda hazırlanan ra-

porda, Türkiye’nin sınırlı müdahalesiyle
senaryo şu şekilde sonuçlandı:

“- Şam’daki Esad rejimi düştü. Irak
karıştı ve 2006’daki şiddet sarmalına
döndü. Lübnan, mezhep savaşına doğru
sürüklenmeye başladı.

“- Türkler ve ABD’liler, Esad sonrası
için iki farklı açıdan kaygı içine girdi.
ABD, Esad’ın düşmesinden sorumlu tu-
tulmak istemedi. Türkiye ise nasıl bir hü-
kümet kurulacağını düşünmeye başladı.
Suudiler, Suriye’de Sünnilerin kontrolü
ele geçirmesi dışında hiçbir detaya aldır-
madı.

“- Irak’ta kötüleşen duruma ABD çok

az ilgi gösterdi. Türkiye de Barzani ile
ilişkisini düşünüp Bağdat’a nazaran Su-
riye’ye öncelik tanıdı. Suudiler ise
Irak’ta etkili olmayacaklarını düşündü-
ler.

“- Ancak Lübnan’da başlayan kaosu,
Suudiler başarı olarak gördü. Türkiye
endişe duyarken, ABD Esad’ın düşmesi-
ni başarı saydı.” (Hürriyet, 24 Ağustos
2012, Tolga Tanış’ın haberi.)

Emperyalistler Gaziantep
Katliamıyla hedefledikleri
amaçlarına bu aşamada

ulaşamadılar
Dünyanın başhaydut devleti, senin de

bir numaralı efendin olan, hani Şaban Diş-
li’yle Cüneyt Zapsu’yu gönderip onlar ara-
cılığıyla bir mesaj iletmiştin ya; “Beni ku-
bura süpürmeyin, kullanın” diye, işte önün-
de diz çöküp yalvardığın ABD’nin en önde
gelen, yukarıdaki haberde adları geçen bu
üç ünlü “düşünce kuruluşu”nun geçen 27
Haziran’da ortaklaşa olarak oynadıkları bu
savaş oyunu da hiç olmadı-gerçek değil,
öyle mi?

Madem ABD’nin Suriye’yle bir ilgisi
yok, bu ABD’nin emperyalist, kanlı planla-
rını belirleyen beyinlerden oluşan bu zalim-
ler ne diye böyle savaş oyunları oynuyor-
lar? Can sıkıntısından mı? Haziran sonla-
rında sıcakların aşırıca artmış olmasından
mı? Ne dersin?.. Üstelik de oynadıkları al-
çakça ve canice oyun, aşağı yukarı 2 ay
sonra aynen gerçekleşiyor. Yani senaryo
bütünüyle uygulanıyor.

Bak, hemen tümüyle, % 90 küsur ora-
nında, kendine bağladığın satılmış medya;
kalemlerini, klavyelerini yani ruhlarını ve
bedenlerini sana ve efendin ABD’ye kirala-
mış olan alçaklar medyası, insan sefaletleri
medyası ekranlarından ve gazete sayfala-
rından durup dinlenmeden; “Esad güçleri-
nin yaptığı katliamlar” diyerek savaş gö-
rüntüleri yansıtıyor. Ve ilave ediyor; “Esad
güçlerinin katliam ve zulmünden kaçıp
Türkiye’ye gelen sığınmacıların sayısı dur-
madan artıyor” diye. Şimdi seksen bini geç-
ti, öyle mi?

İşte bunlar tümüyle ABD’de 27 Hazi-
ran’da oynanan savaş oyununun uygulan-
masıymış. Yani ABD’nin eseriymiş. Böyle-
ce bu alçakça yalan ve kandırmacalarla baş-
ta Türkiye Halkları olmak üzere tüm dünya
halkları aldatılacak, Suriye’ye yapılacak bir
askeri müdahaleyi haklı bulacak. Amaçla-
nan bu.

Gelelim savaş oyunundaki senaryonun
en canavarca, en insanlık dışı bölümüne:

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa
gibi bölgeye yakın illerimizde bombalar
patlatılacak. Masum insanlar katledilecek.
Caniliklerin suçu da Suriye’nin üzerine atı-
lacak. Bunları Suriyeli ajanlar yaptı, dene-
cek. Türkiye insanı da; “Yahu bu kadarına
da tahammül edilmez artık. Bunun hesabını
soralım, şu diktatör Esad’dan ve yönetimin-
den, diyerek oyuna gelecek. Sen de efendi-
nin verdiği yani Obama’nın telefonda, Sa-
vunma Bakanı Leon Panetta’nın, Dışişleri
Bakanı H. Clinton’ın, CIA Başkan ve şefle-
rinin yüz yüze görüşmelerde verdiği emri
uygulama fırsatı bulacaksın.

“Ergenekon Davası” adlı CIA operasyo-
nuyla hizaya getirerek yandaşların listesine
kattığın Türk Genelkurmayına ve onun ba-
şındaki “Özel, güzel, ince ve tombalak pa-
şası”na yürüyün aslanlarım diyeceksin.
“Gün Suriye’yi fethetme günüdür. Beşar
Esad diktatörlüğünü alaşağı etme günüdür.
Yerine efendim ABD’nin münasip gördüğü
yönetimi getirme günüdür.” Oyun bu, değil
mi?

Her şey ne kadar ayrıntılıca, kesince be-
lirlenmiş. Peki, bu senaryoyu oynama işi
kime verilmiş? Oyuncuları kim?

Bir: Sen, Dışişleri Bakanın Davidson,
A. Gül ve bakanların… Tabiî size bağlı sa-
tılmış Parababaları medyası…

Peki, senaryonun diğer bölümünü kim
oynayacakmış? Yani ikinci ayağı kim oluş-
turacakmış?

Bunu da geçen 20 Ağustos’ta Gazian-
tep’te patlatılan bomba sonrasında öğren-
dik. Bilindiği gibi, bu canavarca saldırıda
4’ü çocuk olmak üzere 10 masum insan ha-
yatını kaybetti. Devlete göre bu canavarlığı
gerçekleştirenler Amerikancı burjuva Kürt
Hareketinin temsilcileriydi, PKK’ydi. Ger-
çi kendileri, bu tür eylemlerinde hep olduğu
gibi, inkârdan geldiler. Olayı üstlenmediler.

Fakat olayın failinin kim olduğundan çok
daha önemlisi yaratacağı sonuçlardı. Yani
Suriye’ye askeri bir müdahaleye Türkiye
Halkının ikna edilmesi için ABD savaş
oyununda önerilen tuzak hayata geçirilmiş
oluyordu.

Bizce burada asıl önemli nokta şudur:
Alçakça plan hayata geçti. Ama hiç değilse
şu aşamada tuzak, oyun, hile tutmadı. Boşa
düştü. Şöyle ki, bu caniyane işi Suriye’nin
yaptığını savunan, sadece 2008’den bu ya-
na “Ergenekoncu” avcılığıyla iştigal eden,
ABD uşağı “devşirilmiş” Şamil Tayyar ve
bir iki AKP sözcüsü oldu. Kaldı ki onlar bi-
le olayın yakalanan failleri ve ortaya çıkan
bulgular karşısında iddialarının arkasında
duramaz oldular. Türkiye aydınlarının ve
insanlarının tamamına yakını bu olayla Su-
riye’nin bir bağlantısı olmadığı kanaatine
vardı. Özetçe, oyun tutmadı…

Fakat AB-D Emperyalistleri Suriye’yi
eriterek çökertme ve üç-beş parçaya bölme
işini kararlıca benimsemiş görünmektedir-
ler. Dolayısıyla da alçaklıklarının ardını ge-
tireceklerdir. Ortamı amaçlarına uygun hale
getirmek için daha kapsamlı cinayetler işle-
yecekler ve bu cinayetlerini de Suriye’nin
üzerine yıkabilmek için muhakkak ki yeni
İblisçe planlar yapacaklardır.

Sözde Özgür Suriye
Ordusu’nun katliamcı hainleri

Türkiye’de eğitiliyor
Gelelim olayın başka bir yönüne: Suri-

ye’de savaştırılmak üzere AB-D Emperya-
listleri tarafından satın alınmış hainlerden
ve yine AB-D uşağı haline getirilmiş CIA
İslamcısı Ortaçağcılardan ve her türden adi,
aşağılık suça bulaşmış insan sefaletlerinden
derleşik bir ordu kuruldu, bildiğimiz gibi.
Adına da “Özgür Suriye Ordusu” denildi.
Bunlar Suriye’yi eriterek çökertmek ve par-
çalamak için Beşşar Esad yönetimini, dola-
yısıyla da BAAS iktidarını yok etmeyi
amaçlayan bir savaş yürütmektedir. Savaşı
AB-D, CIA yönetmektedir tabiî. Bu alçak,
şerefsiz hainler ordusunun ana karargâhının
yani merkez üssünün de bizim Hatay ili-
mizde olduğu hiçbir kuşkuya yer bırakma-
yacak denli ortaya çıktı, yine bildiğimiz gi-
bi. Bu hainler kendi internet sitelerinde ba-
kın adreslerini nasıl veriyorlar:

Bu adres, sitelerinden indirilerek Türki-
ye medyasında yer alıp eleştiri konusu
olunca, hainler hemen manevra yaptılar. Si-
telerindeki adrese ilişkin bilgilerin birini
değiştirdiler. Merkez üslerinin Hatay, Tür-
kiye değil de Şam, Suriye olduğunu yazdı-
lar. Fakat alçaklar, telefon numaralarını de-
ğiştirmeyi unuttular. Türkiye’ye ait numara
halen durmaktadır, sitelerinde, aşağıda gö-
rüldüğü gibi:

Contact Us
FREE SYRIA( ARMY
Phone: 00905369631274
Main Base: Damascus Syria
E-Mail:1freesyriaarmy@googlemail.com

Evet, Tayyip, işte tüm bu ihanetlerin
boylu boyunca içindesin, şürekânla beraber.
Fakat şu nokta kesin ki, eğer efendilerin ve
siz alçakça amacınıza ulaşırsanız, yarattığı-
nız o cehennem seni ve ekibini de yutacak.

Fakat biz, ilk baştan söylediğimiz gibi,
Rusya ve Çin, sözlerinin ve kararlarının ar-
kasında namusluca ve onurluca durdukları
sürece siz amacınıza ulaşamayacaksınız.
Ama onlar bir şekilde AB-D Emperyalistle-
ri tarafından, karşılığında bir şeyler verile-
rek kararlarından döndürülürlerse o zaman
İblisçe dileğiniz gerçekleşebilir. O da şu an-
da zor görünüyor. En azından ufukta böyle
bir olasılık şimdilik görünmüyor.

Yine hep söylediğimiz gibi, Suriye Or-
dusu’nun ve halkının ezici çoğunluğu şu
anda BAAS’çı Esad İktidarının yanındadır.
Böyle bir ülkeyi ve ordusunu yenmek de
kolay değildir.

Şimdi ihanetlerinin bir başka yönünü

Başyazı
Behey “Müslüman kanıyla abdest alan zangoç”!

Baştarafı sayfa 1’de
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konu edelim: İlkin şu haberi bir okuyalım:
“Hatay’ı en iyi bilen isim konuştu
“Hatay Cumhurbaşkanının oğlu

TBMM eski Başkanvekili Murat Sökme-
noğlu, Hatay’da yaşananları Gazete-
port’a anlattı…

“01 Eylül 2012 Cumartesi Saat: 00:01
“GAZETEPORT
“A(KARA - Hatay Cumhurbaşkanı

Tayfur Sökmen’in oğlu, TBMM eski
Başkanvekili ve Hatay eski milletvekili
Murat Sökmenoğlu, Suriye krizi ile bir-
likte Türkiye’nin gündemine oturan Ha-
tay konusunu Gazeteport’a anlattı. Sök-
menoğlu, çok tartışılan Apaydın kampı-
nın kontrolünün Türk makamlarında ol-
madığını belirterek, ‘‘Hatay ajan kaynı-
yor, sınır delik deşik, Suriye‘de savaş-
mak üzere Hatay’a gelip sınırdan karşı-
ya geçen Çeçenler bile var’’ dedi.

“Sökmenoğlu, Suriye‘de Esad’a bağlı
360 bin kişilik ordu bulunduğunu, kaçan
asker sayısının ise sadece yüzde 2 oldu-
ğunu savunarak, Esad’ın direnişinin ko-
lay kırılamayacağını vurguladı ve yaşa-

nan gelişmeleri şöyle açıkladı:
“APAYDI( KAMPI: Bu kampta Su-

riye ordusundan kaçan rütbeli askerler
var. Kapısında jandarma bekliyor ama
içerdeki kontrol bizde değil. Kontrolü,
askeri kıyafetli Suriye askerleri sağlıyor.
Burada silahlı eğitim yok ancak, bu as-
kerlerin gece ne yaptığı meçhul. Sınırdan
geçip, karşı tarafa mı gidiyorlar? Kont-
rol yok.

“ASKERE EMİR VERİLDİ: Ha-
tay’daki Suriye sınırı delik deşik durum-
da. Askere ‘Karışma’ diye emir verilmiş
ve gelen geçiyor. Çeçenistan’dan ve Lib-
ya’dan Hatay’a gelip, savaşmak için Su-
riye’ye geçenler bile var. Sınırda kontrol
yok, tel örgünün altından, üstünden her-
kes geçiyor. Böyle olunca sınırdan Asala
da geçer, PKK da geçer…

“80 Bİ(İ ÇOKTA( GEÇTİ: Zama-
nında Hatay Suriye sınırı çizilirken aile-
ler bölündü. Mesela aynı aileden amca
burada, yeğen Suriye‘de kaldı. Akraba-
lık bağı da halen sürüyor. Kriz sonrası
Suriye’den kaçanlar buradaki akrabala-
rının yanına sığındı. Bunlar kamplarda
değil, ailelerinin yanında ya da kirala-
dıkları evlerde kalıyor. O nedenle kamp-
ların dışında kontrolsüz kişiler kim, ne
faaliyet yürütüyorlar bilinmiyor. Bunları
da hesaba katınca gelenlerin sayısı 80 bi-
nin çok üzerinde, 100 bini de geçti.

“AJA( KAY(IYOR. Hatay ajan kay-
nıyor. Özellikle gazeteci kisvesi altında
her milletten ajan var. Bu gidişle yaban-
cıları oyuncağı oluruz. Dışişleri Bakanı
Davutoğlu’nun politikası yanlış. Hatay’ı
hedef yaptı. Batı Türkiye’ye gaz veriyor.
Azerbaycan’da darbeyi, Kardak’da krizi
önleyen Türk Dışişleri aciz değil ama,
bakan kendi politikasını dayatıyor.
Esad’dan sonra bir politikası da yok.”
(Gazeteport.com)

Emir verdin Suriye’yle aradaki sınırı
kaldırttın, öyle mi? Orduya da emir verdin
girip çıkanlara karışmayın, diye. Suriye’de
savaş yürüten hain caniler, Hatay’dan yöne-
tiliyorlar, donatılıyor, ellerini kollarını sal-
layarak istedikleri anda Suriye’ye gidiyor,
katliamlarını yapıyor, istirahatlarını de ye-
niden Türkiye’ye dönüp tam donatımlı
kamplarda ediyorlar. Yaralandıklarında da
ambülânslarla hemen Türkiye’deki hasta-
nelere yetiştirilip, orada tedavilerini oluyor-
lar. Yani Özgür Suriye Ordusu denen ABD
yapımı hainler ordusunun karargâhları her
şeyiyle Türkiye’dedir. Cumhuriyet Gazete-
si’nin şu haberine bir bakalım:

“İşte Apaydın kışlası
“Apaydın talimat merkezi
““Özgür Suriye Ordusu”nun karar-

gâh olarak kullandığı bilinen
Antakya’nın Apaydın köyündeki Suriye
ordusundan kaçan subay ve askerlerin
bulunduğu Apaydın çadır kentinde 458
subay ve astsubay bulunuyor. CHP mil-
letvekilleri ile gazetecilerin alınmadığı
Apaydın çadır kentinde kalan askerlerin
386’sının subay, 72’sinin astsubay oldu-
ğu, ayrıca 525 asker ile 28 polisin de kal-
dığı öğrenildi.

“Apaydın çadır kentinde kalan eski
subayların birinin tümgeneral, 32’sinin
tuğgeneral, 82’sinin albay ve 59’unun da
yarbay rütbesini taşıdığı belirtildi.
Kampta askeri eğitimin verilmediğini
ileri süren yetkililer, “Kampta kalan su-
bay ve askerler zaman zaman Suriye’ye
savaşmak üzere gidip, geri geliyor. Suri-
ye’ye savaşmaya giden subaylar arasında
iki general de yer aldı” dedi. Kampta ka-
lan subayların daha önce Esad karşıtı
Hür Subaylar Ordusu ve Özgür Suriye
Ordusu taraftarı iken buna yeni bir olu-
şumun daha eklendiğini anlatan kaynak-
lar, hepsinin komutasının halen Albay Ri-
yad El Assad liderliğinde yürütüldüğünü,
yardımcılığını ise Albay Malek Kurdi’nin
yaptığını belirtti.

“Jandarma tarafından çok sıkı koru-
nan Apaydın çadır kentine birçok kişinin
rahatlıkla girebildiği ve karargâh kam-
pın “talimat merkezi” olarak kullanıldığı
öğrenildi. Kampta bulunan subayların
oluşturduğu üç ayrı “askeri konsey”,
komşu ülke Suriye’de Beşşar Esad yöne-
timini devirmek amacıyla silahlı müca-
dele veren muhalif gurupları, oluşturu-
lan “askeri birlikleri” denetim, sevk ve
bilgilendirme görevini yürütüyor.

“Jandarmadan özel koruma
“Son dönemde daha çok Halep kenti-

ni ele geçirmek için görev yapan “Özgür
Suriye Ordusu”na bağlı, Apaydın karar-
gâhında kalan iki general de sınırı aşıp,
Halep’teki savaşa bir süre katıldı ve
kampa geri döndü.

“Apaydın çadır kentinde kalan “Öz-
gür Suriye Ordusu” lideri Albay Riyad El
Assad, kamp içerisinde de üç ayrı jan-
darma tarafından korunuyor. Koruma
altında bulunan diğer subayların ise ge-
neraller olduğu ve her generale bir jan-
darmanın yakın koruma görevi yaptığı
öğrenildi. Klima, buzdolabı, televizyon,
bilgisayar ve internet ağı ile cep telefon-
ları bulunan Assad ve diğer generallerin,
istedikleri zaman “gazeteci ve milletveki-
li” haricindeki kişilerle görüşebildiği,
Suriye’de savaşa katılan ancak kampta
kalmayan çok sayıdaki grup lideri ya da
üyesinin veya onları dışarıdan koordine
eden sivillerin kampa girip-çıktığı belir-
tildi. Kampa girip-çıkanlar arasında
Suudi Arabistan ve Katar’ın da arasında
bulunduğu birçok ülkeden kişilerin oldu-
ğu, cep telefonu ve uydu telefonu satan-
ların bile kampa girip çıkmakta sorun
yaşamadığı ifade edildi.” (Cumhuriyet, 03
Eylül 2012)

Tüm bu anlatılanlardan şu gerçek bir
kez daha apaçık ortaya çıkmaktadır ki, Su-
riye’de dökülen kanın sorumlusu olan AB-
D uşağı hainler ordusunun merkez karargâh
görevi yapan kışlası, Türkiye’dedir. Yani
Tayyip, ABD’den aldığın emir üzerine bir
buçuk yıl önce “kardeşten de ileri” dostu-
muz olduğunu söylediğin komşumuz Suri-
ye’ye karşı savaş açmış durumdasın. Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de Su-
riye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, se-
nin Dışişleri Bakanın Davutoğlu’nun yüzü-
ne bakarak; “Türkiye bizim celladımız”dır
diyor. Ve ülkesine karşı savaş yürütenleri
yerden yere vuruyor. Senin bakanınsa bu
söylenenlere tek sözcükle karşılık veremi-
yor. “Hain korkak olur” atasözünde dendiği
gibi, korkuyor; önüne bakıyor sadece. Sizi
savaşa sürenler, orada açıkça size arka çıka-
mıyor. Sizin sınırda tampon bölge oluştura-
lım önerinizin ateşle oynamak olduğunu
belirterek sizi yalnız bırakıyorlar. Çünkü
Suriye’nin kolay lokma olmadığını biliyor-
lar.

Amerikan Genelkurmay Başkanının şu
açıklaması bu konuya ilişkin gerçekliği bü-
tün çıplaklığıyla ortaya koyuyor:

“Türkiye tampon bölge için �ATO’yu
istiyor

“ABD Genelkurmay Başkanı, Başkan
Barack Obama’yı sert eleştirdi

“ABD Genelkurmay Başkanı Martin
Dempsey, Suriye’ye askeri müdahale

tartışmalarını gerçekçi bulmadığını söy-
ledi. “Türk komutanlar, tampon bölge
uygulamasını (ATO’nun üstlenmesini
istiyor” diyen Dempsey, ittifakın bunun
altından kalkamayacağını belirtti.

“ABD Genelkurmay Başkanı General
Martin Dempsey, ABD Başkanı Barack
Obama’nın Suriye politikasını eleştirdi.
Dempsey, Obama’nın Suriye’ye yönelik
harekât konusunda hatalı davrandığını
savundu.

“(ATO’nun ABD Başkanı
Obama’nın Suriye’ye müdahale tehdidi-
ni yerine getiremeyeceği uyarısında bu-
lunan ABD Genelkurmay Başkanı
Dempsey, Türk ordusundaki komuta ka-
demesinin de, Suriye içinde tampon böl-
gelerin kurulmasını bazı ülkelerin değil,
(ATO’nun üstlenmesinden yana olduğu-
nu söyledi.

“ABD Genelkurmay Başkanı Demp-
sey “Eğer tampon bölge kurmaya karar
verirseniz, o zaman onu koruma sorum-
luluğunu da üstlenmiş oluyorsunuz. Bu
da sizi silah, hava ve balistik füze sistemi
kurmaya, kullanmaya itebilir” dedi.

“LİBYA İLE KARŞILAŞTIRMAK
GÜLÜ�Ç

“Bu nedenle Suriye’de tampon bölge
kurulmasının “güç” olduğunu kaydeden
Dempsey, Suriye’nin Libya ile sık sık
karşılaştırılmasını da “gülünç” olarak
niteledi.

“ABD Genelkurmay Başkanı Martin
Dempsey, Suriye’de bir iç savaşın en kö-
tü sonucunun, tüm riskleri içeren bir is-
tikrarsız devlet olacağını belirtti.

“İSRAİL’LE SUÇ ORTAĞI OLMAK
İSTEMİYORUZ

“ABD Genelkurmay Başkanı Martin
Dempsey, İsrail’in nükleer programını
bahane ederek İran’ı vurmasına da kar-
şı çıktı.

“Dempsey, İsrail’den ABD’yi saldırı-
dan önce haberdar etmesi gibi bir talep-
te bulunmadığını, çünkü bu konuda suç
ortağı olmak veya sonra yaşanacaklar
için sorumluluk üstlenmek istemediğini
söyledi.” (Milliyet, 31 Ağustos 2012)

Tayyipgiller, Türkiye Halklarını
felakete sürüklüyor

Görüldüğü gibi ABD Emperyalistleri,
gerçekleri kendi aşağılık çıkarları açısından
görür ve değerlendirirler. Tayyipgiller ve
şürekâsı gibi kuru gürültüyle ömür tüketen
yarı meczup tipler değildir onlar.

Ha, bizdekilerin bildiği ve çok iyi başar-
dığı nedir?

En aşağılık, en iğrenç biçimde din sö-
mürüsü yapmak, din alıp satmak… Böylece
de insanları kutsallarından yakalayarak
kandırmak, aldatmak; Şeytanî işlerinde kul-
lanmak… Ha, bir de hayâsız bir biçimde
vurgun yapmak, küp doldurmak… Uşaklık
ve ihanetse zaten kişiliklerini belirleyen en
temel unsurlardır.

ABD Emperyalistleriyse hep ayakları
yere basan, nesnel gerçeklere dayanan, so-
ğukkanlıca düşünülmüş emperyalist planlar
yaparlar. ABD Genelkurmay Başkanı, işte
bu çerçevede değerlendiriyor olayı. Rusya,
Çin ve İran’ın Suriye’nin arkasında kararlı-
ca durduğu sürece bu ülkeye karşı girişile-
cek bir askeri harekâtın başarılı olamayaca-
ğını, hatta kendileri açısından felaketle so-
nuçlanabileceğini görüyor. Gerçek bir aske-
ri kurmay kafasıyla değerlendiriyor olayı.
Obama’yı bile gerçekçi olmamakla, uçuk
davranmakla suçluyor. Suriye’nin Libya gi-
bi aşiretlerden oluşmuş, derme çatma bir
burjuva devleti olmadığını netçe görüyor.
Bu nedenle Suriye’nin Libya’yla karıştırıl-
masını “gülünç” buluyor.

Dikkat edelim, AB-D’li general Oba-
ma’yı bile gerçekçi bulmuyor; “Suriye’ye
hemen şimdi NATO kapsamında bir askeri

harekat başlatalım” diye Güvenlik Konse-
yi’nde öneride bulunan ve refüze edilen
Tayyipgiller’in Davidson’ının, ABD’li ge-
neralin gözünde düştüğü durumu artık siz
tahmin edin…

Bizim satılmış Tayyipgiller’e göre
ABD’li generalin bu sözleri de var olmuş
değil. Çünkü ABD bu konuyla hiç ilgilen-
miyor. Tayyipgiller, muhakkak ki, yalan-
dan kim ölmüş diye düşünüyor.

Bak Tayyip, gerçekçi gözlemde bulu-
nanlar ABD’li emperyalist ordunun gene-
ralleri değil, Rus siyaset bilimci, hatta onun
da daha özel bir dalı olan jeopolitik uzmanı
Alexander Dugin de ABD Emperyalistle-
rinin Ortadoğu’da, tabiî Suriye’de de, oyna-
makta oldukları bu kanlı canavarca oyunu
nasıl dosdoğru bir şekilde tahlil edebiliyor:

“Suriye olayları Batının kumpası!”
“Suriye’nin sırf ABD ve politikaları-

na alkış tutmaması nedeniyle; askeri mü-
dahale, işgal ve yeniden sömürgeleştir-
meyle tehdit edildiğini söyleyen Dugin,
Suriye olaylarının Batının kumpası oldu-
ğunu açıkladı.

“Sana’nın haberine göre Rus Avrasya
Örgütü Başkanı Alexander DUGİ( batı-
lı sömürgeci devletlerin ulusal bağımsız-
lık politikası izleyen devletleri zayıflatma
çabası içinde olduğunu belirterek bu ça-
baların sadece Suriye’yi hedef almadığı-
nı halkın talepleri doğrultusunda bağım-
sız bir politika izleyen bütün devletlerin
bu çabaların hedefini teşkil ettiğini ak-
tardı.

“Suriye televizyonunda Cumartesi
günü bir programa katılan Dugin Rusya
hükümetinin ve halkının her durumda
Suriye’yi destekleyeceğini ve halkların
haklarına saygı duyacağını belirterek bu
süreçte Suriye’yi savunmanın Rusya’nın
milli çıkarlarını savunmakla aynı anla-
ma geldiğini dile getirdi.

“Bütün Suriyelilerin sorunlarını dış
müdahalelerden uzak ve bağımsız bir şe-
kilde diyalog yöntemiyle çözmeleri ge-

rektiğine değinen Dugin; Rusya’nın bü-
tün halk ve devletlerin kendi yönetim sis-
temlerini belirleme hakları bulunduğuna
inandığını kaydetti.

“Batının dünyada tek bir devletin ya-
ni ABD’nin egemen olduğu evrensel bir
sistem yaratmaya çalıştığını dile getiren
Dugin; bu amaçlarına ulaşma çabaları
sırasında batılı devletlerin demokratik
bir ülkeyle karşı karşıya geldiklerinde
bu ülkenin antidemokratik olduğunu id-
dia ederek saldırıya geçtiklerini beyan
etti.

“Batı’nın Katar ve Suudi Arabistan
gibi demokratik tek bir icraatın bile bu-
lunmadığı devletleri desteklediğine dik-
kat çeken Dugin; bu ülkelerde demokra-
si bulunması halinde ABD ve politikala-
rına alkış tutmayacaklarını kaydetti.

“Suriye’nin sırf ABD ve politikaları-
na alkış tutmaması nedeniyle; askeri mü-
dahale, işgal ve yeniden sömürgeleştir-
meyle tehdit edildiğini söyleyen Dugin;
Suudi Arabistan’ın bölgede merkezi bir
rol alma hayalleriyle Suriye’yi ortadan
kaldırmak için; teröristlere mali ve silah
yardımı sağlanması çağrısında bulundu-
ğunu ifade etti.” (FHA, 03 Mart 2012)

Yabancı uzmanlar,
Tayyipgiller’in dış politikasını

nasıl değerlendiriyor?
Senin çevrende yani Tayyipgiller içinde

bu siyaset bilimcinin sahip olduğu çapın
binde birine bile sahip bir tek kişi yok. Ta-
biî sizin tümünüzün ruhiyatı, ihanet, uşak-
lık, vurgun ve yalanlar üzerinde şekillen-
miştir. Böyle olunca da bunların dışında -
kişiliğinizi oluşturan pis, lanet vasıfların dı-
şında- bir olumluluğunuz bulunmuyor.

Alexander Dugin, Rusya gibi bugün ar-
tık kapitalist ve emperyalist bir ekonomik
siteme sahip devletin bilim insanı olarak,
kendi devletinin çıkarları açısından bakıyor
olaya. Ve yaptığı gözlem kendi ülke çıkar-
larıyla bire bir uyumlu. İşin bir önemli yö-
nü de bu.

Ama siz, ülkenizin ve halkınızın çıkarla-
rıyla tam anlamıyla çelişen; emperyalist
AB-D blokunun çıkarlarıyla uyumlu, daha
açığı, onların emirleri doğrultusunda bir po-
litika yürütüyorsunuz. Onların adına ülke-
nizi ve kendinizi bir bataklığa, cehennemin
içine çekiyorsunuz. Burada kendinizin dahi
boğulacağını göremiyorsunuz. Bu bakım-
dan da siz, bütün uşak ve hainler gibi, as-
lında zavallısınız. Allah kimseyi sizin duru-
munuza düşürmesin, ey, Ebu Rigal!

Bak Tayyip, Rus siyaset bilimci bu sü-
reçte Türkiye’nin ve sizin uğrayacağınız fe-
laketi de nasıl netçe görüyor:

“Rusya’nın ünlü jeopolitik uzmanla-
rından Avrasya Hareketi lideri Alek-
sandr Dugin, Türkiye’nin dış politikasını
sert bir dille eleştirerek bu siyasetin Tür-
kiye’nin sonu olacağı uyarısında bulun-
du.

“AGŞİ( KİŞİYEV
“MOSKOVA
“Türk kamuoyunda “Ergenekon’un

beyni” olarak bilenen Rus uzman Dugin,
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Atlan-
tik eksenli Batı ittifakının çıkarlarını sa-
vunduğunu öne sürerek, bu yaklaşımın
Türkiye’nin apaçık zararından başka bir
sonuç doğurmayacağını ifade etti.

“TÜRKİYE KE�Dİ KUYUSU�U KA-
ZIYOR

“Türkiye’nin, izlediği dış politikayla
kendi kuyusunu kazdığını savunan Du-
gin, “Zira ABD’nin yeni Ortadoğu hari-
tasında Türkiye’ye bir pay bırakılma-
mış. Tam tersi Türkiye’nin toprakların-
da büyük Kürdistan, Ermenistan’a yer
verilmiş. Türk dış politikasının yanlış bir
müttefik seçmesi Türkiye’nin bir ülke
olarak dünya haritasından silinmesine
yol açacak” dedi.

“Birkaç yıl önce Türkiye’nin İsrail ile
ilişkilerini bozarak İran’a yaklaşması sa-
yesinde İslam dünyasındaki imajını hızlı
bir şekilde yükselttiğini belirten Dugin,
şunları söyledi: “Maalesef Türkiye’nin
Atlantik eksenli Batı ittifakından Avras-
yacı yaklaşıma kayıyor gibi verdiği görü-
nüm Türkiye’nin Suriye konusunda or-
taya koyduğu yaklaşımla kayboldu. Tür-
kiye’nin İran ile ilişkilerini iyileştirmesi-
nin ABD talimatı doğrultusunda yapıldı-
ğı, İsrail ile ilişkilerini bozmasının ise da-
ha çok İsrail’in işine geldiği anlaşıldı.
Şöyle ki İsrail bu durumdan yararlana-
rak Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile yak-
laştı ve gerektiğinde bu ülkelerde askeri
tesislerini de kurabilmesi için tüm sorun-
ları çözmüş oldu. Türkiye’nin Katar ve
Suudi Arabistan gibi çok farklı siyasi sis-
temlere sahip ülkelerin seviyesine inerek
Suriye’ye karşı ortak cephede yer alması
Türk dış politikasının en büyük hatası-
dır. Türkiye Mısır’ın yolunu seçti. Ayrı-
ca, Kürt sorunu derinleşti. Çok yakında
Türkiye’de ülke içi durumun gerginleşe-
ceğini tahmin ediyorum.”

“Türkiye’nin Suriye yaklaşımının
Rusya ve İran ile ilişkilerini olumsuz et-
kilediğini kaydeden Dugin, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Elbette, Türkiye’nin tutu-
mundan ikili ilişkilerimiz zarar görüyor.
Ayrıca, Türkiye yalnızlaşıyor, giderek
izole oluyor. Yakın gelecek için benim
tahminim şu. Kürt sorunu daha da ger-
ginleşecek, terörizm artacak. Bu durum
Türkiye’nin içinde sosyal parçalanmaya
neden olabilir. Zira halkın yarısı böyle
bir dış politikayı benimsemiyor. Bu poli-
tikayı destekleyenlerin bile yarısı bunun
ortaya çıkaracağı sonucunu kestiremi-
yor. Dolayısıyla bu durum yakında toplu
protesto gösterilerine sebep olabilir. Do-
layısıyla Türkiye’nin Atlantik eksenli
Batı ittifakına yönelik politika izlemesi
ülkede siyasi krize sebep olabilir.”

“ABD’nin Suriye’de rejimi değiştir-
mek için her türlü çabayı sürdüreceğini
kaydeden Dugin, sözlerine şöyle devam
etti: “Şimdilik ABD’nin bu baskısına Su-
riye halkı kahramanca karşı koyuyor.
Ayrıca, Rusya ve Çin’in desteği de göz
ardı edilmemeli. Bu desteğin aynen de-
vam edeceği görüşündeyim. Dolayısıyla

Rus Avrasya Örgütü Başkanı
Alexander DUGİ�

ABD Genelkurmay Başkanı
General Martin Dempsey

Murat Sökmenoğlu
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Suriye, yeni bir dünya savaşının çıkması-
na sebep olabilir. Zira bu ülkede batı ile
Avrasyacı devletler karşı karşıya gelmiş
durumda ve kimse geri adım atmak ni-
yetinde değil. Türkiye’nin bu sorunda te-
rörizmi destekleyen batıdan yana politi-
ka izlemesine çok üzülüyorum. Hâlbuki
Türkiye’nin bu meselede Rusya, İran,
Çin gibi Avrasyacı ülkelerin tarafında
yer alması veya en azından tarafsız kal-
ması daha akıllı olurdu. Maalesef Türki-
ye batı çıkarlarını tercih etmekle tarihin-
deki en büyük hatayı yapıyor.” (İhlas Ha-
ber Ajansı, 15 Ağustos 2012)

İşin ilginç olan bir diğer yanına bakın ki,
bu görüşler sadece Rus uzmana ait değildir.

Bakın, ABD gibi emperyalistlerin ağa-
babası olan bir devletten bile namuslu bir
bilim insanı çıkıyor ve şunları söylüyor:

“Amerikalı tarihçi Webster Tarpley,
“ABD ve İngiltere, biliyorlar ki, Suriye ile
çatışmanın geri tepkisi, modern Türkiye’yi
imha edebilir. Türkiye tepki göstermeli,
kazanacağı bir şey yok, kaybedebileceği
çok şey var. Erdoğan ve Davutoğlu’nun
psikolojisinden korkuyorum, özünde,
Obama tarafından oyuna getirildiler.”
(Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi, 28
Ağustos 2012)

***

“Kafaları karıştıran yorum: Türkiye
Suriye’ye girerse...

“İran televizyonuna konuşan ABD’li
yazar ve tarihçi Webster Griffin Tarpley
sanki bugün olacakları biliyormuş gibi
Türkiye ve Suriye hakkında kafa karıştı-
ran bir analiz yaptı...

“ABD’li yazar ve tarihçi Tarpley,
Türkiye ve Suriye hakkında çok ilginç
bir analiz yaptı.

“Suriye’nin 2 gün önce Türk Hava
Kuvvetleri’ne ait keşif uçağını düşürme-
si, dünya gündeminde “Türkiye’nin tep-
kisi ne olacak?” sorularını beraberinde
getirmişti.

“KEHA�ET GİBİ A�ALİZ
“Ülkesinin politikalarına eleştirel tu-

tumuyla tanınan ABD’li yazar ve tarihçi
Webster Griffin Tarpley’in, (isan ayın-
da İran’ın İngilizce yayın yapan kanalı
Press TV’ye verdiği röportajda, Türkiye
ve Suriye hakkında yaptığı çarpıcı ana-

lizler, söz konusu olay yaşanmadan önce
YouTube’da paylaşıldı.

“İşte o analiz…
“SURİYE’�İ� DOSTLARI DEĞİL

DÜŞMA�LARI...
“Press TV tarafından yayımlanan

mülakat sırasında yönelttiği,
“Türkiye’nin savaş tehditleri ile birlikte
dikkate alındığında Suriye’deki silahlı is-
yan bastırılırsa yabancı bir müdahale
olur mu?” sorusuna “Bu şimdi var olan
büyük tehlikedir” karşılığını veren Tarp-
ley, İstanbul’da kısa bir süre önce yapı-
lan “Suriye’nin Dostları” konferansı için

“Gerçekte Suriye’nin düşmanları” kon-
feransı nitelemesini yaptı.

“TÜRKİYE’�İ� PARÇALA�MASI-
�A YOL AÇAR

“Tarpley, Türkiye’nin Suriye’de
“tampon bölge” kurmak gibi bir girişim-
de bulunabileceğini öne sürerken bunun
“modern Türkiye’nin parçalanmasına
yol açacak, büyük çapta bölgesel savaşa
doğru dev bir adım olacağını” sandığını
da söyledi.

“TÜRKİYE SOĞUKKA�LI OLMALI
“Suriye’nin Türk toprak-

larına ateş açtığı iddiasına
Türk yetkililerinden “öfke-
li” açıklamalar geldiğini
söyleyen Tarpley, “Açık ki,
onlar için oldukça zararlı
olacak bir duruma sürük-
lenmemek için, soğukkanlı-
lıklarını korurlarsa iyi eder-
ler” şeklinde konuştu.

“TÜRKLER İÇİ� ULU-
SAL İ�TİHAR OLUR

“Tarpley, Suriye’deki ölü
sayısının şişirilerek dünya
kamuoyunda Türkleri sava-

şa sürükleyecek bir histeri yaratılmak is-
tendiğini söyleyerek, bunun “Türkler
için ulusal bir intihar olacağını” vurgula-
dı.” (Vatan, 24.06.2012)

Tayyipgiller “kandırılmış”
gafiller değil, haindirler

Vatan Haber Servisinin elemanı, Tarp-
ley’in analizi için “kafa karıştıran” nitele-
mesinde bulunuyor. Aslındaysa tarihçinin
yaptığı analiz, iyi niyetli olup da kafası ka-
rışık olanların tam da o durumdan kurtul-
malarını yani kafalarının netleşmesini,
açıklığa kavuşturulmasını, aydınlanmasını

sağlayan bir tahlildir. Geçelim…
Tarpley, son derece gerçekçi bir analiz

yapıyor. Ve çok isabetli sonuçlar çıkarıyor.
Bizim de, arkadaşlarımızın bildiği gibi, hep
tekrarladığımız sonuçlardır, bunlar. Suriye
çözülür, çöker ve parçalanırsa emperyalist-
lerin bir sonraki adımı İran olacaktır. Eğer
orada da istediklerini elde ederlerse ondan
sonrasının hedefi Türkiye’dir. Bu gerçek
kesindir. Bunu defalarca dile getirmiştik.
Tarpley de bizim gördüğümüz gerçeği gö-
rüyor.

Biz, tarihçiye tek bir konuda pek katıla-
mıyoruz: Tayyipgiller, Obama tarafından
“kandırılmış” değiller. Onlar, ABD Emper-
yalistlerinin Türkiye’deki işbirlikçisi olan
hainlerdir. Onları beğenip seçen, devşiren,
organize eden, doktrine eden, iktidara geti-
ren ve bu aşağılık görevlerin emrini veren
hep ABD’dir. Görevde kusur ettikleri anda
ya da miatları dolduğunda onları yine ikti-
dardan alıp kanalizasyon deliğine süpüre-
cek olan da yine ABD’dir.

Dikkat edersek, bu yazımızda hayli ak-
tarma yaptık. Yani bizim hep savunageldi-
ğimiz görüşlerin hiç de bizim gibi, solcu,
sosyalist olmayan ama sadece namuslu ve
akıllı olan insanlar, araştırmacılar ve tarih-
çiler tarafından da görüldüğünü, söylendi-
ğini, savunulduğunu göstermek, anlatmak
istedik. Yani her namuslu, gerçekçi; göz-
lemlerini gerçeklere dayandıran insanların
da bunları görebildiğini koymak istedik.

Madem bu kadar aktarma yaptık, hakkı-
nı yememiş olmak için, Yeni Çağ yazarın-
dan son bir aktarma daha yapalım. Tayyip-
giller’in kandırılma meselesine ilişkin bi-
zim on yıl öncesinden bu yana hep teşhir
edegeldiğimiz gerçeği onun da net şekilde
yukarıdaki yazısında belirttiğini gösterelim:

“Tarpley’in “Suriye’ye müdahale mo-
dern Türkiye’yi imha edebilir” değerlen-
dirmesi doğru ama burada oyuna getiril-
me diye bir durum yok. Zira Tayyip Er-
doğan, Beyoğlu İlçe Başkanlığı’ndan iti-
baren ABD ile anlaşmıştır. AKP iktidar
olduktan sonra da milletvekili olabilme-
si, ABD Büyükelçisi’nin ilgili devlet ku-
rumlarını ve CHP’yi ziyaret etmesi ile
sağlanmıştır. Yine seçimlerdeki seçmen
kayıtları ve bilgisayar hilelerinde
ABD’nin teknolojik desteği vardır. Zaten
AKP’nin programı bile belgesini yayın-
ladığım gibi ABD’den gönderilmiştir.”
(Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi, 28
Ağustos 2012)

Kazanan dünya halkları
olacaktır

Evet Tayyip ve Tayyipgiller, siz busu-
nuz. Yaptığınız AB-D uşaklığı, Türkiye ve
bölge halklarına ihanet, kalleşlik, zalimlik
ve “cellatlık”tır.

Fakat bu son yaptığınız İblisçe ihanet o
denli büyük ki, eğer efendiniz AB-D Em-
peryalistleri, burada alçakça amaçlarına
ulaşırlarsa siz de yolun sonuna geldiniz de-
mektir. Efendinizle ortaklaşa yarattığınız
cehennem, sizi de içine çekip yutacaktır. O
zaman efendin AB-D, Türkiye’den kaçıp
canınızı kurtarmak için sizi “zırhlı”sına,
uçağına bile almayacaktır. Ülkesine hiç
sokmayacaktır. Bizim bunlarla sayımız su-
yumuz yok, işimiz bitti bunlarla. Bunların
yeri artık geriz… deyip geçecektir. Bunu da
yazın bir yere…

En sonundaysa efendin emperyalistler
ve sizin gibi hain uşaklar yok olup gidecek-
tir. Halklar kazanacaktır. İnsanlık kazana-
caktır…�

1
50 yıldan bu yana insan soyunun baş-
belası alçaklar türedi dünyada. Bunlar,
geçen yüzyılın en büyük devrimcisi

Lenin’in tarifiyle emperyalistlerdir. Bunlar
nüfusça dünyanın yüzde 15’ini oluştururlar
ama nüfusça dünyanın yüzde 85’ini sadece
sağmal sürü olarak görürler, yük hayvanla-
rı olarak görürler ve onların ülkelerini hiç-
bir insanlık, hak, hukuk, demokrasi dinle-
meden talan ederler, işgaller yaparlar. On
binlerce, yüz binlerce, milyonlarcasını acı-
madan itlaf edilmesi gereken haşaratlar gi-
bi öldürürler. En ufak bir duygulanımda bu-
lunmazlar. Ve bu katliamlarını birbirlerine
övünerek, müjdeleyerek anlatırlar ve kitap-
larında yazarlar.

İşte 100 yıl önce bizim ülkemiz Türki-
ye’ye de bunlar musallat oldular ve ülkemi-
zi parça parça ettiler. Sevr Antlaşması diye
parçalanmışlığı resmiyete döken bir antlaş-
ma ortaya koydular ve çökkün Osmanlı’ya
imzalattılar.

Ama bizim Miranda’mız, Boli-
var’ımız, Jose Marti’miz olan Mustafa
Kemal çıktı. Onları zaten daha önce Ça-
nakkale’de mağlup etmişti. Ve halkı örgüt-
ledi. Bu çakal sürüsü, ülkemizi işgal ede-
rek, kan dökerek, ırza geçerek yürüyordu.
M. Kemal, Halkımızı örgütledi, donattı, si-
lahlandırdı ve onların komutanı olarak başa
geçti ve geçen yüzyılın en büyük devrimci-
si olan Lenin’le beraber, Bolşevik Sovyet
Rusya’yla beraber ittifak ederek bu alçakla-
rı, yeryüzünde ilk defa bozguna uğrattı. Ve
zafer kazandı Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız.

Ve Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal ve en
büyük müttefiki Sovyetler ülkesinin lideri,
Ekim Devrimi’nin önderi Lenin’dir.

Bundan sonra o alçakların sömürgeleş-
tirdiği büyük Çin, Hindistan, Siyah Afrika,
bizim devrimimizden hız alarak ayaklandı-
lar bu çakal sürüsüne karşı, bu haydut dev-
letlere karşı ve birer birer özgürlüklerini,
bağımsızlıklarını elde ettiler.

Önderim Hikmet Kıvılcımlı, ABD-AB

Emperyalistleri, Birinci Antiemperyalist
Yağma Savaşı sonrasında ülkemizi parça
parça ederek işgal ettiklerinde henüz 17 ya-
şındaydı. Ve çocuk yaşta olmasına rağmen
eline silahı alarak, halkıyla birlikte bu yağ-
macı, alçak, işgalci haydutlara karşı savaşa
girdi. Cesareti, yiğitliği ve savaştaki ustalı-
ğı sayesinde askeri kumandanlığa dek yük-
seldi. Zaferden sonra askeri tıbbiyeyi bitir-
di ve ruh hekimi oldu. Fakat ancak birkaç
yıl hekimlik yapabildi. Zira insanlığın göre-
bildiği en insancıl düzen olan sosyalist dü-
zeni ülkemizde kurmak için mücadeleye
girdi ve o mücadele sürecinde ABD-AB
Emperyalistlerinin uşağı Parababaları tara-
fından zindana atıldı.

Ömrünün 22,5 yılını zindanlarda geçir-
di. Ama o zindan hücrelerini üniversiteye
çevirerek dağlar gibi teorik pratik miras bı-
raktı bize, hazineler bıraktı.

Ve 11 Ekim 1971’de -kaderin bir oyunu-
na bakın ki- o da prostat kanseri nedeniyle
bedence aramızdan ayrıldı ve o alçak hay-
dut sürüsüne karşı mücadele bayrağını biz-
lere, genç öğrencilerine teslim etti. Ve
71’den bu yana ona layık bir şekilde o bay-
rağı biz taşıyoruz ve o kavgayı biz sürdürü-
yoruz onurluca, yiğitçe. Ve son soluğumuzu
verene dek de tereddütsüz aynı heyecan ve
ruhla bu kavgayı sürdüreceğiz.

Biliyoruz ki bu haydutlar sürüsü dünya-
dan yok olmadığı sürece, mazlum milletle-
re ve mazlum halklara rahat yüzü yoktur.
Fakat bu alçaklar, alçaklıktan asla vazgeç-
mezler. Bunlar haydut devletlerdir, çakal
sürüsüdür. Bunların başhaydut devleti ise
ABD Emperyalistleridir.

Onlar ilk kez İran’da faşist bir darbe ya-
parak, yurtsever devlet başkanı, Başbakan
Muhammed Musaddık’ı devirdirler. Mu-
saddık, zengin İran petrol yataklarını bu
emperyalistlerin elinden kurtarmış, milli-
leştirmişti. Tıpkı Başkan Chavez
Yoldaş’ın yaptığı gibi. Ve büyük tarım
alanlarını bir avuç Parababasının ve İngiliz
tekellerinin, tarım tekellerinin elinden ala-

rak halka dağıtmıştı, toprak reformu yap-
mıştı, tıpkı Başkan Chavez Yoldaş gibi. İş-
te 1953’te CIA patentli bir darbeyle bunu
devirdiler ve 1967’de göz hapsindeyken öl-
dü Muhammed Musaddık.

Ondan bir yıl sonra Latin Amerika’ya el
attılar. Guatemala’da yine aynı amaçları
uygulayan halksever, yurtsever Arbenz’i
bir faşist darbeyle iktidardan alaşağı ettiler.
Che de o anda oradaydı, o ülkedeydi. Bir
trenle, o darbe üzerine, oradan çıktı ve
Meksika’da büyük yoldaşlarıyla, Fidel’le,

Raul’la buluştu ve oradan bildiğimiz gibi
Küba’ya devrim yapmak üzere geçtiler.

Bu alçakların şu anda dünyadaki baş-
düşmanı Chavez Yoldaş’tır. Chavez Yoldaş
iktidara gelmeden önce bunlar Latin Ame-
rika’da cirit atıyorlardı. Kukla faşist yöne-
timlerin biri iktidardan gidiyor onun yerine
bir başkası geliyordu. Ve dünyanın en zen-
gin petrol yataklarına birine sahip olan Ve-
nezüella petrollerinin gelirleri bu alçakların
kasalarına akıyordu ve Venezüella Halkının
cebine bir tek dolar bile girmiyordu.

Yiğit, yurtsever, halksever Chavez Yol-
daş iktidara geldi ve petrol gelirlerini ve
petrolleri, bu çakal sürüsünün, bu insan so-
yunun en büyük düşmanı, başhaydut devlet
ABD Emperyalistlerinin ve onların müttefi-
ki AB Emperyalistlerinin elinden aldı ve o
geliri halka dağıttı. Ve o güne dek Venezü-

ella’da insan sayılmayan, ezilen, sömürü-
len, aşağılanan, yerlerde sürünen, acılar
içinde kıvranan milyonlarca insan ilk kez
Chavez Yoldaş sayesinde insan oldukları-
nın bilincini, onurunu ve mutluluğunu ya-
şadılar.

Yoldaş’ımız önce bu gelirleri, bu yol-
daşları ferahlatmak için dağıttı. Ondan son-
ra bunlara iş kurdu. Tarım tekellerini ülke-
den kovdu. Toprağı yoksul üretmen köylü-
lere paylaştırdı. Ve Venezüella ilk kez ulu-
sal onura sahip oldu Yoldaş’ımız sayesinde.
O güne dek kukla faşist diktatörlerin elinde
oyuncak olan bir ABD uydusuydu. İlk kez
Yoldaş’ımız sayesinde ulusal onura kavuştu
ve tüm dünya halkları hem Venezüella’yı
dünyanın en sayılı devletlerinden biri ola-
rak kabul eder oldu hem de yiğit Başkan
Hugo Chavez Yoldaş’ı.

Chavez Yoldaş böylesine yürekli, böyle-
sine yiğit ki, böyle bir insan ancak dünyaya
milyarda bir gelir. Bu alçaklar da, en alçak-

ça yöntemlerle 2002
11 Nisanı’nda Yol-
daş’ımızı, uşakları,
kuklaları Parababa-
larıyla, din adamla-
rıyla beraber ve satın
alınmış zayıf kişilik-
li paçavralarla bera-
ber elele vererek bir
faşist darbeyle devir-
mek istediler. Ama
Venezüella Halkı,
Chavez Yoldaş’ın
halkseverliğini, yurt-
severliğini anlamıştı.
Ahmak olmadığını

gösterdi, aptal olmadığını gösterdi. Yol-
daş’ımıza hayatını ortaya koyarak sahip
çıktı ve bu çakallar 48 saat sonra yaptıkla-
rından yüz geri etmek zorunda kaldılar. Ve
Başkan yeniden ülkesinin yiğit, onurlu Baş-
kanı olarak yönetime geldi. Bu alçaklar
Chavez Yoldaş’ı yenemeyeceklerini anladı-
lar.

Şimdi ise en insanlık dışı bir şekilde
Yoldaş’ımızın hastalığından medet umma-
ya başladılar. Ben de Yoldaş’ımızla hemen
aynı günlerde, 2011’in 25 Mayısı’nda pro-
stat kanserinden ameliyat oldum. Ve ilk kez
hastalığımı öğrendiğim zaman acı acı güle-
rek karşıladım hastalığı. “Bre sinsi, alçak,
biz ABD Emperyalistlerine ve onların yerli
işbirlikçilerine karşı elde silah savaşırken
ölmek isterdik. Sen bizi alçakça, sinsice,

yatakta işkenceyle öldürmek istiyorsun fa-
kat bundan da korkacak değiliz biz. Biz iş-
kencecilere de meydan okuduk işkence
odalarında”, dedik.

Ama Yoldaş’ımızın hastalığını öğrendi-
ğim zaman, ona inanın, kendi hastalığım-
dan çok daha fazla üzüldüm. İşte bu olma-
malıydı, hem Venezüella Halkının, hem La-
tin Amerika Halklarının, hem dünya halkla-
rının bu yiğit insana ihtiyacı var, dedim.

Başkan’ımız da bu hastalıkla, haydut
devlet ABD’ye ve onların yerli çakallarına
karşı mücadele ettiği gibi mücadele etti ve
bu hastalığı yendi. Şu anda sağlığı yerinde.
Bunu hem medyadan izliyoruz hem de Baş-
kan’ımıza yaraşır Venezüella’nın Ankara
Büyükelçisi Raul Betancourt Seeland
Yoldaş’ın raporlarından sevinçle izleyerek
biliyoruz.

Yoldaş’ımız mutlaka bu hastalığı da ye-
necek ve Miranda’nın, Simon Bolivar’ın,
Jose Marti’nin, Che’nin, Fidel’in ideali
olan tüm Latin Amerika Halklarını ve ülke-
lerini tek bayrak, tek devlet çatısı altında
birleştirerek, bu dünyanın en aşağılık Ku-
zey İmparatorluğu’nu ve onların yerli işbir-
likçilerini tümüyle defedecek Amerika’dan.
Buna inancımız tamdır.

O açıdan biz zaten biliyoruz tüm Vene-
züella Halkının Chavez Yoldaş’ı sonsuz bir
hayranlıkla desteklediğini ve izlediğini.
Ancak bir avuç Parababası ve satılmış aşa-
ğılık zavallılar sürüsüdür Venezüella’da
Chavez Yoldaş’ı benimsemeyenler, isteme-
yenler, ona karşı olanlar. Onlar ruhlarını ve
insanlıklarını maddi çıkarları için bu haydut
devlet ABD’ye satmışlardır.

Ülkemin ünlü şairi Mevlana der ki;
“B.k böceği gül bahçesinin kokusundan
ne anlar”.

O, insanlığını maddi çıkarlar karşısında
değişmiş zavallılar sürüsü, elbette insanlık-
tan çıktıkları için, birer insan sefaleti haline
dönüştükleri için Chavez Yoldaş’ı anlama-
yacaklar, ona karşı olacaklardır. Ama bu-
nun da hiçbir önemi olmayacaktır. Venezü-
ella Halkının ezici çoğunluğu hep
Yoldaş’ımızın peşinde olacaktır ve onun
mücadelesini büyük bir gururla, cesaretle
sürdürecektir. Ve sonunda tüm halklar ka-
zanacak, insanlık kazanacak.

Ve en son olarak diyoruz ki:
Hasta la victoria siempre!
Venceremos!

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı �urullah Ankut’un, Chavez Yoldaş’a mesajı:

Sonunda mutlaka emperyalistler yenilecek,
halklar kazanacak!

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı �urullah Ankut Yoldaş, Venezuela Büyükelçiliği kanalıyla yazılı bir mesaj iletmişti, Chavez
Yoldaş’a. Bu mesajı bir önceki sayımızda yayımlamıştık. Venezuela Büyükelçiliği’nin görsel bir mesajın da iletilmesini talep etmesi
üzerine �urullah Yoldaş, Halkın Kurtuluş Partisi sitesinden de izlenebilecek olan görsel mesajı iletmiştir. Bu ikinci mesajının çözüm
metnini yayımlıyoruz.

Webster Tarpley
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Henri Alleg, “Büyük Geri Sıçrama, Yı-
kıntı ve Umut Rusya’sında Röportaj”
adlı kitabında Sovyetler’in yıkılış süre-

cini ve sonrasını betimlerken, yıkılışın nedenle-
rini de sorguluyor. Sovyetler ve sonrasında Ka-
pitalist Rusya’ya dair verdiği onlarca örnek,
halk iktidarının insanlık için öneminin ve kapi-
talizmin insanı hayvanlaştıran özünün bilince
çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.

İnsanın insanı sömürmediği, yüz değişik
halkın içinde kardeşçe yaşadığı, bilimde, sanat-
ta ilkleri başaran, emperyalizme korku salan bir
devletin yıkılış nedenlerini sorgularken, aynı
zamanda emperyalist tezlerin de ne kadar yalan
ve uydurmaca olduğunu gözler önüne seriyor.
Rusya’da kapitalizme geçişle birlikte başlayan
ve Sosyalist Kamp’ın diğer ülkelerine sıçrayan
bu yenilgi sürecinin nasıl başladığını, neden
dünyada ilk sosyalist devrimi başarmış ve in-
sanlığı emperyalizm canavarına karşı korumuş
bu büyük ailenin ideallerini birden kaybettiğini,
namusluca cevaplayarak; onlarca nedenin karşı-
mıza çıktığını vurguluyor. Tek bir neden saya-
rak ya da sosyalizmin sonu budur, çıkmaz so-
kaktır, uygulanamaz bir sistemdir, diyerek, kit-
leleri inandırmaya çalışan dönemin emperyalist
uşakları kervanına katılmıyor.

İlk işçi devletinin içinde bulunduğu tarihsel
gerçekliklerden ve zorluklardan bahseder:

“Kuşkusuz herkes bilir ki, tarihi yeniden
yapmak istemek boşunadır. Yine de, gülünç
olmaksızın, insan kendi kendine şunu sorabi-
lir: Daha doğar doğmaz onu kuşatan sürekli
düşmanlık olmasaydı; 1917’den hemen sonra
ülkesini yakıp yıkan 14 kapitalist Devletin si-
lahlı müdahalesi olmasaydı; aynı Devletlerce
Beyaz Muhafızlara ve karşıdevrime verilen
destek olmasaydı; düzenlenen ve yıllarca sür-
dürülen ekonomik abluka olmasaydı, (azi is-
tilası ve soğuk savaş olmasaydı Sovyetler Bir-
liği’nin yolu nasıl olurdu?” (Henri Alleg, Bü-
yük Geri Sıçrama, Evrensel Basım Yayın, Ka-
sım 1998, s. 65)

Bununla ilgili bir başka araştırmadaki şu bö-
lüm, sosyalizmi kuşatan sürekli düşmanlığın et-
kilerini daha da açıklayıcı:

“30’lu yıllarda Avrupa’nın yaşadığı bü-
yük politik değişikliklerin ardından (azi Al-
manyası’nın saldırı tehdidi büyümüştü, Slav
halkı için bir yok olma tehlikesi ortaya çık-
mıştı. Batı bloğu da müdahale hırsıyla yanı-
yordu. Bu durumu Stalin 1931’de şu cümle-
lerle özetledi: “Sanayileşmiş ülkelerin 50 ile
100 yıl gerisindeyiz. Bu mesafeyi 10 yılda ka-
patmalıyız. Varlığımızı sürdürmemiz buna
bağlıdır.” On yıl sonra, 22 Haziran 1941’de,
Sovyetler Birliği, (azi Almanyası ve mütte-
fikleri tarafından işgal edildi.

“Sovyet toplumu 1930 ile 1940 arasında
büyük çaba harcadı, kaynakların çoğu da
yaklaşan savaşa karşı savunmayı hazırlama-
ya harcandı. İşçiler zor şartlarda çalıştılar,
bunu da kişisel çıkarlarını gözetmeden yaptı-
lar. Günde 7 saate düşmüş olan çalışma süre-
si 1937’de uzadı, 1939’da fiilen her cumarte-
si normal bir çalışma gününe dönüştü. Bu
zor dönemde, yaklaşık iki on yıl boyunca
(30’lar ve 40’lar) toplumun üzerine çöken, 25
milyon insanın ölmesine ve ülkenin yarısının
yanıp kül olmasına neden olan savaş orta-
mında, insanlar birbirlerine ne kadar yar-
dım etmeye çalışırlarsa çalışsınlar suçlarda
artış yaşandı.” (Sovyetler Birliği Hakkında
Söylenen Yalanlar, İsveç Komünist Partisi [eski
KPML(r)] üyesi Mario Sousa tarafından 1998
yılında yazılmış, Stalin Arşivi çeviri birimi tara-
fından Türkçeleştirilmiştir, Şubat 2006)

20 milyona yakın insanın yaşamını yitirdiği
ve ülkenin büyük zenginliklerini yakıp yıkmış
(Yüzlerce kent ve binlerce köy, 100.000 kol-
hoz ve işgal altındaki topraklarda büyük
elektrik santralleri ve fabrikalar yıkılmıştı.
1945 sonunda, üretim, savaş öncesi düzeyine
oranla, kömürde % 90, petrolde % 62, dök-
me demirde % 59, çelikte % 67, tekstilde %
41 düşmüştü. agy.), bu savaşın sorumluların-
dan, Nazilerin silah tedarikçisi ABD alçağı sa-
vaştan sonra bile Sovyetler’e saldırmayı planlı-
yor, yüzlerce atom bombası kullanmayı amaçlı-
yor, bu saldırıların sonucunu hesaplayarak Sov-
yetler’e ancak iki yıl gibi bir ömür biçiyor. En
büyük düşmanı olarak görüyor Sovyet
Rusya’yı. Bugünkü AB Emperyalistleriyle bir-
likte “Soğuk Savaş” denecek dönemi başlatıyor.

Sovyetler’in gelirinin % 25’inin askeri harca-
malara ayrılmasına neden olan, sosyalizmin ge-
lişimi sürecine büyük darbe vuran ve sonunda
da halkın sosyalizme olan inancını da sorgulata-

cak ekonomik bunalımın etkenlerinden olan bu
silahlanma süreci, bu kuşatma, emperyalizmin
en büyük saldırılarındandı.

Tüm bu kuşatma altında saldırılara yanıt ve-
recek gerçek bir komünist parti işleyişinin yiti-
rilmiş olması da yıkılışın en önemli nedenlerin-
dendir. Partinin içinde bulunduğu durum elbette
bambaşka bir araştırma konusu olmakla birlikte
partideki aksaklıklar Lenin Usta’nın dönemin-
den beri varolagelen bir durumdu. Yazarın da
dediği gibi, “Gerçekte bu parti artık Lenin ve
yoldaşlarının kotardıkları parti değildi.”

Partinin emperyalizmle mücadele sırasında
geçirdiği zorlu süreçler, parti içinde büyük etki-
ler yaratmıştır. Ekim Devrimi ve Kuruluş yılla-
rının çetin koşullarında yetişmiş fedakar kadro-
ların, İkinci Dünya Savaşı’nda yüzbinlerle kay-
bı bunlardan biridir. Stalin döneminde partideki
eleştiri ve özeleştiri mekanizmasının felce uğra-
ması, militan ruhun yerini memur zihniyetinin
almasına neden olmuş, yeni yöneticiler de buna
paralel bir şekilde yetişmiştir. Parti hücreleri ve
örgütlerinde ve partinin işyerlerindeki önemli
örgütlenmelerinde iş verimliliği ve üretimi artır-
ma üzerine dönen tartışmalar ve
üretim, verimlilik planlarını en iyi
uygulayan kişinin en iyi militan
olarak değerlendirilmesiyle yeti-
nilmesi; artık büyük politik sorun-
ların bir tartışma konusu olmaktan
çıkarak, partinin aldığı kararın
herkes tarafından doğru kabul edi-
lerek onaylanması süreci: ne parti
üyelerinin ne de halkın kararların
alınmasında etkin rol oynamadan
alınan kararları doğrudan onayla-
maları, gerçek bir sosyalist parti
ve devlet işleyişinin var olmadığı-
nı açıkça göstermektedir. Tüm bu
süreçlerde Lenin döneminden beri
varolagelen ve Lenin’in de “Bir
Adım İleri İki Adım Geri” adlı
eserinde de işaret ettiği partideki
muhalefet, Troçkist muhalefet de adeta emper-
yalizmin uşağı gibi çalışmaktadır. Partideki sü-
reçlerle ilgili birkaç örnek, durumu daha iyi an-
lamamızı sağlayabilir:

“Bolşevikler güçlüydü, ama sivil ve aske-
ri komplocular daha güçlü hale gelmek için
büyük çaba harcadılar. 1938’de kamuya açık
yargılanmasında Buharin’in yaptığı itirafla-
ra göre, Troçkist muhalefetle (azi Almanya-
sı arasında, karşıdevrimci darbe başarılı
olursa, Ukrayna’yı kapsayan geniş toprakla-
rın Almanya’ya bırakılmasını içeren bir an-
laşma yapıldı. Darbeyi destekleme karşılığın-
da (azi Almanyası’nın payı bu olacaktı. Bu-
harin anlaşmadan, bu konuda Troçki’den di-
rektif alan Radek aracılığıyla haberdar ol-
muştu. Sosyalist devleti yönetmek ve savun-
mak için yüksek sorumluluk verilen bu kom-
plocular sosyalizmi yıkmaya çalışıyordu. Her
şeyden önce, bu olanların (azi tehlikesinin
zaman geçtikçe büyüdüğü ve (azi orduları-
nın Avrupa’yı tehdit etmeye, Sovyetler Birli-
ği’ni de işgal etmeye hazırlandığı 30’lu yıllar-
da olduğu akılda tutulmalıdır. Komplocular
kamuya açık bir yargılamanın sonucunda
vatana ihanet suçundan ölüme mahkûm edil-
diler. Sabotaj, terörizm, yolsuzluk ve cinayet-
ten, ülkenin bir kısmını (azilere hediye et-
mekten suçlu bulunanlar başka bir şey bek-
leyemezdi. Bunlara masum kurbanlar de-
mek, gerçekten abartı olur.” (İsveç Komünist
Partisi [eski KPML(r)] üyesi Mario Sousa)

Troçkistlerin etrafında toplanan muhalifler
ve karşıdevrimciler; çeşitli sabotajlarla, yolsu-
zluklarla ve emperyalizmle doğrudan işbir-
liğiyle 1931’li yıllardan başlayarak artık de-
vrime karşı açık saldırılarına başlamışlardır. El-
bette bu tür insanların bırakın partinin önemli
mevkilerinde yer almalarını, herhangi bir konu-
munda yer almaları dahi kabul edilemez bir du-
rumdu. Komünist Parti’de “1936-1938 büyük
duruşmaları” denen dönemin haklılığı da aslın-
da ortadadır. Ancak partinin arınması diyebile-
ceğimiz bu olumlu sürece antitez olarak partinin
eleştiri mekanizmasının inmelenmesi, parti
içinde yanlış kararlar sonucu alınan önlemlerin
sınırlarının genişleyerek gerçek militanların da
partiden uzaklaştırılması durumu var ki, par-
tinin ve sosyalizmin geleceğine büyük darbe vu-
racak olan da budur.

Stalin’in ölümünden üç yıl sonra, SBKP
20’inci Kongresi’nde, Stalin döneminde yok
olan eleştiri-özeleştiri mekanizmasının sonucu
olarak dalkavukluk ve kariyeristlik açıkça ken-
dini göstermiş, Stalin’in ölümünden sonra da
partideki inmeli durum devam etmiştir:

“Her şeyi sürükleyip götüren bunalımın
haberci işaretleri uzun zamandan beri kav-
ranabilirdi. Bunalımın Stalin zamanında bile
gelişmeye başlamış olan derin kökleri vardı;
ama insanlar bunu görmüyor, görenlerse on-
dan söz etmeye cesaret edemiyorlardı. Ölü-
mü üzerine, onun bıraktığı bilançonun derin
bir incelemesine, bu dönemde komünist par-
tinin eyleminin ödünsüz bir eleştirisine giriş-
mek yerine, başta (ikita Kruşçev olmak üze-
re, yöneticilerimiz, işlenen bütün suçları Sta-
lin’in ve onun iblisi olarak gösterilen Be-
ria’nın hesabına geçirmeyi daha rahat -ve bu
daha ileri araştırmayı önlediği, onları kişisel
sorumluluklarından akladığı için daha da ih-
tiyatlı- buldular.” (Henri Alleg, Büyük Geri
Sıçrama, s. 148-149 )

Ancak burada şu büyük gerçeği unutmamak
gerekir: Lenin’i en iyi anlayan da Stalin’dir. Na-
zilere karşı verilen destansı mücadelenin örgüt-
leyicisidir, sosyalist ekonominin kuruluşu ve
gelişimi sürecinde görevinin hakkını veren bir
devrimci anısı bırakmıştır geriye. Halkı da onu
hâlâ böyle anmaktadır:

“Ülke çapında yapılan bir kamuoyu yok-
lamasında da halkın yüzde 18’i Stalin’i
1917’den beri gelmiş geçmiş en iyi lider ola-
rak gösterdi. Bunun yanı sıra Stalin’in “iyi”
ya da “oldukça iyi” bir lider olduğunu söyle-
yenlerin oranı yüzde 50 olarak belirlendi.
Böylelikle Stalin’i olumlayanların oranı yüz-
de 70’leri buldu. Yoklamaya katılan gençler,
“Stalin’in çok büyük bir lider ve büyük şah-
siyet” olduğunu ileri sürerek “Düşmanları

hatta Churchill bile, bu kadar geri, nüfusu-
nun büyük bölümü cahil olan bir ülkeyi dün-
ya çapında önemli bir güç haline getiren ve
nükleer bomba sahibi yapan bir liderin çok
büyük olduğunu belirtmişti.” görüşünü dile
getirdiler. Stalin’i savunanlar en çok onun
eşitlikçi uygulamalarına hayranlık duyduk-
larını belirterek, “Stalin’in zamanında Ro-
man Abramovich (Milyarder Rus İşadamı)
olabilir miydi?” dediler.” (Milliyet Gazetesi,
26/02/2006)

Emperyalist basın ve içteki “demokratlar”
olayların tek suçlusu olarak Stalin’i göstermiş-
ler, Stalin nezdinde Sosyalizme saldırmanın
yollarını aramışlardır. Stalin elbette Komünist
Parti yöneticisi olarak olanların başlıca sorum-
lusudur; ancak “Şeytan Stalin” demek, gerçeği
çarpıtmaktır.

Tarih çarpıtıcılarından biri de; “özgürlükçü
yazar” Soljenitsin’dir. Soljenitsin, 1946 yılında
antisovyet propaganda yaptığı için, karşıdev-
rimci faaliyet yürütmekten 8 yıl çalışma kampı
cezası almıştır. Soljenitsin’e göre, Sovyet Hü-
kümeti Hitler’le uzlaşma yolu bulsaydı İkinci
Dünya Savaşında Nazi Almanyası’yla yapılan
savaş önlenebilirdi. Bundan dolayı da Stalin’i
ve Sovyet Hükümeti’ni milyonlarca insanın
ölümünde Hitler’den daha çok sorumlu olmakla
suçlamış ve hain olarak ceza almıştır. Tekelci
medya şirketleriyle işbirliği içinde çalışan Sol-
jenitsin’e göre, Sovyetler’de 30’ların başında 6
milyon insan açlıktan ölmüştü. 1937 yılında
Gulag çalışma kamplarında ise parti, devlet, or-

du aygıtındaki temizlik başlamadan önce 5 mil-
yon mahkum vardı, 36-39 yıllarında ise her yıl
bir milyon kişi ölmüştü. Tarımda kollektifleştir-
meden Stalin’in ölümüne kadar geçen sürede de
toplam 66 milyon kişinin öldüğünü söylüyordu.
1960’larda yazdığı Sovyetler’de hayatını ve öz-
gürlüğünü kaybeden sözde milyonlarca insanı
anlatan “Gulag Takımadaları” adlı kitabıyla
“(obel Edebiyat Ödülü” ile ödüllendirilen ya-
zar, ABD’ye göçtükten sonra efendilerine çok
iyi hizmet etmiştir. Batılı basın tarafından da en
büyük özgürlük ve demokrasi savaşçısı olarak
kabul edilmiştir:

“ABD’de, Soljenitsin sık sık önemli kon-
feranslara katıldı. 15 Temmuz 1975’te, Ame-
rikan Senatosu’na dünyanın durumuyla ilgi-
li bir sunum yapmaya bile çağırıldı! Konuş-
maları büyük şiddet ve kışkırtma içeriyor, en
gerici konumların propagandasını yapıyor-
du. Örneğin, ABD’nin Vietnam’a yeniden
saldırması için ajitasyon yapmaktan çekin-
memiştir. Dahası: Portekiz’de kırk yıllık fa-
şizmin ardından ordunun solcu subayları
1974’te bir halkçı devrim sonucunda iktidarı
aldığında Soljenitsin Portekiz’e Amerikan’ın
askeri müdahalesi için yaygaraya başladı,
ona göre ABD müdahale etmezse bu ülke
Varşova Paktı’na katılacaktı! Soljenitsin
Portekiz’in Afrika kolonilerinin bağımsızlık-
larının tanınmasına da hep karşı çıktı.

“Açık ki Soljenitsin’in konuşmalarının te-
meli sosyalizme karşı sonu gelmez kirli sa-
vaştan ibarettir - iddiaları Sovyetler Birli-
ği’nde idam edilen milyonlardan Kuzey Viet-
nam’da tutsak edilen ve köleleştirilen on bin-
lerce Amerikalı hakkında masallara kadar
varıyordu! Kuzey Vietnam’da Amerikalıla-
rın zorunlu çalışmaya tabi tutulduğu hakkın-
da Soljenitsin’in fikirleri Rambo filmlerine
ilham kaynağı oldu. ABD ile Sovyetler Birli-
ği arasında barış lehinde yazmaya cesaret
eden Amerikalı gazeteciler, Soljenitsin tara-
fından potansiyel hain olarak ilan edildi.
“Tank ve uçak bakımından ABD’den beş ya
da yedi kat üstün” olduğunu iddia ettiği Sov-
yetler Birliği’yle baş edebilmek için silahlan-
manın hızlandırılması propagandası yaptı.
Hatta Sovyetler Birliği’nin elinde ABD’deki-
nin iki, üç hatta beş katı kadar atom bomba-
sı olduğunu savunuyordu. Soljenitsin’in Sov-
yetler Birliği hakkında sözleri aşırı sağın gö-
rüşlerini temsil ediyordu…” (İsveç Komünist
Partisi [eski KPML(r)] üyesi Mario Sousa)

Tüm bu olanlar arasında “geri sıçrama”da
ana halka diye tutabileceğimiz nokta partideki
yöneticilerin, ihanete dek varabilecek hataları-
dır. Artık halkı ve sosyalist ülkesi ve sosyalist
dünyanın kuruluşu için değil de lüks ev, araba,

yaşam sahibi olmak için çalışan li-
derler vardır. Bunlardan biri de
Gorbaçov’dur. Gorbaçov döne-
minde başlayan Perestroyka “Ye-
niden Yapılanma” aslında kapita-
lizme dönüşü amaçlıyor ve Rusya
Komünist Partisi Genel Sekreteri
olan Gorbaçov, kapitalizmin üs-
tünlüklerini kabul ediyor, bunları
uygulamakta bir yanlışlık görme-
diğini söylüyordu. İçteki sosya-
lizm hasımlarıysa Perestroykayı
geçmişin tüm değerlerini yok etme
fırsatı olarak değerlendirip kapita-
lizme geri dönüşü amaçlıyorlar.

Ondan sonra iktidara gelen
Yeltsin de, aynı bizim yerli satıl-
mışlar gibi, ABD’ye yaptığı bir zi-

yaret sırasında Gorbaçov’dan daha satılık oldu-
ğunu efendilerine göstermeyi başarıyor ve tam
bir CIA ajanı gibi çalışıyor, sosyalizme olan
düşmanlığını gizlemiyor. Yıkım sürecini başla-
tıyor. Sürece içerideki birçok kişi dahil edilerek,
pastadan pay verilerek, namussuz ilişkilere so-
kularak bu insanların insanlıktan çıkması sağla-
nıyor. Rusya Federasyonu başkanlığına seçilip
de büyük bir güç elde ettikten sonra maskesini
indiriyor ve aşağılık yüzü ortaya çıkıyor, Ko-
münist Parti’nin yönetim ve üretim alanlarında-
ki faaliyetlerini yasaklıyor. Halkta oluşacak bir
tepkiyi örgütleyecek olan aracı, yani partiyi yok
etmeye çalışıyor. Partinin malvarlıklarının, ta-
şınmazlarının, yayın kuruluşlarının zorla alın-
ması için emirler veriyor.

Komünist Parti’nin idare ve işletmelerdeki
çalışmasını yasaklıyor:

“Yeltsin’e bağlı askerler Merkez Komite-
si’ne geldiler ve bize binayı boşaltmak için on
dakika süre verdiler. Kişisel eşyalarımızdan
başka ne olursa olsun, bir şey götürmemiz
yasaktı. Bu bürolarda yaklaşık iki bin kişi
çalışıyorduk. Herkes çıktı. Kimse bir kelime
söylemedi. İçgücümüzü yitirmiş, yıkılmıştık.
Bir kişi bile karşı çıkmadı. Evime dönüp de
karıma olanları anlattığımda, o afallamış,
aynı zamanda öfkelenmişti: �asıl! Siz iki bin
komünist oradaydınız ve dövüşmediniz öyle
mi? Uyarısı beni utançtan yere batırdı.

“Haklıydı evet, neden direnenememiştik?
Emir bekliyorduk! Hâlâ SSCB’nin Başkanı
ve SBKP’nin Genel Sekreteri olan Gorba-

çov’un Yeltsin’in kararına karşı çıkacak ve
militanlarını karşı koymaya çağıracak emir-
lerini. Bilmiyorum, kaç parti üyesi ve nasıl
karşılık verir; her şey bize çoktan yitirilmiş
gibi görünüyordu; bizim de öylesine içgücü-
müz tükenmişti. Ama hiçbir şey yapmadık.
Duraksamaları, uzlaşmaları ve sonunda art
arda gelen ihanetleri ile teslimi hazırlayan ve
imzalayacak olan Gorbaçov olduğu halde
onun bir kararı bekleniyordu. (e saflık! Ama
işte nicedir hiçbir girişkenlik göstermemeye
alışmıştık…” (Henri Alleg, Büyük Geri Sıçra-
ma, s.69)

Komünist Parti için eleştiri-özeleştiri meka-
nizmasının olmazsa olmaz olduğunu vurgula-
yan ve yaşanan gerçekliği yukarıdaki satırları
yaşayan kişinin gözünden anlatan bu bölüm ol-
dukça önemli:

“Bedenini ve ruhunu ideallerine adamış o
militanlardan biri olan Andrey’in düşüncele-
ri başka türlüydü. O son yıllarda partinin
saflarını doldurmuş olan şu kariyeristlerden
değildi ve karısı, oğlu, torunu ile birlikte
oturduğu sosyal konut türünden bir binada-
ki üç oda, mutfak ve banyolu dairesi de gös-
teriyordu ki “apartçık” makamı onu hiç zen-
ginleştirmemiş, bundan özel ayrıcalıklar da
sağlamamıştı.

“Bu felakette birçok etken beni aşar” di-
yordu; ama kendi çapımda benim de soru-
mululuklarım var. Kendime karşı yapabildi-
ğim en önemli eleştiri, buyrukları ve yöner-
geleri hep yukarıdan beklemiş olmak; bunla-

rı aynı görüşte olmadığımda, işlerin kötüye
gittiğini gördüğümde, hatta tepki göstermek
gerektiğini sezdiğimde bile, tartışmasız yeri-
ne getirmiş olmaktır.

“Komünist olarak benim hakkım ve öd-
evim düşüncemi bildirmek, onaylamadığımı
söylemek, tehlikeyi belirtmek olduğu halde
susmuş olduğum için son derece pişmanım.
Konuşmakla disiplini bozmaktan mı kork-
muştuk? Bu bir vakitler doğru olabilirdi.
Ama artık öyle değildi. Karşılaşacağımız teh-
like neydi? Kötü gözle görülmek mi? Konu-
munu yitirmek mi? Bunlar bir komünisti
durdurmamalıydı.

“Düpedüz; böyle davranmak, bir şeye ka-
rışmamak için yetiştirilmiştik. İşte uğursuz-
luk burada. “Tapınma” döneminden artaka-
lan bu tutum bizim en ciddi kusurumuzu
oluşturdu ve bizi durumdan çok iyi yararlan-
masını bilen oportünistlerle, soyalizm hasımla-
rının saldırısı karşısında silahsız bıraktı.”
(Henri Alleg, Büyük Geri Sıçrama, s. 67)

Ayrıca halkın ve partinin tepkileri zorla ve
şaşırtmacalarla bastırılıyor. 17 Mart 1991 yılın-
da yapılan referandumda seçmenlerin % 76,4’ü
(113,5 milyon kişi, yetişkin nüfusun 2/3’ü)
SSCB’nin korunmasına evet demesine rağmen
Yeltsin alçağı, gizli komplolarla, anayasada be-
lirtilmiş yetkilerini aşarak, yandaşlarıyla birlik-
te Sovyetler’in dağılışını hazırlıyor. Rus Halkı-
nı, Sovyetler’in korunmasında hiçbir çıkarı ol-
madığına ve diğer Sovyet Ülkelerinin ekonomik
yükünü yıllarca sırtlarında taşıdığına inandır-
maya çalışarak bu yükten kurtulmaları gerekti-
ğini söylüyor. Parababalarının medyayla, zor
gücüyle, çıkar ilişkileriyle uyguladıkları bütün
taktikleri o zamanlar hiç çekinmeden uygulu-
yor.

Halk olanları az çok görüyor, ancak gerçek
bir tepki asla gösterilemiyor. Halk, devlete, par-
tiye ve kendi geleceğine yabancılaşıyor. Halkın
partiyle arasındaki yıllar boyu aşınagelmiş bağ
kopma noktasındadır. Artık emperyalizm ya da
onun uşakları sosyalizme saldırmaya başladık-
larında bile halk hissizdir, sanki onun canını acı-
tacak olan sinir dokularını kaybetmiş gibidir,
onu kapitalizmin pis bataklığına iten hainlere
karşı gerçek tepkiyi verememiştir. Ancak yine
de yaşanan birkaç olay sosyalist devletin hainler
tarafından öyle kolayca geriye döndürülemedi-
ğini gösteriyor.

3 Temmuz 1992 yılında başkanlık seçimle-
rinde Yeltsin’in 40 milyon oyuna karşın, Komü-
nist Parti yöneticisi Ziganov % 40.3’lük bir
oranla 30 milyon oy alıyor. Bu emperyalistler
için büyük tehlike durumuna dönüşüyor. Yeltsin
hâlâ karşısında bir tehdit olan komünist muhale-
fete ve onu her an yargılayıp tutuklayabilecek
olan Anayasa Divanı’na karşı son saldırısını
gerçekleştirmek istiyor. Dikatatörlük yetkilerini
tam anlamıyla kullanmak için Yüksek Sovyet’i
ve Anayasa Divanı’nı dağıttığını açıklıyor.
Yüksek Sovyet buna karşılık Anayasa’yı çiğne-
yen bu hareketinden dolayı Yeltsin’i görevden

Büyük Geri Sıçrama

İster “sıcak” ister “soğuk” olsun, en geniş anlamıyla, askeri, poli-
tik, ideolojik, ekonomik, açık ya da gizli savaşın -uluslararası ölçekte
bir sınıf savaşıdır bu- hiçbir zaman kesilmediğini akılda tutmak gere-
kir.”

(Henri Alleg, Büyük Geri Sıçrama, s. 137)
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aldığını açıklıyor. Yeltsin alçağı da cevaben
Yüksek Sovyet Binası’nın çevresini dikenli tel-
lerle çevirip binayı kuşatıyor, su ve elektrikleri-
ni kesiyor. Parlemento içinde hapsettiği millet-
vekilleri direnişe geçiyor ve ülkenin birçok ye-
rinden gelen binlerce kişi tarafından destekleni-
yor. Direnişe destek verenler, milletvekillerini
abluka eden barikatları aşıyor ve günlerce ey-
lemliliklerini sürdürüyorlar. Kayıplar ve yaralı-
lar veriyorlar bu süreçte. Karşılarında yer alan
kolluk kuvvetleri bir süre sonra halkın tepkisi-
nin haklılığını görüp çekiliyorlar. Halk son ola-
rak valilik makamını işgal edip televizyon mer-
kezini ele geçirmeye çalıştığında Yeltsin alçağı
yaklaşan tehlikeyi görüyor ve parlamento bina-
sına ateş açtırıyor. 4 Ekim 1993 sabahı en ufak
bir uyarı yapmaksızın saldırı emrini veriyor. Bi-
nanın her katını topa tutturuyor. 150 miletveki-
lini katlediyor ve 600’ünü de yaralıyor. Komü-
nist Partinin açıkladığı rakamlara göre olaylar
sırasında 1000’e yakın insan ölüyor. Halkın oy-
larıyla seçilen milletvekillerini parlamento bi-
nasında katleden bir alçak, “demokratik değer-
leri” savunduğu için Dünya Basını tarafından
tebrik ediliyor. Eylemlere katılanlar hakkında
ölümlere varana dek cezalar yağdırılmış, destek
veren birçok basın-yayın kurumu kapatılmış,

sendikalar lağvedilmiştir. Yeltsin daha sonra
gerçekleşen birçok seçim ve refandumda da
başkanlık yetkilerini artırarak, parlamentonun
yetkilerini devamlı sınırlamıştır. Yeltsin artık,
tüm emperyalist dünyanın Sovyetler’in yıkılışı
sürecindeki “umut kaynağı”dır!

SSCB içinde yaşayan halklar da; emperya-
lizmin o çirkef batağına çekilmiş, Parababaları
adına çalışmakla yükümlü olan demokrat ya da
muhafazakâr ya da cumhuriyetçi partiler arasın-
da seçim yapmaya yarayan bu düzmece demok-
rasi oyununun bir parçası haline zor da olsa ge-
tirilmiştir.

Sömürünün olmadığı, işsizlik canavarının
bilinmediği, eğitimin ve sağlığın bedava oldu-
ğu, insana müşteri gözüyle bakılmadığı, halkla-
rın birarada kardeşçe yaşadığı bu biricik düzeni
emperyalist sistem kendine, tam da kendine
benzeterek çürütmeyi başarabilmiştir.

“* Sibirya’daki Barnaul kibrit fabrikası,
kutu yapmak için karton olmadığından, üre-
timini on beş gün durdurmak zorunda kaldı.
Personelin ücretini ödeyemeyen fabrika yö-
netimi her ücretliye 500.000 ruble değerini,
yani bir aylık ücreti karşılığını kibrit kutusu
biçiminde verdi. Aldığı malı paraya çevir-
mek için herkes başının çaresine bakacak.

(Şubat 1996)
“* “Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kullanı-

mına Karşı Uluslararası Mücadele Derneği”
yöneticilerinden biri olan Vadim (ijsky’e gö-
re 1986’da Sovyet hastanelerinde 46.000 kişi
uyuşturucuya karşı tedavi görüyordu.
1992’de ise 1.500.000 sayılıyordu. Bugün,
Moskova’da 500.000, Saint-Petersburg’da
250.000 uyuşturucu tutkunu hesap edilmek-
tedir. Eski başkent, uyuşturucu kaçakçılığı-
nın Avrupa’daki büyük merkezlerinden biri
haline gelmiştir. Asya ve öteki bölgelerden
getirilen uyuşturucu, İskandinavya ve Baltık
ülkelerine dağıtılmaktadır. (Haziran 1996)”
(H. Alleg, agy, s. 28-29)

“* İçişleri Bakanlığı’na göre, 1995’te Rus-
ya’da işlenen suç ve cinayetlerin % 65’i, halk
güven duymadığı için polise bildirilmemiştir.
Yine bu yıl içinde, 750 polis memuru ve
2000’e yakın İçişleri Bakanlığı görevlisi çeşit-
li suçlar ve cinayetler nedeniyle kovuşturma-
ya uğramıştır. Bu 1995 yılı boyunca ülkede
29.000 kişi öldürülmüştür. ((isan 1996)” (H.
Alleg, agy, s. 90)

“* 1995 yılında Rusya’da bulaşıcı hasta-
lıklar (dizanteri dahil) tehlikeli bir biçimde
arttı. 1994 yılına göre % 47,7’den çok (36.000

hasta ve 800 ölü sayılmıştır) artış var. % 26,6
artış Hepatit B, % 150 frengi vakalarındadır.
Çocuklarda bulaşıcı hastalıklar % 150’lik
artış göstermektedir. 1996 yılında, ’95’e göre
yetişkinlerde % 10, çocuklarda % 15’lik bir
artış beklenmektedir. ((isan 1996)” (H. Al-
leg, agy, s. 124)

Dünya halkları, koruyucusunu yitirdiğini
çok çabuk anlamıştır aslında. Emperyalist tekel-
lerin diğer ülke ekonomilerine müdahaleleri
(sömürü ve pazar operasyonları) sonucu, insan-
lığın yaşam standartlarında sürekli bir geriye gi-
diş yaşanmıştır. Bu durum, Avrupa’da günü-
müzde yaşanan krizlerle iyice kendini göster-
mektedir. Dünya halkları emperyalistlerin ve
bekçi köpeklerinin doğrudan ve dolaylı saldırı-
larıyla birbirine boğazlatılmıştır. Irak’ta, Afga-
nistan’da, dile kolay, milyonlarca insan emper-
yalist tekellerin petrol aşkına öldürülmüştür.
Bugün de Dünyada kendilerine biat etmeyen
kimler varsa yok etmeye çalışan bu canavar sis-
tem, en azgın haliyle işlemektedir.

Ancak; Partimizin dediği gibi, Emperyalist-
ler ve onların uşakları erken sevinmesin. Sov-
yetler’in dağılış sürecini Marksizm-Leninizmin
çöküşü olarak algılayanlar, Tarihteki ileriye gi-
dişin ne emperyalist efendilerce, ne onların

uşaklarınca durdurulamayacağını görememek-
tedirler. İnsanın ilk üretimiyle başlayan, bugün
özgür kölelik düzenine kadar gelebilmiş bu Ta-
rihin önüne; zorla, askeri baskı yöntemleriyle,
halkları katlederek geçebileceğini düşünenler,
ancak o Tarihin çöplüğünde yer almaya hak ka-
zanabilirler. Bu geçici geriye gidişte pay sahibi
olduğunu düşünenler; kendi sonlarını getirecek
amansız sömürünün, halkların çektiği büyük
acıların, yaşanan katliamların da örgütleyicisi
olduklarını unutmasınlar; çünkü dünya halkları
onları böyle biliyor ve böyle bilecek!

Eğitim Emekçisi
Bir Yoldaş
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Ü
ç Şehitler Tepesi diyoruz biz Şente-
pe’ye… Mahmut-İbo-Sadi Yol-
daşların mücadelesiyle faşistlerin

elinden kurtulmuş, yoksul gecekondu ma-
hallesidir Şentepe. Mahmut-İbo-Sadi’den
önce şen değildi, faşistler örgütlenmişti,
yoksulluk ve zulüm hakimdi Şentepe’ye.
İşte böyle bir ortamda atıldılar kavgaya üç
kızıl karanfil. Mazlum halkımızın yüreğine
umut oldular, faşistlere ve efendilerine kor-
ku saçtılar.

Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân ege-
menler korku içinde kaldı. Şentepe kaybe-
diliyordu, halk uyanış içindeydi. Çünkü üç

kızıl güneş, Ustaları Hikmet Kıvılcımlı’nın
teorisi ve pratiğinin ışığıyla aydınlatıyordu
yoksul ve mazlum Şentepe’yi.

Kahpece katledildiler 31 Ağustos’u 01
Eylül’e bağlayan gecenin sabahında. Be-
denleri yok olunca devrimci mücadeleleri
bitecek sandılar faşist cellâtlar ve düzenin
efendileri. Ama yanıldılar.

Bilmiyorlar ki, yiğitler katletmekle bit-
mez!

Bilmiyorlar ki, Hikmet Kıvılcımlı’nın
düşünce oğulları ve kızları olan biz Halkın
Kurtuluş Partililer; her 01 Eylül’de devrim
şehitlerimizin, Üç Kızıl Karanfilimizin,
Engin Yoldaş’ımızın mezarı başındayız!

Bilmiyorlar ki, devrim şehitlerimizden

devraldığımız halkların kurtuluş mücadele-
sinde; bulunduğumuz her yerde sonunu dü-
şünmeden kavgaya atılmaktayız!

Ant olsun ki Üç Şehitler’in ve devrim
yolunda kaybettiğimiz tüm şehitlerimizin
kanı yerde kalmayacak, İkinci Kurtuluş Sa-
vaşı’mızı zafere ulaştıracağız. Demokratik
Halk İktidarını kuracağız. Üç Şehitlerin yü-
rüdüğü yoldan sonumuzun ne olacağına al-
dırmadan yürüyeceğiz.

Bunu dosta da düşmana da karşı bir kez
daha haykırmak için Mahmut-İbo-Sadi Yol-
daşlar’ın mezarı başındaydık 1 Eylül’de;
bunu haykırmak için Engin

Yüzbaşıoğlu’nun mezarı başındaydık!
Gencecik yaşına rağmen Karşıyaka’da

bir halk önderi olan Engin Yoldaş’ımızı, kı-
zıl karanfilimizi nasıl her yıl anmayız?

03 Eylül 1979 günü faşist katiller tara-
fından kahpece arkasından vurulan ve sır-
tındaki kurşunlara rağmen yıkılmadan önce
“Kahrolsun Faşistler!” diye haykıran Yol-
daş’ımızın ve tüm devrim şehitlerinin bizle-
re bıraktığı onurlu bayrağı nasıl dalgalan-
dırmayız?

Ne yiğitlik destanıdır bunlar ve ne mut-
ludur Onlara!

Onların bizlere bıraktığı davayı sonuç-
landırmak, devrimi zafere ulaştırıp sosya-
list iktidarı kurup, onları gerçekten anmayı

başarabilmek için, sizden devraldığımız
kavgayı zaferle taçlandırdık diyebilmek
için, bayrağı dimdik ayakta tutmak zorun-
dayız.

Bu sene de kızıl karanfillerimizin me-
zarları başındaydık, her yıl olduğu gibi…

Tüm devrim şehitleri için saygı duru-
şuyla başladık etkinliğimize. Kurtuluş Par-
tisi Gençliği’nden arkadaşlarımız anlattı
onları bir kez daha bizlere.

Anıları mücadelemize yol göstermeye
devam edecek!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Mahmut-İbo-Sadi Ölümsüzdür!
Engin Yoldaş Ölümsüzdür!
Mahmut-İbo-Sadi-Engin Onurumuz-

dur!
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!”

Ankara’dan
Kurtuluş Partililer

***

Halkların Kurtuluşu adına
canlarını hiçe sayan Kızıl
Karanfillerimiz İstanbul’da

da anıldı
Partimizin il merkezinde gerçekleştiri-

len anma saygı duruşuyla başladı. Genç
Yoldaşımızın Nazım’ın “Güneşi İçenlerin
Türküsü” şiirini okumasıyla devam etti. Ar-
dından ana konuşmaya geçildi.

Öncelikle insanlığın kurtuluş yolunda
hiç çekinmeden, Usta’mız Hikmet Kıvıl-
cımlı’nın deyişiyle, “zümrüt bir denize da-
lar gibi” kavgaya atılmış ve bu uğurda can-
larını vermiş üç kızıl karanfilimiz, Mahmut,
İbo ve Sadi Yoldaşlarımız ve onların müca-
delesi anlatıldı.

Halkların eşit, özgür, sömürüsüz, kar-
deşçe yaşayacağı sosyalist düzeni kurma
savaşında verdiğimiz bu mücadeleyi yine
Usta’mızın dediği gibi kimsenin kara kaşı,
kara gözü için yapmadığımızı ve bu uğurda
vurmak da vurulmak da olduğunu, işte bu
uğurda şehit düşen devrim şehitlerimizin de
böyle yaşadığı ve böyle öldüğü anlatıldı.
Bugün de onların mücadelesini sürdüren
bizlerin de böyle yaşamamız gerektiği, in-
sana yaraşanın bu olduğu belirtildi.

Günümüzün güncel ve önemli meselele-
ri zamanın elverdiği ölçüde paylaşıldı. Su-
riye meselesinin içyüzü, CIA uzmanları ta-
rafından yazılmış itirafname niteliğindeki

belgelerle açığa çıkartıldı ve Suriye’de tez-
gahlanan komploların AB-D Emperyaliz-
min “Büyük Ortadoğu Projesi”nin bir aşa-
ması olduğu, sonraki hedefin İran ve Türki-
ye olduğu ispatlandı. Tayyipgiller’in bu sü-
reçte nasıl rol aldıkları, savaş kışkırtıcılığı
yaparak kardeş halkları birbirine kırdırma-
ya çalışarak suç işlediği ve Genel Başkanlı-
ğımızın bu hususta iki kez suç duyurusunda
bulunduğu bilgisi verildi.

CIA patentli Ergenekon operasyonu ve
emperyalizmin bu operasyonunun amacı,
Tayyipgiller’in bu operasyonu nasıl yönet-
tikleri anlatıldı.

Zaten bozuk olan eğitim sisteminin
4+4+4 sistemiyle tamamen Ortaçağcı ideo-
lojiye tabi kılındığı ve bu sistemin pedago-
jik olarak onarılamayacak sonuçlar doğura-

cağı belirtildi. Bu sürecin sonunda varmak
istedikleri sonuç, kendilerinin de itiraf etti-
ği gibi, “bütün okulları imam hatibe dönüş-
türme imkânı sağla”maktır. Bu yolla ulaşıl-
mak istenense çocuklarımızdan başlayarak
bundan sonraki nesilleri kafadan silahsız-
landırmak ve sorgulama yetisini tamamen
ortadan kaldırmak, böylece iğrenç-halk
düşmanı emellerini rahatça gerçekleştirmek
olduğu dile getirildi.

Genel Başkan’ımızın da katıldığı ve za-
man zaman söz alarak bizleri aydınlattığı
anmamız şiir ve müzik dinletisiyle sona er-
di.

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

Devrim Yolunda Şehit Düşen
Kızıl Karanfillerimizi Andık!

İbrahim Uzun
(1957-1978)

Sadi Okçuoğlu
(1960-1978)

Mahmut Çal
(1960-1978) Engin

Yüzbaşıoğlu
(1963-1970)

T
ayyipgiller iktidarı, bir taraftan, zaten tam
anlamıyla bilimsel olmayan eğitim siste-
mimiz üzerindeki Ortaçağcı politikalarını

pervasızca hayata geçirirken, diğer taraftan da
sayıları 350 bini bulan ataması yapılmayan öğ-
retmenimizi, işsizlik ve pahalılık cehennemine,
intiharlara mahkûm ediyor.

Bildiğimiz gibi öğretmen olma yeterliliğine
tam anlamıyla sahip olmalarına rağmen yeni
mezun olmuş öğretmenlerimizin önüne KPSS
gibi ne idüğü belirsiz, ucube bir sınav çıkarılı-
yor. Öğretmenlerimizin bilimsellikten ve seçici-
likten uzak böylesine bir sınavla yüz yüze geti-
rilmesi yetmezmiş gibi bir de her yıl KPSS sı-
navındaki kopya ve hırsızlık skandalları ortaya
çıkıyor. Hırsız Fethullah Gülen Cemaati ve Tay-
yipgiller, sınav sorularını yandaşlarına servis
ediyor, kopya çektikleri kesinleşmiş olmasına
rağmen KPSS’de 120’de 120 yapan yandaş hır-
sızlar öğretmen olarak atandıkları okullarda ça-
lışmaya devam edyor. Aynı hırsızlar her geçen
gün farklı görevlere terfi ettiriliyor.

Tüm bu haksızlıklara karşı mücadele etmek
için kurulan Ataması Yapılmayan Öğretmen-
ler Platformu (AYÖP), mücadelesini olanca
hızıyla devam ettiriyor. AYÖP son olarak 2012
KPSS’de ayyuka çıkan rezaletleri protesto et-
mek için Ankara’da merkezi bir miting düzenle-
di. “KPSS’nin kaldırılması, geçen yıllardaki
KPSS rezaletlerinin hesabının sorulması ve
sorumluların ortaya çıkarılması, 2012
KPSS’nin iptal edilmesi, ücretli öğretmenli-
ğin kaldırılması ve koşulsuz atama” taleple-
riyle gerçekleştirilen eylem coşkulu geçti.

İzmir’den Van’a, Zonguldak’tan Hatay’a
Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ataması
Yapılmayan Öğretmenler, 04 Ağustos günü sa-

bahın erken saatlerinden başlayarak Ankara
Kurtuluş Parkı’nda bir araya geldi. Kitlenin ya-
vaş yavaş artmasıyla coşku da arttı ve halaylar
çekilip sloganlar atılmaya başlandı.

Saat 11.00’de Kurtuluş Parkı’ndan hareket
eden kitle, Sakarya Caddesi’ne doğru yürümeye
başladı. Geçiş güzergahını trafiğe kapatan kitle
yürüyüş sırasında hep bir ağızdan; “Öğretmen-
ler İşsiz, Okullar Öğretmensiz”, “A-B-C-D-E
Kopyacı Şifreci AKP”, “Sermayenin İmamı
Kaça Sattın Sınavı” “Zafer, Direnen Öğret-
menin Olacak”, “Öğretmeniz Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganlarını haykırdı.

Sakarya Caddesi’ne gelindiğinde burada ku-
rulan platformdan çeşitli konuşmalar gerçekleş-
tirildi. Yapılan konuşmalarda özellikle Tayyip-
giller’in hırsız ve yalancı Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer ve ÖSYM Başkanı Ali Demir’e
istifa çağrısında bulunuldu. Konuşmalarda ayrı-
ca sayısı otuzun üzerinde olan, atamaları yapıl-
madığı için intihar eden öğretmenlerin vebali-
nin de AKP iktidarında olduğu vurgulandı.

Daha sonra İzmir AYÖP’ten kürsüye çıkan
öğretmenlerin söylediği, Tayyipgiller’in ve Ce-
maat’in hırsızlığını teşhir eden şarkı kitleden
büyük alkış aldı. Yapılan müzik dinletisiyle mi-
ting sona erdi.

Biz Kurtuluş Partili Kamu Emekçileri de
kuruluş aşamasından beri içinde yer aldığımız
AYÖP’ün 04 Ağustos Mitingindeki çalışmalara
baştan sona aktif biçimde katkı sunduk. Bundan
sonraki süreçlerde de bu desteğimizi ve katkıla-
rımızı sunmaya devam edeceğiz.

Kurtuluş Partili
Kamu Emekçileri

İstanbul

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu
(AYÖP) mücadelesine devam ediyor
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Öğrenci Arkadaş, hoşgeldin.

Geleceğimizi Elimizden Alanlara Dur
Deme Zamanı Geldi!

ABD-AB Emperyalistleri eliyle iktidara
getirilmiş AKP, 4+4+4 ile gerici, Ortaçağcı
bir eğitim sistemi oluşturuyor. Tayyipgiller
doğası gereği bilimsel olana düşmandır. “Din-
dar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz” diye-
rek, oluşturdukları bu sistemin amacını ve ge-
lecek için planlarını da açıkça ifade ediyorlar.
Bu gelecek başkasının değil bizim geleceği-
miz ve bu gelecek karanlık. Bu gerici politika-
larla yetiştirilecek olan nesil, bilimsel olanın
yok edildiği, “Amerikancı CIA İslamı”nın
pompalandığı bir sistemin ürünü olacaktır. Bi-
at eden, sorgulamayan, sağlıklı düşünme
yetisini kaybetmiş bir gençlik olacaktır.

İnsanca Barınmak İstiyoruz!
Tayyipgiller, bu sistemin üniversite ayak-

larını örmeyi de unutmuyorlar. Şu anda cema-
at ve tarikatlar aracılığıyla üniversite öğ-

rencilerini ağlarına düşürmek için yapma-
dıkları oyun, kullanmadıkları para ve çıkar
ilişkisi kalmamıştır.

Kurtuluş Partisi Gençliği “(e Cemaat
Yurdu (e Tarikat Evi! İnsanca Barınmak
İstiyoruz!” kampanyası ile bu gerçekliği göz-
ler önüne sermiştir. 2 milyonu geçen örgün
üniversite öğrencisi için, devlet yurtlarının
kontenjanının 250 binin altında olması bir
tek şeyle açıklanabilir: O da maddi imkansız-
lıklarla barınma ihtiyacını karşılayamayan
halk çocuklarının cemaat ve tarikat yurtlarının
ağlarına düşürülmek istenmesidir.

Parasız Eğitim Koca Bir Yalan!
Tayyipgiller ve satılmış medya “Parasız

eğitim isteyen üniversite öğrencileri parasız
eğitime kavuştu” diyerek yalan söylemekte-
dir. Üniversite harçlarının kaldırılmasıyla eği-
tim parasız hale gelmemiştir. Kurtuluş Partisi
Gençliği’nin yaptığı araştırmaya göre harçlar,
bir üniversite öğrencisinin ulaşım, barın-
ma, beslenme, akademik giderlerinin içinde
ortalama % 10’luk bir kısmı oluşturmakta-
dır. Asgari düzeyde aylık 700 lirayı bulan har-
camaların % 10 gibi küçük bir kısmının azal-

masını parasız eğitim diye adlandırmak doğru
mudur? Öğrencilerin çoğu giderlerini karşı-
layabilmek için Kredi ve Yurtlar Kuru-
mundan kredi almaktadır. Bu para, giderle-
ri karşılamadığı gibi, normal mezuniyet tari-
hinden iki yıl sonra geri ödemesi başlamakta
ve ödenmediğinde oldukça yüksek faiz oranla-
rı nedeniyle borçlar katlanmaktadır. Geri öde-
nememesi ise oldukça yaygın görülen bir du-
rumdur, çünkü ülkemizde işsizlik en yoğun
olarak üniversite mezunlarında yaşanmak-
tadır. Yüzbinlerce üniversite mezununun ic-
ralık olması bu durumun en somut kanıtıdır.
Üniversite mezunları hayata işsiz ve binler-
ce liralık borcun yükü ile atılmaktadır.

Ülkeni Elinden Almaya Çalışanlara Dur
Deme Zamanı Geldi!

ABD ve AB Emperyalistleri 1000 ülkeli
bir dünya yaratmak, Dünya Halklarını çok
daha rahat sömürebilmek için daha önce
Afganistan, Irak ve Libya’da yaptıkları gibi,
şimdi de Suriye Halkına saldırmaktadırlar.

Tayyipgiller bu saldırılarda görev almaktadır.
“Özgür Suriye Ordusu” denen paralı as-
kerlerden oluşan bu katilleri ülkemizde eği-
tip, besleyip Suriye’ye saldırması için gön-
dermektedir. Ülkemizi başka halklara karşı,
halkların diz çökmesi için bu denli aşağılık
emperyalist planların içine sokan ve Ortado-
ğu’daki savaşın içine doğru sürükleyen Tay-
yipgiller’e dur deme zamanı gelmedi mi?

Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet
Yenemez!

ABD-AB Emperyalistlerinin Yeni Sevr
Planının AKP eli ile hayata geçirildiği onursuz
ve yaşanamaz geleceğe karşı tek çare örgütlü
olmak. Bu ülke halklarının tarihinde Birinci
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mız gibi
örgütlü mücadelelerin zaferi vardır. Zaferle
sonuçlanacak İkici Kurtuluş Savaşı’mızı ör-
mek, senin ve bizim ellerimizde.

Kurtuluş Partisi Gençliği, örgütlü mücade-
lesinde seni de yanında olmaya çağırıyor!

Kurtuluş Partisi Gençliği

www.kurtuluspartisi.org

Üniversiteli arkadaş!

Ülkeni, Geleceğini elinden
almaya çalışanlara dur deme

zamanı gelmedi mi?

Kurtuluş Partisi Gençliği’nden

M
erkezi Gençlik Kampı’ndan aldığımız
heyecan ve şevkle, gelemeyen arka-
daşlarımızın da bu atmosferi yaşaması

için Sancaktepe (Sarıgazi) İlçe Örgütü olarak
11-12 Ağustos’ta bölgemizde bir kamp yapma
kararı aldık. Karar alındıktan sonra hemen bir
komite kurduk ve komitede olmayan arkadaşla-
rımıza da görevler vererek kamp hazırlıklarına
başladık. İstanbul İl ve diğer İlçe örgütlerinden
genç arkadaşlarımızı da kampa davet ettik.

Kampın yapılacağı ormanı araştırdık. Kam-
pı Taşdelen Ormanı’nda yapmayı doğru bul-
duk. Kamp yerine bir hafta önceden giderek
alan tespiti yaptık. Bulduğumuz bu alan, 50 ile
100 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz meşe
ağaçlarının altıydı. Kamp alanının çevresi de
daha genç meşe ağaçları ve çam ağaçları ile
muhteşem bir yeşilliğe sahip bir yerdi. Kamp
alanını bulduktan sonra gece yürüyüşü için gü-
zergâh bulma arayışına girdik. Gece yürüyüşü
için bulduğumuz güzergâh ise ağaçların dalları-
nın birbiriyle birleşmesi sonucu eğilerek yürü-
düğümüz bir patika olup, insanı şaşırtacak gü-
zellikteydi ve gizemli bir yerdi. Daha sonra
gündüz yürüyüşü için güzergâh aradık. Gündüz
yürüyüşü için bulduğumuz güzergâh ise kamp-
tan uzaklaşırken yine meşe, çam ve daha birçok
çeşit ağacın arasından geçen, kenarlarında bö-

ğürtlen yerken kuş seslerinin kulaklarımızı ok-
şadığı, hilal çizerek kamp alanının arkasından
çıkan bir patikaydı. Kampta su ihtiyacımızı ise
kamp alanına az uzakta bulunan bir çeşmeden
karşılayacağız şeklinde karar verdikten sonra
kamp alanından ayrıldık.

Kamp gününden 2 gün önce toplantı yaptık
ve eksiklerimiz olup olmadığını tespit ettik.
Kampın başlayacağı gün, Suriye’nin geleceğini
ve Esad sonrasını görüşmek ve Suriye’ye iliş-
kin son direktiflerini vermek üzere ülkemize
gelen, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren
ABD’nin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı
protesto eylemimizi gerçekleştirdikten sonra
kamp alanına gittik.

Kamp alanına gider gitmez bir arkadaşımız
açılış konuşmasını yaptıktan ve kuralları açık-
ladıktan sonra ekipler kuruldu ve kamp alanına
yerleşildi. Meteorolojiden aldığımız haber üze-
rine brandamızı gerdik. Yeni arkadaşlarımızla
görevlerimizi yerine getirirken iyice kaynaş-
mıştık. Yemek hazır olunca sıraya girdik ve ye-
meklerimizi aldıktan sonra bir daire oluştur-
duk. Bir yandan yemek yiyip bir yandan da
sohbet ederek karnımızı doyurduk.

Yemekten sonra bir arkadaşımız “Marma-
ra bölgesinin endemik bitkileri” konulu, bir
başka arkadaşımız da “Doğaya kapitalizmin

yaklaşımı ve sosyalizmin yaklaşımı”nı kıyas-
lamalı bir biçimde anlattığı sunumunu yaptı.
Ardından konularla ilgili konuşuldu bir saat
serbest zamanımızda gece için hazırlanacak
skeçleri ekipler ayrı ayrı köşelerde kurguladı.

Serbest zamanımız bitince gece yürüyüşüne
gittik. Gece yürüyüşünden geldiğimizde hepi-
miz doğaya hayran kalmıştık. Sıra gece etkilik-
lerine gelmişti ve herkes sırayla skecini oyna-
maya başlamıştı ve herkes komik ve bilgilendi-
rici oyunlar ortaya koyuyordu ve doğaçlama
eklentiler de yapıyordu.

Skeçler bitince ateş başında, gitar ve bağla-
ma eşliğinde türkülerimizi, marşlarımızı söyle-
dik ve halaylar çektik. Gecenin ilerleyen saatle-

rinde arkadaşlar ateşin üstünde Türk kahvesi
yaptı, kahveler içildi bütün yorgunluğumuz
kahvenin telvesine çökelmişti. Kahvenin telve-
sini zayi etmek olmazdı; telveyi uyuyan birkaç
arkadaşın yüzüne sürdük. Arkadaşlarımızla
ateşin başında sabahladık ve nöbet tutmaya da
gerek kalmadı.

Sabah erkenden, uyuyan birkaç arkadaşımı-
zı da eğlenceli bir şekilde; bidona vurup hare-
ketli türküler söyleyerek uyandırdık. Sabah
kahvaltısını yaptıktan sonra sıra spora gelmişti
ve sporu da bir arkadaşımızın bize gösterdiği
hareketlerle ve neşe içinde gerçekleştirdik.

Sıra seminerimize gelmişti ve iki arkadaşı-
mız bize “BOP-Arap Baharı ve Kürt Mese-

lesi” konulu bir sunum yaptı.
Seminerden sonra gündüz yürüyüşüne çık-

tık.
Serbest zamanda mendil kapmaca, ip atla-

ma, halat çekme gibi oyunlar oynadık. Oyunlar
bitince yemek ekibi yemekle, ateş ekibi ateşle,
su ekibi suyla ilgilendi ve yemek hazır olunca
yine aynı şekilde çember oluşturarak muhabbet
eşliğinde yemeklerimizi yedik.

Karnımızı doyurur doyurmaz bir yağmur
başladı ve herkes brandanın altına sığındı. Yağ-
mur şiddetli yağıyordu. Fakat birkaç arkadaşı-
mızın halay parçaları söyleyip yağmurun altın-
da oyun oynamasıyla; yağmurun şiddetine rağ-
men keyifler yerine geldi ve alkışlar eşliğinde
söylenen parçalara katıldı tüm yoldaşlar. Coş-
kumuzun şiddeti yağmurun şiddetini bastırmış-
tı. Yağmur azalınca da eşyalarımızı toparladık,
çöplerimizi topladık ve ateşin söndüğünden
emin olmak için üzerine bolca su döküp kamp
alanından ayrıldık. Pentatlon ve değerlendirme
faaliyetimizi yapamamış olduk.

Kolektif yaşamın güzelliğini bir kez daha
yaşamış olarak evlerimize dönerken, gülen
yüzlerimizde böyle bir yaşamı hayata geçirmiş
olmanın ışıltısı, yüreklerimizde coşkusu vardı.

Sancaktepe
Kurtuluş Partisi Gençliği

İstanbul’da Gençlik Kampı

karşılanmalıdır. Zaten 12 Eylül Faşist Darbe-
sinden önce üniversiteler parasızdı. 12 Eylül
Faşist Cuntasının ürünü olan ve üniversitele-
rin özerkliğini kaybetmesi, bilimselliğini yi-
tirmesi, ticarethaneye dönüştürülmesi için ya-
ratılan YÖK ve diğer darbe kanunlarıyla üni-
versiteler paralı hale getirilmiştir.

12 Eylül’den önce yetişen onca bilim insa-
nı, akademisyen ve diğer meslek sahipleri üni-
versitelerde para vermeden okumuştur ve on-
ların yetiştiği üniversiteler şimdikilerden çok
daha donanımlı, yetkin bilim yuvalarıydı.

Kaldı ki Tayyipgiller’in bu hamlesi sadece
göstermeliktir. Yasalara göre harçların alınma
sebebi öğrencinin devlete olan maliyetini kar-
şılamak. Hâlbuki bu masraflar, farkında olma-
dan öğrencilerin cebinden kaç ka-
tıyla çıkıyor. Öğrencilere verilen
öğrenim kredileri okul bittikten
sonra misliyle geri alınıyor, in-
sanlar bu borcu ödeyemediği için
daha iş sahibi olmadan icralık olu-
yorlar. Lise mezunu gencecik in-
sanlara, daha okullarının yüzünü
görmeden ileride, okulları bitince
ödenmek üzere binlerce liralık se-
netlere imza attırılıyor.

Tayyipgiller’in aldığı bu para-
ların yanında harç paraları onlar
için çerez parasıydı ama onları
kaldırırken bile riyakârlıklarını
sürdürdüler asıl vurgunu sürdür-
meye karar verdiler. Sadece bu da
değil; her gün üniversitesine git-
mek için ödemek zorunda oldukları yol para-
ları (ve bugünlerde İstanbul’da olduğu gibi
yapılan zamlar), elektrik, su, doğalgaz, ba-
rınma, gıda zamlarıyla öğrencilerin sözde
maliyeti olan harçların kaç katını zaten alıyor-
lar.

Dolayısıyla ortada kalkan harç filan yok-
tur. Bu olmadığı gibi birinci öğretim ve açık-
öğretim öğrencilerini kandırarak ikinci öğre-
tim ve haraç topladıkları diğer öğrencileri kar-
şı karşıya getiriyorlar. Aynı sıralarda okuyan,
arkadaş olan öğrencileri birbirlerine düşürmek
için uğraşıyorlar. Birisi sevinirken diğeri kara
kara düşünüyor nasıl ödeyeceğim ben bu pa-
rayı diye. Harçları kaldırdık diye hava atarken
öğrencilerin arasına nifak tohumları eki-
yorlar.

Bu açıklamalardan sonra gelelim ikinci
öğretim konusuna. Sahi nedir bu ikinci öğre-
tim, ne işe yarar, neden onlardan 5-6 kat da-
ha fazla haraç alırlar?

Bu iki öğrenci arasındaki temel fark ikinci
öğretimlerin okullarına akşam gitmeleridir.
Dersleri, hocaları, kitapları, sınıfları hep aynı-
dır. Ancak ikinci öğretim olmanın tek deza-
vantajı haraçlar değildir. İkinci öğretimlilerin
burs almaları neredeyse imkânsızdır; gerek
devlette gerekse özel kuruluşlarda -özel du-
rumlar dışında- öncelik birinci öğretimlilerin-

dir.
İkinci öğretimde okuldaki imkânlar kısıt-

lanmıştır. Yemekhaneler bazen açık bile değil-
dir, bazı okullarda (örneğin İstanbul Üniversi-
tesinde) yemek fiyatı artar. Öğrenciler teknik
imkânlardan yararlanamazlar çünkü bu birim-
ler o saatlerde kapalıdır. Sosyal olanaklar kı-
sıtlıdır çünkü çoğunluğun dışarıda olduğu sa-
atlerde onlar dersliklerindedir. Bunlar mağdu-
riyetlerin sadece birkaçı, bu örnekler çoğaltı-
labilir. Bu kadar olumsuzluğa rağmen bir de
üstüne daha fazla haraç kesilerek cezalandı-
rılırlar.

Burada akıllara şu soru gelebilir: Acaba
çalışma ihtimalleri göz önünde bulundurula-
rak mı daha fazla harç alınıyor?

Hayır, bu da tam olarak gerçeği yansıtmaz
çünkü bu kahrolası toplum düzeni ona da izin

vermez. Zaten tam günlük bir işte çalışmaları
mümkün değildir, yarı zamanlı işlerde çalı-
şanlar ise hiçbir sosyal güvenceleri olmadan,
karın tokluğuna çalıştırılır, aldıkları ücretle de
zorunlu ihtiyaçlarını bile tam olarak karşılaya-
mazlar. Mecburen çalışmak zorunda olanlar
ise eğitimlerine yeterince önem veremezler zi-
ra ders çalışacak, kendini geliştirecek, sosyal-
leşecek zamanları kalmaz.

Ayrıca bu gerekçe bu öğrencilerden haraç
almayı değil, ek destekler verilmesini gerekti-
rir. Çünkü okumak için çalışmak zorunda
olanlar Parababalarının çocukları değildir.
Yoksul halk çocuklarıdır. Onlardan haraç al-
mak insafsızlıktır. Hele 5,5 kat haraç almak
tam anlamıyla halk düşmanlığıdır.

Peki ikinci öğretim öğrencileri bu kadar
zorluğu görmüyorlar da mı bu bölümleri ter-
cih ediyorlar?

Tabiî ki hayır! Sistemin çarkları içinde ezi-
len öğrenciler, üniversite mezunu olarak ileri-
de meslek sahibi olabilmek umuduyla (ne ya-
zık ki günümüzde bu bile hayal oldu) bu bö-
lümleri tercih ediyorlar.

Ayrıca Tayyipgiller yüzsüzlüklerini, dü-
zenbazlıklarını, ikiyüzlülüklerini, gizleme ih-
tiyacı bile duymuyorlar.

Nasıl mı?
29 Ağustos 2012 Çarşamba günkü Resmi

Gazetede bu değişiklik yayınlandı ve yürürlü-

ğe girdi. Kararın en alt bölümünde daha önce
değindiğimiz öğrenci cari hizmet maliyetleri
isimli tablolar var. 2 sayılı cetvelde ikinci öğ-
retim öğrencilerinin cari hizmet bedelleri yer
alıyor. Bu bedeller birinci öğretim öğrencileri-
ninkiyle birebir aynı. Yani ikinci öğretim öğ-
rencisinin devlete maliyetiyle birinci öğre-
tim öğrencisinin maliyeti aynı, devletin ka-
sasından çıkan sözde (çünkü daha önce anlat-
tığımız gibi ortada çıkan değil devletin kasası-
na giren para var) para aynı.

O zaman neden ikinci öğretimlilerden ve
diğer saydığımız öğrencilerden 5-6 katı faz-
la haraç kesiyorsunuz, neden onlara zulme-
diyorsunuz?

Çünkü zalimsiniz, hainsiniz, riyakârlığı-
nızı saklama gereği duymayacak kadar yüz-
süzsünüz!

Eğitimi parasız yaptık
diye yalanlar söyleyerek se-
çimlerde, harç almadığınız
öğrencilerden ve onların ai-
lelerinden oy toplama peşin-
desiniz, ancak bu planlarını-
zı yutmayan, aşağılık seçim
oyunlarınıza gelmeyen, ana-
yasanın eşitlik ilkesine açık-
ça aykırı bu duruma sessiz
kalmayan aydın gençler var
ülkemizde.

Bu gençlerin ne yapması
gerekir peki?

En başta bu zulme bo-
yun eğmemeleri, seslerini
yükseltmeleri, bu adaletsiz-

liğe dur demeleri gerekir. Harçları kalkan
öğrencilerin de “bana dokunmayan yılan bin
yaşasın” demeden aynı sıralarda dirsek çürüt-
tüğü, aynı çarkın dişlisi oldukları arkadaşla-
rıyla birlikte hareket etmeleri, mücadeleyi
birlikte omuzlamaları gerekir. Zira bu işin
aslı harçları kaldırmak değildir, bu iğrenç
bir seçim yatırımıdır. Zaten düzenleme bu yıl
için kabul edilmiştir. Bu seçim ortamı sona er-
dikten, Tayyipgiller yerlerini daha da sağlam-
laştırdıktan sonra eski YÖK başkanı Yusuf
Ziya Özcan’ın itiraf ettiği gibi bütün üniver-
siteler paralı hale gelecektir, parası olmayan
okuyamayacaktır, ulaşılmak istenen nihai he-
def budur.

Şu an yapılan ise başta öğrenciler olmak
üzere tüm halkımızın kandırılıp seçimlerde oy
toplama plânıdır. Bu aşağılık politikalara ka-
pılmadan asıl hedefi görüp ona göre hareket
etmek artık her gencin görevidir. Gün bir ol-
ma, birlik olma, adaletsizliğe karşı müca-
dele etme günüdür. Eğitimin her aşamasının
eşit, bilimsel, laik, anadilde ve parasız ol-
masını kendisine şiar edinen Kurtuluş Parti-
si Gençliği bundan önce yaptığı gibi bu mü-
cadeleye de ışık tutacak, yol gösterecektir.
Gençliğe düşen görev de Kurtuluş Partisi
Gençliği çatısı altında örgütlenmektir.

İstanbul’dan Bir Genç Yoldaş

Müjde, Üniversiteler Parasız Oldu(!)
Baştarafı sayfa 24’te
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Sabah yedi kalkıyorum yatağımdan.
Ayaktayım ama göz kapaklarım kapa-
lı. Açmak için önce biraz suya ihtiya-

cım var. Musluğa yürüyorum mahmur. Zor
açılıyor, biraz sert. İyi kapatırız biz mus-
lukları, damlatmasın diye. Ama sessiz bir
eve verdiği rahatsızlık gibi değildir su
damlalarının verdiği bize. Bizim evimizde-
ki buzdolabının gürültüsü rahatlıkla kapa-
tabilir damlayan bir musluğun sesini. Biz
üç kuruş da olsa fazla gelmesin fatura diye
musluklarla ilgilenenlerdeniz.

Soğuk ve hafif nem kokan bir havluyla
kurulayıp yüzümü, soluğumu sokakta al-
dım. Bir gece önce kediler, sonra köpekler
ve daha sonra da atık işçileri tarafından
yağmalanarak dağıtılmış çöplerin izleri
var. Gözümün önünden geçiyor birer birer
gece yaşananlar. Kediler şuradaki duvar-
dan atlayarak gelmiş, sanırım kaldırımın
dibindeki torbada işçi ailesinin bir önceki
akşam aybaşını kutlamak için almış olduğu
tüm bir tavuktan ne kaldıysa, onları didik-
lemişler. Benim gibi ellerini kullanamadık-
larına göre, torbayı dişleriyle delmişler, zor
olmuş olmalı. Yoksa parçalamak için soka-
ğın ortasına kadar çeneleriyle sürüklemek
zorunda kalmazlardı.

Şaşırıyorum, okula yetişmek için bu ka-
dar hızlı yürürken, yürüdüğümden daha
hızlı düşünen beynime. Takdir etmiyorum
da değil. “Yok yok” diyorum, “bu kadar
hızlı düşünemezdim bilmeseydim eğer, ke-
diler nasıl yaşar, nasıl beslenirler”. Ve mut-
lu oluyorum sabah sabah “Kısaca Mark-
sizm Düşünüşü”nü okuduğuma. Ustalar;
‘Usta’ “asıl ilişki, iş ilişkisidir” derken ne
kadar haklıymış. Hem annem hem babam,
ben daha sekiz yaşındayken akşam sekizle-
re kadar çalışmak zorunda kalmamış olsa-
lar ve ben evde yalnız kalmayayım diye ve
bir çocuk daha yapmaya vakitleri de, para-
ları da yokken ve daha sonra, çok sonrala-
rı da anlamış olsam 1985’in ağır koşulla-
rında bir kardeş yapmanın delilik sayılaca-

ğından, bana bir kedi alıp çocukluğumu
onunla geçirmemi sağlamamış olsalar ne-
reden anlayacaktım ve hatta nasıl hissede-
cektim yiyecek bulmaktaki kutsallığı; ke-
dinin yeni doğmuş yavrularını besleyebil-
mek için gösterdiği çabayı.

Çocukluğunu ve ergenliğe geçerken ya-
şanan yalnızlığını birlikte geçirmek… Da-
ha iyi iş ilişkisi mi olur bir çocuk için. İyi
anlıyorum kedilerden ve anlıyorum aynı
zamanda onları anlamayanları, kuyrukları-
na teneke bağlayan insaflıları, insafsızların
ise kesmelerini. İlgisiz hatta sevgisiz kal-
mışların, hem korkup kedilerden hem de
onlara nefret duymalarına artık şaşmıyo-
rum. Eskiden şaşardım, artık şaşmıyorum.

Ankara’nın meşhur soğuğu yetiyor, ne-
fesimdeki su buharını görünecek kadar yo-
ğunlaştırmaya. Hızlanan adımlarım hayatı-
mızdaki ritmi hatırlatıyor bana. Otobüs du-
rağına giderken, daha köşeyi dönmemiş-
ken, biliyorum bir önceki haftadan ve daha
öncekilerden bu saatte durakta sıra olduğu-
nu. Biliyorum hızlı yürümekteki çabam
otobüse yetişmek için değil, durağa gele-
cek olan belki üçüncü otobüs (o da bilmem
kaç dakika sonra gelir) sırasında daha ön-
celikli bir yer kapmak için.

Doğru tahmin etmişim, gelen üçüncü
otobüse birilerini omuzlayarak ve birileri
tarafından omuzlanarak binmeyi başarıyo-
rum. Tıklım tıkış. “O” soğukta, bu kadar
bunalabilmek. İnsan tahmin edemiyor, ina-
namıyor da. Az önce donuyordum, oysa
şimdi sıcaktan nefes alamıyorum. Parka-
mın fermuarını açayım, diyorum, ama eli-
mi hareket ettirmek ne mümkün. Yaparım,
ama kalabalık. Önüm arkam sobe. Çekini-
yorum. Biri yanlış anlar, bir kadın bir laf
söyler, ne kâbus ama. Nefes alamamak bir
yandan, biri yanlış anlayacak diye fermua-
rı açamamak bir yandan. Tek bir laf, bir ka-
dından, of ki ne of, ondan sonra ayıkla pi-
rincin taşını. Bu düşünce daha da sıkıyor
canımı.

Bu da geçti ama... Kalabalık şehirde ya-
şayanların çok iyi bildikleri, otobüsün sıkı-
şık trafik yüzünden sık sık duraklayıp kalk-
malarını atlatabilecek bir pozisyon bulduk-
tan sonra kendimi şanslı görmeye başla-
dım. Daha birkaç dakika önce “üçüncü”
otobüse binmeye çalışırken aklımdan, “şu
otobüstekiler az daha fedakâr olsalar ne iyi
olacak” ve hatta “bir iki adım daha atsalar,
biraz sıkışsalar, biz de binsek, ne kadar
benciller bunlar” diye geçiyordu. Daha
otobüse bineli beş on dakika, bir ya da iki
durak olmuştu. Ve işte ne oldu, bu sefer
ben, otobüse binebilmek için kim bilir kaç
dakikadır ve kaç tıka basa otobüsün soğuk-
ta geçişini izlemiş olan insanların dışarıda
oluşturdukları sıraya bakarak, otobüsün
kapısına en yakın olanların “bir iki adım
daha atalım arkadaşlar, biraz sıkışalım”
feryatlarına istemsiz ama refleksif bir tepki
duyarak bakıyordum. Neyse ki, otobüste
benden daha hızlı davranıp “nereye sıkışa-
cağız, yer mi var, hayvan mıyız biz” gibi

feryatlarda bulunanlar oldu da içime su
serpildi. Ama durun sevinmeyin, bu serin-
lik çok uzun sürmedi. Çünkü aynı feryatla-
rı, otobüse binmeye çalışırken ve birkaç
dakika ve birkaç durak önce de duymuş-
tum ama bu sefer biz yakarıyorduk: “Ne
olur bir iki adım daha atın” diye otobüste-
ki sıkışık kalabalığa da, karşılığında aynı
sesler yükseliyordu. O zaman utandım işte.

Basit bir otobüs sırası, eninde sonunda
ulaşım meselesi işte, ne çabuk değişmişti
konumlanışım: “otobüse binmeye çalışan

üşümüş ‘ben’ ve benden önce de sıkışık
olan otobüsteki ‘ben’. İşte o zaman andım
Ustaları, kedilerden sonra yine, ne demiş-
lerdi: “Son tahlilde ayrışmalar (saflaşma)
sınıflara göre olur”. “E doğru” dedim. Be-
nim bile düşüncelerimi değiştirebiliyorsa
sıkışık bir otobüse binmiş olmakla mükâ-
fatlandırılmak, sınıfsal ayrışmaları oluştu-
racak kadar zıt ekonomik ve toplumsal ko-
numlanışlarda bulunmak, nasıl olurdu da
değiştirmezdi insanın düşüncelerini? Usta-
lar haklıydı, “insan, nasıl yaşarsa öyle dü-
şünür”.

Tamam, o zaman ‘ben’ ve benden önce
otobüse binmiş olanlar ve ‘ben’den sonra-
kiler aynı taraftaydık. Buradaki konumla-
nış yani “otobüs içindekiler ve dışındaki-
ler” olmak üzere görünen konumlanış, şa-
şırtıcı derecede basit olmasına karşın ilk
bakışta karşı karşıya kalmamızı sağlayan
yüzeysel bir görünüm veriyordu. Oysa
“olanı olduğu gibi görmek, ilk bakışta gö-
rüneni görmek” değildir, mesela daha fazla

insan binebilsin, otobüs daha çabuk kalka-
bilsin diye insanları sağlı sollu ilerlemeye
ve daha fazla sıkışmaya teşvik eden otobüs
şoförü, ne beklemelerden, ne de sıkışıklık-
tan asıl olarak sorumlu olan kişi değildir.
Ama kuşkusuz ki, ilk bakışta sorumlu oy-
muş gibi görünecektir. Nereden mi biliyo-
rum? Çünkü ben sizlere, sabah ve akşam
yolculukları da dâhil olmak üzere, şoförler
ve yolcular arasında geçmiş yüzlerce pole-
mikten örnek verebilecek malzeme zengin-
liğine sahibim. Üstelik bunların en renkli-

lerinden olduğunu düşündüğüm birkaçı da
kendime ait. Belki de siz bu konuda daha
fazla zenginliğe sahipsiniz.

Çok uzatmayayım, biliyorum ki zaman
oldukça değerli. Demek istediğim şudur ki:
Yüksek teori kesmeden önce, hayatın en
basit olaylarına devrimci bakmak gereki-
yor. Otobüse binmeden önceki ‘ben’ ve
bindikten sonraki ‘ben’ olmaktan kurtulup
gerçek kurtuluş yolları bulabilmek için, eş-
dost yardımıyla, ‘memleketlim’ muhabbe-
tiyle üç kuruşluk muavinlik-şoförlük gibi
insanı ruhen ve bedenen tüketen işlere ta-
mah eden insanlarla sinir bozucu tartışma-
lar yaşamamak için, dışarıda yağmur altın-
da sıkış tepiş otobüse binmek için çabala-
yan insanlarımızı düşman bellememek
için; yeniden ‘ben’ değil, ‘biz’ demeyi öğ-
renmek gerekiyor.

İnsanı insan yapan toplumun çıkarlarını
reddederek; ‘biz’ den önce ‘ben’ demeye
başlamak, çalışan yığınlarımız için “ipleri-
ni” kendilerinin çekmesinden başka anlam
ifade etmiyor. Ankara’da asgari ücret alan
bir işçi yani ayda 25 gün çalışan bir işçi,
sırf işe gidebilmek için gerekli yol parasını
çıkarabilmek uğruna bir buçuk gün çalışı-
yor demek. Bu da başka hiçbir yere git-
mezse harcayacağı paraya denk geliyor.
Saati iki liraya okul bursu için çalışan bir
üniversite öğrencisi için durumun daha da
vahim olduğu ortaya çıkacaktır. ‘Ben’, o
kalabalıkta-sıkışıklıkta bunları düşününce
işte o zaman ‘ben’ olmaktan kurtuluyorum,
‘biz’in bir parçası oluyorum. ‘Biz’ demek
örgüt demek diyorum, ‘örgüt’ demek parti
demek diyorum. Ve bugün parti demek bi-
liyorum ki “Kurtuluş Partisi” demek. “Ta-
mam” diyorum doğru yerdeyim, mücade-
leye daha fazla asılmalıyım. Yaşamalıyım
“bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi
kardeşçesine.” Yaşayabilmek için bir or-
man gibi kardeşçe ve olabilmek için hür,
yeni ağaçlar katmalıyım ormana. “Bu da
ne demek?” diyebilirsiniz, ne mi demek
“örgütlenmek” demek. Düşünsenize sırada
bekleyenler rakibiniz değil de yoldaşınız
olsa, neler değişirdi, daha doğrusu neler
değişmezdi?..

Ankara’dan
Kurtuluş Partili Bir Genç

T
arihin derinliklerinden günümüze kadar,
bazı liderlerin üstünlük elde etmek için
başvurduğu psikolojik operasyonlar, ki-

mi zaman her hamlesi düşünülmüş, kimi za-
man da plansız ve programsız kullanılmış, et-
kili ve yerinde kullanıldığında ise beklentilerin
ötesinde sonuçlar kazandırmıştır.

Ünlü stratejist Sun Tzu, “Harp sanatında
uzman olanlar, düşman ordusuna savaşma-
dan boyun eğdirirler. Onlar savaşmadan şe-
hirleri ele geçirirler. Ve hiç bir harekât yap-
maksızın bir devleti devirirler.”‘ sözü ile psi-
kolojik operasyonların savaşmanın da ötesinde
bir strateji olduğunu ifade eder.

Günümüzde psikolojik savaşların üç yönte-
mi vardır: propaganda, ajitasyon ve dezen-
formasyon. Bu üç yöntem gençliğimiz üzerin-
de çok etkili olarak uygulanmaktadır. Bu pro-
pagandalar, bireyin kanaatlerini etkilemede ve
yönlendirmede çağın her türlü teknolojisi kul-
lanılarak yapılır. İnançların, davranışların etki-
lenmesi ve kendi çıkarları doğrultusunda yön-
lendirilmesi için gençliğimize büyük bir kur-
nazlıkla işlenmektedir teknolojik gelişmeler.
Propaganda, ümitlerini ve hayallerini kaybet-
miş kişilikleri daha çok etkiler. Psikolojik ope-
rasyonları planlayıp düzenleyenler, AB ve
ABD Emperyalistlerinin çıkarlarını savunan,
onların eli kanlı gizli istihbarat örgütleridir.
(Entelijans Servis, CIA, MOSSAD, vb.) Bu
operasyonların amacı: algıları şekillendirme,
kavrayışları yönlendirme ve CIA’nın arzuladı-
ğı amaca ulaşmasında yardım edecek bir ceva-
bın alınmasını engelleyecek davranışları tasfi-
ye etmesidir.

Günümüzde uygulanan psikolojik savaş
yöntemlerinden en etkilisi teknoloji ve kul-
lanılan araçların gelişimidir. ABD ve AB
Emperyalistlerinin eli kanlı örgütleri, (CIA,
Mossad ve diğerleri) bu operasyonlarla bir ta-
raftan gençliği ve kitleleri kandırıp kendi oyun-
larına alet ederken diğer taraftan da yönetmek,
kontrol altına almak için bütün teknolojik yol-
ları kullanmaktadır.

Türkiye’de televizyon dizileri son yıllarda

çokça tartışılıyor. Dizilerdeki tema, sanat, fel-
sefe ve verdiği mesaj gençler açısından ciddi
problemler içeriyor.

Bu nedenle bu diziler, genelinde toplumu
ve toplumu ayakta tutan insanî ve ahlâkî de-
ğerleri yozlaştırmaktadır. Bu dizilerin gelece-
ğimizin teminatı olan gençlerimizin üzerinde
olumsuz etkiler bıraktığı, yapılan araştırmalar-
la da ispatlanmıştır. Televizyon dizi yapımcıla-
rı sadece para kazanma ve reyting kaygısı ile
dizilerini çekmiyorlar. Hiç şüphesiz bunların
bir gayesi var. Televizyon dizilerinin birçoğun-
da işlenen ortak temanın, toplum değerleriyle
taban tabana zıt konular olması dikkatimizi çe-
kiyor. Bu diziler; günübirlik iliş-
kiler, zina, çarpık ilişkiler, aldat-
ma, lüks hayat, emeksiz kazanç
gibi kötü alışkanlıklara teşvik
ediyor gençlerimizi. Mesela bu
dizilerde yer alan kız kardeşlerin
aşk savaşları, iki kız kardeşin âşık
olduğu bir adam ya da abi-kardeş
arasında kalmış bir kız tiplemele-
ri bugünkü dizilerin sanki temel
konusu oldu.

En çok seyredilenler arasında
yer alan bu dizilerde, yuva yıkan
taraf mazlum ve haklı gösterili-
yor. Hikâyeler zengin aileler ara-
sında, lüks konaklarda geçiyor.
Kız kardeşlerden biri lüks bir ha-
yata kavuşmak için zengin biriyle
evleniyor. Ancak baldızlar devre-
ye girip enişteye göz koyuyorlar.

Toplum gözünde kabul görmeyen ve ahlâk
anlayışımızı bozan bu diziler neden sıklıkla ek-
ranlara getiriliyor? Bir dizi tuttu diye mi ben-
zerleri çekiliyor?

Tabiî ki HAYIR! Planlı ve sistemli bir şe-
kilde gençliğimizi uyuşturmak, zengin yaşamı-
na özendirmek için çekilen bu dizilerin bir di-
ğer amacı da apolitikleştirmektir.

Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler de
bu operasyonları destekler ve kanıtlar nitelikte-
dir.

Son derece dikkatli olmamız gerekmekte-
dir. Televizyonlarda yayımlanan özellikle de
kötü örnekler, ahlâk dışı gayrimeşru yaşantılar
içeren dizi ve programlardan uzak durmamız
gerekmektedir.

Okuma alışkanlığının düşük olduğu Türki-
ye’de, romanlardan uyarlanan televizyon dizi-
leri de gençlik üzerinde yararlı bir gelişim sağ-
lamak yerine olumsuz yönde etki gösteriyor.
Öykü, roman ve hikâyelerin senaryoya uyar-
lanması, bu kitapların okunmasına da mani
oluyor. Okuyucu, kitapların içeriğini bildiğini
sanarak kitapla yüzleşmenin gereksiz olduğuna
inanmaktadır. Birçok genç zamanının büyük
bir bölümünü televizyon karşısında geçiriyor.
Ergenlik döneminde birey hem bedensel hem
ruhsal hem de toplumsal alanda değişim ve dö-
nüşüme uğramaktadır. İnsanı kuşatan amansız

tehlikeler, bu yaşlarda hücuma geçer. İnsan ha-
yatına yön veren alışkanlıklar bu dönemde yer-
leşir. Gençlik, aynı zamanda kişilik yapısının
oluştuğu, iyi ve kötü alışkanlıkların kazanıldı-
ğı bir devredir. Birçok zararlı alışkanlık genç-
lik döneminde edinilir. Gençlik hayatın en gü-
zel dönemidir. Gençliğe düşen, bu nimeti iyi
değerlendirmektir. Gençlerimize kitap okuma
alışkanlığı kazandırılmalı ve gençlerimiz du-
yarlı birer yurttaş haline getirilmelidir. İnsanlar
şans oyunları ile kumar gibi kötü alışkanlıklara
henüz genç yaşındayken alıştırılmaktadır.

Gençliğimizi, Ülkemizin ve İşçi Sınıfımı-
zın sorunlarından uzak tutmalarındaki amaç da
budur zaten. Düşünen, araştıran, sorgulayan bir
gençlik istemiyorlar. Çünkü sonlarının İşçi Sı-
nıfımız ve gençlik tarafından yazılacağını adla-
rı gibi bilmektedirler.

CIA, beyin kontrolünün ve psikolojik ope-
rasyonlarının önemini 1953’te kavradı ve ku-
rumlaştırdı. İnsan beynini kontrol etme ve yön-
lendirmeye yönelik MK-ULTRA kod adlı
programa ait çok sayıda dosyanın ve progra-
mın, bizzat CIA ajanları üzerinde yarattığı
olumsuz etki nedeniyle, özellikle de CIA Baş-
kanı Richard Helms’in intiharına sebep olduğu
için 1973 yılında yok edildiği söylenmektedir.
Fakat MK-ULTRA kod adlı bu programın yok
edilmek bir yana, daha da geliştirilip, daha ge-
niş kitleler üzerinde uygulanmasına devam

edilmektedir. MK-ULTRA sade-
ce bireyler üzerinde LSD ve
Elektrot yerleştirilerek uygulanır-
ken, günümüzde basın, medya ile
(tv programları ve diziler ile) ge-
niş kitleler üzerinde alçakça uy-
gulanılmasına devam edilmekte-
dir.

CIA ayrıca bir dizi kiralaya-
rak fahişelere tahsis etti. Bu fahi-
şelerin erkekler üzerindeki etkile-
rini ve davranış değişikliklerini
dikkatlice sentezledi. Ve günü-
müzde de bu yöntemler ile top-
lum ahlâkı ve gençliğin cinsel gü-
dülerini egoist ve bencil çıkarcı
davranışlarını geliştirmek üzere
kullandı. Yani Kadın pazarının
sorumlusu ve yöneticisi de

CIA’dır.
Kore Savaşı’nda esir düşen ABD askerleri,

Komünistlerden hiç beklemedikleri muamele
gördüler. Kötü muamele bir yana, insanî hakla-
rının hepsi karşılandı. Çin Halk Cumhuriyeti
gönüllülerinin eline esir düşen ABD askerleri-
nin bir kısmı, serbest bırakıldıkları halde ülke-
lerine dönmeyi reddedip, Kore Halk Cumhuri-
yeti ve Çin’de kaldılar. ABD’nin emperyalist
uygulamalarını açığa çıkaran açıklamalar ve
teşhislerde bulundular. Bu onurlu ve namuslu
askerlerin bu çalışmaları sonucunda CIA ve

ABD’nin geniş kitleler üzerindeki medya ve
basın ile oynadığı oyun açığa çıkmaktadır.

Türkiye’de yandaş medyanın yürüttüğü ba-
sın anlayışı ise, CIA ile hemen hemen aynıdır.
Örnek verecek olursak... Geçen dönemlerde bir
Referandum sürecinden geçmiştik. Yandaş
medya buradaki görevini oldukça başarılı bir
şekilde geniş kitlelere uyguladı. 12 Eylül darbe
anayasasından kurtulmak için “AKP ANAYA-
SASINA EVET” kampanyası düzenlemişlerdi.
Bu Yandaş satılmış yazarçizerler Türkiye
Halklarına evet dedirtebilmek için, akla hayale
gelmeyen numaralar yapıp, her şeyi istismar
edip, yalanla, dolanla, palavrayla halkı kandır-
maya çalıştılar. Bu yandaş satılmış yazarçizer-
ler tayfası, AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılın-
dan beri yaptıkları gibi, CIA’nın Tavistok Ens-
titüsü Yöntemlerini kullanarak, önce farklı
yandaş kanallarla halkı propaganda bombardı-
manına tutmuşlar, daha sonra zihin bulanıklığı
yaşayan halka, KARŞIDEVRİMİN öldürücü
yumruğu olarak tanımlanan AKP ANAYASA-
SINI kabul ettirmeyi başarmışlardır. Ve kendi-
sine “Solcu” diyen bazı parti ve sözde aydınlar
bu oyuna gelip “yetmez ama evet” demişlerdi.
Ne yazık ki birçoğu işin hâlâ farkına varmayan
gafillerdir. Bir kısmı ise zaten CIA tarafından
devşirilmiş hainlerdir.

ABD ve onun iktidara getirdiği partisi
AKP’nin Türkiye Gençliği üzerindeki oynadı-
ğı en büyük oyun, Cumhuriyet kazanımlarını
(1923) Türkiye Gençliğinin hafızasından tama-
men silmek, ABD’nin BOP çerçevesinde
ILIMLI İSLAM CUMHURİYETİ karanlığını
egemen hale getirmektir. Bu bir “komplo teori-
si” değil gerçeğin soğuk ve acı yüzüdür.

Gençliğimizin üzerinde oynanan bu kirli
oyunlar, devrimci inanç, disiplin ve mücade-
leyle elbette bozulacaktır. Gençliğimizin elin-
den Antiemperyalist Kuvayimilliye Ruhunun
yok ettirilmesine izin vermeyeceğiz.

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!
Yaşasın Kuvayimilliye Ruhumuz!
Yaşasın Halk Kurtuluşçu Liseliler!

Gebze’den
Bir Halk Kurtuluşçu Liseli

CIA uyuşturuyor gençlik apolitikleşiyor

Kurtuluş Partisi Gençliği’nden

Bir öğrencinin sabahı

Sırada bekleyenler rakibiniz değil de yoldaşınız olsa, neler değişirdi,
daha doğrusu neler değişmezdi?
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A
ntiemperyalist bir mücadeleydi Birinci
Kuvayimilliyecilerin önderliğinde veri-
len Ulusal Kurtuluş Savaşı. Sadece em-

peryalistlere karşı değil, emperyalistlerle etle
tırnak gibi kaynaşmış yerli satılmış Ortaçağcı
gericilere, Vahdettin’ler, Damat Ferit’ler, Ali
Kemal’ler, Nemrut Mustafa Paşa’lara karşı da
verildi.

Bu topraklarda bin yıldır birlikte mücadele
vermiş, mücadeleyle birlikte kardeşleşmiş halk-
ların ortak zaferiydi Ulusal Kurtuluş Savaşı. Bir
ilkti. Çünkü dünyada ilk kez, bir Ulusal Kur-
tuluş Savaşı zaferle taçlanmıştı. Bu zaferin
coşkusu sadece bu topraklara kalamazdı. Kal-
madı da. Mazlum Halkların ulusal kurtuluş sa-
vaşlarına da örnek oldu, yol gösterdi, yollarını
aydınlattı Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız. Mazlum
Halklara kurtuluş mücadelelerinde moral olur-
ken, emperyalist saldırganların moralsizlik kay-
nağıydı Mustafa Kemal Önderliğinde verilen
Kurtuluş Savaşı.

O yüzden Emperyalistler ve yerli ortakları
açısından ne yapıp edilmeli süreç tersine döndü-
rülmeliydi. Emperyalistler yeniden moral üstün-
lüğü ele geçirmeliydiler ki sömürülerine rahat-
lıkla devam edebilsinler. Mazlum Halkların ör-
nek aldığı mücadele yok edilmeli, örnek olmak-
tan çıkarılmalıydı. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın,
Sosyal Kurtuluşla taçlanmasının önü kapatılma-
lıydı. Oya işler gibi örülmeli, halklarımıza his-
settirilmeden kotarılmalıydı karşıdevrim. Uyan-
dırılmamalıydı halklar.

Ve emperyalistler Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nın izini tozunu silmek için başladılar
aşağılık çalışmalarına. Mustafa Kemal’in sağlı-
ğında, önce O’nun etrafını ördüler, yaşamdan
kopardılar ama O’nun varlığı fazla yol katettir-
medi emperyalistlere ve yerli satılmışlara. Mus-
tafa Kemal’in ölümüyle birlikte geriye gidiş hız
aldı ve halk düşmanı Demokrat Parti’nin iktida-
ra getirilmesiyle birlikte artık iktidarını ilan et-
miş oldu emperyalistlere göbekten bağlı Finans-
Kapitalistler ve Tefeci-Bezirgânlar.

Bu topraklarda ileri olan her şey Ordudan,
özellikle de Ordu Gençliği’nden gelmişti.
DP’nin 1950’den 1960’a 10 yıl boyunca bu top-
lumu geriye götürme, Birinci Kuvayimilliye’nin
bütün kazanımlarını ortadan kaldırma girişimle-
rine, halk düşmanı politikalarına Ordu Gençliği
daha fazla tahammül edemedi ve 27 Mayıs’ta
Politik bir Devrimle bu halk düşmanı iktidarı
alaşağı etti. Türkiye Devrimi’nin Önderi Hik-

met Kıvılcımlı Usta’mız da 28 Mayıs sabahı,
Türk Ordusu’na yayınladığı Açık Mektup’la,
38 genç subaydan oluşan Milli Birlik Komite-
si’ni kutladı ve mücadelelerinde başarılar diledi.
Yazdığı ikinci mektupla da onlara Türkiye’nin
toplumsal devrime-kurtuluşa doğru gidişinin çı-
kış yolunu gösterdi.

27 Mayıs Politik Devrimi’nin “(…) en bü-
yük eseri 1961 Anayasası’dır. Bu anayasa,
dinci ve muhafazakâr parti ve kişiler ile tari-
kat, cemaat ve aşiret mensupları hariç, her-
kesin ittifakla kabul ettiği en demokratik
anayasadır.” (Sami Küçük, “Rumeli’den 27
Mayıs’a-İhtilalin Kaderini Belirleyen Köşk Ha-
rekâtı, s. 138)

Halkımıza sınırlı da olsa
özgürlükler getirmişti 1961
Anayasası. Halkımızın büyük
çoğunluğu benimsedi bu öz-
gürlükçü anayasayı. Marksist-
Leninist klasikler basılmaya,
geniş kitleler tarafından okun-
maya, sosyalist düşünceler
yayılmaya başladı. Emperya-
listler ve yerli satılmışlar açı-
sından gidişat tehlikeliydi,
önüne geçilmeliydi. 27 Mayıs’la ara vermek zo-
runda kaldıkları çalışmalarına yeniden başladı
emperyalistler ve onların güdümündeki “dinci
ve muhafazakâr parti ve kişiler ile tarikat,
cemaat ve aşiret mensupları”.

27 Mayıs’ın bütün kazanımları yok edilme-
li, özgürlükler daraltılmalı, Ordu Gençliği’nin
devrimci, yurtsever, Mustafa Kemalci yönü or-
tadan kaldırılmalıydı. CIA güdümündeki Kontr-
gerilla, halka ve devrimcilere yönelik faaliyetle-
rine hız verdi. Kontrgerilla’nın özel partisi
MHP kurduruldu, Kontrgerilla eğitiminden ge-
çen Türkeş’in katilleri piyasaya salınarak halka
ve devrimcilere karşı cinayetlerine başlatıldı.
Ülke karşılıklı çatışma ortamına ve bir faşist
darbeye doğru sürükleniyordu.

“27 Mayıs ama 27 Mayıs’ın getirdiği öz-
gür düşünce, birtakım yerli–yabancı insanla-
rın, Türkiye üzerinde emeli olan yabancı
devletlerin, Türkiye’yi bir sömürge halinde
kullanmaları, diğerlerinin de yabancılarla iş-
birliği yaparak keselerini doldurma amaçla-
rıyla diğerlerinin de buna karşı çıkma müca-
delesiydi.” (age, s. 226-227)

Bu mücadele, ABD ve AB (AB-D) Emper-
yalistlerinin satılmış generallerine yaptırdığı 12

Mart Faşist darbesiyle sonuçlandı. Üç fidanımı-
zı Deniz, Yusuf, Hüseyin’i Menderes’lerin inti-
kamını almak için idam ettiler, Mahir ve Yol-
daşlarını katlettiler Kızıldere’de.

AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışlar
amaçlarına ulaşmışlardı. Faşist darbeyle 27 Ma-
yıs’ın kazanımlarını kısmen budadılar, 1961
Anayasası’nı yaraladılar. Ama bu yetmezdi. Us-
ta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi “Fi-
nans-Kapital kanlı bir öç almak istiyor. 27
Mayıs’ı yaralayanlar onu öldürmek isti-
yor”du. 12 Mart Faşist Darbesiyle yarım kalan
iş tamamlanmalı, Mustafa Kemal’in, Ulusal
Kurtuluş Savaşı’nın, 27 Mayıs’ın izi tozu silin-

meli, ülke CIA İslamı’na mahkûm edilmeliydi.
Kontrgerilla faaliyetleri yeniden hız kazan-

dı. Halklarımız yeni faşist darbeyi arar hale ge-
tirilmeli, faşist generaller kurtarıcı olarak karşı-
lanmalıydı. Ortalık kan gölüne döndürüldü. Ay-
dınlarımız, devrimcilerimiz Kontrgerilla cina-
yetlerine kurban edildi. İnsanlarımız Maraş’ta,
Çorum’da toplu katliamlara uğratıldı. 5 bin in-
sanımız AB-D Emperyalistlerinin ve yerli satıl-
mışların pis çıkarları uğruna kurban edildi.

Ve AB-D Emperyalistlerinin “oğlanları” fa-
şist goriller, Zorti lakaplı Kenan Evren’in ön-
derliğinde 12 Eylül 1980’de 12 Mart’ta yarım
bıraktıkları işlerini tamamlamak için faşist dar-
beyi gerçekleştirdiler. Onlarca devrimciyi idam
sehpalarında idam ettiler, yüz binlerce devrim-
ciyi, yurtseveri, aydını, işkence tezgâhlarından
geçirdiler, cezaevlerine attılar. Halklarımıza
“bol” geldiğini söyledikleri 1961 Anayasası’nı
ortadan kaldırdılar, 1982 Anayasası’yla da halk-
larımızın yaşamını zindana çevirdiler. AB-D
Emperyalistleri ve yerli satılmışlar amaçlarına
ulaşmışlar, halklarımızın önündeki bütün hak
arama yollarını kapamışlardı. Usta’mızın öngö-
rüsü gerçekleşmiş, 12 Mart’ta yaraladıkları 27
Mayıs’ı öldürmeyi başarmışlardı.

Son bir işleri kalmıştı AB-D Emperyalistle-
rinin; Devrimci Gelenekli, yurtsever, Mustafa
Kemalci, antiemperyalist asker ve sivil aydınla-
ra son ölüm vuruşunu yapmak…

Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi
plandaki temsilcisi ve AB-D uşağı Tayyipgiller
eliyle bu da kotarıldı. 12 Eylül ile birlikte pa-
lazlanan, bugünler için yetiştirilen, sürekli bes-
lenen ve kollanan, CIA İslamı’nın savunucusu
Tayyipgiller, Birinci Kuvayimilliyecilerin defet-
tiği atalarının intikamını alıyorlar. Daha doğru-
su davul CIA’nın, ABD’nin kucağından dincilik
yapan İblis’in elinde, Tayyipgiller sadece tok-
makçı. “Ergenekon Davası” adlı, hukuk maske-
li saldırılarıyla, Balyoz Operasyonlarıyla, Türk
Ordusu’nun Mustafa Kemalci, Yurtsever Su-
baylarını Silivri’ye, Hasdal’a tıktılar. Bu ope-
rasyonlarla birlikte yargı Tayyipgiller’in “hu-
kuk bürosu”na dönüştürüldü, Üniversitelerdeki
laik, yurtsever aydınlar, medyadaki ilerici ya-
zarçizerler de cezaevlerine atıldı. Üniversite
rektörlerinin çoğunluğu Şeriatın simgesi Türba-
na selam durmakta. Mustafa Kemal’in mekâ-
nında artık Ortaçağcı irticacıların Gül’ü otur-
makta. 12 Eylül hukukunu bile aratmakta yapı-
lan uygulamalar. Nemrut Mustafa Paşa divanla-
rı yeniden kurulmakta…

“Yurtta sulh” kalmadı artık. Kürt Soru-
nu’nda Emperyalist çözüm yaşama geçiril-
meye çalışılıyor. Bu projenin yaşama geçmesi
için de bin yıllık Türk ve Kürt kardeşliği düş-
manlığa dönüştürülmekte. “Cihanda sulh” da
kalmadı. Ortadoğu Halklarına yönelik Emper-
yalist Haçlı Ordusunun zangoçluğunu Tayyip-
giller yapmakta. Bir zamanlar Ulusal Kurtulu-
şuna örnek olduğumuz Ortadoğu Halklarıyla
olan dostluğumuz, AB-D Emperyalistlerinin çı-
karları uğruna düşmanlığa dönüştürülmekte.

Türk Ordusu’nun başına çuval geçirilmekte,
çuval geçiren subay misafir gibi ağırlanmakta,
CIA başkanları bu toprakları yolgeçen hanına
çevirmekte, CIA ajanları bu topraklarda cirit at-
makta. Türk Ordusu’nun başında “Özel” yetişti-
rilme Tombalak paşalar yer almakta.

Bu da yetmezmiş gibi, 12 Eylül’ün ürünü
olan AB-D beslemesi Tayyipgiller’in 12 Faşist
Darbesinden hesap soracağını sanan “gafil” sol-
cularımız da bu sahnede yerlerini almakta.

12 Eylül Faşistlerinin bile yapamadıklarını
yapan Tayyipgiller, nasıl hesap sorabilir 12 Ey-
lülden?

12 Eylülün gerçek mimarları olan AB-D
Emperyalistlerinden, AB-D Emperyalistlerinin
isterse lağım deliğine süpüreceği, onlardan ge-
len bütün emirleri itirazsız yerine getiren Tay-
yipgiller hesap sorabilir mi?

Kısacası AB-D Emperyalistleri ve yerli sa-
tılmışlar, Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası başla-
dıkları çalışmalarının ürünlerini alıyorlar. İkti-
darı dizayn ediyorlar, muhalefeti dizayn ediyor-
lar, kendilerine Sevrci Sahte Solculardan “de-
mokrasi güçleri” yaratıyorlar.

Devran onların devranı. Tabiî ki şimdilik…
Venezüella Halkının Önderi, AB-D Emper-

yalistlerinin korkulu rüyası Chavez Yoldaş,
“(…) Devrim suya benzer; su gibi kasırgayla
kabarır, fırtınayla patlar ve tarihin gidişatın-
da büyük akımlar doğurur” diyor.

Tıpkı Ekim Devrimi’nde olduğu gibi, Küba
Devrimi’nde olduğu gibi, Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’nda olduğu gibi…

Devam ediyor Chavez Yoldaş; “Bazen bu
akım kaybedilir, bazen sular dökülür ve yok
olmaya başlar; hatta bazen toprağın altına
iner ve yeraltı kaynaklarına karışır (içinde
bulunduğumuz durumu anlatıyor sanki Chavez
Yoldaş); bazen de buharlaşır ve havaküreye
ulaşır. Bazen de su devrim gibi ya da devrim
su gibi toprağın altında toplanır, yol alır ve
yeniden yatağını bulur. Yağmur yağar, buhar
akan suya dönüşür, güce dönüşür ve ilerler,
yol açar, yolları belirler.” (Hugo Chavez’in
Konuşmaları, Türkiye’deki Venezuela Bolivar
Cumhuriyeti Büyükelçiliği Yayınları, 2012, s.
52-53)

Yeraltında biriken sular bu topraklara eninde
sonunda geri dönecek!

Simon Bolivar “Birleşelim ve yenilmez
olalım” diyor.

Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, 1000 yıl-
dır birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle,
Devrimci gelenekli Ordu Gençliği’mizle, bilim
insanlarımızla, köylümüzle, tüm ezilen-soyulan
halkımızla birlikte yenilmez olacağız.

Jose Marti’nin söylediği gibi “yenilmez
birlikteliği”, Partimiz öncülüğünde gerçekleşti-
receğiz.

Biliyoruz ki AB-D Emperyalistlerinin ve
yerli satılmışların Aşil Topuğu bu birlikteliktir.

Bu gerçekleşecek ve Çanakkale Zaferi’nde
olduğu gibi, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’mızda olduğu gibi; Emperyalistleri ve
onların yerli uşaklarını bir daha geri dönmeme-
cesine inlerine göndereceğiz. İkinci Kurtuluş
Savaşçıları olarak Demokratik Halk İktidarını
kuracak ve 12 Mart’ın da, 12 Eylül’ün de hesa-
bını soracağız. 11.09.2012

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi’nden
12 Eylül Faşist Darbesinden hesabı Demokratik Halk İktidarı sorar

Demokratik Halk İktidarını da İkinci Kurtuluş Savaşçıları kurar

T
arihin çok hızlı aktığı ve Batılı Emperya-
list Kampın, Mazlum Doğu Halklarına
karşı yeni bir Haçlı Seferi başlattığı gün-

lerden geçiyoruz.
Emperyalistler, sanki dünyayı babalarından

miras kalmış çiftlik gibi yönetiyorlar, ülkelerin
beğenmedikleri yöneticilerini iktidardan alaşa-
ğı ediyorlar. Saddam gibi, Kaddafi gibi kendi-
lerinden aman dilemeyenleri ise acımasızca
katlediyorlar. Geri ülkelere sözde “barış”, “de-
mokrasi”, “özgürlük” getiriyoruz diye açık iş-
galler yapıyorlar… Direnen Halkların üzerine
tıpkı Vietnam’da, Yugoslavya’da olduğu gibi
tonlarca bomba yağdırıyorlar. Milyonlarca ma-
sum insanı acımasızca katlediyorlar…

11 Eylül saldırılarını bahane ederek Afga-
nistan’ı, “kitle imha silahları”nı bahane ederek
de Irak’ı işgal ettiler. Milyonlarca insanı katlet-
tiler, şehirleri yaktılar, yıktılar, yağmaladılar.
Buralara “barış” da “demokrasi” de “özgürlük”
de gelmediği gibi, bu ülkeler parçalandılar…

AB-D Emperyalistleri, milyonlarca Müslü-
manın canına kıydıkları bu saldırılarla, bir yan-
dan tüm Dünya Halklarına gözdağı verirken,
diğer yandan Ortadoğu Petrollerinin kontrolü-
nü de daha da genişletip pekiştirmişlerdir. Söz-
de dünya barışını ve güvenliğini koruma amaç-
lı kurulan Birleşmiş Milletler ise bütün bu sal-
dırılarda emperyalistlerin acımasız katliamları-
na meşruiyet kazandıran onay makamı duru-

mundadır.
Dünyayı 1000 parçalı eyalet devletçiklere

bölme planlarının bir parçası olan “Büyük Or-
tadoğu Projesi (BOP)”un bir gereği olarak,
şimdi de komşu Suriye’ye göz diktiler.

Ülkemizdeki siyasi iktidar da AB-D Em-
peryalistlerin desteğini alabilmek ve biraz daha
iktidarda kalabilmek uğruna emperyalistlerin
taşeronluğuna soyunmuştur.

Tayyipgiller Hükümeti, ülkemizin Güney
sınırlarını Suriyeli karşıdevrimcilere açarak,
onların gündüzleri eğitim aldıkları kamplardan
geceleri Suriye topraklarına geçerek katliamlar,
sabotajlar yapmalarına destek olmaktadır. Biz-
zat AB-D Emperyalistlerinin emirleriyle Suudi
Arabistan ve Katar tarafından para, silah ve
cephane verilerek ülkemiz topraklarında askeri
ve idari eğitimden geçirilen çapulcu sürüsüyle
Suriye’nin meşru iktidarını devirmek istemek-
tedirler. Oysa Suriye Halkı’nın ezici çoğunluğu
Esat rejimini desteklemektedir.

ABD’li ve İngiliz ajanların İstanbul’da
“Haliç manzaralı” apartmanlarda verdikleri
eğitimlerle “Esad sonrası rejimin” organize
edildiğini ve yine ABD ve Fransız birliklerinin
bir aydan beri Türkiye’nin Suriye sınırına ko-
nuşlanmış durumda olduğunu yabancı basın-
dan (İngiliz Daily Telegraph, Guardian) öğreni-
yoruz.

Bu karşıdevrimcilerin yüzde 60-70’i başka

ülke vatandaşıdır. Bir kısmı da Türkiyeli…
Bunlar, nerede bir Ortaçağcı hareket başladı
oraya gönderilen gezginci teröristlerdir. Ço-
ğunluğu ise hırsızlık, ırza geçme, gasp gibi on-
larca adi suça bulaşmış, uyuşturucu bağımlısı
insanlardır. Bir kısmı da El Kaidecilerden oluş-
maktadır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde ger-
çekleştirdikleri adi suçlarından ve caniyane ey-
lemlerinden dolayı yargılanıp cezaevine konul-
maları gereken bu katillere AB-D Emperyalist-
leri ve yerli işbirlikçileri eskiden “İslamcı Te-
rörist” derken, şimdi “özgürlük savaşçısı”
demektedir.

Adamlar, İnternet sitelerinde dahi merkez
üslerinin “Turkey/Hatay” olduğunu yazmakta-
lar. Dolayısıyla Uluslararası Hukukta tanımla-
nan mülteci kavramı ile bunların uzaktan ya-
kından ilgisi bulunmamaktadır.

Saygıdeğer İzmir Halkı;
Üyesi bulunduğumuz Birleş-

miş Milletlerin 24 Ekim 1970 tari-
hinde toplanan Genel Kurulu’nda
kabul edilen “BM Antlaşması
Doğrultusunda Devletler Ara-
sında Dostça İlişkiler ve İşbirli-
ğine İlişkin Uluslararası Hukuk
İlkeleri Konusunda Bildirge”de
bakın ne denmektedir:

“Her Devletin, başka bir
Devletin toprağına saldırı ama-
cını taşıyan, ücretli askerler de
dahil olmak üzere, düzensiz
güçler ya da silahlı grupları ör-
gütlemek veya örgütlenmelerini
teşvik etmekten kaçınma yü-
kümlülüğü vardır.

“Her Devlet, bir başka Devletin içindeki
sivil mücadele hareketleri ya da terörist ha-
reketleri örgütlemek, kışkırtmak, bunlara
yardımda bulunmak ya da bunların içinde
yer almaktan ya da bu tür hareketlerin yü-
rütülmesine yönelik olarak kendi toprakları
içinde yürütülen örgütlü etkinliklere rıza
göstermekten, bu paragrafta sözü edilen ha-
reketler güç tehdidi ya da güç kullanımı
içerdiği zaman, kaçınmakla yükümlüdür.”

Siyasi iktidar, uluslararası hukuku açıkça

çiğnediği gibi, iç hukuktaki düzenlemeleri de
hiçe saymaktadır. Anayasa’nın 87 ve 92’nci
Maddeleriyle; Savaş ya da Savaş Hali ilanına
ancak TBMM’nce karar verileceği öngörülm-
üştür. Yine TCK’nin 304 ve 306’ncı Maddele-
rinde; “Savaşa Tahrik” ve “Komşu Devlete
Karşı Hasmane Hareket” suçları düzenlen-
miştir. Ama bunlar, bırakalım bu Hukuka uy-
mayı ve Meclise bilgi vermeyi, ülkemizi em-
peryalizmin “Kasap Satırı” yaparak, “Terö-
rist Devlet” durumuna düşürmüşlerdir. Bu, ay-
nı zamanda VATANA İHANET suçudur.

Ülkemizin, Suriye ile savaş haline getiril-
diği, objektif yayın yapan tüm yerli yabancı
medya tarafından, namuslu bilim insanları tara-
fından kabul edilmektedir. Aslında; sadece Su-
riye’yle değil, aynı zamanda bu ülkeyi destek-
leyen Rusya, Çin ve İran’la da savaş halindeyiz
şu anda..

ABD’de “Düşünce Kuruluş” denilen em-

peryalist ajan örgütleri, 27 Haziran 2012’de
Washington’da bir araya gelerek “Suriye
Krizi” ile ilgili savaş oyunları oynamışlar ve
Ağustos 2012’den (isan 2013’e kadar bölge-
de yaşanacakları dizayn etmişlerdir. İşte bu
savaş oyununu hayata geçirmek için, yani Tür-
kiye’yi savaş bataklığına hızla çekebilmek için
Gaziantep’teki alçakça saldırıyı uygulamaya
koydular. O bölgede önümüzdeki günlerde de
benzer saldırıların yaşanacağı kuvvetle muhte-
meldir.

Saygıdeğer İzmir Halkı;
İçine çekildiğimiz bataklık ortadadır. Em-

peryalistlerin Suriye’de işleri bitince önce
İran’a sonra da ülkemize yönelecekleri açıktır.
Dahası AB-D Emperyalistleri, Suriye’de elde
edecekleri başarı ile tüm Ortadoğu’da ve dola-
yısıyla ülkemizde de bir Alevi-Sünni çatışması-
nın, Arap-Kürt-Türk boğazlaşmasının temelle-
rini atmaktalar. Böylece tüm bölge savaşın içi-
ne çekilecek ve Ortadoğu’da “sınırlar yeniden
çizilecek”tir.

Herkes bunu çok iyi görüyor. Ama bir tek
AKP, Cemaatçi medya ve Parababaları gör-
mezden gelmektedir. Bu kesimlerin tamamı,
sırf Amerika’nın desteğini almak ve biraz daha
iktidarda kalabilmek için bu politikaları uygu-
lamaktadırlar. Ya da önceki CIA Başkanı
Leon Panetta’nın 5 günlük sır Ankara zi-
yaretinde önlerine konulan dosyalarının de-
şifre edilmemesi için bu ihanet bataklığında

debelenip durmaktadırlar. Çün-
kü onlarda vatan, millet sevgisi, in-
san yaşamının kutsallığı gibi er-
demlerden eser yoktur.

AB-D Emperyalistleri ve yerli
işbirlikçilerinden kimse hesap so-
ramıyor. Uydurma gerekçelerle
başlattıkları CIA operasyonlarıyla
Türk Ordusu’nun Antiemperyalist,
Mustafa Kemalci, Yurtsever, Laik
subayları Silivri toplama kampında
tutulmaktadır. Öyle ki, bu durum
Yunan basının dahi diline düşmüş
ve “Türk Ordusunun subayları
tutuklandıktan sonra direnci za-
yıfladı” şeklinde yazılar yazılma-
ya başlanmıştır.

Ancak Batılı Emperyalistlerden tıpkı Birin-
ci Kuvayimilliye’de olduğu gibi hesap sorula-
caktır. Halkların arasına sokulmak istenilen kin
ve düşmanlık tohumları eninde sonunda yeşe-
remeden yok olacaktır. Çünkü Emperyalistler
tarafından kışkırtılmadığı sürece hiçbir halkın
başkasıyla herhangi bir sorunu olamaz. Halklar
kardeştir. 01.09.2012

Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü

Emperyalistler, Dünya Barış Günü’nde de halklara
kan kusturmaya devam ediyorlar

1 Eylül’de emperyalistlere karşı alanlardaydık

Üç Şehitleri Andık
01 Eylül Cumartesi günü saat 18.30’da İzmir Fuarı 9 Eylül kapısında hem Dünya Barış

Günü’nü kutladık, hem de 1978 01 Eylül’ünde Ankara-Şentepe’de katledilen 3 Şehitleri-
miz; Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşları andık.

Basın açıklamasını İl Başkanı’mız Av. Tacettin Çolak yaptı.
Eylem sırasında sık sık, “Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol”, “Gün Gelecek Devran

Dönecek AB-D Halklara Hesap Verecek”, “Katil AB-D Suriye’den Defol”, “Katil AB-D
Halk Düşmanı AKP”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”
sloganları atıldı. Eylem, atılan sloganların ardından alkışlarla sona erdirildi.

İzmir’den Kurtuluş Partililer
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A
nne olmak dünyanın en güzel şeyi… İşte bu güzel şey, çocuk
yaşta anne olup bir çocuğun sorumluluğunu alıverince bir eziye-
te dönüşebiliyor. Kendi de daha çocuk olan bu anneleri bunalıma

sürükleyebiliyor.
Peki niye çocuklar anne oluyor, olmak zorunda kalıyor?
Özellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, Kürt illerin-

de, halkımızın eğitim ve bilinç düzeyinin daha düşük olduğu bu illerde,
çocuk yaşta anne olanların sayıları kaygı verici boyutta. Küçük yaştaki
kız çocukları, berdel, akraba evliliği, tecavüz gibi olaylar yüzünden çok
küçük yaşlarda evlenmek zorunda kalıp anne olabiliyor.

Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, bulunduğu
bölgedeki diğer illere de hizmet veriyor. Bu yüzden bu hastanedeki do-
ğumlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin durumu hakkında bize
fikir veriyor.

Yılda 20 bin doğumun gerçekleştiği hastanenin verilerine göre,
2010 yılından bu yana 18 yaşın altında bin 286 çocuk doğum yaptı.
2010 yılında 573, 2011 yılında 520, 2012’nin ilk 8 ayında 193 olmak
üzere toplam bin 286 çocuk, anne oldu. Bu dönemde 13 yaşındaki 20
çocuğun da anne olduğu bildirildi. Tabiî
bu rakamlar hastane rakamlarıdır. Diğer
hastanelerde ve daha da önemlisi evler-
de yapılan doğumlar bu rakamlara dahil
değildir.

Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hasta-
lıkları Hastanesi’nde görevli Operatör
Dr. Yunus Çavuş, çocukluktan ergenli-
ğe geçiş dönemine adölesan dendiğini
ve 10-19 yaşları arasındaki çocukları
kapsadığını belirtiyor. Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’da adölesan gebeliklerin
sık görüldüğünü ifade eden Dr. Çavuş,
adölesan gebeliklerine çocukluk gebeliği de denildiğini ve bu tür gebe-
liklerde sağlık sorunlarının çok daha fazla yaşandığını vurguluyor. Kü-
çük yaşta gebeliklerde düşük ve sakat bebek oranının yüksek oldu-
ğunu belirterek, erken doğum, gebelik zehirlenmesi ve düşük ağırlıklı
doğum riski bulunduğunu bildiriyor.

Çocuk yaşta yapılan doğumlarda anne ve çocuğun hayatını tehlike-
ye sokabilecek komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Buna bir de doğum
öncesi bakımın doğru düzgün yapılmadığını eklersek ortaya gerçekten
vahim bir tablo çıkıyor.

Çocukluktan ergenliğe yeni adım atmış çocuk anneler, çocuklarını
kucaklarına aldıklarında psikolojik olarak da travma geçiriyorlar. 17 ya-
şındaki K. Y. tarafından kaçırılan ve 14 yaşında anne olan S. T., doğum
sırasında annesini yanına isteyerek ağladığını ve şoku doktorların yardı-
mıyla atlattığını söyledi. “Korku ve heyecandan dolayı halen annelik
duygusunu hissedemedim. Kucağımdaki çocuğu doğurduğuma hâ-
lâ inanamıyorum. Oyuncak bebek gibi duruyor.” diyor. (Günlük ga-
zeteler)

Bir kadının yaşayabileceği en güzel mutluluk olan annelik, işte böy-
le bir durumda arzulanan bir şey olmaktan çıkmakta, bu çocukların be-
dence ve psikolojik olarak travma geçirmesine neden olmaktadır.

Çocukların gelişiminde en önemli dönem 0-2 yaş dönemidir. Ço-
cukların dil gelişimi anneleri sayesinde olur. Çocuk, annesinin kelime
haznesi ne kadar genişse o kadar çok kelime duyar ve öğrenir günlük ha-
yatında. Ve bu, çocuğun hem beyin hem dil gelişimini olumlu etkiler.
Kendisi daha çocuk olan, eğitimini tamamlamamış olan çocuk anneler,
çocuklarına bu anlamda da katkı sunamayacaklardır.

Ayrıca çok erken yaşta büyük sorumlulukların altına girmek, çocuk
yaştaki anneleri fiziken ve ruhen yıpratacaktır. Yaşamdan zevk almayan,
dünyası evi ve çocukları olan bu genç anneler, dört duvar arasında dün-

yadan bihaber yaşayıp gideceklerdir.
Zorunlu eğitimin 8 yıl olduğu dönemde bile kız çocukları bu eğitimi

tamamlar tamamlamaz evlendiriliyordu. Çocuk anne sayısı yukarıda da
söylediğimiz gibi yüksektir bu dönemde ne yazık ki. Ama yine de 8 yıl-
lık eğitim en azından kız çocuklarının 5’inci sınıftan sonra evlenmeleri-
nin önüne geçmiştir. Çok küçük yaşlarda evlenmeyi bir ölçüde de olsa
engellemiştir.

Ancak Tayyipgiller’in 8 yıllık zorunlu eğitimi kaldırırarak 4+4+4
Kademeli Eğitim Sistemini dayatmasıyla çocukların 4’üncü sınıftan
sonra okuldan ayrılabilmesinin (dışarıdan devam etme adı altında) önü
açıldığı için çocuk yaşta yapılan evlilikler yine artacaktır. Dolayısıyla
çocuk annelerin sayısı da artacaktır.

Her çocuk çocukluğunu yaşamalıdır. Çocuklar savunmasızdır, kendi
güçlerini aşan olaylar karşısında çaresizdir-güçsüzdür. Bu yüzden ko-
runmaları gerekir. Hakları vardır, bu hakları onlara sağlamak, haklarını
korumak gerekir.

Tayyipgiller iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve kadın cina-
yetleri arttı. Yine Tayyipgiller iktidarında kadın ve çocuklara yönelik

cinsel istismarlar da arttı. Gün geçmi-
yor ki, televizyonda ya da günlük gaze-
telerde bir kız çocuğunun bir grup sa-
pık-sapkın tarafından cinsel istismara
uğradığı haberlerini görmeyelim. Üste-
lik olaylar açığa çıktıktan sonra mağ-
durlar hakkında, “kendi isteğiyle 10
kişinin tecavüzene uğramıştır” gibi
insanın kanını donduran kararlar çıka-
biliyor Tayyipgiller’in yargısından.

Bu iktidar insana, çocuğa, kadına,
işçiye, Mehmetçik’e, tarihe, doğaya,
memleketine zerre kadar değer vermi-

yor. Yaşanan trajedilerde verilen hiçbir ciddi, caydırıcı ceza yok. Onlar
Ortaçağın özlemi içindeler. Bu yüzden de şimdiden getirdikleri yasalar-
la kız çocuklarının okumasını engellemek istemekteler. Okurlarsa da
İmam Hatiplerde beyin tutulmasına uğratarak kendilerine gönüllü köle,
hizmetkâr yaratmak istemekteler. Onlar halkımız okusun, bilinçlensin
istemezler. Kendilerine daha kolay oy davarı yaratırlar böylece. Bu yıl
4+4+4’ün uygulamaya geçirilmesiyle 697 tane yeni İmam Hatip Orta-
okulu açıldı. 15 yıl aradan sonra ortaokul bölümüne kayıt almaya başla-
yan imam hatip okullarına 98 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Tayyipgiler’in bütün tepkilere rağmen ısrarla uygulamaya koyduğu
eğitimde 4+4+4 sistemi, önümüzdeki yıllarda meyvelerini verecek. Ta-
biî güçlü bir halk hareketiyle iptal edilmezse. Görünen o ki, kafadan
gayri müsellah nesiller yetişecek. Kız çocuklarının okullaşma oranı dü-
şecek. Çocuk yaşta evlilikler artacak. Dolayısıyla çocuk yaşta annelik-
ler de artacak.

Çocuk yaşta annelerin olmaması için, bütün çocuklarımıza yeteneği
doğrultusunda istediği eğitim verilmeli. Eğitim kreşten üniversiteye ka-
dar ücretsiz olmalı. Çocuk yaşta evlilikler sözde değil özde yasaklan-
malı, ciddi yaptırımları olmalı. Yurt çapında eğitim seferberliğiyle ce-
halete ve gerici güçlere savaş açılmalı. Cinsel istismar suçu idamla ce-
zalandırılmalı.

Tayyipgiller’den ya da ABD’nin herhangi başka bir taşeronundan
bunları beklemek ölü gözünden yaş beklemektir. Halkımızın örgütlü
mücadelesiyle Demokratik Halk İktidarı’nda özlemini duyduğumuz
insanca yaşama kavuşacağız. O zaman anne olmak her kadının bileye-
rek istediği bir şey olacak. Ve her kadın çocuğunu kucağına aldığında
onu büyütmek, koruyup kollamak için yeterince yetişkin olduğunu du-
yumsayacak, sımsıkı sarılacak yavrusuna. Çocuklar doyasıya çocuklu-
ğunu yaşayacak.�

A
BD ve AB Emperyalistleri nereye
adım atmışlarsa kan, gözyaşı ve
acıları da beraberinde götürmüş-

lerdir. Adım atılan her yerin kaderi haline
gelmiştir ölümler, katliamlar. İnsanlık
düşmanı Emperyalistlerin amaçları belli:
Halkları yıldırmak, başını kaldıramaz, se-
sini çıkartamaz, adımını atamaz hale ge-
tirmek; böylece de emperyalist sömürüle-
rine sorunsuz devam edebilmek. İşte bu
aşağılık amaçlarını gerçekleştirmek için-
dir AB-D Emperyalistlerinin Suriye’de
giriştiği katliamlar. 1000 ülkeli bir dünya
oluşturmak amaçlarına ulaşmada bir di-
ken olarak gördükleri içindir Suriye Hal-
kına ve önderlerine yönelik saldırıları.
Farklı dinden, mezhepten ve ırktan insan-
ların yıllardır birlikte yaşadığı ve laik, an-
tiemperyalist bir hat izlediği içindir Suri-
ye Halkına ve önderliğine düşmanlıkları.
Emperyalizmin Ortadoğu’daki bekçi kö-
peği İsrail’e karşı net bir tavır aldığı için-
dir Beşşar Esad’ı yok etmek istemeleri.

“İstedikleri kadar ambargo uygula-
sınlar, herkes şunu bilmeli ki biz asla
onurumuzu, ulusal egemenliğimizi ve
kişiliğimizi bir ekmek parçası için sat-
mayacağız. Sonuna kadar direniriz.
Bunu herkes görecek. Üç-beş dolar için
teslim olacak halimiz yok. İstedikleri
kadar ambargo koysunlar asla sonuç
alamayacaklar.” dediği, satılık olmadık-
larını tüm dünyaya gösterdiği içindir, Su-
riye Halkının Önderi Beşşar Esad’a olan
kinleri.

“Ben kişisel olarak koltuğu düşün-
müş olsaydım Amerikan telkin ve tali-
matlarını yerine getirirdim. Petro-do-
larların peşinde koşardım ve kendi il-
kelerim ve ulusal tutumumdan vazge-
çerdim. Ama daha önemlisi ülkemde
füze kalka-
nı kurması-
na izin ve-
rirdim.” de-
diği; onuru-
nu her şeyin
önüne koy-
duğu içindir
Beşşar Esad
ve diğer yö-
neticilerine
karşı girişi-
len katliam-
lar. Onlar istiyor ki ülkelerin yöneticileri,
Tayyipgiller gibi, Suudiler gibi, Arap Hal-
kının başına bela krallar gibi, şeyhler gibi
koyun olsunlar, her denilene, kuburdan
aşağı süpürülmemek için evet desinler, gel
deyince gelsinler, git diyince gitsinler, kı-
sacası çok rahat satın alınabilir olsunlar.

CIA-MOSSAD tarafından düzenlenen
bir bombalı saldırıda, Savunma Bakanı
Davud Racha, Savunma Bakanı Yardımcı-
sı olan Beşar Esad’ın kayınbiraderi Asıf
Şevket, Başkan Yardımcısı Hasan Türk-
mani ve istihbarat teşkilatının Tahkikat
Bölümü Başkanı Hafız Mahluf hayatını
kaybetti. İçişleri Bakanı Muhammed el-
Şaar ve istihbarat şefi Hisham Bekhtiyar
ise yaralandı. Suriye Halkının Önderi
Beşşar Esad günler öncesinden Cumhuri-
yet Gazetesinden Utku Çakırözer’e verdi-
ği röportajda bu tür katliamların kimler ta-
rafından gerçekleştirildiğini açıkladı:

“Herkes şunu anladı ki bu Suriye
içinde bir olay değil. Dışarıdan destek-
lenen bir oyun. Birçok Arap ülkesinden
radikal İslamcı kişi Suriye içine sokula-
rak terör eylemleri yaptırılıyor. Bu te-
röristlerin sınırlardan kaçırılan geliş-
miş silahları var. Dışarıdan gelen çok
da para var.”

AB-D Emperyalistleri para, casus ve
askeri gücüyle Halklara ve ulusal onura
sahip önderlere boyun eğdirmek için vu-
ruyor, yakıyor, yıkıyor ve katlediyor. Suri-
ye Halkına ve önderlerine yönelik bu kat-
liam sonrasında ABD ve AB Emperyalist-
leri, başta bizim Tayyipgiller olmak üzere,
diğer bütün şakşakçıları sevinç naraları

atıyorlar, Esad gitti gidiyor, senaryo ger-
çekleşiyor diye. Senaryo da belli: AB-D
Emperyalistleri, maşaları Tayyipgiller,
Suriye’deki satılık hainler, Arap Halkının
yüz karası Suudiler eliyle, Suriye’de iç sa-
vaş çıkaracak, işbirlikçiler iktidarı eline
alacak, Halklar birbirine kırdırılacak, Su-
riye parçalanacak, arkasından İran’a el
atılacak, leş yiyiciler İran’ı da karıştıra-
cak, sıra Türkiye’ye gelecek, en az üçe
bölünecek Türkiye ve 1000 ülkeli dünya
senaryosu hayata geçecek.

Ama Emperyalist kan içicilerin senar-
yolarına karşı Halklar da kendi senaryola-
rını hayata geçirdiler bugüne kadar. Bun-
dan sonra da hayata geçecek Halkların
kendi senaryoları… Tâ ki emperyalist sal-
dırganlar dünya üzerinden silininceye ka-
dar. Halklar kendi senaryolarını emperya-
list saldırganlığa karşı direnmek, bu sal-
dırganlığa karşı mücadeleyi yükseltmek
üzerine yazdılar. Ve tarih göstermiştir ki,
insanlık düşmanı sömürgenlere karşı dire-
nen, isyan eden ve bu canavarlıklara karşı
mücadele eden Halklar her zaman zafere
ulaşır. İşte Irak Halkının hiç değilse bir
bölümü direniyor, işte Afgan Halkı her
geçen gün AB-D Emperyalistlerine Afga-
nistan topraklarını dar ediyor. Suriye Hal-
kı da AB-D Emperyalist canavarlarının
niyetlerini gördü, önderlerinin arkasında
birlik oldu ve gelen her türlü saldırılara
karşı direneceğinin ve mücadele edeceği-
nin sinyalini verdi Emperyalist güruha.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak ilk baş-
tan itibaren AB-D Emperyalistlerinin Su-
riye oyununu gördük, bu oyunu açık ettik
ve her zaman Suriye Halkının yanında ol-
duğumuzu gösterdik. Bundan sonra da
Suriye Halkının yanında olmaya devam
edeceğiz. Bu son saldırılarda hunharca

katledilen
Suriye Hal-
kının yöneti-
cileri için
yüreğimiz
Suriye Hal-
kıyla birlikte
acıdı. Bu
katliamları
gerçekleşti-
ren katillerin
bizim ülke-
mizde CIA

ve MOSSAD tarafından eğitiliyor olması
acımızı daha da büyütüyor. Maalesef ül-
kemizi yönetmekle AB-D Emperyalistleri
tarafından görevlendirilen Tayyipgiller,
“kişisel olarak koltuğu düşün”en “Ameri-
kan telkin ve talimatlarını yerine getir”en,
“Petro-dolarların peşinde koşa”n “ve ken-
di ilkeleri”nden “ve ulusal tutum” dan
vazgeçen, “Ama daha önemlisi” ülkemiz-
de “füze kalkanı kurmasına izin ver”en sa-
tılmışlar takımından. Bunlar ruhlarını AB-
D Emperyalistlerine üç günlük dünyada
saltanat sürmek için satmış durumdalar. O
yüzden Tayyipgiller topraklarımızda ya-
şayan Halkları temsil etmiyor. Tayyipgil-
ler AB-D Emperyalistlerinin taşeronu,
maşası, sözcüsü, hınk deyicisidir. Halkla-
rımız Suriye Halkıyla dosttur ve bu böyle
kalacaktır.

Suriye Halkının başı sağolsun. Bu acı
günleri atlatacaktır Suriye Halkı. Çünkü
biliyoruz ki “Yürek ve akıl bir iş üstünde
yoğunlaşırsa bu dünyada hiçbir şey im-
kansız değildir.” Bunu, Türk ve Kürt
Halkları Emperyalist 7 Düvele Karşı mü-
cadeleyi zaferle taçlandırarak kanıtladı.
Bunu Küba Halkı kanıtladı. Bunu Venezü-
ella Halkı kanıtladı. Bunu Vietnam Halkı
kanıtladı…

Suriye Halkı da yüreğini ve aklını,
Emperyalist saldırganlığa son verip bu
saldırganlığa karşı mücadeleyi yükseltme-
ye yoğunlaştırdığı zaman görecektir zafe-
rin imkânsız olmadığını. 20.07.2012

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

G
aziantep’ten gazetemizin okuru olan bir
arkadaşımızın, bizlere göndermiş olduğu
mail, bölgede yaşananların bir kez daha

burjuva basınında anlatıldığı gibi olmadığını
kanıtladı. “Özgür Suriye Ordusu” askerlerinin
Suriye Halkına amansızca saldırdıklarını, ka-
dın, çocuk, yaşlı demeden katlettiklerini ortaya
koyuyor.

Arkadaşımızın ailesinin Suriye’ye sınır köy-
lerinden birinde yaşıyor olması ve bu nedenle
köylülerin Arapça biliyor olmaları nedeniyle
olayları tüm gerçekliğiyle görmüş, duymuş. Ya-
şadıklarını şöyle anlatıyor:

İşyerinde arkadaşlarım sürekli olarak Suriye
meselesi üzerine tartışırlardı. Ben bu tartışma-
larda sürekli olarak Beşşar Esad’ı haksız bulu-
yordum. Fakat senelik izine ayrıldığımda, köye
ailemin yanına gittiğimde, gördüğüm olaylar
karşısında olayların hiç de burjuva basınında
anlatıldığı gibi olmadığını kendi gözlerimde
gördüm. Esad’ın haksız olduğunu düşünmem-
deki en büyük etkenin, internet kullanamamam
ve Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’ni son za-
manlarda alamamamdan kaynaklı olduğunu dü-
şünüyorum.

Konuya devam edersem bizim köy, Gazian-
tep Karkamış’a bağlı bir sınır köyüdür.

Öncelikle arkadaşlarımı görmek için gitti-
ğim Karkamış ilçesi merkezinde gördüklerime
çok şaşırdım. Bazı siviller, ilçe merkezinde sırt-
larında keleşler, bellerinde tabancalarla gün içe-
risinde ilçenin her tarafında rahatça gezebiliyor-
lardı. Bunların kim olduğunu sorduğumda ise
aldığım cevap beni hayrete düşürdü. Çünkü ald-
ğım cevap bu kişilerin Suriye’den gelen muha-
lifler oldukları ve uzun süredir ilçede bu şekilde
ellerini kollarını sallayarak gezdikleri biçimin-
deydi. Köye ailemin yanına gittiğimde de karşı-
laştığım manzara ilçedekinden hiç mi hiç farklı

değildi.
Köyümüzün sınır köyü olması nedeniyle Su-

riye tarafındaki köyleri rahatlıkla görebiliyor-
duk hatta aynı zamanda çatışmaları sanki orta-
sında kalmışçasına net bir şekilde duyabiliyor-
duk. Köyde geceleri çatışma seslerinden uyku
uyuyamıyorduk.

Yine uyku uyuyamadığım gecelerden biri-
sinde sınırdan biri yaralı olan, iki kişinin bizim
köye doğru koştuğunu gördüm. Sanki birilerin-
den kaçıyorlardı. Yaralı olan, köyümüzden biri-
sine ait mısır tarlasına girerek gizlendi, diğeri
ise köyde bir eve girerek saklanmaya çalıştı.
Onların hemen ardından silahlı 5 kişi koşarak
bizim köye geldiler. Bana, iki tane Esad askeri-
nin kaçtığını, birisinin yaralı olduğunu, onları
görüp görmediğimi sordular. Ben ise onlara
kimseleri görmediğimi söyledim. Bunun üzeri-
ne köyde o iki askeri aramaya koyuldular. Erte-
si sabah gün ağardığında merakla eve saklanan
askerin durumunu sormak için komşumuzun
evine gittim. Komşumuz evine saklanan askeri,
polise teslim etmiş. Daha sonra aldığımız bir
habere göre, muhalifler bu askeri polislerden
alarak sınırda bir ağaca asmışlar. Amcamın oğ-
luyla birlikte sınıra gittiğimizde gerçekten de
askeri ağaca asmışlardı. Bu olay üzerine o gece
gördüklerimi ve yaşadıklarımı amcaoğluna an-
lattım. Daha sonra mısır tarlasına kaçan yaralı
askeri merak ettiğimiz için gizlice mısır tarlası-
na gittik. Tarlada biraz aradıktan sonra bu aske-
rin cansız bedeniyle karşılaştık. Gördüğümüz
kadarıyla kan kaybından ölmüştü. Hiçbir şey
yapamadan oradan uzaklaştık. Çünkü muhalif-
ler şehir devriyesi gibi her yerde silahlarıyla do-
laşıyorlardı.

Daha sonraki günlerden birinde birkaç aile-
nin gizlice bizim köye geldiklerini gördük. Yan-
larına gittiğimizde kadının birinin kan revan

içinde olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sordu-
ğumda, muhaliflerden kaçarken kucağındaki
bebeğine kurşun isabet ettiğini söyledi. Kurşun,
bebeğin tam kafasına isabet etmiş ve hemen
oracıkta annesinin kucağında can vermiş. Çocu-
ğun nerede olduğunu sorduğumuzda ilerideki
bir zeytin ağacını gösterdi. Kadıncağız feryat
ediyordu, kendini paralıyordu. Büyük ihtimalle
kaçabilmek için bebeğini ağacın altına öylece
bırakmıştı. Sakinleştiğinde neden kaçtıklarını,
neler olduğunu sorduğumuzda bir yandan ağlı-
yor, diğer yandan anlatıyordu. Bir gün önce ev-
lerini muhalifler basmış ve kocasına muhalifle-
rin safına geçmesini söylemişler. Eşinin bu tek-
lifi kabul etmeyerek muhaliflere karşı gelmesi
üzerine eşini kurşuna dizmişler. Bu esnada tam
da o ortamda bulunan yedi yaşındaki küçük oğ-
lunun korkarak evden kaçtığını ve onu bulama-
dıklarını anlattı. Ertesi gün ailelerin yanına git-
tiğimizde o kadın orada yoktu. Sorduğumuzda,
kaybolan oğlunu bulmak umuduyla tekrardan
sınırın diğer tarafına geçtiğini öğrendik.

Oradaki ailelerin anlattıklarına göre, Esad’a
destek veren ailelerin çocuklarını, muhalifler,
benzin içirerek ağızlarına ateş atıp yakıyorlar-
mış. Zengin ailelerin ise çocuklarını kaçırarak
yüklü miktarlarda para ve silah istediklerini
söylediler.

Ben oralı olduğum ve daha önceden bildi-
ğim için sınırda bir kuş uçamazken şimdilerde
kimin girip çıktığının belli olmadığını gördüm.

Anlatılan bir başka olaya göre, bir kişi sınır-
dan geçerken çuvaldan silahı düşürmüş, herkes
görmüş fakat kimsenin bir şey dememesi üzeri-
ne, o kişi de hiçbir şey olmamış gibi silahı yer-
den alarak çuvalına koyarak yoluna devam et-
miş. 11.09.2012

Gaziantep’ten
Bir Kurtuluş Yolu Okuru

Halkların kanıyla beslenen AB-D
Emperyalistleri cellâtlarına ve işbirlikçi

hainlerine emir verdi: Suriye düşsün artık!

Çocukken anne oluvermek

Suriye sınırında neler yaşanıyor?
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Saat 19.00’da Karşıyaka İZBAN istas-
yonunda bir araya gelen Halkın Kur-
tuluş Partisi İzmir İl Örgütü üyeleri,

sloganlarla yürüyüş yaparak, çarşı iskele
girişine kadar yürüdüler burada parti adına
İl Sekreteri Levent Çelik bir Konuşma yap-
tı. ÇELİK konuşmasında , “İzmir’in Kurtu-
luşunun sadece emperyalistlere karşı veril-
miş olmadığını, aynı zamanda yerli işbirlik-
çilere karşı da verilmiş bir mücadele oldu-
ğunu” söyledi. Eylem sırasında İzmir halkı
alkışlarla ve sloganlara katılarak destek
verdi. Eylem boyunca sık sık; “Yeni Sevr’e
Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş
Savaşı’mız”, “Emperyalistler İşbirlikçi-
ler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün
Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller
Halka Hesap Verecek”, “Kahrolsun
ABD-AB Emperyalizmi”, “Suriye Halkı
Yalnız Değildir”, “Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganları atıldı.

İzmir İl Örgütünün Yaptığı açıklama ek-
tedir:

9 Eylül Emperyalistlere Karşı
Kazanılan Bir Zaferdir

Yeni Zaferler Kazanmak
Görevimizdir

Birinci Kurtuluş Savaşı’nın başlaması-
na neden olan en önemli olaylardan bir ta-
nesi, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalidir.
Kuvayimilliye’nin örgütlenmesi ve Kurtu-
luş Savaşı’na tüm ulusumuzun fedakârca
ve kararlıca katılımıyla önderliğin bağım-
sızlıktan ödün vermeyen kararlı tavrı birle-
şince ZAFER kaçınılmazdı.

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın taçlandı-
rılması da İzmir’den emperyalistlerin deni-
ze dökülmesi ile olmuştur.

Yedi düvele karşı başarılı bir Kurtuluş
Savaşı veren Türk ve Kürt Halkı, devrimci
Sovyet İktidarının desteğiyle 30 Ağustos’ta
kazandıkları büyük zaferi an geçirmeksizin
sürdürüp 9 Eylül’de emperyalist bozuntula-
rını geldikleri yere göndermişlerdir.

Emperyalistlerin o dönemde yerli işbir-

likçileri gericilerdi. Tarihten ders alınması-
nı gerektiren bu tabloyu iyi görmemiz gere-
kiyor. Çünkü bugün de topraklarımızda ay-
nı o tablodaki oyun yeniden oynanıyor. Bu-
nu görüp bilince çıkarıp mücadele etmek
gerekir. Günümüzde de AB-D Emperyalist-
leri Yeni Sevr’i dayatmakta, gafiller ve ha-
inler de onlara uşaklık etmektedir. Toprak-
larımız üç parçaya bölünmek istenmekte ve
bunu başarmak için çeşitli oyunlar oynan-
makta, AB-D Emperyalistlerinin Haçlı se-
ferine karşı çıkanlar cezalandırılmaktadır.

Ordu “Ergenekon ve Balyoz Davası”
operasyonlarıyla zayıflatılmakta, emperya-
listlerin oyunlarına karşı çıkan Mustafa Ke-
malci, yurtsever, antiemperyalist subaylar
tasfiye edilmektedir. Bu operasyonlardan
bilim insanları, aydınlar
da nasibini almakta, ül-
kede korku imparator-
luğu kurulmaktadır.

Emperyalistleri kov-
duğumuz bu topraklar-
da emperyalist ajanlar,
CIA ve gerici örgütler
cirit atmakta, toprakla-
rımızda kurdukları
kamplarda Şeriatçı te-
rörist yetiştirip dost Su-
riye topraklarında katli-
am yaptırmaktadırlar.

AB-D Emperyalistleri “Büyük Ortado-
ğu Projesi”ni adım adım yaşama geçirmek-
tedir. Suriye olayı bunun bir parçasıdır.
Topraklarımızda Füze Kalkanı kurulmasına
izin verenler şimdi de Suriye’yi iç savaşa
sürükleyerek “CIA İslamı Sünni Cephe”
oluşturmakta sakınca görmüyorlar. Çünkü
Pentagon’da planlanan senaryolar yaşama
geçirilmekte, “El Kaide, Müslüman Kar-
deşler” gibi emperyalistlerin çıkarlarına do-
kunmayan şeriatçı örgütlere kucak açılmak-
tadır.

Birinci Kurtuluş Savaşı’nda nasıl Orta-
çağcı gericiler emperyalistlerin müttefiki

oldularsa ve Vahdettin ile birlikte Kuvayi-
milliyecilere savaş açtılarsa bugün de AB-
D Emperyalistlerinin vurucu gücü olarak
ihanetlerini sürdürmektedirler. Uşaklıkta sı-
nır tanımamakta ve ideolojilerini yaymak
için her tür aracı kullanmakta ve okulları
imam hatiplere çevirerek çocuklarımızı
müritleştirmek istemektedirler. Çocukları-
mızı ve gençlerimizi de emperyalistlere
uşaklık edecek anlayışla yetiştirerek gençli-
ğimizin devrimci geleneğini yok etmek is-
temektedirler.

Birinci Kurtuluş Savaşı’nda emperya-
listlere uşaklık yapan Padişah ve şürekâsı
nasıl vatana ihanet ettilerse bugün de Tay-
yipgiller AB-D Emperyalistlerinin Ortado-
ğu’da koçbaşlığını yaparak vatana ihanet
etmektedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar sürgit bu böyle
gitmez. Halklarımız birleşik bir güç haline
gelip emperyalistler ve yerli uşaklarına

mutlaka dur diyecektir. Bu toprakların mü-
cadele geleneğinde hainlere dur diyecek
yürekli, onurlu insanlar çıkmıştır. Bu gele-
nek ikinci Kurtuluş Savaşı’yla Partimizin
önderliğinde mutlaka zafere ulaşacaktır.
Emperyalistler bu topraklardan kovulacak
ve işbirlikçi hainler cezalandırılacaktır.

Bu topraklarda 9 Eylül bir gelenektir.
Yeni 9 Eylüller gerçek devrimcilerin karar-
lı, onurlu duruşu ve halklarımızı örgütleyip
mücadele etmesiyle başarılacaktır. 9 Eylül
2012

Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü

HKP İzmir İl Örgütü İzmir’in Kurtuluşunun
90’ıncı yılını kutladı

Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi plandaki temsilcisi Tayyipgiller,
eğitim alanına da el atarak yeni düzenlemeler yaptı. Dünya görüşü
gereği eğitim alanını Ortaçağ karanlığına çevirip nihai hedefi olan,

“Dindar ve kindar nesil yetiştirme” uygulamalarına başladı. Kurtuluş Par-
tisi de buna karşı her yerde eylemlerle tepki gösterdi.

Antalya’da Eğitim-iş Sendikası’nın çağrısıyla 08.10.2012’de bir ara-
ya gelerek Attalos Heykeli önünden, Kışlahan Oteli’ne kadar yürüyüş ya-
parak 4+4+4 Kesintili Eğitim Modelini protesto ettik.

Antalya’dan
Kurtuluş Partililer

4+4+4’e karşı tepkiler
Ankara Batıkent’te de yükseliyor!

Tayyipgiller Hükümetinin Ortaçağcı, ırkçı eğitim anlayışlarını okul-
lara sokmak için ortaya çıkardıkları 4+4+4 Kademeli Eğitim Siste-
mine karşı, içinde Partimizin de yer aldığı “Batıkent Emek ve De-

mokrasi Güçleri” Batıkent Halkının da desteğiyle 13 Eylül günü bir ba-
sın açıklaması yaptılar.

Açıklama öncesi Anıt İş Merkezi önünde toplanan Batıkentliler, coş-
kulu bir şekilde sloganlar eşliğinde yolu kapatarak metro önüne yürüyü-
şe geçtiler.

Çevredeki insanların olumlu tepkileriyle gerçekleştirilen kitlesel yü-
rüyüş sırasında atılan “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka He-
sap Verecek”, “Çocuk Gelin İstemiyoruz”, “Çocuk İşçi İstemiyoruz”,
“Yaşasın Demokratik, Laik, Anadilde Eğitim”, “Gerici Eğitime Ha-
yır” sloganlarıyla sistemin ırkçı ve gerici yönü vurgulandı.

Metro önünde yapılan basın açıklamasında, “Emek ve Demokrasi
Güçleri”nde yer alan grupları temsilen her gruptan bir kişi en önde durdu.

AKP iktidarının, 4+4+4 olarak adlandırılan sistem ile tüm toplumu mağ-
dur ettiğini, içinden çıkılamaz bir duruma soktuğuna değinen Eğitim-Sen
Temsilcisi, ayrıca çocukları gerici, ırkçı bir eğitim sistemiyle yetiştirme-
yeceklerini, eğitimin demokratik, laik, anadilde, eşit, parasız ve bilimsel
olması gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından 15 Eylül’de yapılacak olan 4+4+4 Mi-
tingine çağrı yapılarak, aynı coşkuyla bütün Batıkentlilerin gerici eğitime
karşı alanlarda olması gerektiği vurgusu yapılarak eylem sona erdirildi.

***

Kardelen Ortaokulu İmam Hatip Olmasın!

Batıkent Kardelen İlköğretim Okulu, İmam Hatip Ortaokuluna dön-
üştürüldü. 4+4+4 düzenlemesi kapsamında ortaokula dönüştürülen
Kardelen İlköğretim Okulunda yer alan iki binadan bir tanesi imam

hatip eğitimi verecek.
Çocuklarının demokratik, laik eğitim görmesini isteyen veliler tara-

fından yapılan imza kampanyasıyla tepkilerin ilk adımı atıldı. Batıkent’in
bütün işlek noktalarına kurulan stantlarla hem okulun durumu Batıkent
Halkına duyuruldu hem de ilgili vatandaşların da desteğiyle bir günde
4586 imza toplandı. Toplanan imzaların İl Milli Eğitime teslim edilme-
sinden önce yapılan basın açıklamasına sadece veliler değil öğrenciler ve
tüm Batıkent Halkı da destek verdi.

Veli Temsilcisi Yoldaş’ımız Sultan Kıran yaptığı açıklamada, “Ço-
cuklarımızın gelecekleri 4+4+4 düzenlemesi ile karartılmak isten-
mektedir. AKP İktidarının “Dindar ve Kindar Gençlik” yetiştirmek
için gündeme getirdiği bu düzenleme ile Demokratik, Laik eğitim ta-
mamen ortadan kaldırılmaktadır. Düzenlemenin gerçek amacı bu-
dur.” diyerek, 4+4+4 eğitim sisteminin sadece 5+3+4 eğitim yıllarının
değişiminden ibaret olmadığı asıl amacın Ortaçağcı, gerici, ırkçı eğitimin
uygulanması olduğunu vurguladı.

S. Kıran konuşmasını bitirirken “Şimdi okulumuz için veli, öğrenci,
öğretmen demeden hep beraber sesimizi yükseltme, bir araya gelme
zamanıdır.

“Şimdi KARDELE( ORTAOKULU’nda İmam Hatip oluşturul-
masına HAYIR deme zamanıdır!

KARDELE( ORTAOKULU İMAM HATİP OLMASI(! OKU-
LUMA DOKU(MA!” sözleriyle bütün Batıkentlileri, çocuklarını ve on-
ların geleceklerini kurtarmak için destek olmaya çağırdı.

“Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”,
“Okuluma Dokunma”, “Gerici Eğitime Hayır” sloganlarının gür bir
sesle atıldığı eylem boyunca ve konuşma sırasındaki alkışlarla coşku dile
getirildi.

Açıklamanın ardından velilerden kurulan bir heyet ile toplanan imza-
lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İmam Hatiplere kayıtları çoğaltabilmek için ikametgâha bakmaksızın
açılan kayıtlara karşı açılan İmza Kampanyası devam ediyor. Okulun
önünde ve Batıkent çevresinde stantlar kurulmaya, imzalar toplanmaya
ve 16 Eylül Pazar günü Saat 17.00’da Kardelen Ortaokulunda yapılacak
Basın Açıklamasına çağrılar sürüyor.

“İmam Hatip Sınıfları Kapanana Mücadele Edeceğiz. Yılmayaca-
ğız!” diyen veliler sonuç alana kadar seslerini duyurmak için ellerinden
geleni yapacaklarını söylüyor, bütün Batıkent Halkını desteğe çağırıyor!

Ankara-Batıkent’ten
Kurtuluş Partililer

İnternet üzerinden örgütlenen KPSS İP-
TAL EDİLSİN GRUBU ve AYÖP(Ata-
ması Yapılmayan Öğretmenler Platfor-

mu), KPSS’de yaşanan kopya olayını pro-
testo etmek için 29.07.2012 Pazar günü, İz-
mir’de Gündoğdu Meydanı’nda, Ankara’da
Sakarya Meydanı’nda, İstanbul’da ise Ga-
latasaray Lisesi önünde bir araya gele-
rek basın açıklaması yaptı.

“A-B-C-D-E Kopyacı, Şifreci
AKP”, “KPSS İptal, Ali Demir İstifa”,
gibi sloganları atarak yürüyen gruba halkı-
mız da alkışlarla ve sloganlara katılarak yo-
ğun bir ilgi gösterdi.

İzmir’de grup adına Ataması Yapıl-
mayan Öğretmenler Platformu
(AYÖP) İzmir İl Temsilcisi Volkan
Erol, basın açıklamasını gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamalarda, “Neredeyse her
yıl bir skandala imza atan ÖSYM’nin
bu yıl da bu geleneği sürdürdüğü, daha
2 yıl önce polislik sınavında soruların
cemaat dershanesi tarafından servis
edildiği, mülakatlarda cemaat-tarikat
bağlantılarının kollandığı, YGS’deki
şifre skandalı, TUS’ta yaşanan şaibele-
rin ÖSYM’ye karşı yarattığı güvensiz-
lik ortamı dağılmadan 2012 KPSS’de
de bir şaibeyle karşı karşıya kalındığı,
2010 KPSS ve 2012 KPSS sınavlarının fa-
illerinin bilinmesine rağmen bir türlü so-
rumlularının yakalanmadığı(!)” dile getiril-
di. 2012 KPSS’nin derhal iptal edilmesi,
soruları satanların, sınav bitmeden internet
ortamına düşürenlerin derhal yargı önüne
çıkarılması ve Ali Demir’in istifa etmesi is-
tendi.

Ayrıca her üç ilde de, 04 Ağustos’ta An-
kara’da yapılacak olan “Öğretmensiz
Okullara, Ücretli Öğretmenliğe, Emek
Sömürüsüne, Soru Sızdıranlara Dur De-
mek İçin Ankara’dayız” eylemine yönelik
çağrılar yapıldı.

Tayyipgiller, iktidara geldiklerinden bu
yana yapılan sınavların sorularını yandaşla-
rına sızdırarak, emek hırsızlığı yapmış ve
gece gündüz demeden bu sınavlarda başarı-
lı olmak için emek verenleri enayi yerine
koymuştur. Biz Kurtuluş Partililer olarak
bu haksızlığa sessiz kalmadık, İzmir’de,

Ankara’da ve İstanbul’da yapılan bu ey-
lemlere katılarak destek verdik ve emek
hırsızlığına karşı tepkimizi gösterdik, gös-
termeye de devam edeceğiz.

Kurtuluş Partili
Kamu Emekçileri

1
2 Eylül Faşizmi, 32’nci yılında
DİSK-KESK-TMMOB’un çağrısıy-
la yapılan bir protesto yürüyüşüyle

bir kez daha protesto edildi.
Partimiz-

den itibaren
slogan ata-
rak geldiği-
miz Konak
Yeni Kara-
mürsel Ma-
ğazası önün-
de oluşturu-
lan kortejde
yerimizi al-
dık. Bura-
dan AKP İl
Binasına doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş
esnasında, “Kahrolsun Faşizm, Yaşasın
Sosyalizm”, “Kahrolsun AB-D Emper-
yalizmi”, “Kahrolsun MİT, CIA,
Kontrgerilla” “ MİT, CIA, Kontrgerilla
Bu Abluka Dağıtılacak”, “Gün Gelecek
Devran Dönecek Darbeciler Halka He-

sap Verecek” sloganlarını attık.
AKP İl Binasına geldiğimizde de özel-

likle “Gün Gelecek Devran Dönecek
Tayyipgiller Halka Hesap Verecek”,

“Emperya-
listler, İş-
birlikçiler
Geldikleri
Gibi Gide-
cekler” slo-
ganlarını at-
tık.

Platform
adına basın
açıklaması-
nı KESK
Dönem

Sözcüsü Ferdan Çiftçi okudu.
Katılımcı örgüt, sendika ve parti tem-

silcilerinin katılanları selamlamasıyla ey-
lem sona erdi.

İzmir’den
Kurtuluş Partililer

12 Eylül Faşizmi
İzmir’de protesto edildi

4+4+4 Gerici Eğitim Modeline karşıyız, bunun için
bulunduğumuz her yerde eylemdeyiz

KPSS Mağdurları İzmir’de, Ankara’da ve
İstanbul’da sınavın iptali ve koşulsuz atama

için eylem yaptı

K
onfederasyonumuzun ve Bölge
Temsilciliklerimizin yurt genelinde
dün gerçekleştirmiş olduğu “12 Ey-

lül Faşist Darbesi”nin 32’nci yıl protestosu,
13 Eylül 2012’de Konya merkez Kayalı
Park Alanı’nda saat 12.00’da yapıldı.

Eylem için
saat:11.30’da

Temsilcilik
önünde toplan-
dık. Kortej
oluşturarak ey-
lem alanına
sloganlarla yü-
rüdük. Sa-
at:12.00’da or-
tak basın açık-
lamamız okun-
du.

Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği basın
açıklamamız Konya halkının da ilgisini
çekti.

Basın açıklamamız sırasında sık sık “12

Eylül AKP ile Sürüyor”, “İşçilerin Birli-
ği Sermayeyi Yenecek”, “Gün Gelecek
Devran Dönecek Darbeciler Halka He-
sap Verecek”, (e ABD (e AB Tam Ba-
ğımsız Türkiye”, “Faşizme Karşı Omuz
Omuza”, “Gün Gelecek Devran Dönecek

AKP Halka
Hesap Vere-
cek”, “Sendika
Hakkımız En-
gellenemez”
gibi sloganları
coşkulu bir şe-
kilde haykırdık.

Eyleme
HKP, Nakliyat-
İş, Sosyal-İş,
Eğitim-İş ve

TKP de destek verdi.

Konya’dan
Kurtuluş Partili İşçiler

12 Eylül Faşist Darbesi Konya’da
protesto edildi
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sorusu üzerine de Erdoğan, “Orada değil
meslekte tutmayız” dedi. (agoscom.tr,
06.08.2012)

Gördüğümüz gibi Tayyip, “Gerçekten iş-
kenceci olduğuna inan”mıyor Sedat Selim
Ay’ın.

Yukarıda aktardığımız Türkiye’deki bütün
mahkeme kararlarına, AHİM’in kararına hiç
itibar etmiyor. O kararlara inanmıyor, o karar-
ları görmezden, bilmezden, duymazdan geli-
yor. Üç maymunu oynuyor.

Neye inanıyor?
Kendi kanaatlerine!
Üstelik de efeleniyor: Sedat Selim Ay’ın

“Gerçekten işkenceci olduğuna inan”sa, “Ora-
da değil meslekte tutma”yacakmış(!..)

Şimdi tam da, İ. İnönü Paşa’nın “Hadi ca-
nım sende!” sözünün yeri değil mi?..

Hadi onu da geçelim…
Bizce en çarpıcı ve en harbi (kendileri açı-

sından) açıklamayı İstanbul Valisi yaptı. Ve
yaptıkları atamayı açıktan, yekten savundu.
Şöyle dedi Vali Mutlu:

“Biz atama yaparken bütünüyle mesleki
ölçülere bakarız, geçmişte verdiği hizmetler
nelerdir, tevdi edilecek görevi layıkıyla yeri-
ne getirebilir mi? Sedat Selim Ay ’la ilgili
atama kararımız da bu şekilde
olmuştur. Sedat Selim Ay’ın daha önce ver-
diği hizmetler, mesleki sicili bizde vereceği-
miz görevi hakkıyla yerine getirebileceğine
dair kanaat oluşturmuştur. (itekim Sedat
Selim Ay daha önceki görevlerinde, örneğin
Diyarbakır’da başarılı çalışmalar yapmış-
tır. Biz de böylece bu görevi kendisine ver-
dik.”

“(…)
“Vali Mutlu, Ay’ın atanmasıyla ilgili ka-

muoyundaki tepkilerin ardından Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın ve Meclis’te
grubu bulunan bazı partilerin itirazlarıyla

ilgili sorumuza ise şöyle cevap verdi: “Tabii
siz gazeteci olarak bunu sorabilirsiniz ama
bir vali olarak benim bu konuda bir yoru-
mum olamaz. Bizim önümüze terfi dosyası
geldiğinde bizim değerlendirmemiz tama-
men meslekidir. Biz bir memurun önceki
terfi durumuna bakarız. O âna kadar terfi-
sinde herhangi bir yasal engel olmamışsa
yeni terfisini gerçekleştirmemizde bu etkili
olur. (itekim Sedat Selim Ay’ın ataması da
böyle olmuştur. Kendisinin daha önceki hiz-
metlerine bakarak bu görevi başarıyla yü-
rüteceğini düşünüyoruz. Atama yaptığımız
tarihten itibaren de bizim değerlendirme-
miz yine böyle olur. Hukuka saygılı bir şe-
kilde İstanbul gibi önemli bir ilde terörle
mücadeleyi başarılı bir şekilde vereceğine
inanıyoruz.” (Taraf, 17.08.2012)

Gelin de rahmetli N. Erbakan’ı ve ünlü sö-
zünü hatırlamayın değil mi?

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı-
dır”!�

na uygun olarak toplumu şekillendirmek isti-
yor.

Ülkemizin bölünerek en kolay şekilde sö-
mürülmesi anlamına gelen Emperyalistlerin
Yeni Sevr Planı’nın hayata geçmesinin yolu
da Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’nın tüm kazanımlarını tek tek yok et-
mekten geçiyor. Bu nedenle bu kazanımlar-
dan, eksik gedik de olsa var olan, Laiklik
prensibi de tamamen ortadan kaldırılmak is-
tenmektedir. Ancak bu şekilde emperyalistle-
rin müttefiki Ortaçağcı gericilik, iktidarını ül-
kemizde daha da sağlamlaştıracaktır.

Laiklik ilkesini savunan ilerici akademis-
yenler, genç subaylar, gazeteciler, yargıçlar ve
diğer unsurlar Ergenekon, Balyoz, Odatv ve
benzeri operasyonlarla susturulmuş durumda-
dır. Bunun sonucunda kimin neye inanacağı,
nerede ibadet edeceği dahi iktidardakiler tara-
fından bugün daha hızlı ve pervasız bir şekil-
de belirlenmeye çalışılmaktadır.

Geçtiğimiz Şubat ayında da Başbakan
Tayyip “Dininin ve kininin davacısı olacak
nesiller yetiştireceğiz.” diye bağırıyordu, par-
tisinin İstanbul’daki gençlik toplantısında.
AKP’nin 4 Mayıs’ta yapılan Kahramanmaraş
İl Kongresi’nde de şunları söyledi: “Tek mil-
let, tek bayrak, tek din, tek devlet dedik...”

Ertesi gün Adana İl Kongresi’nde de şöyle
konuştu: “Ben dört tane kırmızı çizgimizin
olduğunu söyledim... (eydi o dört tane te-
mel çizgi: bir ‘tek millet’, iki ‘tek bayrak’
dedik... Üçüncüsü, tek dindir. Dil değil, din,
din...”

Kısa bir süre öncesinde de TBMM’de
Cemevi açılması konusunda; Aleviliğin bir
din olmadığını belirten TBMM Başkanı Cemil
Çiçek, “Alevilik İslam içi bir oluşumdur. İs-
lam dininin ibadet yeri camidir”‘ şeklinde
beyanatta bulunmuştu.

Dolayısıyla bu sözlerden de anlaşılacağı
üzere Tayipgiller için hedef herkesin tek bir
dine sahip olduğu ve aynı yerde ibadet ettiği,
toplumda başka “çatlak” seslerin çıkmadığı
bir ülkedir. Onlar için ibadet ve inanç özgürlü-
ğünün anlamı budur: herkesin Tayipgiller’in
sattığı dine inanması.

İşte bu nedenle şu anda demokrasinin ol-
mazsa olmaz unsurlarından Laiklik ilkesinin
öne çıkarılması yaşamsal bir önem taşımakta-
dır;

Bilindiği üzere Burjuva devrimleriyle or-
taya çıkan Laiklik prensibi genel tanımıyla;
devlet erkini elinde bulunduranların, belli bir
din ve mezhebi tutmaktan vazgeçerek tüm din
ve mezhepler karşısında tarafsız kalmaları, her
dinsel inanca karşı eşit muamele yapılması ve
devlet kuruluşlarıyla dinsel kuruluşların tama-
men birbirinden ayrılması anlamına gelmekte-
dir. Laik devlet anlayışında hukuk düzeni tüm
dinsel kurallardan arındırılmıştır. Ayrıca laik-
lik, eğitimin dinî yasa ve kişilerden bağının da
tamamen kesilmesi anlamına gelir.

Lenin Aralık 1905’te yazdığı “Sosyalizm
ve Din” başlıklı makalede; “Devletin dinle
hiçbir ilgisi olmamalıdır, dini cemaatler
devlet iktidarıyla bağıntılı olmamalıdır.
Herkes herhangi bir dine inanmakta veya
hiçbir dine inanmamakta tamamen serbest
olmalıdır ve genel olarak da her sosyalist de
öyledir. Vatandaşlık haklarında dini inanç-
larca belirlenen herhangi bir fark tamamen
gayri caizdir. Resmi belgelerde vatandaşla-
rın hangi mezhebe mensup olduğunun be-
lirtilmesine dahi son verilmelidir.” şeklinde
laiklik prensibini açıklamıştır. (Lenin, Seçme
Eserler, c. 11, s. 435, İnter Yayınları)

Bu nedenle Leninistler olarak Laiklik ilke-
sinin eksiksiz olarak uygulanmasını istemek
biz devrimcilerin asli görevlerinden biridir.

1923 Devrimi’yle birlikte Laiklik ülke-
mizde de yasal düzenlemelerle getirilmeye ça-
lışılmıştır. Saltanatın ve Halifeliğin kaldırıl-
masının ardından 1937 yılında 1924 Anayasa-
sında değişiklik yapılarak Laiklik ilkesi Ana-
yasaya eklenmiştir. Ancak buna rağmen mo-
dern Finans-Kapital Sermayesinin Ortaçağcı
Tefeci-Bezirgân Sermayeyle ittifakı sonucun-
da hiçbir zaman Laiklik tam olarak ülkemizde
uygulanamamıştır.

Yalnızca Sünni-İslam inancına hizmet et-
mek üzere 1924 yılında kurulan ve merkezi
bütçeden giderleri karşılanan Diyanet İşleri
Başkanlığı, zorunlu ve seçmeli din dersleri uy-
gulaması, kimlik belgesinde din hanesinin ol-
ması, imam-hatip okullarının yaygınlaştırıl-
ması, yalnızca camilerin ibadethane olarak ka-
bul edilmesi; bunların elektrik ve su gibi gi-
derlerinin devlet tarafından karşılanması gibi
uygulamaların olması, Laikliğin ülkemizde
sözde kaldığının göstergelerindendir.

Son olarak Yargıtayın Cemevleriyle ilgili

verdiği karar da laikliğin artık yargı kararla-
rıyla da açıkça ihlali anlamına gelmektedir.
Çünkü Yargıtay 7. Hukuk Dairesi verdiği ka-
rarda yalnızca Sünni İslam anlayışını din ola-
rak görmüş, bunun dışındaki dinî tercihleri
yok saymıştır. Bu karara göre Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, ibadethane olarak yalnızca
Camileri belirlemiştir.

Oysa Laiklik, devletin her dinî anlayışa
eşit mesafede bulunmasıdır. Tek bir dinî inan-
cın mabedinin kabul edilmesi, diğerlerinin
yok sayılması ve ibadethane açmak isteyen bir
derneğin de kapatılmaya çalışılması din ve
vicdan özgürlüğü kuralının ihlal edilmesi an-
lamına gelir. Ayrıca insanların merkezi bütçe
aracılığıyla inanmadığı ve ritüellerine katıl-
madığı bir dinin giderlerine ortak edilmesi
hangi vicdanî, etik anlayışla açıklanabilir?

İşin ilginç yanı, Yargıtay aldığı kararının
gerekçesini İnkılâp Kanunlarından 677 Sayılı
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında
Kanunla ve Anayasa’da belirtilen Laiklik ilke-
sine dayandırmaktadır. Oysa bu konuda bir
çifte standardın uygulandığı açıkça ortadadır.
Ülkemizde yasak olmasına rağmen tarikat
şeyhleri cübbeleriyle her gün televizyonlarda
boy göstermektedir. Cemaat liderleri açıktan
müritlerine talimat vermektedir. Tarikat okul-
ları, Kur’an kursları yüz binlerce genci afyon-
lamaya devam etmektedir. Her biri gencecik
beyinleri kafadan silahsızlandırma merkezi
olan bu örümcek yuvaları, topluma şirin gös-
terebilmek için STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
olarak adlandırılmaktadır. Artık herhangi bir
tarikatla bağlantısı olmayan polis, hâkim, sav-
cı, kaymakam gibi bürokrata rastlamak müm-
kün değildir. Buna rağmen kendi ibadetini
devletçe belirlenen yerin dışında yapmak iste-
yen kişiler engellenirken belirli bir tarikatın,
inancın mensuplarının önü açılmaktadır. İşin
ilginç yanı Savcı İlhan Cihaner olayında oldu-
ğu gibi yasadışı faaliyet gösteren tarikatların
üzerine giden gazeteciler, yargıçlar ve kamu
görevlileri de yargı gücünü elinde bulundu-
ranlarca engellenmekte, cezalandırılmaktadır.

Oysa efendileri AB-D Emperyalistleri kar-
şısında süt dökmüş kedi gibiler. Onların dini-
ne mensup tüm azınlıklar, Kilisesinde, Havra-
sında, Sinagogunda çekinmeden ibadetlerini
yapabilmektedirler. Biz elbette her türden
azınlığın kendi inancını yaşamasını ve ibade-
tini özgürce etmesini savunuruz. Fakat Türki-
ye’de bugün yaşanan bu değildir. Emperyalist-
lerin Türkiye’ye ilişkin politikalarıyla uyum-
lu, onlarla dayanışarak yoğun bir misyonerlik
faaliyeti sürdürmektedirler. Bizim karşı dol-
duğumuz budur. Anadolu’nun birçok yerinde
apartman kiliselerde misyonerlik faaliyetlerin-
de bulunmaktadırlar. Patrikhane vb. örgütlen-
melerle ülkenin iç ve dış siyasetine açıktan
müdahale etmekte ve açıktan Tayyipgiller’e
destek sunmaktadırlar. Fakat Alevi yurttaşları-
mızın ibadethaneleri olan Cemevlerini, “kamu
arazisine yapıldığı” gerekçesiyle yıktırmakta-
lar, elektriğini, suyunu kestirmektedirler.

Kısacası Tayipgiller’in, emperyalizme hiz-
met için oluşturulmuş CIA İslamına tabi ol-
mayanlar için din ve vicdan hürriyeti artık
yoktur. İnsanların neye inanacaklarını ve nere-
de ibadet edeceklerini artık Ortaçağcı ve
Amerikancı güçler belirlemeye çalışmaktadır.
Ya Yargıtay kararında olduğu gibi yasalar ge-
rekçe gösterilerek veya Malatya’da olduğu gi-
bi “kindar nesillerce” şiddet uygulanarak in-
sanlar inançları konusunda baskı altına alın-
maktadır.

Bu nedenle gerçek din ve vicdan hürriyeti
bugün emperyalizme ve onun yarattığı dine
(Amerikancı İslama) ve din tüccarlarına karşı
mücadeleden geçmektedir. İlkel Komünal ge-
lenekleri hâlâ içerisinde barındıran Alevi
inancının da, diğer dinî ve vicdanî kanaatlerin
de özgürce, eşit bir şekilde yaşanmasının yolu
Laiklik ilkesinin gerçek anlamda hayata geçi-
rilmesinde yatmaktadır. Partimizin Progra-
mı’nda da belirtildiği üzere, her türlü manevi
sömürü ancak bu şekilde ortadan kalkacaktır.

Bu prensibin hakkıyla uygulanacağı De-
mokratik Halk İktidarında; Her yurttaş, yer,
içerken olduğu gibi, dinî ve manevî ihtiyaçla-
rını giderirken devlet ya da şahıs karışmasına
uğramayacaktır. Ancak din, insanlarımızın
özel hayatı içinde kalan bir konu olacak ve ka-
mu düzeni, aklın, bilimin ve insanî değerlerin
kaynaklık ettiği kurallarla sağlanacak-
tır. 31.07.2012

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

tuk, beraber üretip, paylaşmanın ve tü-
ketmenin pratiğini yaşadık.

Tabii Kampımızın bir amacı da Para-
babaları tarafından gün geçtikçe kafaları
boşaltılan, siyasetten uzaklaştırılan gen-
çliğimizin bilinç düzeyini artırmak ve sı-
nıflar savaşında yerlerini almalarını sağ-
lamaktı. Bunun için üç gün boyunca eği-
tim seminerleri yapıldı.

İlk semineri, Merkezi Gençlik Ko-
mitesi Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av.
Pınar Akbina Yoldaş, “Gençlik Ör-
gütlenmesi ve Devrimci Kişilik” başlı-
ğı altında sundu.

Pınar Yoldaş, özellikle, ilk defa biz-
lerle tanışan arkadaşların ilgisini de çe-
kebilecek bir üslup kullanarak, Devrim
Ustaları ve Önderleri Marks-Engels, Le-
nin, Hikmet Kıvılcımlı, Fidel Castro, Er-
nesto Che Guevara, Ho Chi Minh ve Di-
mitrov’un hayatlarından örnekler vere-
rek devrimci karakterin nasıl olması ge-
rektiğini anlattı. Daha sonra gençliğin
yapısını, özelliklerini anlatarak gençlik
örgütlenmelerinin yollarından bahsetti.

İkinci semineri Devrimci Derleniş
Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü olan
ve döneminde Ankara Hukuk Fakültesi
Öğrenci Derneği Başkanlığı da yapmış
olan Av. Ayhan Erkan Yoldaş verdi.

Erkan Yoldaş, Türkiye devrim hare-
ketinin soy ağacını çıkartarak sol orta-
mımızdaki dağınıklık anarşisinin neden-
lerini gözler önüne serdi. Böylece bizim
1920’lerde ne söylüyorsak bugün de ar-
kasında olduğumuz ve bugünlere bölün-
meden, yalpalamadan geldiğimiz; Sevr-

ci Sahte Solun ise bölüne bölüne geldiği
ve bir zamanlar savunduklarının zıttı gö-
rüşlere savruldukları bir kez daha ortaya
çıkmış oldu.

Erkan Yoldaş son olarak kurtuluşun
tek yolunun Hikmet Kıvılcımlı’nın dü-
şüncelerini yaymak ve dövüştürmek ol-
duğunu vurguladı.

Üçüncü semineri ise Partimizin Baş-
kanlık Kurulu Üyesi Gürdal Çıngı
Yoldaş verdi

Çok somut ve vurucu kanıtlarla em-
peryalistlerin ve yerli satılmışların Orta-
doğu ve ülkemizdeki kirli emellerini ve
icraatlarını anlattı. Bugün Ortadoğu’da,
özellikle Suriye’de gelinen durumun da
bu emeller doğrultusunda bilinçli bir şe-
kilde planlandığını ve adım adım uygu-
lamaya konulduğunu anlattı. Artık gizle-
meye bile gerek duymadıkları bütün
planlardan Türkiye’nin de payını aldığı-
nı ve buna karşı mücadele bayrağını en
yükseklere taşımamız gerektiğini vurgu-
layarak konuşmasını bitirdi.

Parti Yöneticisi Yoldaşlarımızın sun-
duğu akıcı, bilgilendirici seminerlere ka-
tılarak birçok konuda ufkumuzu geliştir-
dik.

Herkesin her şekilde eşit olduğu, eşit
haklarla hareket ettiği Kampımızda,
Sosyalist yaşam provasını yaparak yeni
arkadaşlarımıza kolektif yaşamın nasıl
olduğunu gösterdik. Bu çerçevede de-
vam eden Kampımız, ayrılığın üzücülü-
ğü, yoldaşlaşmanın sevinci, eşit yaşamın
özlemiyle ve mücadele azmiyle son bul-
du ve gelecek yılkı Kampımızda buluş-
mak üzere Karagöl’e veda ettik.

Kurtuluş Partisi Gençliği

Yaptıkları yapacaklarının teminatıymışK

5’inci Kurtuluş Partisi Gençlik Kampı
İzmir Yamanlar-Karagöl’de gerçekleştirildi

Yargıtayın Cemevleri ile ilgili kararı Laiklik ilkesinin
çiğnenmesidir

hukuksuz uygulamaları teşhir ve protesto etmek
amacı ile 03 Eylül 2012 Pazartesi günü
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde
bir açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardın-
dan Yurtiçi Kargo Beyoğlu Şubesi önüne yürü-
nerek Şube önünde Oturma Eylemi gerçekleş-
tirildi.

Fransa Posta İşletmesi La Post, Yurtiçi
Kargo AŞ’nin önemli ortaklarından biri olduğu
için Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan,
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde
konu ile ilgili olarak bir basın açıklaması ger-
çekleştirildi. Yurtiçi Kargo Mağdur Şube
Müdürleri Dayanışma Birliği’nin hazırladığı
dosya, konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

Eyleme, Sendikamız yöneticileri ve üye-
leri katıldı. Sınıf dayanışması gösterdiğimiz
eylemde Sendikamızın bayrak ve flamaları
açıldı. Yurtiçi Kargo işçilerinin mücadelesini
sahiplendiğimizi ve bu mücadelenin zafere
ulaşacağını, Yurtiçi Kargo işçilerinin kölece

çalışma koşullarından kurtularak, sendikalı
çalışma koşullarına kavuşacaklarını slogan-
larımızla haykırdık.

Basın açıklamasını DİSK Genel Başkan
Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu basın açıklama-
sına, DİSK ve Nakliyat-İş Sendikası’nın Yurtiçi
Kargo’da mağdur edilen şube müdürlerine des-
tek verdiklerini ve mücadelelerinin sahiplenil-
diğini belirterek başladı.

1992 yılında yapılan Şanlı Yurtiçi Kargo
Direnişi’ni hatırlatarak, burada yeniden bir
örgütlenme içerisine girildiğini ifade eden
Küçükosmanoğlu, Yurtiçi Kargo’nun yıllarca
sömürdükleri acente müdürlerini borç batağına

sürükleyerek kapı önüne koyduğunu belirtti.
Yurtiçi Kargo’da çalışma koşullarının ağırlığına
da vurgu yapan Küçükosmanoğlu, bu sistemin
yıkılacağını ifade etti. Yurtiçi Kargo’da, şube
müdürü, kuryesi ve şoförüyle yeni bir mücade-
le sürecinin başladığına vurgu yaptı.

Yurtiçi Kargo’nun önemli ortaklarından

birinin de Fransız La Post şirketi olduğunu
belirten Küçükosmanoğlu, Fransız
Konsolosluğu’ndan ve Fransız ortaktan, söz
konusu mağduriyete ortak olmamalarını istedi.

Basın açıklamasında sık sık “Yurtiçi
Kargo’da 16-17 saat çalışmaya hayır”,
“Yurtiçi Kargo’da köle gibi çalışmaya
son”,“Yurtiçi sömürdü, Fransız kazandı”
sloganları atıldı.

�akliyat-İş’ten:
Yurtiçi Kargo’da Haksızlığa, Hukuksuzluğa Hayır!

Basın AçıklamasıK
Eylem kararlılığının tezahürü olan “Büyük Buluşma-Çığlık” adlı eylemimizi ulu-

sal düzeyde katılım ile gerçekleştiriyoruz.
Yurtiçi Kargo’ya karşı başlatılan eylemsel ve hukuksal mücadelede bugün bir dö-

nüm noktası olarak görülmelidir. DİSK tarafından desteklenen eylemsel mücadelemiz-
de bugün farklı bir bakış açısı geliştirmek amacındayız.

Bilinmelidir ki; Yurtiçi Kargo’nun mağdur ederek işten çıkarttığı şube müdürleri
olarak bizler, “muvazaalı” uygulamalar ile yıllarca sömürülmüştür. Anayasal hak olan
sendikaya üye olma hakkımız elimizden alınmıştır. Daha sonraları işveren gösterildiği-
miz için küçük işyerlerinin patronu olarak devletin muhatabı bizler gözükmüştür. Ver-
gi ve SGK borçları altında kalmış ve hacizlere maruz kalmışızdır. Diğer işçi arkadaş-
larımızın alacaklarını bizim üzerimizden zarara uğratmış ve haklarını çiğnemişlerdir.

Ancak artık mücadele süreci başlamıştır. Kuruluşu on yıllar önce yapılan Yurtiçi
Kargo, son zamanlarda muvazaalı uygulamalara yönelmiş ve sendikal faaliyetlere en-
gel olmaya çalışmıştır. Ancak artık bu sistemin yıkılması gerekli görülmüştür.

Mağdur edilenler olarak “Yurtiçi Kargo Mağdur Şube Müdürleri Dayanışma
Birliği” çatısı altında hukuki ve eylemsel mücadeleye devam edilecektir. Gelişmelere
www.yurticikargomagdurlari.com adlı internet sitesinden ulaşılabilir.

Büyük Buluşma-Çığlık eyleminin esas amacı, Fransız ortak taşıyan bir şirketin bu
şekilde hukuksuz uygulamalara alet olmaması ve bunlara engel olunmasının talep edil-
mesidir.

Buradan Fransız Konsolosluğu yetkililerine sesleniyoruz. Bu tip durumların önüne
geçilsin ve mağduriyetler engellensin. Bu bildiriye ek olarak önceki bildirilerimizi ve
mektubumuzu da amacımız doğrultusunda iletiyoruz. Saygılarımızla. 03.09.2012

Yurtiçi Kargo Mağdur Şube Müdürleri Dayanışma Birliği

Baştarafı sayfa 24’te
Baştarafı sayfa 24’te

Baştarafı sayfa 24’te

Baştarafı sayfa 24’te
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A
KP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yine şaşırtmadı ve toplu ulaşım araçları-
na yüzde 50’ye varan oranda yeniden

zam yaptı. Belediye, Tayyipgiller’in rant ve
vurgun kapısı durumunda. Su, ulaşım gibi temel
giderlere yaptıkları zamlarla küplerini doldur-
maktadırlar.

Toplu ulaşım araçlarına yapılan zamlar şu
şekilde: Yeni tarife ile İETT ve özel halk oto-
büsleri, tünel, nos-
taljik tramvay, özel
halk otobüsleri,
İDO, şehir hatları,
özel deniz motorları
ve raylı sistemlerde
1.75 lira olan ilk bi-
niş ücreti 1.95 lira-
ya çıktı. Öğrenciler
için ücret 1 liradan
1.10 liraya çıkarılır-
ken, öğretmen ve
yaşlılar için de 1.20
liradan 1.35 liraya
yükseldi.

Metrobüs hatla-
rında daha önce 1.45 lira olan 1-3 durak arası
yolculuk ücreti 1.60 liraya çıkarıldı. Aynı gü-
zergâhta öğrenci ücreti 0.85 liradan 0.95 liraya,
öğretmen ve yaşlılar için de ücret 1 liradan 1.15
liraya yükseltildi.

Aylık mavi kart ücretleri 140 liradan 155 li-
raya, öğrenciler için 70 liradan 75 liraya, öğret-
men ve yaşlılar için de 80 liradan 90 liraya çı-
kartıldı. En yüksek zam ise yüzde 50 ile jeton fi-
yatına geldi. İDO, şehir hatları, özel deniz mo-
torları ve raylı sistemlerde 2 lira olan jeton fiya-
tı 3 liraya yükseltildi.

Bu zamlar için de her zaman gerekçeleri ha-
zır: “Yıllık enflasyon oranı yüzde 9,48 olarak
gerçekleşmesine rağmen, işletme giderlerinin
önemli bir kısmını oluşturan akaryakıt gi-
derlerinde yaklaşık yüzde 15,5’lik ve işçilik
maliyetlerinde yaklaşık yüzde 10’luk bir ar-
tış kaydedildi. Toplu taşımada yeni bir fiyat
ayarlamasına gidilmesi zorunlu oldu.”

Asgari ücrete yüzde 6, kamu emekçilerinin
maaşlarına ise yüzde 4 zammın yapıldığı ülke-
mizde, en zorunlu ve temel giderine yapılan
yüzde 50’lik bir zammın hiçbir haklı gerekçesi
olamaz.

Tayyipgiller Belediyesi bir yandan en asli
görevlerinden biri olan ulaşımı sağlamayı -yol-
lar yapmak-metro-metrobüs kimi araçları dev-
reye sokmayı bile- kendi siyasi çıkarı için şova
dönüştürmektedir.

Tayyipgiller en son İstanbul’da Kartal-Kadı-
köy metro açılışı ve metrobüs hattının genişle-
tilmesinde dahi ekstra bir hizmet veriyormuş,
bir lütufta bulunuyormuş gibi, bu durumu kendi
siyasi propagandalarına çevirmişlerdir. Kaldı ki,
yolların onarımı ya da yeni metro-metrobüs
devreye sokulmasında bile ihaleleri kendi yan-
daşlarına verdikleri, buradan da başka vurgunlar
vurdukları da gün gibi ortadadır.

Öte yandan halkımızın cebinden toplanan

vergilerle reklamlarını yaparken büyük paralar
harcarken “akaryakıt ve işçilik maliyetleri” söz
konusu olmuyor.

Bu yaz Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köp-
rülerinde yapılan onarım çalışmaları nedeniyle
halkımızın hayatını kabusa çeviren belediye,
şimdi okulların açılışının hemen öncesinde bu
zamlarla yeni bir vurgunun peşinde.

Kaldı ki, halkımız ulaşıma verdiği bu ücre-

tin karşılığını dahi alamamaktadır. Çünkü İstan-
bul’da toplu ulaşım, pahalı, zor ve plansızdır.
İşe, okula toplu ulaşım araçlarıyla gitmek tam
bir eziyete dönüşmektedir. İnsanlarımızın bir
yere gidebilmek için en az iki arabaya binmesi,
balık istifi gitmeye razı olması gerekmektedir.

DİSK-AR tarafından yapılan çalışmaya göre
dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1047 TL, yok-
sulluk sınırı 3312 TL.

Ve 739 lira asgari ücret alan bir işçi aylık
155 lirasını sadece ulaşıma ayırırsa nasıl yaşar?
Ev kirasını, mutfak giderini karşılayıp, çocuğu
okutabilir mi? Bu soruların cevabını vermesi
gerekir Tayyipgiller’in. Ve bu ulaşım zammını
yakında elektrik, doğalgaz takip edecektir.

Milyonlarca insanımızın asgari ücretle yaşa-
mak zorunda olduğunu ve İstanbul gibi büyük
bir şehirde bir yere giderken en az iki araca bi-
nilmesi gerektiğini düşünürsek, aslında taşıma
ücretlerinin düşürülmesi gerekir. Gerçekten hal-
kı için iktidarda olan, halkını seven, onların hu-
zur ve refahını düşünen bir iktidar bunu yapar.

Ama 2002 yılından bu yana iktidarda olan
Tayyipgiller’in bugüne kadar böyle bir davranı-
şı, politikası olmadı. Bizi şaşırtmıyor Tayyipgil-
ler. Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının karakte-
ristik özelliğini göstererek sürekli çalma, çırp-
ma, gasp etme, vurgun politikasını hiç aksatma-
dan, şiddetini artırarak devam ettiriyor. Bu ne-
denle bunlardan halkın yarına bir davranış bek-
lemek ölü gözünden yaş ummaya benzer.

Ama Tayyipgiller bu devran böyle sürer san-
masınlar. AB-D Emperyalistlerine çok güven-
mesinler. Halkımız, ülkemizi Sevr’e, Ortaçağa
götüren, kendini iliğine dek sömüren bu iktidarı
hak ettiği yere mutlaka gönderecektir!
31.09.2012

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

İETT zamları halka zulümdür!

sek, inanın biz devrimciler için en büyük mut-
luluklardan biri olur bu.

Nasıl ki Sivas’ta katledilen aydınlara, Ulu-
dere’de öldürülen köylülere içimiz yanmışsa,
Gaziantep’te insanlık dışı vahşetle katledilen
3’ü çocuk 10 insanımız için yüreğimize kan
damlamışsa, depremlerde, trafik teröründe, sel
felaketlerinde toprağa verdiğimiz binler için
canımız acımışsa, aynı duyguları Venezüellalı
39 can için de duyuyoruz. Acınız bizim de acı-
mızdır ve bu büyük acınızı yüreğimizin derin-
liklerinde hissediyoruz.

Venezüella Halkına ne mutlu ki, başlarında
Yurtsever, Halksever bir önderleri var. Chavez
Yoldaş’ın ve arkadaşlarının 3 günlük yas ilan
etmeleri onların ne kadar insancıl bir yüreğe
sahip olduklarının göstergesi. Bizim yönetici-
lerimiz Tayyipgiller ise, yaşanan onca felaket-
lere rağmen kıllarını kıpırdatmazlar, tatillerine
devam ederler. Ama hep dediğimiz gibi, insan
olmak için insan yüreği taşımak lazım, insan
doğup insan ölmek lazım, sadece suretinin de-
ğil içinin insan olması lazım.

Sadece sureti insan olan insan sefaletleri,
bu büyük felaketi bile, Chavez Yoldaş’ın Mil-
lileştirme politikalarına ve O’nun Sosyalistli-
ğine bağlamakta. Chavez Yoldaş’ın petrol ge-
lirlerini Venezüella Halkına aktarmasından ra-
hatsız oluyor Parababaları ve onların medya-
daki kalemşorları. Ama onların çabaları boşu-
na. Venezüella Halkı artık çok iyi anlamış du-
rumda; kim insan, kim değil, kim halkın çı-
karlarını temsil ediyor, kim halkın değerleriy-
le kendilerine saraylar inşa ediyor.

Venezüella Halkı ve önderleri bu acıların
da üstesinden gelecek, bir daha bu felaketlerin
yaşanmaması için bütün tedbirleri alacaklar-
dır.

Bu duygularımızla Halkın Kurtuluş Parti-
si olarak, Venezüella Halkına ve Dünya Halk-
larının umudunu yeşerten Chavez Yoldaş’a
başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralı Vene-
züellalılara da acil şifalar diliyoruz.
27.08.2012

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Venezüella Halkının ve Önderi Chavez
Yoldaş’ın başı sağ olsun

günü ve diğer mesai günlerinde 12 saat çalışma
kaldırılacak. Gönüllü olmak şartıyla Pazar günü
çalışan işçiye ise mesaisinin % 10’u tutarında
yani 100 TL mesai ücreti ödenecek. Talepler ka-
bul edilir ve işbaşı yapılırsa tek bir işçi bile iş-
ten atılmayacak. Atılırsa eylem aynı şekilde de-
vam edecek. Bütün bu talepler sözlü olarak de-
ğil, işçiler ve patronlar arasında ikili bir proto-
kol ile imza altına alınacaktır.”

Ancak işveren bu talepleri henüz kabul et-
memekte, işçiler ise bu talepler kabul edilinceye
kadar kararlı bir şekilde işyeri önündeki direniş-
lerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak direnişte-
ki arkadaşları ziyaret ettik. Onların bu haklı da-
valarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini,
bu davanın bir insanlık davası olduğunu ve ço-
cuklarına götürecekleri bir dilim ekmeği biraz
daha büyütmek için burada, Antep OSB’de, 37
derece sıcağın altında, bu ramazan ayında aç su-
suz hatta bazı işçi arkadaşların oruç tutarak bu
direnişi gerçekleştirdiğini, bundan daha onurlu
bir mücadelenin olamayacağını söyledik.

İşçi Sınıfının kendi gücüne inanırsa neleri
başarabileceğini gösterdiği somut bir örnek ol-
duklarını anlattık. İlk ziyaretimizde Gaziantep İl
Başkanı Sultan Kıran kısa konuşmalarla destek-
lerini bildirdi.

İkinci ziyaretimizde Parti Merkez Komite

Üyesi ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran
öncelikle Gür İplik işçilerini ziyaret etti. Bura-
da bu direnişin haklı, onurlu bir direniş olduğu-
nu, ancak patronlarının her türlü oyunu oynaya-
bileceklerini belirtti ve bu oyunlara asla gelme-
meleri konusunda işçileri uyardı. Bir hukukçu
olarak da işçilerin sorularını cevaplandırdı. İşçi-
lerin, patronun onları tazminatsız işten çıkaraca-
ğı tehdidini savurduğunu söylemesi üzerine Kı-
ran, 1200 işçiyi bir anda hiçbir işyeri işten ata-
maz, dedi. Yeter ki siz tek yürek olun ve bu bir-
likteliğinizi koruyun, diye işçi arkadaşlara öne-
rilerini iletti. Coşkulu bir şekilde oradan ayrıl-
dık.

Ardından ziyarete gittiğimiz Gürteks İşçile-
rine benzer bir konuşma yapan Kıran, polislerin
Gürteks İşçilerini işyeri önünden uzaklaştırmak
için barikatlar kurarak zorla farklı yerlere götür-
düğünü söyledi. Buna haklarının olup olmadığı
soran bir işçi arkadaşa, buna hakları yok, dedi.
Ancak polisin de aslen patronun haklarını koru-
mak için burada olduğunu söyledi. “Onlar hiç-
bir zaman işçinin yanında, işçi hakkını alabilsin
diye bulunmaz, patronun yanında yer alırlar”,
dedi. Burada işçilerin içerisine girmiş olan em-
niyet görevlisi rahatsız oldu ve “polisi hedef
gösteremezsiniz” diyerek, konuşmayı bölmek
istedi. Ancak arkadaş gereken cevabı vererek
konuşmasına devam etti. Bu işyerinden de işçi-
ler bizleri alkışlarla uğurladılar.

Canan Tekstil önünde bekleyen işçi arka-
daşlarımızı da ziyaret ettik. Kıran konuşmasın-
da benzer şeyleri burada da vurguladı.

Daha sonra Şireci Tekstil’deki arkadaşlar
bizleri davul-zurnayla karşıladılar. Kıran, orada
işçi arkadaşlara birlikteliklerine sahip olmaları
ve ancak haklarını böyle alabileceklerini, aksi
takdirde herkesin haklarını kaybedeceğini söy-
ledi. İşçi arkadaşların sorularını cevaplandırdık-
tan sonra coşkulu bir şekilde oradan da ayrıldık.

Motif İplik İşçilerini ziyaretimizde, işyeri
temsilcileri ve diğer işyerlerindeki temsilciler-
den dört arkadaşın ifade vermek üzere emniye-
te götürüldüklerini öğrendik. Buna rağmen işçi
arkadaşlar gayet moralliydi, bizlerle samimi bir
şekilde sohbet ettiler. Sohbet sırasında bir gün
önce Gürteks İşçilerini konvoy halinde ziyarete
giden Motif İplik İşçilerine polislerin gürültü
kirliliği yaptıkları gerekçesiyle trafik cezası
yazdıklarını gülerek anlattılar. Oysa düğünler-
de, maçlarda böyle bir cezanın yazılmadığını
söylediler. Emniyetin, yine başka bir fabrikadan
onları ziyarete gelen işçilerin görüşmelerini en-
gellediğini anlattılar. Av. Sait Kıran da bunların
hep olacağını, hak almanın bu ülkede bu kadar
zorlaştırıldığını belirterek, “ama sizler bu inan-
cınızı korursanız bütün bu engelleri aşacak, bu-
rada haklarınızı aldığınızda bütün işçilere örnek

olacaksınız. Sadece Antep İşçi Sınıfına değil
Türkiye’deki işçi arkadaşlarınıza örnek olacak-
sınız”, dedi.

Daha sonra emniyetten gelen işyeri temsilci-
si arkadaşlar yaşadıklarını anlattılar. Emniyete
ifade vermeye çağırmışlar. Temsilci arkadaş ça-
ğırma sebeplerini “İşte sen bütün fabrikalarda
çalışan işçileri patrona karşı kışkırtıyormuşsun,
etrafta gürültü kirliliği yapıyorsun, ayaklandırı-
yorsun gibi gevezelikler” sözleriyle açıkladı.

Temsilci arkadaş da “ben nasıl gidebilirim
organize birinci, ikinci ve üçüncü bölgelere?
Kuş muyum ki uçayım?” diye cevap vermiş. İş-
te emniyetin işçileri yıldırmak için oynadıkları
oyunlar bunlar. Fakat bunların hiç birinin kendi-
lerini yıldıramayacağını, haklarını kazanana ka-
dar davalarından vazgeçmeyeceklerini, müca-
deleyi sürdüreceklerini” söyledi.

Sait Kıran da doğrusunun bu olduğunu, Kur-
tuluş Partisi olarak da kendilerini desteklediği-
mizi söyledi. İşçi arkadaşlar kendilerini ziyaret
etmemizden büyük onur ve mutluluk duydukla-
rını ifade ettiler ve bizleri uğurladılar.

Sait Kıran ayrıca işçi arkadaşların bütün iş-
yerlerinde direnişe ailelerini de katmalarını ve
bunu Antep halkına da duyurabilmek, kamuoyu
oluşturabilmek için Demokrasi Meydanı’nda
kitlesel bir basın açıklaması yapmalarını önerdi.
Ayrıca uzun vadeli sürede, öncelikle direnişleri-
ni taleplerini elde edinceye kadar sürdürmeleri,

daha sonra da bunu
sendikal örgütlenmey-
le taçlandırmaları ge-
rektiğini anlattı.

Sarı sendikacılar
ve sendika ağalarına
karşı bir mücadele ve-
rilmeli. O koltuklar
onların tapulu malı de-
ğildir. Gerçek anlamda
sınıf sendikacılığı ya-
pan yiğit sendikacılar,
İşçi Sınıfının çıkarları-
nı savunan sendikacı-
lar oralarda, o koltuk-
larda oturmalı, dedi.

Örnek olarak DİSK Nakliyat-iş Sendikası Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nu gösterdi.
Sendikacılara olan güvensizlik, sendikalara olan
güvensizliğe dönüştürülmemeli diyerek, bunla-
rın ayrı şeyler olduğunu vurguladı. Sendikala-
rın; işçilerin hakkını arayan bir kurum olduğu-
nun altını çizdi. Direnişteki işçi arkadaşların sa-
yılarının bugün Antep’te 5000’e yaklaştığını, bu
direnişte karşılarında dayanacak sarı bir sendi-
kacının olamayacağını, yönetimlerinin değiş-
mek zorunda kalacağını söyledi. Sendikalara
sırtımızı dönmemeliyiz, küsmemeliyiz diyerek
sendikal örgütlenmenin önemini vurguladı. Ak-
si takdirde bu alınan hakların kalıcı olamayaca-
ğını, işverenlerin her fırsatta verdiklerini geri
alacağını ve işçi kıyımına gideceğini söyledi.
Kalıcı hakların elde edilmesinin yolunun kalıcı
örgütlenmede; sendikal örgütlenmede olduğunu
söyledi.

İşte İşçi Sınıfı kendi gücünün farkına varırsa
neleri başarabileceğini de görüyor. Bugün OSB
tam bir işçi eylem alanı olmuş durumda, bayram
yeri gibi. Mücadelelerinde sonuna kadar yanla-
rındayız.

Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep İl Örgütü

Gaziantep Organize
Sanayi Bölgesi

Direnişindeki yeni
gelişmeler

15 Ağustos tarihli haberimizden sonraki son
gelişmeler şunlar:

Gürteks’te Direnişin yedinci gününde du-
rum tam anlamıyla belirli olmamakla birlikte,
çalışanların büyük çoğunluğu işbaşı yaptı. Ta-
leplerinin bir kısmı gerçekleştirilerek 875TL
maaş, 10 günlük yevmiye tutarında iki ikrami-
ye, mesailerin bordroya yansıtılması şartlarıyla
anlaşmaya vardılar.

Canan Tekstil İş-
çileri de Direnişleri-
nin yedinci gününde
Gürteks ile aynı şart-
larla anlaşma yapıp,
işbaşı yaptı.

Şireci İplik ve
Gür-İplik İşçileri,
Gürteks’in İşçilerinin
de desteğiyle mücade-
lelerinin 8. gününde
aileleri ile birlikte De-
mokrasi Meydanı’nda
haklı mücadelelerini

kamuoyuna duyurmak için basın açıklaması
yaptılar. Basın açıklamasını Şireci İplik’ten işçi
temsilcisi Süleyman Kıyak, bütün içtenliğiyle
yaşadıkları durumu ve haklılıklarını ortaya ko-
yarak yaptı.

Kıyak konuşmasında, zamla birlikte 830 TL
olan maaşlarının geçinmelerine yetmediğini,
köle gibi çalıştırılmalarına karşın aldıkları açlık
sınırının altındaki maaşla çalışmaya artık yeter
demek için çıktıkları direnişlerinde kendi oyla-
rıyla başa gelen milletvekillerinin, bakanların
ve başbakanın, bu haklı mücadelelerinde neden
yanlarında olmadıklarını sordu.

Emperyalistlerin kışkırtmalarıyla Suriye’de
yaratılan iç karışıklık sonucu Suriye’yi savaşa
sürükleyen insanlara ülkemizde çadır verdiler,
soba verdiler, yemek verdiler; bizse burada 8
gündür güneşin altında aç, susuz direniyoruz,
bize hiçbir destekleri olmadı. Buraya gelen, söz-
de destek olanlar da valilikte patronlarla görü-
şüyorlar; sizi patronlar değil biz seçtik. Zafere
ulaşana kadar haklı mücadelemizden vazgeç-
meyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz diyerek
konuşmasını bitirdi.

Açıklama sırasında “Zafer Direnen Emek-
çinin Olacak”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi
Yenecek”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Örgütlü İşçi Yenilmez” sloganları atıldı.

Emniyet, basın açıklaması sonrasında Şireci
İplik İşçilerine hitaben yaptığı açıklamada; Gür-
teks ve Canan Tekstil İşçilerinin yaptıkları an-
laşmaların Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 44
işverenin ortak karar sonucu hazırlandığını ve
Şireci İplik İşçilerinin de aynı anlaşmayı işve-
renle imzalayacaklarını, bunun için tüm işçile-
rin fabrika önünde hazır olması gerektiğini, iş-
verenin bu konuyla ilgili açıklama yapacağını
belirtti.

Verilen saatte tüm işçiler fabrika önünde
toplandı, işverenin yapacağı açıklama için bek-
lemeye başladılar. İşveren yerine, işveren tem-
silcisi olarak gelen avukat, korkusundan kanalın
öte kıyısından megafonla yaptığı açıklamada,
Demokrasi Meydanı’nda emniyet görevlisinin
söylediklerine uymayan şartlar öne sürdü. Diğer
işyerlerinde yapılan anlaşmanın geçerli olmadı-
ğını, Şireci İplik Yönetim Kurulu olarak, işe
başlamak isteyenlerin; haklarını aramaktan do-
layı pişman olduklarını, toplu yasadışı iş bırak-
ma eylemi yaptıklarını ve geçmiş haklarının
yanmasını kabul ettiklerini belirten ve işe yeni
alınan bir işçi gibi dilekçe ile başvuru yapmala-
rını söyledi. Dilekçelerin incelenmesiyle kurul-
da yapılacak değerlendirme sonucu işe yeniden
alınacak işçileri yönetimin belirleyeceğini, iyi
niyetinden(!) kuşku duyduğu işçileri ise tazmi-
natsız bir şekilde işten çıkartacağını, söyledi.

İşveren avukatının açıklaması işçilerde bü-
yük tepkiler yarattı, işçilerin talepleri üzerine
Partimiz Merkez Komite Üyesi Av. Sait Kı-
ran Yoldaş, duvarın üzerine çıkarak; “işvere-
nin avukatı varsa, işçilerin de avukatı var”
diyerek, böyle bir dilekçenin imzalanamayaca-
ğını, imzalandığı takdirde tüm haklarını kaybe-
deceklerini, direnmekten başka yollarının olma-
dığını, diğer işyerlerinde olduğu gibi birliktelik-
lerini bozmadıkları sürece, işvereni dize getire-
ceklerini söyledi.

Kıran Yoldaş’ın konuşmasından sonra işyeri
temsilcisi arkadaş, “burada bu dilekçeyi imza-
layacak, anlaşmayı kabul edecek olan var
mı?” diye sordu. İşçilerin hep bir ağızdan ver-
dikleri “hayır!” cevabından sonra temsilci arka-
daş işveren avukatı tarafından yazılmış olan
temsili dilekçeyi yırtarak attı. Şireci İplik fabri-
kası önündeki direniş ilk günkü heyecanıyla sü-
rüyor.

Gür-İplik İşçisini ziyaretimizde ise herhangi
bir gelişmenin olmadığını, direnişin tüm coşku-
suyla devam ettiğini gördük.

Motif İplik’te 8. günde yapılan anlaşmayla
bütün işçiler işbaşı yaptı. Anlaşmaya göre her
kademedeki işçiler kıdem farkı olmaksızın
905TL net maaş ile işe başlayacaklar. İşçilerden
direnişte olduğu günler için maaş kesintisi ya-
pılmayacak, hiçbir işçi işten çıkarılmayacak.
17.08.2012

Gaziantep’ten
Kurtuluş Partililer

Gaziantep Tekstil İşçileri Ayakta...
Baştarafı sayfa 24’te

Baştarafı sayfa 24’te



R
ahmetli Erbakan Hoca’nın sözüydü:
“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın te-
minatıdır”.

Geçtiğimiz ağustos ayında gözaltındaki in-
sanlara işkence yaptığı, taciz ve tecavüzde bu-
lunduğu mahkemelerce kanıtlanmış ve ceza
almış Sedat Selim Ay adlı polis, Terörle Mü-
cadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür
Yardımcılığına atandı.

“Terörle Mücadele Şubesi’nden sorum-
lu İstanbul Emniyet Müdür
Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim Ay’ın
iki davada daha ‘işkence’ suçlamasıyla yar-
gılandığı, birinden ceza aldığı halde ‘zama-
naşımı’ nedeniyle kurtulduğu, diğerinde
Türkiye’nin AİHM’de mahkûm edilmesine
neden olduğu ortaya çıktı.

Atılım gazetesi yazarı İbrahim Çiçek ve
arkadaşlarına işkence uygulandıkları için
hapis cezasına çarptırılan ve Asiye Güzel
Zeybek’e
‘tecavüz’
edilmesine
ilişkin dosya-
da şüpheliler
arasında yer
alan Komi-
ser Sedat Se-
lim Ay’ın, iki
ayrı işkence
davasında
daha yargı-
landığı gün
yüzüne
çıktı. Radikal’in ulaştığı ilk dava,
MLKP’ye yönelik operasyon kapsamında
21-22 Şubat 1997’de gözaltına alınan Arif
Çelebi, Asiye Güzel Zeybek, Süleyman Ye-
ter ve 12 kişiye daha işkence iddiasını konu
alıyor. İstanbul 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, Sedat Se-
lim Ay ve Bayram Kartal’ın da aralarında
olduğu 9 polisin yargılandı. Dava 2 Aralık
2002’de bitti. Bayram Kartal, Sedat Selim
Ay, Yusuf Öz ve Erdoğan Oğuz hakkında
11’er ay, 20’şer gün hapis ve 2’şer ay 27’şer
gün memuriyetten uzaklaştırılma cezası ve-
rildi. Ceza ertelendi.

Hâkim Mehmet Uysal, beraat eden beş
sanığa ceza verilmesini, ceza alan dört polis
için daha yüksek cezaya hükmedilmesini is-
tedi. Uysal, aynı sanıkların aynı mahkeme-
de başka davalarda da yargılandıklarını ve
cezalandırıldıklarını, mağdurların da aynı
yöntemle işkence görmüş olduğunu belirte-
rek, “Bu tespitler bilgi ve kanıt elde etmek
için işkencenin bir yöntem olarak uygulandı-
ğı sonucuna götürmektedir” dedi. Yargıtay,
zamanaşımı nedeniyle 1 (isan 2004’te ka-
rarı bozdu. Mahkeme de 11 Kasım 2004’te
davayı düşürdü. Süleyman Yeter’in yakın-
ları kararı AİHM’ye götürdü. AİHM, ‘iş-
kence’ yasağının ihlal edildiğini bildirdi.

Sedat Selim Ay, Ali Haydar Saygılı’ya
işkence yapılmasına ilişkin davada da dört

polis arasında bir numaralı sanıktı. TİM 3
tarafından 9 Aralık 1996’da gözaltına alı-
nan Saygılı’nın şikâyeti üzerine Sedat Selim
Ay ve üç polise 1997’de dava açıldı. Mahke-
me 1998’de, Saygılı’nın bedenindeki mor-
lukların daha önceden kaldığı iddiasıyla
beraate hükmetti. Yargıtay da kararı ona-
yınca dava AİHM’ye gitti. AİHM, 2006’da,
işkence yasağının ihlal edildiğini belirte-
rek, Türkiye’yi 5 bin euro ödemeye mah-
kûm etti.”

Gördüğümüz gibi, işkenceciliği kanıtlan-
mış birisinin üstelik de “Terörle Mücadeleden
Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı”na
atanması, kamuoyunda büyük tepkiler doğur-
du. Sedat Ay’ın işkencecilerine maruz kalmış
onlarca insan (özellikle kadınlar), eylemler
yaptı, uğradıkları işkenceleri (elektrik verme-
taciz-tecavüz-boğaz sıkma vb.) anlattılar ve
hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulun-

dular.
Gelen tep-

kiler üzerine,
Başbakan Yar-
dımcısı Bülent
Arınç, yapılan
atamayı eleş-
tirmiş ve “Se-
dat Selim
Ay’ın atanma-
sının “özensiz-
lik” olduğunu
belirttikten
sonra “Bu kişi
hakkında id-

dia var ise geri planda tutmak yerine bu gö-
reve getirmek doğru değil” demiş ve Ay’ı gö-
revden alma işinin, İçişleri Bakanı İdris (a-
im Şahin’e düştüğünü söylemişti.”

Yani kendisi, İdris Naim Şahin’in de İçiş-
leri Bakanı olduğu hükümetin Başbakan Yar-
dımcısı değil de muhalefetten birisiydi. Dola-
yısıyla yapabileceği bir şey yoktu eleştirmek-
ten başka…

Bir de ne diyor B. Arınç: “Bu kişi hakkın-
da iddia var ise geri planda tutmak yerine bu
göreve getirmek doğru değil”.

Yani?
“geri planda tut” ki, işkence yapmaya de-

vam etsin…
Hadi onu geçelim…
Başbakan Tayyip, açıktan savundu işken-

ceci Sedat Selim Ay’ı:
“(…) Ay’ın suçlu bulunmadığını ve

mahkûmiyetinin olmadığını savunan Erdo-
ğan, ”Biz, bazı medya grupları bunları ya-
zacak diye polisimizi, terörle mücadele et-
miş bir arkadaşımızı onlara yedirtmeyiz”
dedi.

İşkence ve tecavüz suçları nedeniyle
Türkiye’yi AİHM’de mahkûm ettiren Ay
için, “Gerçekten işkenceci olduğuna inanır-
sanız orada tutmaya devam eder misiniz?”‘

Y
urtiçi Kargo AŞ’de Şube Müdürü ola-
rak çalışan yüzlerce “şube müdürü”, iş
sözleşmesi feshedilerek ve mağdur edi-

lerek işten çıkartıldı.
Yurtiçi Kargo AŞ, on yıllardır Yurtiçi

Kargo bünyesinde çalışan “şube müdürleri-
nin” iş akdini haksız bir şekilde fesh ederek
çalışanları mağdur duruma düşürmüştür.

Yurtiçi Kargo tarafından mağdur edilen
Şube müdürleri, işçilik haklarının ve alacakla-
rının iade alınması ve “muvazaalı” olan diğer
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H
er geçen gün doğadan uzaklaştığımız,
büyükşehirlerin yoğun temposunun akı-
şında boğulduğumuz bir dönemde rahat

bir nefes almak, doğayla iç içe günler geçirmek
için, her yıl düzenlediğimiz Kurtuluş Partisi
Gençlik Kampı, bu yıl İzmir, Yamanlar-Kara-
göl’de 20-21-22 Temmuz tarihlerinde gerçek-
leştirildi.

Ne kadar da güzeldi Karagöl… Bol oksijen-
li bir çam ormanı, baldan tatlı meyve ağaçları,
buz gibi akan pınarları, engin yamaçların ara-
sında gizlenmiş durgun gölüyle insana huzur
veren Karagöl…

Doğada yaşamın koşullarını öğrenmekle bir-
likte, kolektif yaşam provasını gerçekleştirdiği-
miz, yoldaşlık ilişkilerimizi geliştirdiğimiz ve
daha da yoldaşlaştığımız Kampımız;
Türkiye’nin dört bir yanından gelen yoldaşları-

mızın bir arada kamp
alanına hareket edip, ça-
dırlarımızı kurmamızla
başladı.

Bir amacı da gençli-
ğin sorumluluk duygusu-
nu pekiştirmek olan
Kampımızda doğada ya-
şayabilmek ve uyum
sağlamak için öncelikle
yemek ekibi, ateş ekibi,
su ekibi ve gece nöbeti
ekipleri gibi ekipler ku-
ruldu. Bir yandan verilen
görevlerin kardeşçe ya-
pıldığı Kampımızda, kolektif davranışların sı-
nandığı oyunlar oynadık, Halkların Kardeşliği
adına Kürtçe, Türkçe, Arapça türküler söyledik,

ekipler olarak tiyatro oyunları hazırladık, oyna-
dık, su taşıdık, yemek yaptık, gece nöbetleri tut-

5’inci Kurtuluş Partisi Gençlik Kampı
İzmir, Yamanlar-Karagöl’de gerçekleştirildi

V
enezüella Halkı ve önder-
leri en büyük acılarından
birini yaşıyor. Venezüel-

la’nın petrol endüstrisinde meyda-
na gelen en ölümcül felaketlerden
biri olan, Falcon bölgesinde bulu-
nan en büyük petrol işleme siste-
mi Paraguana Rafineri Merkezi
(CRP)’nin bir parçası olan Amuay
Rafinerisi’ndeki patlamada 39 Ve-
nezüellalı Yoldaş hayatını kaybet-
miş durumda. Yaralı sayısının ise
80’i aştığı, yüzlerce evin de kül

olduğu bildirilmekte.
Chavez Yoldaş, Venezüella’da

3 günlük yas ilan edildiğini du-
yurdu tüm dünyaya.

“Sevinçler paylaştıkça çoğalır,
acılar paylaştıkça azalır” der bir
atasözümüz. Halkın Kurtuluş Par-
tisi olarak Venezüella Halkının ve
Önderi Chavez Yoldaş’ın acılarını
paylaşıyoruz. Bu büyük acınızı
paylaşarak bir nebze azaltabilir-
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Venezüella Halkının ve Önderi
Chavez Yoldaş’ın başı sağ olsun

S
on bir hafta içerisinde Alevi-
lerle ilgili iki olay ülke günde-
mimizde yoğun bir şekilde yer

aldı. Önce Yargıtay 7.
Hukuk Dairesi, Çankaya
Cemevi Yaptırma Der-
neği hakkındaki kapat-
ma davasını reddeden
yerel mahkeme kararını
bozarak cami ve mescit
dışında bir yerin ibadet-
hane olarak kabul edil-
mesinin mümkün olma-
dığına karar verdi.

Bu kararın verilme-
sinden hemen sonra da 29 Tem-
muz’da Malatya’nın Sürgü Belde-
si’nde bir alevi vatandaşın evi geri-
ci bir güruh tarafından saldırıya uğ-
radı.

Son bir hafta içinde Alevilerle
ilgili alınan yargısal karar ve yaşa-
nan saldırı bir tesadüften ibaret de-
ğil. AB-D Emperyalizminin
1945’lerden beri uyguladığı “Yeşil

Kuşak” projesiyle ülkemizde pa-
lazlanan Tefeci-Bezirgân Sınıfın
ideolojisi Şeriatın, “CIA

İslamı”nın yaşama geçirilmesinden
kaynaklanıyor bütün bunlar.

Emperyalistler bir ülkenin en
kolay yoldan sömürülmesinin o ül-
kenin en gerici sınıflarıyla ittifaka
girilerek yapılacağını bilirler. Bu
nedenle Ortaçağcı Tefeci-Bezirgân
Sermayenin siyasi temsilcileri Ta-
yipgiller’i destekliyor AB-D Em-
peryalizmi. Bu ittifak kendi iktidarı-

Yargıtayın Cemevleri ile ilgili kararı
Laiklik ilkesinin çiğnenmesidir
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�akliyat-İş’ten:
Yurtiçi Kargo’da Haksızlığa, Hukuksuzluğa Hayır!

G
aziantep Organize Sanayi Bölgesi
(OSB)’de yer alan Şireci Tekstil,
Gürteks, Gür İplik, Motif İplik, Ca-

nan Tekstil İşçileri, insanların hayvan yerine
konmasına karşı oldukları için güçlerini bir-
leştirmiş, tek yürek olmuşlar ve yedi gündür
Parababalarına, patronlara karşı Direnişlerini
sürdürüyorlar.

Onlar ki kölelik koşullarında çalıştırılıyor-
lar. Sefalet ücretiyle her gün ellerindeki bir di-

lim ekmekleri de küçülüyor. Önceki yıllarda
almış oldukları dört ikramiye hakları, 8 saat
yerine 12 saat çalıştırılma, fazla mesai ücretle-
rinin ödenmemesi, pazar ve bayram tatillerin-
deki zorunlu mesailer, yıllık izinlerin kullandı-
rılmaması gibi haklarının ellerinden alınarak
insanlık dışı çalıştırılma koşullarının dayatıl-
masına dayanamayarak isyan ateşini yakmış-
lar ve bir anda alev topuna dönüştürmüşler.
Güçlerini birleştirerek patronlarına karşı şu ta-

leplerle eyleme çıkıyorlar:
“Aylık 1000 TL maaş ve asga-

ri ücret tutarında dört ikramiye ve-
rilmesi, bu ikramiye üç ayda bir
ödenecek şekilde ücret bordrosu-
na yansıtılacak. Pazar günleri ve
diğer resmi tatillerde; bayramlar-
da ve resmi izin günlerinde çalışıl-
mayacak. Çalışılmadığı zaman
devamsız yazılmayacak. Pazar

Gaziantep Tekstil İşçileri Ayakta...
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akanlar Kurulu toplandı, Bülent Arınç 10
bin kelimelik Türkçesini konuşturdu;
“harçlar kalktı, üniversite eğitimi pa-

rasız oldu”, dedi. Tabiî ana akım medya hemen
haberleştirdi bu haberi; “Üniversitelilere müj-
de”, “eğitimde çığır açılıyor”, “parasız eğitim
dönemi başlıyor” gibi havalı, iddialı başlıklar
attılar. Hâlbuki objektif haberciliğin gereği yeri-
ne getirilmiyordu.

Kalktı denilen harçlar sadece birinci öğretim
ve açıköğretimi kapsıyordu. İkinci öğretimler,
İngilizce bölümlerde okuyanlar, ikinci üni-
versitelerini okuyanlar, yabancı uyruklu öğ-
renciler için harçlar kalkmamıştı. Zaten asıl
vurgunu da yukarıda saydığımız bölümlerden
vuruyorlardı. Bu öğrenciler çok daha fazla harç

ödüyorlardı çünkü. Örneğin, normal öğretim
veterinerlik öğrencisi 386 lira harç öderken,
ikinci öğretim veterinerlik öğrencisi 2. 134 lira
harç ödüyordu.

Peki bu iki öğrenci arasında ne fark var da
ikinci öğretim öğrencisinden 5,5 katı daha
fazla haraç (bunların resmi adı katkı payı veya
öğrenim ücreti gibi kelimeler olabilir ama bun-
ların asıl adı haraçtır) kesiliyor?

Bu farklara aşağıda değinmeden önce şu hu-
susu da önemle belirtmek gerekir ki eğitim, te-
mel bir insan hakkıdır ve anayasal bir ilke olan
sosyal devlet ilkesine göre de tamamen ücret-
siz olmalıdır, tüm masraflar devlet tarafından
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Müjde, Üniversiteler Parasız Oldu(!)
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Yaptıkları yapacaklarının
teminatıymışK
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