
En büyü-
ğünüz-

den başla-
yalım. Tay-
yipgiller’in 
A K P ’s i n -
den...

Namus-
lu araştır-
mac ı l a r ın 
yazdığı yı-
ğınla kitap, bu partinin bir ABD pro-
jesi olduğunu açık, somut kanıtlarıyla 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Alın 
Ergun Poyraz’ın kitaplarını. Alın 
Merdan Yanardağ’ın kitaplarını. 
Alın Soner Yalçın’ın kitaplarını. Ve 
de hatta şu anda yazdıklarını yalayıp 
yutarak Tayyipgiller’e hizmetkârlık 
yapan Nasuhi Güngör’ün “Yenilikçi 
Hareket” adlı kitabını. 

Namuslu aydınlar zaten bilmek-
tedir Tayyipgiller’in ve AKP’nin 
CIA-MOSSAD devşirmesi bir hare-
ket olduğunu, onlar tarafından oluştu-
rulduğunu, Türkiye’nin tepesine geti-
rildiğini ve on küsur yıldan bu yana 
onların emperyalist, Siyonist çıkarla-
rına hizmetkârlık ettiğini.

B u n l a -
rı geçelim 
de tek bir 
örnekle ye-
tinelim is-
terseniz bu 
konuya iliş-
kin olarak. 
Merkez Par-
ti Başkanı 
Abdurra-
him Kars-

lı’nın bugüne dek yalanlanamayan 
açıklamalarını konu edelim.

“AK PARTİ BİR PROJE PARTİ-
SİDİR”

“Abdurrahim Karslı: Yok yine-
leyeyim. Bir grup gazeteci arkadaş, 
bizim de kurucu arkadaşlarımız ile 
birlikte benim evimi ziyarete gel-
diler. Yemek yedik, sohbet ettik. 
Sohbet esnasında, bizim Medya ve 
Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Şeyda Açıkkol, bir 
soru sordu. Dedi ki gazeteci ve ha-
zırda olan arkadaşlara;

“1- Ak Parti ile ilgili düşünceniz
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Hızını alamayan Efkan Ala’dan
Genel Başkanımız hakkında bir savcılık şikayeti daha:

Efkan Ala,
hukuk maskeli 
eylemlerinle

bizi haklı 
çıkarıyorsun!

Dağlıca
Öncesi ve Sonrası

Adamlar haritasını yayımladılar, Silahlı Kuvvetler Dergilerinde. Dışişleri Bakanları 
bunun açıktan savunusunu yaptı. Ortadoğu’da Fas’tan Afganistan’a, Pakistan’a kadar 
uzanan coğrafyada 22 ülkenin sınırları önce ortadan kaldırılacak sonra da tarafımızdan 
yeniden belirlenecektir, diye.

Neye göre olacaktı bu?
Tabiî ki emperyalist haydutların çıkarlarına göre.
İşte bu projelerinin adına da BOP dediler. Yani Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş 

Afrika Projesi, dediler. O adı verdiler.
Türkiye de o projenin içinde miydi?
Evet, apaçık içinde olduğu gösteriliyordu yayımladıkları haritalarında. Üçe bölünüyor-

du Türkiye burada.

7’de

Neden Böylesine 
Coşarlar?

Hikmet Kıvılcımlı

3’te

HKP
sahte diplomalı Tayyip’in 

cumhurbaşkanlığının düşürülmesi 
için YSK’ye başvurdu

Başyazı

8’de

Halkımıza 
ve Medyaya 

Duyurumuzdur

Partimiz Halkın 
Kurtuluş Partisi 

(HKP),
Yüksek Seçim Kurulu 

(YSK)’ye
Milletvekili Adaylarını 
bildiren ilk Parti oldu

Partimiz, bugün (17 Eylül günü) 
gerekli evrakları YSK’ye verdi.

Parti Tüzüğümüzün öngördü-
ğü-vurguladığı gibi:

Yarımız olan Kadın ön safta 
olarak,

Halkın İktidarı için mücadele 
ediyoruz.

Edirne’den İstanbul’a, Bursa’dan 
İzmir’e,

Ankara’dan Adana’ya, Diyarba-
kır’dan Van’a…

85 Seçim Çevresinin 82’sinde 1. 
Sıra Kadınlarımızın.

550 Milletvekili Adayımızın 
201’i Kadın…

Yine tüzüğümüzde belirtildiği 
gibi,

Başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere,

Milletvekili adaylarımızın 330’u 
işçidir ve tamamı emekçilerden 
oluşmaktadır.

Şundan da eminiz ki, belki geç 
olacak ama, halkımız sonunda mut-
laka bizi anlayacaktır... 17.09.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Bunlar halk düşmanı! Para için
yapmayacakları şey yoktur!

Emperyalizm
Kürdistan’ı kurarken

4’te 6’da 16’da

2’de

10’da

Memleketi Amerikan Ajanları 
Cumhuriyeti’ne çevirdiniz ulan!
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Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığına

Ankara
Talepte Bulunan: Halkın Kurtuluş 

Partisi Genel Başkanlığı
Karan l Sokak No: 2 15 Kızılay AN-

KA A
ekilleri: Av. Metin BAYYA , Av. Sait 

KI AN, Av. Doğan E KAN Sezenler Cad. 
7 9 Sıhhiye ANKA A

Konu: 1550 sayılı 2 08 2015 tarihli 
Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusun-
da seçime giren tüm siyasi partilere Türki-
ye genelinde yayın yapan adyo ve Tele-
vizyonlarda eşit propaganda hakkının ve 
olanağının sağlanması talebidir.

Açıklamalar:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınız 

1550 sayılı 2 08 2015 tarihli kararıyla  
adyo ve Televizyon kuruluşlarının, tek 

yönlü, taraf tutan yayınlar yapamaya-
cakları ve yayınlarında demokratik kural-
lar çerçevesinde siyasi partiler arasında 
fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduk-

ları belirtilmiştir.
Ayrıca, tüm radyo ve televizyon kuru-

luşlarının, siyasi parti ve adayların seçim 
döneminde görüşlerinin eşitlik, serbest-
lik, dürüstlük ilkelerine uygun bir şekilde 
yansıtılması için gerekli katılımın sağlan-
masına da karar verilmiştir.

Anayasanın E. Seçimlerin genel yöne-
tim ve denetimi başlıklı . Maddesi

“Seçimler, yargı organlarının genel 
yönetim ve denetimi altında yapılır.

“Seçimlerin başlamasından bitimine 
kadar, seçimin düzen içinde yönetimi 
ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma, seçim süresince ve 
seçimden sonra seçim konularıyla ilgili 
bütün yolsuzlukları, şik yet ve itirazla-
rı inceleme ve kesin karara bağlama ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçim tutanaklarını ve umhurbaşkan-
lığı seçim tutanaklarını kabul etme gö-
revi Yüksek Seçim Kurulunundur.  hük-
münü içermektedir.

298 sayılı Seçimlerin Temel üküm-
leri ve Seçmen Kütükleri akkında 
Kanun un seçim esasları başlıklı 2. Mad-
desinde ise seçimler, serbest, eşit, tek dere-
celi genel oy esaslarına göre yapılacağı 
belirtilmiştir.

Buna göre yukarıda belirtilen Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı kararında ve 
yine başkanlığınızın 0 .05.2007 tarihli 22  
karar sayılı kararında belirtildiği üzere se-
çim adı verilen siyasi çekişmenin eşitlik, 
dürüstlük ve serbestlik ilkelerine göre ger-
çekleştirilmesi anayasal ve yasal bir zorun-
luluktur. Buna göre, adyo ve Televizyon 
Kuruluşları, tek yönlü, taraf tutan yayınlar 
yapamazlar. Bu kuruluşlar yayınlarında de-
mokratik kurallar çerçevesinde, kamunun 
siyasal beklentilerine cevap verecek şekil-
de siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini 
sağlamak zorundadırlar.

Buna rağmen ne yazık ki bu üç temel 
ilke siyasi hayatımızda ve uygulanan se-
çimlerde yerini bulmamaktadır. zellikle 
radyo ve televizyonlarda uygulanan siyasi 
propaganda yöntemleriyle eşitlik ve dü-
rüstlük ilkeleri her seçimde açık ve ağır 
şekilde ihlal edilmektedir.

adyo ve Televizyonlarda yapılan pro-
paganda yöntemi başta iktidar olanakların-
dan yararlanan iktidar partisi ve devlet yar-
dımından faydalanan Mecliste grubu olan 

partiler dışındaki diğer siyasi partiler için 
uygulanamaz hale gelmiştir.

Günümüzde maddi gelirleri sınırlı, kı-
sıtlı olan herhangi bir partinin televizyona 
çıkarak düşüncelerini aktarması artık im-
kânsız hale gelmiştir. Ülke genelinde yayın 
yapan tüm radyo ve televizyon kurumları 
yalnızca diledikleri aday ve partilerin pro-
pagandasını yapmaktadırlar.

Bu durumun en büyük mağduru da al-
kın Kurtuluş Partisi’dir. 7 Haziran 2015 
seçimlerinde, Partimiz 298 sayılı Yasanın 
52. Maddesi gereğince T T’de yayınlan-
ması zorunlu olan propaganda konuşması-
nın dışında başka bir Televizyon ve adyo 
propagandası yapamamıştır. Bu seçim dö-
nemi boyunca, T T dışında Partimizin gö-
rüşlerinin aktarıldığı tek bir dakikalık bile 
bir yayın yoktur.

Gerçekte Siyasi Partilerin ve yerel yö-
netimlerin radyo ve televizyon kurması 
yasaktır. Ancak maddi olanakları fazla olan 
az sayıdaki Siyasi Partilerce adyo ve Te-
levizyonlara sunulan imkânlarla bu yasak 

çiğnenmektedir. Kendisine maddi olanak 
sağlanan her televizyon ve radyo kanalı bu 
imkânı sağlayan partinin yayın organı ha-
line gelmektedir. Ya da doğrudan değilse 
bile, dolaylı televizyon kanalları kurmakta, 
kurdurmaktadır yine Mecliste grubu bulu-
nan partiler.

Bunun yanında medyadaki tekelleşme 
de gittikçe artmaktadır. Tekelleşen medya 
destek sunduğu siyasi oluşum ve kişilere 
seçim sonrasında da baskı uygulayarak si-
yaseti daha doğrusu demokrasi yi kendi 
istediği doğrultuda yönlendirmek, yönet-
mek istemektedir.

Ne yazık ki daha önce alınmış kararları 
bulunsa da Yüksek Seçim Kurulu ve adyo 
Televizyon Üst Kurulu bu konuda bugüne 
kadar etkisiz kalmaktadır.

Kanaatimizce bu eşitsiz yarışı biraz 
daha adil şekle getirmenin yolu da yargı 
yoluyla maddi olanakları olmayan parti-
lere T T dışındaki diğer tüm adyo ve 
Televizyon Kurumlarında da “yayınlan-
ması zorunlu propaganda  imk nı sağ-
lanmasıdır.

Demokrasi iddiasını sağlamak için, 
seçmenin gerçekten seçim yapmasını ko-
laylaştırmak, onu seçenekler konusunda 
aydınlatmak ve bilgilendirmek gerekir. 
Bunun yolu da tüm siyasi partileri gerçek 
anlamda eşit ve tarafsızca tanıtmak, ken-
dilerini tanıtmalarını sağlamakla müm-
kündür. Yalnızca az sayıdaki siyasi görüşe 
açık olan radyo ve televizyon yönetimiyle 
ancak yönlendirici ve güdümleyici bilgi-
lendirme yapılmaktadır. Bugün yaşanan bu 
durumda seçim serbest  ancak siyaset ya-
sak hale gelmiştir.

Meselenin aşılmasını sağlamak ise ka-
musal ve anayasal bir görevdir.

Bu antidemokratik uygulama ve yönte-
min giderilmesi için seçimlerin demokratik 
prensiplere uygun yapılmasını sağlamak 
ve denetlemekle görevli Başkanlığınızın 
ve adyo Televizyon Kurumunun alacağı 
kararlarla bir nebze olsun bu adaletsizliğin 
giderilebileceğini düşünmekteyiz.

112 sayılı adyo Ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanunda ve Yayın Hizmeti sul Ve Esasla-
rı Hakkında Yönetmelikte adyo Televiz-
yon Üst Kurulu tarafından tavsiye edilecek 

kamu hizmeti duyurularının televizyonlar-
dan ve radyolardan ücretsiz yayınlanma 
olanağı getirilmiştir.  112 Sayılı Yasanın 
17. Maddesine göre adyo televizyon Üst 
Kurulu tarafından belirlenen, toplum için 
büyük önem arz eden ulusal ve uluslararası 
olayların, televizyon yayıncıları tarafından 

ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak ya-
yınlanması gerekmektedir.

Bugün yasal olarak mevcut olan bu 
olanak demokrasi için kullanılmalı ve her 
televizyondan seçime giren her parti ile 
ilgili zorunlu ve kısa olsa da yayın yapıla-
bilmelidir.

Sonuç olarak
298 Sayılı Yasanın 52. Maddesinde be-

lirtilen partilerin T T televizyon ve radyo-
larında yayınlanması zorunlu propaganda 
programlarının, 112 Sayılı Yasa çerçeve-
sinde yayınlanması zorunlu kamu spotu 
şeklinde diğer özel radyo ve televizyon 
kurumlarından da yayınlanması için karar 

alınmasını,
Bu durumun adyo Televizyon Üst 

Kuruluna bildirilmesini,
1550 sayılı 2 08 2015 tarihli kararda 

belirtilen fırsat eşitliğinin sağlanması için 
daha etkin yöntemlerin belirlenmesini ta-
lep ederiz. 08.09.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Vekili

Av. Doğan E KAN
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Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığına

Başvuruda Bulunan: 
Halkın Kurtuluş Partisi Genel 
BaşkanlığıKaran l Sokak No. 
2 15 Kızılay Ankara

ekilleri: Av. Orhan zer, Av. 
Metin Bayyar, Av. Ayhan Erkan, 
Av. Ali Serdar Çıngı, Av. Tacettin 
Çolak, Av. Sait Kıran, Av. Azime 
Ayça Alpel, Av. Halil Ağırgöl, Av. 
Doğan Erkan, Av. Pınar Akbina
Meşrutiyet Cad. Sezenler Sokak. 
No: 15 Sıhhıye Ankara

İstem Konusu: 10 Ağustos 
201  tarihinde yapılan Halk 
oylamasında Cumhurbaşkanı 
seçilen ecep Tayyip Erdoğan’ın  
seçim sürecinde YSK’ye verdiği 
öğrenim belgelerinin sahteliği 
ortaya çıkan yeni belgelerle 
birlikte bir kez daha kanıtlanmış 
olduğundan adı geçenin 
Anayasa’nın 101 ve 271 
Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi 
Kanununun . maddelerinde 
öngörülen Seçilme Yeterliği ne 
sahip bulunmadığından 

umhurbaşkanlığının derhal 
düşürülmesi ve hakkında 5237 
Sayılı TCK’nin 20 . maddesinde 
öngörülen esmi Belgede 
Sahtecilik Suçu ndan Suç 

uyurusunda bulunulması 
istemidir.

Açıklamalar:
1- Bilindiği gibi, 271 

Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi 
Kanununun 2 . Maddesi ile  
“ umhurbaşkanı seçimlerinin 
başlamasından bitimine kadar, seçimin 
düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü 
ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve 
yaptırmak amacıyla, gerekli ilke 
kararları almaya, beşinci fıkrada 
sayılan kanunlar ile bu Kanunda 
seçimle ilgili olarak yer alan bütün 
süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit 
ve il na  Sayın Başkanlığınızın yetkili 
olduğu hükme bağlanmıştır. Nitekim 10 
Ağustos 201  tarihinde Halk oylaması 
şeklinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi de Başkanlığınızın denetim ve 
gözetiminde yapılmıştır.

2- 10 Ağustos 201  tarihinde 
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 
adaylardan ecep Tayyip Erdoğan’ın 
Anayasanın 101 ve 271 Sayılı Yasanın . 
maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı 
Seçilme Yeterliğine sahip olmadığı, seçim 
sürecinde de gündeme getirilmişti.

O dönemde MHP Grup Başkanvekili 
olan Yusuf Halaçoğlu  “ umhurbaşkanı 
olmak için  yıllık fakülte mezunu 
olmak gerekir. rdoğan ın mezun 
oldum dediği Sultanahmet teki 
İktisadi ve İdari Bilimler akültesi 
onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. 
Bu nedenle ecep Tayyip rdoğan a 
ait olduğu ortaya atılan iploma 
sahtedir.  diyerek, . Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip 
olmadığını iddia etmişti.

Bütün bu tartışmalara ve ciddi 
iddialara rağmen, 10 Ağustos 
201  Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
gerçekleştirilmiş ve üç adayın yarıştığı 
seçimi . Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 
Sayın Başkanlığınızın 15 08 201  tarih 
ve 3719 sayılı kararı ile kamuoyuna 
duyurulmuştu.

Bu seçimlerden sonra da 
Cumhurbaşkanı’nın diploması ile ilgili 
tartışmalar bitmemiş, seçim öncesindeki 
iddiaların sahibi Yusuf Halaçoğlu  “Ben, 
Cumhurbaşkanına diploman sahte 
diyorum beni mahkeme vermiyor. Normal 
başka bir şey olsaydı çoktan verirdi. 
Diyorum ki; 1981 yılında mezuniyet 
belgesi almışsın, mezuniyet belgende 

ne resim var, ne gizli damga var, soğuk 
damga var. Dekanın da mührü yok. İmza 
var, mühür yok. Kazıntı ve silinti yoktur 
diyor diğerlerinde resim var, soğuk 
damga var. Seninkinde niye öyle değil? 
Oraya not düşülmüş, ‘   diye. 
Mezuniyet belgenin sonrasında kurulmuş 
bir üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? 
Marmara Üniversitesi’nin diplomasını 
nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme 
mezunu olarak nitelendiriliyor. Hâlbuki 
İşletme ile alakası yok.” diyerek ısrarla 
iddialarının arkasında durmuştur.

Gerçekten de Halaçoğlu tarafından 
iddia konusu yapılan eksikliklerin tamamı, 
ekte bir örneğini sunduğumuz 3 1981 
tarihinde verilen Mezuniyet Belgesi nde 
bulunmaktadır. K-1  Dahası bu tarihte 
yani 1981 ve öncesinde adı geçen okulda 
öğretim süresinin üç yıl olduğu açık 
seçiktir.

3- Halaçoğlu’nun bu iddialarından 
hemen sonra Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
tarafından ecep Tayyip Erdoğan’a 
ait olduğu söylenen ve bir örneğini 
ekte sunduğumuz renkli bir Diploma 
basına servis edilmişti. K-  Oysa bu 
diplomada da ektör ve Dekan imzaları 
yoktur. İmzasız diplomanın hiçbir 
geçerliğinin olamayacağı da son derece 
açıktır.

- Son olarak, Araştırmacı Yazar 
Ergun Poyraz  . Tayyip Erdoğan’a 
ait olan diploma aslını yayınlamıştır. 

K-  Ekte örneğini sunduğumuz ve 
. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. 

Noterliğinin 13 Nisan 199  tarih ve 0 2  
yevmiye numaralı işlemi ile onaylattırılan 
diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 
olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan 
farklılıklar arz etmektedir.

Çıplak gözle görülen en önemli farklar 
şunlardır: Birincisinde ektör ve ekan 
imzaları olmadığı halde oter onaylı 
ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. 
Yine birincisinde mühür olmadığı 
halde ikincisi mühürlüdür. ahası 
her iki diplomanın mizanpa ı ve 
yazı karakteri de birbirinden çok 
farklıdır. Bu durumda, bu diplomalardan 

hangisinin gerçek hangisinin sahte 
olduğu sorusunun yanıtlanması 
gerekmektedir. Bize göre her ikisi 
de sahtedir.

Çünkü  EK-1’de sunulan 
Mezuniyet Belgesi’nde her ne 
kadar mühür ve resim yoksa da, 
Marmara Üniversitesi yazılmadığı 
gibi, Mezun Olduğu Bölüm hanesi 
boştur.  Oysa diploma larda 
Mezun Olduğu Bölüm hanesinde 

İşletmeci  olarak yazmaktadır.
5- Seçim sürecinde 

Cumhurbaşkanlığına aday olan 
. Tayyip Erdoğan tarafından 

Sayın Başkanlığınıza verilen 
evraklar arasında EK-2’deki 
diploma varsa, Ergun Poyraz 
tarafından yayınlanan ve 
Noter onaylı olan ve ilkinden 
çok farklı içeriğe sahip ikinci 
diploma nedir? Ya da Noter’lik 
müessesesi gereğince Noter 
onaylı evraka itibar edilecekse 
de EK-2’de sunulan diplomanın 
sahteliği kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır.

akat her durumda, . 
Tayyip rdoğan ın 1 1 
yılında mezun olduğu okulun 
üç yıllık olduğu ve Marmara 

niversitesinin de 1  yılında 
kurulduğu kesindir.

- Bilindiği gibi  Anayasa’nın 
“ u m h u r b a ş k a n ı n ı n 

itelikleri ve Tarafsızlığı nı 
düzenleyen 101. maddesinde  
“ umhurbaşkanı, kırk yaşını 
doldurmuş ve yüksek öğrenim 
yapmış Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve 
milletvekili seçilme yeterliğine sahip 
Türk vatandaşları arasından, halk 
tarafından seçilir.  denilmektedir.

Yine 271 Sayılı Cumhurbaşkanı 
Seçimi Kanununun Seçilme Yeterliği ni 
öngören . maddesinde de aynı 
düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu açık-net Anayasal ve 
Yasal düzenlemeler karşısında 
Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek 
öğrenim yapmış olması şarttır. Oysa 
baştan itibaren anlatıldığı gibi ve ekte 
sunulan sahte belgelerden de anlaşılacağı 
üzere, 10 Ağustos 201  tarihinde yapılan 
Halk oylamasında Cumhurbaşkanı 
seçildiği Başkanlığınızca kamuoyuna 
duyurulan ecep Tayyip rdoğan 
anılan maddelerde öngörülen “Seçilme 
Yeterliği ne sahip değildir.

Yine Seçilme Yeterliğine sahip 
olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi 
tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen 
öğrenim belgelerinin de sahte olduğu 

rgun Poyraz tarafından yayınlanan 
oter onaylı belgenin ortaya çıkmasıyla 

bir kez daha kanıtlanmıştır.
Bu nedenle, Anayasanın 1 1 ve 
1 Sayılı Yasanın . maddelerinde 

öngörülen umhurbaşkanı Seçilme 
Yeterliği ne sahip olmayan ecep Tayyip 

rdoğan ın umhurbaşkanlığı nın 
derhal düşürülerek,

ğrenim belgelerinde yaptığı 
sahtecilik nedeniyle de TCK’nin 20 . 
maddesinde öngörülen esmi Belgede 
Sahtecilik Suçundan hakkında Suç 

uyurusunda bulunulması için Sayın 
Başkanlığınıza başvurma zorunluluğu 
doğmuştur.

Gereğini vekâleten dileriz. 28 09 2015

alkın Kurtuluş Partisi ekilleri
Av. Metin Bayyar

Av. Sait Kıran
Av. oğan rkan

HKP, sahte diplomalı Tayyip’in Cumhurbaşkanlığının 
düşürülmesi için YSK’ye başvurdu
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Ç ıkar sağlamak için. Koltuk için. Ma-
kam için. Tayin için, şe ik, müdürlük 

için.
Bunu biz söylemiyoruz.
Kim söylüyor?
MHP’den ihraç edilen eski milletvekili 

Sinan Oğan.
Sinan Oğan, 23 Eylül tarihinde ürri-

yet Gazetesi’nden Ahmet akan’a verdi-
ği röportajda aynen şunları söylüyor:

“Bugün Türkiye de en ezilen kesim 
ülkücüler.

Niyeymiş?
“ P nin belediyeleri var mış. 

“AKP zaten iktidarı elinde tutuyor muş. 
“ P, bölgede kendi taraftarlarını dev-
let kurumlarına bile taşı mış.

Eee?..
MHP’nin bu olanakları olmadığı için:

“Şu an toplumun en dışlanmış, en 
mağdur edilen kesimi ülkücüler... miş.

Yani?..
“1  yıldır çocuklarını işe koyamı-

yorlar, iş yapamıyorlar, memurlarsa şef 
olamıyorlar, çiftçiyse doğru dürüst kredi 
alamıyor larmış, “öğrenciyse burs ala-
mıyor, yurda giremiyor larmış. “ lkücü 
esnaf, iktidarın memurlarının zulmü al-
tında ymış...

Oysa bütün bunların olabilmesi için ne 
gerekiyormuş S. Oğan’a göre?

İktidara gelmeleri gerekiyormuş. Bunu 
da şu cümleyle ifade ediyor:

“ lkücüler artık iktidar istiyor muş.
Yani ülkücüler in ülkü leri neymiş?
İktidarın nimetlerinden yararlanmak
İşe girmek, memur olmak, şef olmak, 

müdür olmak, kredi almak, burs almak, 

yurda girmek, ticaret yaparak kâr etmek...
Hak ettikleri için değil. Sadece bir par-

tinin mensubu (taraftarı) oldukları için, o 
parti de İktidar olduğu için bütün bu kıyak-
lar yapılacakmış onlara...

Ya kendileri için ne isterler?
Ne istediklerini de sta mız ikmet 

Kıvılcımlı, “ eden Böylesine oşarlar  
adlı makalesinde, tâ 19 5 yılında gösterir. 

sta’mız ciğerlerini okumuş bunların. İç-
yüzlerini en derinden görmüş ve göstermiş 
bizlere, halkımıza. (Bu makaleyi de yan sü-
tunlarda yayımlıyoruz.)

Yok ülkücülükmüş, yok milliyetçilik-
miş, yok davaymış hepsi yalanmış bunla-
rın. Bunlar kendilerine (ve taraftarlarına) 
maddi çıkar sağlamak için ülkücüymüş, 
milliyetçiymiş. Başka bir şey değillermiş.

Sözü uzatmak gereksiz. S. Oğan aslın-
da açık sözlü davranmış ve kendi içyüzleri-

ni, ciğerlerini açıkça ortaya koymuş. Yoksa 
hamaset nutukları atan burjuva ve Ortaçağ-
cı politika esna arının hepsinin içyüzü bu-
dur. Ciğerleri budur.

Bakın Tayyipgiller’e. Bakın Çiller’lere. 
Bakın Demirel’lere. Bakın Erbakan’lara... 
Bakın diğerlerine. Hepsi aynı toptan kesme 
değiller mi?

Hepsi iktidara gelmek için, orada en 
uzun süre kalmak için lağım deliğinden 
süpürülüp dünyalıklarından olmamak için 
her şeylerini satmıyorlar mı? Başta kişicil 
onurlarını, ahlâklarını, namuslarını... Sonra 
vatanı ve milleti satmıyorlar mı?..

Satıyorlar ve satarlar. Çünkü bunlar 
vurguncu, hırsız, talancı.

Halkın İktidarında da bunlar Tarihin 
çöplüğüne gönderilecekler. Ve orada lanet-
le anılacaklar.q

ktidarı niye isterlermiş?
Bakın Tayyipgiller’e. Bakın Çiller’lere. Bakın Demi-

rel’lere. Bakın Erbakan’lara... Bakın diğerlerine. Hep-
si aynı toptan kesme değiller mi?

Hepsi iktidara gelmek için, orada en uzun süre kal-
mak için lağım deliğinden süpürülüp dünyalıklarından 
olmamak için her şeylerini satmıyorlar mı? Başta kişi-
cil onurlarını, ahlâklarını, namuslarını... Sonra vatanı 

ve milleti satmıyorlar mı?..

S eçim kampanyası açıldı. Türkiye’de 
hiçbir İŞ  seçim kadar heyecan ve 
ter döktürmüyor. Çünkü seçim, yal-

nızca bir SEÇİM  değil, aynı zamanda 
en büyük İŞ tir. Amerikalı İş adamı -
nın güttüğü anlamda bir İŞ , işverenin 
İş Bankası , İşçinin son yıllar Devlet zo-

ruyla haraca bağlanışı demek olan sendi-
kacı Türk-İş  gibi bol kazanç getirici bir 
ticaret ve hava oyunudur.

Amerika’nın petrolcü akıl hocasının 
direkti  ile ülkemize Çift Parti  olsun 
diye sokulan demokrasi, Amerika’da ol-
duğu kadar Türkiye’de de vaktiyle Şark 
usulü İbadet mah , rezalet mah  diye-
rek gizli kapaklı yapılan işlerin, perde yır-
tılarak yapılması oldu. Demokrasinin ruhu 
sayılan seçim şimdi açık seçik bir İŞ’tir: 
Ne ziraat İş’i, ne ticaret İş’i, ne sanayi İş’i, 
ne batakçı toprak ağalığı İş’i, ne lotaryacı 
bankacılık İş’i  seçim işi, seçim ticareti, 
seçim sanayii, seçim ağalığı, seçim ban-
kerliği kadar kolay ve hiç masrafsız en 
muazzam kâr sağlayıcı değil. Kalıpları 
memleketi kaplamış, içleri eppelin balo-
nundan daha sakin: gelenekçi görenekçi, 
gösterişli, afur tafurlu iri iri bezirgân parti-
lerinin sağ olsunlar, AP’lilerin, CHP’lile-
rin, YTP’lilerin, MP’lilerin, (Milli Birlik-
çi 1 ’ler olmasa CKMP’lilerin) o şaşırtıcı 
derecede hırslı, çatlatıcı heyecanları, coş-
kunlukları, kıyasıya kapışmaları, hep se-
çim İş’inin muazzam gelirli bir Girişkinlik 
ve zel kazanç oluşundan ileri geliyor.

Türkiye, küçük züğürt bir ülke. Hangi 

İş’e başvurursan vur: en çok yüz bin kaza-
nırsın, belki. Suyun başını kesmiş yabancı 
sermayeyle ortaklığa girsen: bir milyon 
kesersin. Tekelci büyük bankanın dizgin-
lerini ele geçirsen: yüz milyonlarla ancak 
oynarsın. Devlet bu İş’lerle kıyaslanabilir 
mi?

Seçimle devlet kuşu başına kondu mu: 
Bütçe en azından onlarca Mİ YA : En 
ufak Devlet Bankası, en büyük zel Ban-
kadan on kat aşırı sermayeli, dev Paraba-
bası. Alabildiğin kadar kredi al.

Seçimde vereceğin nedir?
Kasabadaki yıkılası evin, birkaç aylık 

kirasıyla, iki üç işsiz güçsüze köy köy do-
laşmaları için beş on günlük çep harçlığı.

Kazandın mı: Bütün Devletçiliğimiz 
emrinde. Devlet Sanayii, Bankalarından 
aşağı kalmaz. Batılının çürüğe çıkardığı 
tapon makinelerin komisyonla yeni ya-
tına Türkiye’ye sokuşturulması da olsa, 
yurt içinden en verimli büyük sanayi Dev-
letindir. Alıcı 30 Milyon uyruklu müşte-
rinin insafına kalmış. Tepeden inme yat 
satırınla hepsini kıyma edebilirsin ve de 
bütün özel kişi fabrikalarının bire beş yüz 
vurgunlarına öncülük edersin. Kimden 
korkacaksın? Seçimle geldin gık diyenin 
alnını karışlarsın.

Geç Büyük Millet Meclisinin başına. 
Bırak şu, hanedan gelirinin yirmi otuz 
katı olan mebus maaşını bir yana. Herke-
sin iki yüz elli lirayla cehenneme memur 
yazılmak için dilekçe donattığı ülkede, 
beş altı bin lira Milletvekili aylığı da para 

mı? Milyarlık Devletçiliğimiz avucunun 
içinde. Hemen bir şirket kur. Sermaye mi 
gerek? Gözünü aç yeter. Değme sermayeli 
şirket açıldı demektir. Açamazsan açılmış 
şirketten çok ne var bizde? Yalnız İstan-
bul Ticaret Odası’nda on binlerce zel 
Teşebbüs İş’sizlikten ağızlarını havaya 
açmışlar. Allah Allah  deyip senin gibi 
bir Devletl yu bekliyorlar. Yağlı iş Devlet 
babada. Çık sayın bayın huzuruna Morri-
son Firmasının sözcüsü gibi konuş: zel 
sermayesiz millet, Allahsız millettir  de. 
Paşanın sağladığı Huzur  kendiliğinden 
ayağına gelir. Daha koç yiğitsen Batıcı  
değil misin? zat kimse görmeden elini, 
uluslararası milyarlık şirketlere, kendini 
o saat Paris’te, Kolonya’da, ondra’da, 
Ne  York’ta sözü geçen Vatansever li-
der  bulursun.

O zaman, gir ihalenin en domuzuna. 
Korkma senden ucuz teklif yapıp reka-
bet edeceklerden. Sayın ihale kanununun 

E  maddesi gereğince: ihaleyi yapan 
Devletl lar: ihaleyi dilediğine diledikleri 

yatla yapıp yapmamakta SE BEST’tir-
ler. Yerin dibinde on saat çalışan işçinin, 
eskici esnafın kazandığı her yüz kuruşta 
yirmi otuz kuruşunu vasıtasız vergi, elli 
altmış kuruşunu vasıtalı vergi almak için 
kılı kırka yaran Devletçiliğimiz, her yıl 
Devlet bütçesinin onlarca milyar lirası-
nı ihalecilere kaptırırken: Bırak yapsın, 
Bırak geçsin  der, yani liberaldir, ser-
best, hürdür. Tarım bakanından tomruğu 
al, İmar bakanına sat  Sanayi bakanından 
demiri al, Savunma bakanına sat: alırken 
de satarken de yüzde yüz kâr edemezsen  
Büyük Millet Meclisinde kıyameti kopar. 
Haddine mi düşmüş memurun senden 
rüşvet alması: Azli, tayini Bakanın elin-
de. Bakan de senin ağzına bakıyor. Sen 
milletçe seçilmişsin. Bakan seçilmese de 
olur. Bütün siyasi liderler de Onu söylü-
yorlar: Sen Mİ İ İ ADEYİ TEMSİ  
ediyorsun.

Onun için ben hak veriyorum. Bezir-
gân Partiler, Seçim için ne kadar coşsalar 
azdır.

( altı, Sayı: 129, 4 Ekim 1965)

Neden Böylesine 
Coşarlar?

ikmet Kıvılcımlı

HKP Genel Başkanı urullah 
Ankut ve Partimiz üyesi eşi 

acer Ankut hakkında, mahal-
lelerinde ve sokaklarında bulunan sokak 
hayvanlarına yiyecek ve su verdikleri için 
aynı apartmanda oturan gerici komşusu-
nun düzmece şikâyetleri üzerine açılan 
davalardan bir tanesi daha bugün görüldü.

Dava İstanbul Anadolu Adliyesinde, 
2 . Asli Ceza Mahkemesinde görüldü. 
Davada, gelen tanıkların ifadesine başvu-
ruldu. İfadelerden sonra dava 15 Aralık 
2015 günü saat 09.30’a ertelendi.

Yüreği insan, doğa ve hayvan sevgisi 
ile dolu Genel Başkan’ımız ve eşinin ma-
hallede hayvanları beslemesi, insanlıktan 
nasibini almamış Tayyipgiller’le aynı dü-
şüncede olan komşularına dert olduğu için 
önce saldırmaya kalkmışlar, boylarının öl-
çüsünü alınca da bize saldırdılar  diyerek 
mahkemeye başvurmuşlardı. Oysa her şey 
ortadadır. Hayvana ve doğaya düşmanlık-
larını her hareketleriyle gösteriyorlar. Ay-
nen Tayyipgiller’in yaptığı gibi her fırsat-
ta insana, hayvana, doğaya saldırıyorlar.

ABD Emperyalistlerinin ve yerli işbir-
likçi hainlerin Ortadoğu’yu ve ülkemizi 
ölüm tarlalarına çevirdiği şu günlerde  bu 
zalimler, bu alçaklar, bu dolaplar, bu dü-

zenler dünyasını insancıl bir dünya yap-
mak için, yani hayatı insanlar ve tüm can-
lılar için bir gül bahçesine çevirme ama-

cıyla karıncalar gibi durup dinlenmeden 
mücadele eden ve bunu bir yaşam biçimi 
edinen insanlara saldırmak Tayyipgiller’in 

ve onların zihniyetiyle yaşayan 
insan görünümlü yaratıkların 
doğasında vardır. Tayipgil-
ler’in zihniyetinde vardır di-
yoruz  çünkü bunlar Şanlı Gezi 
İsyanı’mızda da doğa ve hay-
van düşmanlıklarından dolayı 
onlarca ağacı kesmeye kalktı-
lar, kullandıkları biber gazıyla 
binlerce kuşu katlettiler. Bunun 
sonucu olarak kendilerine karşı 
duran insanlara da acımasızca 
saldırdılar, bildiğimiz gibi.

Ama yüreği insan sevgisi 
ile dolu insanları hiçbir zaman 
yıldıramadılar ve yıldırama-
yacaklar. Bunların düzenleri 
de kendileri de eninde sonun-
da yıkılacak. Eninde sonunda 
kazanan, yenen biz olacağız, 
insanlık olacak, insanseverlik, 
hayvanseverlik, doğaseverlik 
olacaktır. 10.09.2015

stanbul’dan
Kurtuluş Partililer

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
bir Kedi Davası  daha görüldü
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S on günlerde gazetelerde sık sık gün-
deme gelen bir konu var. Elektrik 
üretim, dağıtım ve perakende satış 

şirketlerinin, özelleştirmeler sonucu aldık-
ları şirketlerin borçlarını, kurun (doların, 
avronun ve diğerlerinin) anormal düzeyde 
artması sonucu ödeyemez duruma geldik-
leri, bankalara borçlarının katlanarak arttı-
ğı vb. yazılıp çiziliyor. Bu konu medya ta-
rafından sürekli işlenerek, elektrik şirketle-
rinin ne kadar mağdur oldukları anlatılıyor. 
Ve ne yapılabilir sorusuna yanıt aranıyor 
görüntüsü veriliyor.

İşte Hürriyet Gazetesi de bu konuyu sık 
sık gündeme getiren gazetelerden birisi. 
Ama Hürriyet Gazetesi bu konuyu güncel 
olduğu, haber değeri taşıdığı için değil, 
bağlı olduğu Doğan Holding’in de enerji 
alanında yatırımlarının olmasından ötürü 
haber yapıyor. Yani kendisi için yapıyor.

Hürriyet Gazetesi’nin 28 Temmuz ta-
rihli sayısının Finans  başlıklı 12’nci say-
fasında yayımlanan haber bunlardan bir ta-
nesiydi. “ İ  İ AS S S İ  
başlıklı haber bu konuya ayrılmıştı.

“ lkenin artan ener i ihtiyacını kar-
şılamak için yatırım düğmesine basılmış 
ve ortalama  milyar dolarlık yatırım 
yapılmıştı. retim ve dağıtımın özelleş-
tirilmesiyle piyasa liberalleşti ancak teh-
like çanları da çalıyor. Kulislerde i asın 
eşiğine gelen şirketler olduğu konuşulu-
yor.

Haber bu minval üzre gidiyor. “ z-
manlardan kurtuluş reçetesi  başlıklı 
bölümde ise eğer bu şirketlere yardım edil-
mezse (örneğin alım garantisi vermek vb.) 
geçtiğimiz yıl yaşadığımız ülke çapındaki 
elektrik kesintilerinin sıkça yenileneceği 
vb. korkutmalara yer veriliyor.

Hürriyet Gazetesi bu konuyu (bizim ta-
kip edebildiğimizce) 8 Eylül tarihinde bir 
kez daha haber yaptı. “ İKKAT KT-

İK T İK Sİ  manşetli, “ lektrik 
dağıtım şirketlerinin borcu .  milyar 
dolara çıktı  üst başlığıyla konu inceleni-
yor.

Merve Erdil’in haberinde ise, Sektör 
yetkililerince P K ya yapılan sunum-
da , eğer elektrik dağıtım ve perakende sa-
tış şirketlerine yardım edilmezse başımıza 
gelecek korkunç  gerçekler sıralanıyor:

“ ...  son dönemde bilhassa dolar ku-
runda yaşanan rekor artış ve bozulan 
ekonomik göstergeler nedeniyle sektör-
de sıkıntılı günler yaşanıyor. Son bir yıl 
içerisinde dolar kurunda yaşanan artış, 
elektrik dağıtım ve perakende şirketle-
rini bünyesinde bulunduran şirketlerin, 
dolar borçlarının T  cinsinden karşı-
lıklarında önemli artışlara neden oldu. 
...  Bu da gelecekte sektörün gelişimi 

ve yatırımları açısından ülke ekonomi-
sinde, bankalardan devlet kuruluşlarına 
birçok farklı noktaya dokunan riskler 
yaratıyor

Nelermiş bu riskler?
“Yatırımların tamamlanamama-

sı, hizmetlerin aksaması ve T TAŞ, 
PM M, ergi airesi ve diğer kurum-

lara olan ödemelerin yapılamaması; 
Türkiye de birçok sektörde önemli 
pro elerde yer alan yatırımcıların diğer 
işlerinin zarar görmesi; hizmet kalite-
sinin düşmesi ve hizmetlerin aksaması 
sonucu elektrik kesintileri ile mesken, 
ticari ve sanayi tüketicilerinin maddi 
ve manevi zararlara uğraması; sektöre 
ve Türkiye ye yabancı sermaye akışının 
azalması, ner i sektörünün diğer oyun-
cularının domino etkisi ile i aslarının 
tetiklenmesi; retim özelleştirmelerinin 

yatının düşmesi ve nansmanının sağ-
lanamaması...

Ve hatta bu riskler:
“ lektrik şirketlerinin yüzde ın-

dan fazlası Türk bankalarından olan .  
milyar dolarlık kredilerin geri ödenme-
mesi ve bir bankacılık krizinin tetiklen-
mesi ... . ne yol açabilirmiş.

Böyle bir duruma ise asla “Müsaade 
edilmez miş.

Kim söylüyor bunu:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz.

Ne yapılırmış?
Mustafa Yılmaz “ abertürk gaze-

tesine verdiği röporta da, elektrik da-
ğıtım şirketlerinin kur artışı nedeniyle 
zor durumda olduğu ve sektörde i as 
endişelerinin dile getirildiğinin anımsa-
tılması üzerine “Biz üzerimize düşen ne 
varsa yaparız. iç kimse bir sektörün 
ciddi şekilde zarar görmesine müsaade 
etmez. Tarife düzenlemesi ve piyasa ya-
pılanmasına ilişkin düzenleme yapılabi-
lir. Biz bu konuda çalışma yapıyoruz.  
diyor. (http: .hurriyet.com.tr ekono-
mi 30011 93.asp)

M. Yılmaz’ı konuşturan kim?

M. Yılmaz’ı kim konuşturuyor?
AKP Hükümeti.
Çünkü M. Yılmaz bir bürokrat. Onu o 

makama AKP getirmiş. Ondan, onun baka-
nından, başbakanından habersiz böyle bir 
konuşma yapabilir mi bir bürokrat?

Bu konuyu aralarında konuşmamış, 
mutabık kalmamış, böyle bir konuşma, 
açıklama yapması için yetki vermemiş ol-
salar asla yapamaz. Yani bu görüş, AKP 
Hükümetinin görüşüdür. Onun anlayışıdır.

Ki aşağıda aktaracağımız gibi, hüküme-
tin kendisi de bu işte yani elektrik dağıtım 
ve perakende şirketlerinin korunup kollan-
ması işinde başroldedir. Yani bu hükümete 
bu bürokrat. Tencere kapak gibiler.

Sorular, sorular...
E, o zaman soralım AKP Hükümetine 

(ve bürokratına) hayatın olağan akışına uy-
gun olarak aklımıza gelen soruları:

Kurlardaki bu artışlar sadece elektrik 
dağıtım ve perakende satış şirketlerini mi 
etkiliyor? Diğer sektörleri etkilemiyor mu?

Etkiliyorsa (ki etkiliyor kaçınılmazca) 
o zaman diğer sektörlere de aynı kolaylık-
ları gösterecek misiniz?

Doğal olarak göstereceksiniz. Müsaade 
etmeyecek, üzerinize düşen ne varsa yapa-
caksınız, değil mi?

Peki o zaman bir soru daha soralım:
Aynı kur artışlarından-devalüasyon-

dan-Türk parasının başta dolar ve avro ol-
mak üzere yabancı paralar karşısında değer 
yitirmesinden halkımız da etkileniyor mu?

Etkileniyor.
Peki onlar için ne yapıyorsunuz? Ve ne 

yapacaksınız?
Onların (başta İşçi Sınıfımız, Kamu 

Emekçilerimiz, Köylümüz ve Esna arı-
mız olmak üzere halkımızın tümünün) de 
kur artışlarından etkilenmelerine müsaade 
etmeyecek, üzerinize düşen ne varsa yapa-
cak mısınız?

Maaşlarına zam yapacak mısınız? Mal-
ların yatlarını düşürecek misiniz? Köylü-
müzün binbir emekle ürettiği ürünlerinin 
alım yatlarını yükseltecek misiniz?..

Yoo. Hayır değil mi?
Niye böyle söylüyoruz? Nereden çıkar-

tıyoruz bunu?
İşçi Sınıfımızla ve Kamu Emekçileri-

mizle yapılan toplusözleşme görüşmelerin-
de, onların zam istekleri karşısında söyle-
diklerinizden.

Eğer sendikaların, emekçilerin istedik-
leri zamları yaparsak mali disiplin, bozu-
lur, bütçe açık verir, diyorsunuz. Biz, mali 
disipline önem veren, halk dalkavukluğu 
yapmayan bir hükümetiz. Gerçekler neyse 
onu söyleriz, diyorsunuz. Bütçemiz böyle 
bir zam oranına izin vermez, diyorsunuz. 
Bir puanlık artış bütçede şu kadar açığa ne-
den olur, diyorsunuz.

Dediniz mi?
Dediniz.

Elektrik dağıtım ve perakende 
satış şirketleri yalan söylüyor!

Gelelim işin bir diğer boyutuna...
Sektör yetkilileri  yalan söylüyorlar.

Niye mi?
ncelikle, siz özelleştirmeler kanalıyla 

aldığınız bu şirketleri sudan ucuza aldınız. 
Gerçek değerleri üzerinden almadınız. Bu 
şirketler size peşkeş çekildi hükümet tara-
fından, IMF’ce verilen emir üzerine.

Bu bir.
İki: Siz yıllardır o kadar aşırı kâr et-

tiniz ki bizim yani halkımızın sırtından, 
saymakla bitmez. Gazetemizin geçtiğimiz 
sayılarında (Aralık 201 -Ocak-Şubat Mart 
2015) bu vurgunlarınızı madde madde gös-
termiştik. Okurlarımız hatırlayacaklardır.

Elektrik dağıtımındaki vurgun noktaları 
şunlardır:

1- Elektrik Enerjisi Tüketim Bedelleri 
adı altında vurulan vurgun kalemleri:

A) Perakende satış enerji bedeli,
B) Dağıtım sistemi kullanım bedeli,
C) İletim sistemi kullanım bedeli,
D) Kayıp kaçak (K K) bedeli,
E) Perakende satış hizmeti (PSH)-Fatu-

r al am a be de l i ,

F) Perakende satış hizmeti (PSH)-Sa-
yaç okuma bedeli bileşenlerinden oluş-
maktadır.

2- Elektrik Enerjisi Hizmet Bedelleri 
adı altında gerçekleştirilen vurgun kalem-
leri de şunlardır:

a) Bağlantı Bedeli
b) Kesme-Bağlama Bedeli
c) Güvence Bedeli
d) İletim Sistemi Kullanım Bedeli,
e) Dağıtım Bedelidir.
Siz yukarıda sıraladığımız her kalemde 

gerçek anlamda vurgun vurdunuz. Haksız 

yere bizlerin cebinden milyarlarca dolar 
para aldınız. Yok sayaç bedeli dediniz, yok 
açma kapama ücreti deniniz, yok bakım 
ücreti dediniz, dediniz oğlu dediniz. Hiç 
olmayan kalemleri varmış gibi göstererek 
hayali kalemler üzerinden bizlerden mil-
yonlarca lira çaldınız. Taşeron sistemini 
yerleştirerek kali ye sendikalı işçileri işten 
çıkardınız, onların yerine taşeron işçileri 
çalıştırdınız asgari ücrete. Sendikal hakla-
rını tırpanladınız. Kazanımlarını ellerinden 
aldınız. Bir de oralardan vurgun vurdunuz.

Daha sayalım mı yaptığınız hırsızlıkla-
rı, vurduğunuz vurgunları?..

Bakın Yargıtay sizin bu vurgunlarınızı 
tespit etti ve sizi haksız, hukuksuz yere al-
dığınız bu paraları geri ödemeye mahk m 
etti. Hem de birkaç kez. Ama AKP hükü-
meti hak-hukuk-adalet tanımadığı için Yar-
gıtayın bu kararını da görmezden geldi ve 
siz hâlâ bu paraları almaya devam ediyor-
sunuz.

rneğin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 
yani en üst karar organı, “Kayıp-Kaçak 
Bedeli  diye bir paranın tahsil edileme-
yeceğine karar verdi 201  Aralık ayında. 
Ama Tayyipgiller hükümeti, alelacele bu 
paranın ödenmemesi için bir kanun Tasarı-
sı hazırlayarak Meclise sundu. 

Çünkü karşımızda hukuka uyan, hukuk 
kuralları çerçevesinde davranan bir iktidar 
yoktur. Karşımızda bir çete vardır. Ve bu 
çetenin varlık nedeni  yerli yabancı Para-
babalarının emirlerini yerine getirmektir. 
Onlara vurgun alanları yaratarak kârlarını 
artırmalarını sağlamak bu sayede de iktidar 
koltuklarında kalmalarına izin verilmesini 
sağlamaktır. Onların biricik ve asli görev-
leri yerli yabancı Parababalarının çıkar-
larını korumaktır. Bu çıkarları koruyacak 
yasaları çıkartmaktır.

“ ner i Bakanlığı, TBMM ye sun-
duğu lektrik Piyasası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda eğişiklik Yapılmasına 

air Kanun Tasarısı na da, kayıp-kaçak 
paralarının elektrik abonelerine iade 
edilmemesi için madde koydu. Bakanlık 
maddeye, iadelerin yapılması halinde 
şirketlerin i as edeceğini gerekçe göster-
di. Tasarının şirketlerle ilgili gerekçesi 
şöyle:

“ 1  yılında 1 dağıtım şirketinin 
hedef kayıp-kaçak oranları baz alınarak 
hesaplanan kayıp-kaçak ener iye konu 
gelir ihtiyacı yaklaşık olarak ,  milyar 
T dir. Yine bu 1 dağıtım şirketinin da-
ğıtım gelir tavan toplamları ise yaklaşık 
,  milyar T dir.

“Bakanlığa göre şirketlerin toplam 
geliri üzerinde olan bu maliyetin şir-
ketlere yüklenmesi i aslara neden olur. 
Bakanlık, kayıp-kaçak parasının abone-
lere iade edilmemesine bir diğer önemli 
gerekçe olarak da yüksek meblağı gös-
terdi:

“  ila 1  arasında  Sadece 
teknik ve teknik olmayan kayıp bedeline 
ilişkin tüketicilerden yaklaşık  milyar 
T  tahsil edilmiş olup faiz ve vek let üc-
retleri eklendiğinde bu meblağın birkaç 
katına çıkması kaçınılmazdır. Söz konu-
su meblağa dağıtım, iletim, perakende 
satış ve sayaç okuma bedelleri de eklen-
diğinde toplam meblağın iadesi ili ola-
rak mümkün değildir.

(http: .subuohaber.com ekono-
mi 33-milyar-lira-kayip-kacak-parasi-top-
landi-geri-odenemez-h1 37 .html)

İşte tasarının gerekçesi bu kadar açıktı: 
Yerli yabancı dağıtım şirketlerinin kârlarını 
korumak, bundan sonra olaşabilecek zarar-

larını da önlemek
Şirketler, bu paraları öderlerse i as 

ederlermiş
Gerekçeye bakın. Bu paralar (ki öyle 

böyle değil tam 33 milyar T ) haksız, hu-
kuksuz yere alınmış, bu şirketler avantadan 
vurgun vurmuş kârlarına kâr katmış, şimdi 
öderlerse batarlarmış…

Hukuk, bir karar alırken yapılan işle-
min, alınan paranın haklı mı haksız mı ol-
duğuna bakar. Yasalara uygunluğuna bakar. 
Yoksa bu işlemi yaparsam bu şirket batar 
mı diye bakmaz, bakamaz. Hukuk bu de-

ğildir. Karar doğru mu, hukuka uygun mu, 
yasalara uygun mu değil mi ona bakar.

Yargıtay bu kararıyla kalmadı. Nisan 
ayında yeni bir karar verdi bu konularla il-
gili olarak:

“   
“B    
“Yargıtay kararında ...  kayıp-ka-

çak, sayaç okuma, perakende satış hiz-
meti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım 
bedelleri aboneden alınamaz. Kararda, 
aboneden, ancak aktif tüketim bedelinin 
alınabileceğine işaret edilerek, alınan 

diğer kalemlerin tüketiciye ek mali yük 
oluşturduğuna işaret edildi. Kararda, 
alınan bedellerin Anayasa nın . Mad-
desi ne aykırı olduğuna işaret edilerek, 
vergi, resim, harç benzeri mali yüküm-
lülüklerin kanunla konulup, kanunla 
kaldırılabileceğine vurgu yapıldı.  (Yurt, 
12 Nisan 2015)

Ama Tayyipgiller hükümeti Yargıtayın 
tüm bu kararlarına rağmen, siz Parababala-
rını korumak için davranışa geçti. Ve sizler 
yine Yargıtayın-hukukun emrine rağmen 
zorbalıkla, bizlerin, halkımızın parasını 
gasp etmeye devam ediyorsunuz. Sizin bu 
zorbalığınızın bekçiliğini de Tayyipgiller 
yapıyor.

Sizin o çaldıklarınız, o vurduklarınız 
zaten yok yere aldığınız o malların para-
sını ödemeye, sizin de çoluk çocuğunuzla 
akraba taallukatınızla yıllarca bir eliniz 
yağda bir eliniz balda yaşamasına yeter de 
artar bile. Bir de şimdi utanmadan kalkıp 
yok kurlar artmış da, yok bankalara olan 
borçlarınızı ödeyemiyormuşsunuz da, yok 
ekonomi şöyle etkilenirmiş, yok banka-
lar böyle batarmış, yok elektrik kesintileri 
olurmuş da diyerek korkutup vurgunlarını-
za devam etmek istiyorsunuz. Doymuyor-
sunuz. Doymuyorsunuz...

Alıştınız vurgun vurmaya değil mi? Bu 
borçlarınızı da devlet silsin, siz bedavadan 
şirket sahibi olun, mal mülk sahibi olun, 
değil mi?

Siz bugün için vurduğunuz vurgunlarla 
safahat içinde yaşayabilirsiniz. Ama ina-
nın, bu böyle gitmez. Gerçekten gitmez.

Siz ve M. Yılmaz gibi sizin atadığı-
nız bürokratlar halk düşmanıdır. Siz aynı 
soydansınız. Hırsızsınız, vurguncusunuz. 
Halkın İktidarı kurulur bir gün ve sizden 
bunun hesabını sorar. Hem de kuruşuna ka-
dar sorar. Ve sizi halk düşmanı olarak ilan 
eder. Siz o utançla yaşarsınız ömrünüz bo-
yunca...

Ya halkımızdan gasp ettiğiniz değerler?
Onları da sizden alırız ve yeniden Kamu 

Malı haline getiririz. Bunu da böyle bilin
Bilin ve unutmayın q

Bunlar halk düşmanı!

Bakırköy’de bulunan uh ve Sinir 
astalıkları astanesi, yakla-

şık 90 yıldır hizmet vermekte. 
Hastanenin bulunduğu arazi, sadece has-
taların değil, ormanlık alanı ile birlikte 
spor yapmak isteyenlerin de uğrak yeri. 
Hastanenin bir diğer özelliği de, ününün 
Bakırköy sınırlarını çoktan aşmış olma-
sı. Bakırköy’ün bir simgesi haline gelen 
hastane, Türkiye’de çok kişi tarafından 
bilinmekte.

Maalesef bu hastane büyük bir talan 
ile karşı karşıya. Türkiye’de adları doğa 
katliamları ile bir tutulan Tayyipgiller ik-
tidarı, bu hastanenin içinde bulunduğu or-
manlık alanın ranta açılması, özelleştiril-
mesi ve büyük olasılıkla da ormanlarının 
talan edilmesi için işbaşında. Hastanenin 
sözde yenilenmesi ile ilgili itirazlara gay-
rımeşru Sağlık Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu (çünkü bizlere göre bu hükü-
mettekilerin hepsinin çoktan çelik bilezik 
ile tanışması gerekirdi) “Türkiye de iş 
yapmayanlar yapılan işi de baltala-
mak gibi bir sorumluluk üstlenmiş-
ler. Bu hastane güçlü vizyonu olan bir 
merkezdir. Bu güçlü vizyonu olan Ba-
kırköy uh ve Sinir astalıkları as-
tanesini de gelecek 
yüzyıllara güçlü ve 
vizyonel bir durum-
da taşımamız lazım. 

olayısıyla burası 
daha modern, daha 
vizyonel bir pro e 
ile geleceğe taşına-
caktır. olayısıyla 
bu dönüşümü bu-
rada mutlaka ya-
pacağız. Ama A M, 
ağaç kesme, satma; 
bunu bu ülkeye üç 
kuruşluk katkısı ol-
mayanların katkıları engelleme gayreti 
olarak görüyorum  diyerek, söz konusu 
direnişlere nasıl saldırıda bulanacağını da 
göstermiş oldu.

Sadece Bakırköy’deki değil, çevre il-
çelerdeki ender ormanlık arazilerden biri 
olarak kalan hastane alanı, tehdit altında 
olan tek yer değil. Ayrıca Bakırköy’deki 
tren istasyonunun yıkımı, epra Hastane-
si’nin peşkeş çekilişi, Ataköy ve Yeşilköy 
sahillerinde yapılan ve yapılacak olan 
binalar ile Bakırköy’e dayatılan kentsel 
dönüşüm, yani tüm Bakırköy’ün tarihi-
nin yok olması anlamına gelecek olan ada 
sayısının azaltılması projeleri de Bakır-
köy’ü bekleyen tehditler arasında. Tay-
yipgiller, Para Tanrısının buyruğu doğrul-

tusunda Türkiye’nin en sakin ve düzenli 
ilçelerinden Bakırköy’ü talan etmek için 
hücum borusunu çaldı. Ancak karşıların-
da onların ölümden daha beter korktukla-
rı bir topluluk var  Bakırköy Halkı.

Bakırköy Halkı, aralarında Kurtuluş 
Partililerin de bulunduğu bir direnişi ör-
gütlüyor. Direnişin ilk ayağı olarak daha 
önce hastane çalışanları ile basın açıkla-
ması gerçekleştiren, Bakırköy halkının 
örgütlediği “ iren Bakırköy amlık 

orumu , bu defa da forum katılımcıları 
ile birlikte bir yürüyüş düzenledi.

Bakırköy zgürlük Meydanı’ndan 
başlayan yürüyüş, hastane içerisinden, 
başhekimlik önüne kadar devam etti ve 
burada basın açıklaması okundu.

Basın açıklamasında, söz konusu tala-
nın yüksek bir rant ile sonuçlanacağı için 
saldırının daha fazla olacağı belirtildi. 
Bu saldırılara rağmen hastanenin mev-
cut yapısının korunması ve gelişiminin 
kamu yararına olması yönündeki talepleri 
ile direnişe devam edeceğini belirten ey-
lemciler, rantçılara izin verilmeyeceğinin 
altını çizdiler.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Meclis-

teki dört AB-D’ci partinin de gerek göz 
yumarak, gerek bu projedeki rantlarını 
gözetleyerek bu talanda payı mevcuttur. 
Eyleme bu partilerden yöneticiler katılsa 
da, gelecek dönemde bu burjuva partile-
rinden söz konusu alanda ranta ortak olu-
nacağı görülecektir. Tıpkı Ataköy sahilin-
de ortaya çıktığı gibi.

Yürüyüş sırasında sık sık “Bakırköy 
Bizim, İstanbul Bizim , “Bakırköy ün 

uhu, okunanı arpar , “Beton, 
Beton, Beton İstemiyoruz , “Bu aha 
Başlangıç, Mücadeleye evam  s l oga n-
ları atıldı. 19.09.2015

stanbul’dan Kurtuluş Partililer

Sizin o çaldıklarınız, o vurduklarınız zaten 
yok yere aldığınız o malların parasını demeye, 

sizin de çoluk çocuğunuzla akraba taallukatınızla 
yıllarca bir eliniz yağda bir eliniz balda yaşamasına 

yeter de artar bile. Bir de şimdi utanmadan 
kalkıp yok kurlar artmış da, yok bankalara olan 

borçlarınızı deyemiyormuşsunuz da, yok ekonomi 
ş yle etkilenirmiş, yok bankalar b yle batarmış, 

yok elektrik kesintileri olurmuş da diyerek korkutup 
vurgunlarınıza devam etmek istiyorsunuz. 

Doymuyorsunuz. Doymuyorsunuz...

Talan sırası Bakırköy’de, 
direniş sırası da...

Musta a Yılmaz

http://www.hurriyet.com.tr/index/vergi-dairesi/
http://www.hurriyet.com.tr/index/iflas/
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/30011693.asp
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/30011693.asp
http://www.subuohaber.com/ekonomi/33-milyar-lira-kayip-kacak-parasi-toplandi-geri-odenemez-h14376.html
http://www.subuohaber.com/ekonomi/33-milyar-lira-kayip-kacak-parasi-toplandi-geri-odenemez-h14376.html
http://www.subuohaber.com/ekonomi/33-milyar-lira-kayip-kacak-parasi-toplandi-geri-odenemez-h14376.html
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Ey insan soyunun en büyük düşmanı, 
insanlığın başbelası AB-D Emper-
yalistleri  siz öldürdünüz o çocuğu.

Sizin halk düşmanı projelerinizin, plan-
larınızın kurbanı minik Aylan ve binlerce 
çocuk.

Siz değil misiniz bin ülkeli bir dünya  
hede nize ulaşmak için halkları birbirine 
kırdıran, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, 
yurtsever liderleri katleden, ülkeleri işgal 
eden, bombalarla ülkelerin doğasını, tarihi-
ni katleden, geçmişini yok eden, geleceğini 
karartan?

Siz değil misiniz Ortadoğu’nun yeraltı 
ve yerüstü kaynaklarını aşırma pahasına 
milyonlarca çocuğun açlıktan, yokluktan, 
ilaçsızlıktan kırılmasına yol açan?

Siz değil misiniz milyonlarca insanı ye-
rinden yurdundan edip, serseri mayın gibi 
o ülkeden o ülkeye kaçmaya çalışırken ölü-
müne neden olan?

Siz değil misiniz dünyanın bütün sa-
pıklarını, canilerini, insanlıktan çıkarılmış, 
canavarlaştırılmış katillerini toplayıp Orta-
doğu Halklarının üzerine salan?

Siz değil misiniz yüz binlerce Müslü-
man kadının ırzına geçip intihar etmesine 
neden olan?

Siz değil misiniz Ortadoğu’daki bekçi 
köpeğiniz rahat etsin, dişlerini Arap Halkı-
na daha rahat geçirebilsin diye Suriye’yi, 

ibya’yı, Irak’ı parçalayan?
Ey AB-D Emperyalistlerinin en has 

hizmetkârı, Arap Halkının yüzkarası, Arap 
Halkına yapılan en büyük ihanetin sahibi, 
gerçek İslam’ın en büyük düşmanı, Arap 
Halkının olan siyah altınını çalıp efendi-
leri emperyalistlere sunan hırsızlar, halkı 
sefalet içinde yaşarken petrol gelirleriyle 
her türlü rezilliği kendilerine hak gören 
Suudiler, Katar, Kuveyt Emirleri  siz öl-
dürdünüz o çocuğu.

Siz değil misiniz Ortadoğu Halklarının 
başına yağan bombaların nansörü?

Siz değil misiniz, dünyada yaşadığınız 
Cennet elinizden gitmesin diye AB-D Em-
peryalistlerinin Dünya Halklarına yönelik 
saldırılarına, katliamlarına sınırsız, koşul-
suz destek sunan?

Siz değil misiniz İslam dininin en rezil 
yorumuyla Arap Halkını uyutan, CIA İs-
lamı afyonunu Arap Halkının kanına zerk 
eden?

Siz değil misiniz AB-D Emperyalist-
lerinin insanlığın başına bela ettiği IŞİD 
sapıklarını, canilerini toplayan, besleyen, 
eğiten?

Siz değil misiniz Arap Halkının petrol 
zenginliğini Arap Halkına karşı kullanan?

Sizin AB-D Emperyalistlerine sonsuz 
bağlılığınızın, hizmetkârlığınızın, dünya 
zevki için ülkenizi ve halkınızı satışınızın 

kurbanı o minik çocuk.
Ey halkına ihanette bütün sınırları or-

tadan kaldıran, ülkenin yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarını efendileri AB-D Emperyalist-
lerine peşkeş çeken, lağım deliğine süpü-
rülmemek için kendini kullanıma sunan, 
Allah alıp Allah satarak halklarımızı bugü-
ne kadar bu afyonla uyutan, CIA İslamı’nın 
en has hizmetkârı, onurunu, kişiliğini, ru-
hunu, vicdanını, insana ait neyi varsa dün-
ya menfaati için AB-D Emperyalistlerine 
satan Tayyipgiller, siz öldürdünüz o çocu-
ğu.

Siz değil misiniz kardeşim dediğiniz 
Suriye Halkının önderi Beşşar Esad’ı, 
AB-D Emperyalistleri sat dediği için satan?

Siz değil misiniz Ortadoğu Halklarının 
başına bomba yağdıran uçaklara havalima-
nı desteği sunan?

Siz değil misiniz AB-D Emperyalistle-
rinin BOP projesine eşbaşkanlık yapan?

Siz değil misiniz AB-D Emperyalistle-

rinin Ortadoğu Halklarına yönelik saldırı-
ları için topraklarımızı kullandıran, üsleri 
açan, limanlarımızı hizmetlerine sunan?

Siz değil misiniz AB-D Emperyalistleri 
Ortadoğu Halklarını katlettikten, Müslü-
man kadınların ırzına geçtikten, yurtsever-
lere işkenceler yaptıktan sonra sağ salim 
ülkelerine dönmesi için dualar eden?

Siz değil misiniz nereye adım atmışsa 
ölüm meleğini yanında götüren AB-D Em-
peryalistleri için, dünya barışı için çok şey 
yaptılar  diyen?

Siz değil misiniz yaptıkları caniliklerle, 
sapıklıklarla yetinmeyip bunları bir de tüm 
dünyaya servis edecek kadar insanlıktan 
çıkmış canavarlara lojistik destek sağlayan, 

onları eğiten, donatan?
Siz değil misiniz tırlarla bu sapıklara, 

canilere, insanlık düşmanlarına, insanları 
yerinden yurdundan eden canavarlara silah 
taşıyan?

Sizin koltuk, dünya menfaati uğruna, 
AB-D Emperyalistlerinin size bahşettiği 
iktidar uğruna insana dair ne varsa hepsini 
Efendilerinize satmanızın kurbanı olmuş-
tur Aylan.

Ve AB-D Emperyalistlerinin, onların 
casus örgütlerinin güdümünde ve hizmetin-
deki medya, ülkemizdeki satılmış, yandaş 
medya katilleri gizliyorlar yaptıkları haber-
lerle. Avrupa’yı suçluyorlar çoğu mülteci-
lere kucak açmadığı için, mülteci dramını 
görmediği için.

Bu dramı yaratan AB-D Emperyalist-
lerinden sorunu çözmesini istiyorlar, utan-
madan.

Yandaş basın, Tayyipgiller’in, efendile-
ri AB-D Emperyalistlerinin günahını gös-

termiyor meczuplaştırılmış okuyucularına. 
Veya sorunu mültecilere kapıların açılma-
ması olarak gösteriyorlar attıkları manşet-
lerde ve yaptıkları haberlerde:

aily Mirror, manşetinde “ ayanıl-
maz  başlığını kullanarak dünyanın bu 
soruna daha fazla kayıtsız kalamayacağını 
yazdı.

The Sun, Macaristan’da doğan bir mül-
teci çocuğuyla sahile vuran çocuğu, “Ya-
şam ve ölüm  manşetiyle okuyucularına 
duyurdu.

Avrupa basınında en dikkat çeken sayfa 
ndependent ın oldu. Gazete birinci say-

fadan küçük çocuğun fotoğrafını yayınladı, 
yaşananları anlattı ve sonunda okuyucuya, 

“Bunun gerçekten bizim sorunumuz ol-
madığına inanıyor muyuz  diye sordu.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The 
Guardian, “Avrupa nın mülteci sorunu-
nun şok edici, çarpıcı gerçekliği  başlı-
ğını attı. Gazete haberin spotunda, “Av-
rupa nın sorumluluğu üzerindeki artan 
soruların resmi  ifadelerini kullandı.

ürriyet “ ünyayı sarstı
Posta “Batsın bu dünya
Akşam “Buzlamadık ki dünya utan-

sın
Milliyet “ tan ünya
Star “ eredesin icdan

atan, Yeni Şafak, Gündem “İnsan-
lık Kıyıya vurdu

Milli Gazete “Yüzüstü bırakılan in-
sanlık

Ey AB-D Emperyalistlerinin gazeteci 
sıfatına bürünmüş hizmetkârları, dayanıl-
maz olan AB-D Emperyalistlerinin Dünya 
Halklarına çektirdiği zulümdür. Dünyayı 
yağmalamasıdır.

Ey insanlığın yüzkaraları, ey reziller, 
ey satılmışlar, O kıyıya vuran insanlık 
değildir, AB-D Emperyalistlerinin ve iş-
birlikçilerinin insanlık düşmanı politika-
larıdır.

tanmasalar 3 yaşındaki o minik be-
beği suçlayacaklar niye yüzme öğrenme-
di, can yeleği takmadı diye. Tüm insanlığı 
suçluyorlar utanmadan.

Ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalı-
şın, AB-D Emperyalistleri, Suudiler, Ka-
tar, Kuveyt Emirleri, Tayyipgiller elbirli-
ğiyle boğdular o çocuğu. O çocuk gibi daha 
binlercesinin katilidir bu nükleer atıklar.

Ama bu devran böyle gitmeyecek. İn-
sanlık eninde sonunda sizlerden bunun 
hesabını soracak. Anaların babaların kar-
deşlerin gözyaşlarında boğulacaksınız ve 
tarihin karanlık sayfalarında kanlı zalimler 
nasıl yer almışsa o şekilde yer alacaksınız. 
Gerçekleşmemesi için çok uğraş verdiği-
niz, insanlığın tek bir sosyalist aile olup tek 
bir anadan doğmuş kardeşler gibi yaşama-
sına engel olamayacaksınız.  Eylül 2015
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Hepiniz elbirliğiyle öldürdünüz Minik Aylan’ı!

Ey B D Emperyalistlerinin gazeteci sı atına 
bürünmüş hizmetkârları, dayanılmaz olan B D 
Emperyalistlerinin Dünya Halklarına çektirdiği 

zulümdür. Dünyayı yağmalamasıdır.
Ey insanlığın yüzkaraları, ey reziller, ey 

satılmışlar,  kıyıya vuran insanlık değildir, B D 
Emperyalistlerinin ve işbirlikçilerinin insanlık düşmanı 

politikalarıdır.

ABD Emperyalistleri Ortado-
ğu’nun haritasını yeniden çizme 
girişimine yıllar önce başladı as-

lında. Irak’a nükleer silah bulundurdukla-
rı yalanıyla açtıkları savaş ve sonrasındaki 
ambargoda 500 bin çocuk katledildi. Bu 
yalan daha sonra kendi yetkili ağızlarınca 
da itiraf edilecekti.

İşte o dönemin Dışişleri Bakanı Ma-
deleine Albright, 199  yılında ABD ka-
nalı CBS’de “  akika  adlı bir prog-
rama konuk oldu. Programın sunucusu 
şöyle sordu Albright’a:

rak ta  bin çocuğun öldüğünü 
duyduk. iroşima da bundan daha az 
insan ölmüştü. lde edilenler bu bedele 
değer mi

Soru sorulan kişi evet dünyanın baş-
haydudu ABD’nin Dışişleri Bakanıydı 
ama bir kadındı. Nefesler tutuldu, acaba 
ne diyecekti?

Albright soruyu şöyle yanıtladı:
“Bu zor bir soru. Ama evet, elde edi-

lenlerin ödenen bedele değdiğini düşü-
nüyoruz.

İnsancıl değerlere sahip olmak için 
kadın olmak yetmiyordu demek. Emper-
yalistlerden yana düşünüp davranırsan, ki-
şicil çıkarların için insanlık onurunu çiğ-
neyip kendini onların hizmetine sunarsan 
hangi cinsiyetten olursan ol, evet dersin. 
500 bin çocuğun ölmesine değdi. 500 bin 
çocuğu ABD Emperyalistlerinin kâr hırsı-
na kurban ettik. Irak’ın yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarını yağmalamamız uğruna 500 
bin çocuğu öldürdük. Ve buna değdi. Böy-
le diyecekti, kendini çoktan ABD Emper-
yalistlerine satmış olan bu yaratık.

Bugün kaldıkları yer-
den devam ediyorlar. Ül-
keleri gönüllerince sömü-
rebilmek için küçük şehir 
devletçiklerine bölmek is-
tiyor ABD-AB Emperya-
listleri. Bu amaçları için 
de ibya’da, Suriye’de, 
Yemen’de, Türkiye’de 
yüzlerce, binlerce, yüz 
binlerce çocuğu katledi-
yorlar. Vicdanlarında en 
ufak bir sızlama olmadan. 
Evet buna değiyor, diye-
rek…

ussia Today gazete-
si, 28 Eylül 2015 tarihli 
sayısında dünyanın farklı 
yerlerindeki çocuklara, 
savaş nedir? diye sormuş. Emperyalist sa-
vaşların çocukları nasıl olumsuz etkiledi-
ğini gösteriyor röportaj.

Dünya halklarını kan ve gözyaşı-
na boğan, emperyalist savaşları yaratan 
ABD’nin ashington’u ve İngiltere’nin 

ondra’sındaki çocukla, Ortadoğu’da bu 
savaşın yarattığı acıları yaşayan çocuğun 
söyledikleri bambaşka birbirinden.

ondra’da yaşayan  yaşındaki Eila 
ecevic ohn “savaş  kelimesini daha 

önce hiç duymadığını söylüyor. 
7 yaşındaki ouis elevich- ohn, sa-

vaş bir ülkenin bir başka ülkeye sal-
dırmasıdır, demiş. Aynı yaştaki bir başka 
çocuk da, sadece insanlar birbirlerini öl-
dürmek istediklerinde savaş çıkar, diyor. 

ashington’dan 8 yaşındaki bir ço-
cuğa soruyorlar. Cevabı ilginç, eğer bir 

ülke savaşırsa özel şeyi 
alır, diyor.

ABD Emperyalist-
lerinin antiemperyalist, 
yurtsever önder Beşşar 
Esad’a ve Suriye Halkı-
na karşı yürüttüğü eşitsiz 
savaşın göbeğinde, Su-
riye’de, Şam’da yaşayan 
çocuklar ne cevap veri-
yor, savaş nedir, diye so-
rulunca?

Onlar savaşı yaşaya-
rak öğrendiler ne yazık 
ki. En yakınlarını, sev-
diklerini, evlerini, okul-
larını kaybettiler belki bu 

savaşta.
“Savaş ne mi  Savaş evsiz kalmak 

demek. Savaş her yerin ve her şeyin yı-
kılması demek. Savaştan korkuyorum. 
Savaş varsa, uyuyamazsın ve dışarı da 
çıkamazsın.  diyor Suriyeli bir çocuk.

Bir başka çocuk da, “ er yerde öl-
müş yaşlı insanlar, kadınlar, gençler ve 
çocuklar görürsün.  diye cevaplıyor, sa-
vaş nedir, sorusunu.

Çeşitli kurumların yayımladığı rapor-
lara göre, Suriye’de beşinci yılına girecek 
olan savaşta 1  binden fazla çocuk haya-
tını kaybetti.

NICEF’in geçtiğimiz aylarda ya-
yımladığı rapora göre, Suriye ve Irak’taki 
savaşlardan 1  milyon çocuk çeşitli şekil-
lerde olumsuz etkilendi. .  milyondan 
fazla çocuk h l  risk altında.

.  milyon civarında Suriyeli çocuk 
okula gidemiyor. Yaklaşık  milyon Su-
riyeli çocuk bugün übnan, Türkiye, 

rdün ve diğer ülkelerde mülteci ola-
rak yaşıyor.

Anne babasını kaybeden  bin Suriye-
li çocuğun ülkelerini yalnız terk ettiği-
nin de vurgulandığı raporda, 11  bin be-
beğin de mülteci olarak başka ülkelerde 
dünyaya geldiği belirtildi.

ABD-AB Emperyalistlerinin vebali 
büyük. Dünya Halklarına bugüne kadar 
çektirdikleri acılar yetmedi. Acılar çektir-
meye devam ediyorlar. Ve bunu tek bir şey 
için yapıyorlar, K  ve S MÜ Ü. Ama 
elbet, dünyada acılar içindeki tüm halkla-
rın ve çocukların hesabı sorulacak.q

Savaş her yerin ve her şeyin
yıkılması demek1  Eylül tarihli Hürriyet Gazetesi’nin 

“ ünya  haberlerinin yer aldığı 
23’üncü sayfasının sol alt köşesin-

de  “ alep cehennemi  yaşadı:  ölü  
başlıklı bir küçük haber vardı.

İnsanın aklına önce, Parababaları 
medyasında sıkça yer verildiği gibi, yine 
Suriye Ordusu’nun yaptığı bir saldırı ha-
beri var, diye geliyor. Ancak haberin de-
vamını okuyunca, işin çok farklı olduğu 
anlaşılıyor.

Haberde, Suriye’nin meşru yönetimi-
ne muhalif (yani karşıdevrimci) ondra 
merkezli “Suriye İnsan akları Gözle-
mevi SO  tarafından yapılan açıkla-
maya yer veriliyor. Buna göre, Suriye’nin 
ordu kontrolündeki (Esad yönetiminin hâ-
kim olduğu) batı bölümüne karşıdevrimci 

çeteler tarafından “cehennem topları ve 
roketlerle  yapılan bombardıman sonucu 
“1 ü çocuk  sivil yaşamını yitir iyor. 
150’den fazla sivil de (kadın, çocuk, er-
kek) yaralanıyor.

Eğer bu saldırıyı Suriye yönetimine 
bağlı güçler yapmış olsaydı ve bu sayıda 
çocuk ölmüş olsaydı bu haber mutlaka 
gazetenin (gazetelerin) birinci sayfasında 
manşetten verilirdi. Ve ardından höykü-
rülürdü Esad yönetimine karşı: “Savaş 
suçu işledi, işliyor. ezalandırılmalı  
diye.

Ama Hürriyet Gazetesi (ve diğer ga-
zeteler) böyle başlık atmadı. Aksine de-
diğimiz gibi sayfanın sol alt köşesinde 
küçücük bir haber olarak verdi. Üstelik de 
Suriye’yle ilgili başka haberlerin içinde. 
Yani bağımsız bir haber şeklinde bile de-
ğil...

Aynı ürriyet Gazetesi, 13 Ağustos 
tarihli nüshasında bu kez 22’nci sayfa-

sında verdiği Dünya  haberlerinin tam 
orta yerine ağlayan bir çocuğun büyük bir 
fotoğrafını da koyarak kocaman başlık at-
mıştı: “SA AŞ S  B  diye.

Suriye Ordusu, ülkesini korumak 
için karşıdevrimcileri bombaladığında 
istemeden, bilmeden vurulmuş çocuklar 
olduğunda Savaş suçu  diye nara at, kar-
şıdevrimci çeteler halkı, bilerek, isteyerek 
bombaladığında ve öldürdüğünde çocuk-
ları, ses çıkarma, gizle.

İşte Hürriyet Gazetesi budur  Medya 
budur

Hangi medya bu?..
Burjuva medyası-Parababaları med-

yası
Bu gazeteler, televizyonlar aynı şeyi 

daha önce de yaptılar, 
hatırlayacaksınız. Gu-
ta’da kimyasal silah 
kullanan karşıdevrim-
ci çetelerin eylemini, 
Suriye Ordusu’nun ve 
Esad rejiminin üzeri-
ne yıkmaya çalıştılar. 
Esad rejimi kimyasal 
silah kullandı, dediler. 
Ama aradan geçen za-
manda, kimyasal silah 
kullananların karşı-
devrimci çeteler oldu-
ğu kanıtlandı. Ama bu 
haberi yapan medya, 
bu gerçeği ise gizledi.

Savaş esirlerini birer beşer değil, onar 
yüzer öldüren kim? Kadınları, Ortaçağda 
olduğu gibi köle pazarında satan kim? Te-
cavüz eden kim? İnsanlık tarihini anlatan, 
insanlığın ortak mirası olan Antik kentle-
ri, eserleri bombalarla yok eden kim?

Yukarıdaki katliamı yapan, savaş su-
çunu işleyen karşıdevrimci çeteler değil 
mi?

Onların, Parababaları medyasının 
görevi, yalanı yanlışa katıp kuru kalaba-
lığı aldatmaktır. Gerçekleri gizlemektir. 
Halka karşı işlenmiş suçların haberlerini 
mümkünse ya hiç vermemek, mümkün 
değilse en küçük şekilde ve gizleyerek, 
anlaşılmayacak biçimde vermektir. Ya da 
gerçeği tam tersinden vermektir.

Hür Basın ın görevi budur. Hürriyet 
(ve diğerleri) görevini yerine getirmekte-
dir.q

Suriye’de Savaş Suçu nu 
kim işliyor?

http://www.hurriyet.com.tr/index/%C4%B1rak
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V ol ks w ag e n, B e nt l e y, P or s c he , B u -
ga t t i , A udi , S e at , S koda  gi bi  ot o -
m obi l  ve  S c ani a gi bi  ka m yon ür e -

t i c i s i  Alman olks agen   Grubu, 
5.0  milyon adetlik satışla, 2015’in ilk altı 
ayında dünyanın en çok araç satan otomo-
tiv şirketi oldu.

Volks agen birinciliği, 5.02 milyon 
araç satışı gerçekleştiren apon Toyo-
ta’dan devraldı. Toyota da 2008 yılında 
AB li General Motors GM yi geçerek 
birinciliğe oturmuştu.

Volks agen’in 201  yılındaki geli-
ri: 2 8.  milyar dolar. 201  yılı kârı ise: 
1 .  milyar dolar. Toplam çalışan sayısı 
500 bi n.

Toyota da  e us, Daihatsu, Subaru  
gibi otomobil, cip, minivan ve Hino gibi 
ağır ticari araçları üretiyor.

Toyota’nın 201  yılındaki geliri: 2 7.7 
milyar dolar. 201  yılı kârı ise: 19.8 milyar 
dolar. Toplam çalışan sayısı 330 bin.

General Motors (GM) ise  Chevrolet, 
Opel, Saab, Pontiac, Buick, GMC, Olds-
mobile, Saturn, Holden, Vau hall, Cadil-
lac, H MME , gibi otomobil ve cipler 
üretiyor. Toplam çalışan sayısı 300 bine 
yakın.

Bu dev holdingler, dünyanın dört bir 
yanında üretim faaliyetinde bulunuyorlar. 
Yüz binlerce çalışana, milyarlarca dolarlık 
gelire, kârlara sahipler.

İşte bu şirketlerden, dünyanın en büyük 
ot om ot i v ür e t i c i s i  A l m an ot om ot i v de vi  

olks agen’in yaptığı bir hilekârlık, son 
günlerde ekonomi ve otomotiv dünyasında 
en çok konuşulan haber:

“ APO  Toyota ile dünyanın en çok 
otomobil satan markası olmak için kıya-
sıya mücadele veren ve ilk kez bu yılın ilk 
yarısında bu unvanı alan olks agen e 
AB den şok ceza göründü. Amerika 

evre Koruma airesi PA , Alman 
otomobil üreticisi olks agen i iklim 
koruma kanunu Temiz ava Yasası nı 
ihlal etmekle suçladı ve  bin dizel ya-
kıtlı aracın geri çağrılmasını talep etti. 

PA tarafından, nin motordan çı-
kan zararlı maddelerin ölçümünü ma-
nipüle eden bir bilgisayar programı kul-
landığı bildirildi. Bilgisayar programıyla 
yapılan manipülasyon ile çevreye verilen 

zarar miktarının, limitin  kat altında 
gösterildiği açıklandı. Bu durumda şayet 
suçlamalar ispatlanırsa in AB ye 
1  milyar dolar para cezası ödemek zo-
runda kalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 
sivil davaların da yolunun açılacağı be-
lirtiliyor.

“ ...
“ ...  PA tarafından yapılan ince-

lemeler sonucunda suçlamalar  ile 
1  model  ve Audi markalı  si-

lindirli  litre T  motora sahip araç-
ları kapsıyor. Modeller arasında etta, 
Beetle, Golf, Passat ve Audi A  yer alı-
yor. PA tarafından yapılan açıklamada 

 yılından bu yana satılan ve kapsa-
ma giren  bin adet  silindirli dizel 
otomobil olduğu belirtildi. ...

“  T Mİ  İ
“  silindirli .  T  motorların bir 

bilgisayar yazılımı ile emisyon testlerinin 
manipüle edilmesinden dolayı araçların 
belirtilen nitro en oksit salımından  
kat daha fazla salınım yaptıkları tespit 
edildi. ...  iğer taraftan bu yıl AB de 
yayınlanan televizyon reklamlarında, 
“Amerika nın 1 numaralı dizel otomo-
bil markası  diye anonslar yapan olk-
s agen, ülkedeki en temiz dizel araçları 
sattığını iddia ediyordu.  yılından 
bu yana  ve Audi nin Amerika daki 
dizel satışları ise bu paralelde yüzde 1  
artış göstermişti.  (http: .hurriyet.
com.tr ekonomi 3012 805.asp)

O l ay bu.
İnsan ilk anda şaşırıyor. Ama gerçekten 

şaşırıyor. Yüz binlerce çalışana sahip, yüz 
milyarlarca dolarlık ciro yapan, on milyar-
larca dolarlık kâr elde eden, böylesine göz 
önünde olan dünyanın en büyük otomo-
tiv grubu böyle bir hileye nasıl başvurur, 
di ye ...

Ve sonra soruyor doğal olarak, bu hi-
leyi sadece Volks agen mi yapmış? Diğer 
otomotiv şirketleri bu işe bulaşmamış mı, 
di ye ... 

Hayır. Olur mu hiç öyle şey?
Bütün otomotiv şirketleri bu sahtekâr-

lığı, insanlık düşmanlığını yapmış. Hepsi 
suçta ortakmış. Yokmuş aslında birbirinden 
farkları. Sadece ilk patlayan Volks agen 
olmuş.

Araştırmalar ortaya çıkardı ki bu işe bu-
laştırılan araç sayısı başlangıçta söylendiği 
gibi 82 bin değil tam 11 milyondu. Ve bu 
hile sadece ABD’de yapılmamış, Avrupa 
ülkelerinde satılan araçlarda da yapılmış-
tı. Ve bu işi sadece Volks agen yapmamış 
bütün otomotiv üreticileri yapmıştı. “ lus-
lararası Temiz laşım Konseyi T  
tarafından 15 farklı dizel motorla yapılan 
araştırma, ortalamada bu modellerin izin 
verilenin 7 kat üzerinde salınım yaptığını 
gösteriyor.

Ya anlı şanlı Alman, İngiliz, Fransız 
devletleri? Kontrol mekanizmaları çok ge-
lişmiş devletler bu hileyi yutmuş mu? Gö-
rememiş mi gerçekten?

Onlar da bu işi başından itibaren bili-
yorlarmış. Ama şirketlerinin çıkarları için, 
daha doğrusu kendilerini iktidara getirenin 
de götürenin de bu gibi Finans-Kapital şir-
ketleri olduğundan dolayı ses çıkarmamış-
lar, çıkaramamışlar. BBC’yi, The Guardi-
an’ı vd. yabancı basını okuduğumuzda bu 
konuyla ilgili onlarca habere ulaşabiliyo-
r uz .

Salınan zehirli gazlar ne gibi 
sonuçlara yol açıyor?

“ ünya Sağlık rgütü bünyesinde 
faaliyet gösteren luslararası Kanser 
Araştırmaları A ansı, 1 de ilk defa 
dizel emisyonlarının kansero en etkisini, 
“muhtemelen kansero en  sını andır-
ması ile vurguladı.

“ aziran 1 de ise ünya Sağlık 
rgütü, yayınladığı bir bildiri ile dizel 

emisyonlarını “1. grup kansero en  ola-
rak niteledi.  (http: .bbc.com turk-
ce ekonomi 2015 09 15092 volks a-
gen dizel yakit)

“Salınan gazlar arasında en tehli-
kelisinin nitrik oksit ve nitro en dioksit 
olduğu söyleniyor. Kısaca “ O  ola-
rak adlandırılan bu gazlar, küçük par-
çacıklar halinde solunum yoluyla insan 
vücuduna giriyor. Başta astım olmak 
üzere pek çok solunum yolu hastalığına 
sebep olan bu gazlar, kalp hastalığı olan 
kişilerde de hastalığın artmasına sebep 
oluyor.

“Ozon dahil olmak üzere pek çok 
kimyasalla reaksiyona giren bu zehirli 
gazlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak 

üzere insan sağlığı üze-
rinde pek çok olumsuz 
etki yaratıyor ve biyolo-
ik mutasyonlara da se-

bep olabiliyor.
“Avrupa da izin ve-

rilen O  salınımı kilo-
metre başına  milig-
ramken, olks agen in 
ürettiği araçların bu 
rakamın  kat üstüne 
çıktığı görülüyor. 11 mil-
yon aracın benzer bir du-
rumda olması da duru-
mun küresel boyutta bir 
sağlık sorunu olduğunu 
gösteriyor.

“Bunun yanı sıra, şir-
ketin ürettiği araçların 
karbon dioksit salınımı-
nın da izin verilenin üze-
rinde olduğu söyleniyor.  
( http: haber.sol.org.tr
dunya volks agene-mil-
yar -d o l ar l ar -k aybe t t i r e n-e m i s yo n-t e s t i -ne -
dir-130739)

enin sta, bundan tam 100 yıl önce, 
“ mperyalizm, Kapitalizmin n Yük-
sek Aşaması , ikmet Kıvılcımlı sta 
1933’te “ mperyalizm, Geberen Kapita-
lizm  adlı anıt eserlerinde, tam da bu duru-
mu anlatıyorlardı bildiğimiz gibi. Daha çok 
kâr elde edebilmek için bir avuç tekelci şir-
ket dünyayı kana ve ateşe boğuyordu. e-
kabet cangıl ortamında dövüşen kapitalist 
şirketler, pazardan en büyük payı kapmak, 
en büyük vurgunu vurmak ve en çok kârı 
elde etmek için, aynen bugün Volks a-
gen’in yaptığı gibi, her türlü yolu mubah 
görüyorlardı.

ekabet kapitalizmin doğasında vardır. 
Dünya pazarları kurtlar sofrasıdır. Eğer en 
çok malı, en ucuza üretip belli bir kârla sa-
tamazsanız pazardan silinirsiniz. Hiç acıma 
duygularına yer yoktur bu dünyada.

Onlar için insanları, kurumları, dev-
letleri aldatmak, aldatmaya çalışmak daha 
çok kâr elde edebilmek için zorunlu bir 
yoldur. Bilimi tekniğin hizmetine sunmak, 
tekniği geliştirmek, daha verimli bir üre-
tim süreci planlamak, inovasyonu en etkili 
şekilde kullanmak... Bunların tamamı, in-
sanlığa hizmet etmek, insanların yaşamını 
kolaylaştırmak, güvenli hale getirmek vb. 
için değil, en çok kârı elde etmek için yapı-
lan işlerdir. Başka bir şey değil.

Bu, kapitalizmin-emperyalizmin doğa-

sında olan, kaçınılmaz, zorunlu bir gerçek-
liktir. En verimli, en kullanışlı, en yaygın, 
en ekonomik ama hep bir şey için: Kâr, 
daha çok kâr, daha çok kâr elde etmek...

Yoksa çevreye saygıymış, insanın yaşa-
mını kolaylaştırmakmış, güvenceli kılmak-
mış vb.lerinin hepsi hikâyedir. Bütün bu 
çabaların sonucunda kâr var mı? Emper-
yal i s t  t e ke l l e r  bi r  t e k buna  baka r l ar . B unun 
için savaşırlar. O yüzden de gözleri görmez 
olur. Onların hayatta bir tek Tanrıları var-
dır: O da Para Tanrısıdır.

Gözlerini kâr hırsı bürüdüğü için, mil-
yonlarca insanın sağlığını yok sayarak, 
Volks agen’in ve diğer otomotiv şirketle-
rinin yaptığı gibi, korsan yazılımlar üretir, 
araçlarına monte ederler. Kurumları ve in-
sanları aldatırlar-aldatmaya çalışırlar.

Oysa bizim kuracağımız Halkın İkti-
darında, biliminsanları bir yandan doğa 
ve toplumla ilgili insanlığın binlerce yıldır 
yanıt aradığı soruları bir bir çözerken diğer 
yanda n da  bi l i m , t e knol oj i ni n hi z m e t i nde  
olacak, her yeni buluş insanlığa hizmet 
eden yeni teknolojileri geliştirecek.

Bilim  Parababalarının para kazanma, 
kâr elde etme aracı olmaktan çıkarılacak,

İnsana, doğaya, çevreye, hayvana zarar 
vermeyecek aksine onların hizmetinde ola-
c ak.

Doğayla uyum içinde, doğayla barışık 
bir yaşam sürdürülecek bitkileriyle, hay-
vanlarıyla, insanlarıyla... 2 .09.2015

Para için yapmayacakları şey yoktur!

Salvador Allende, hayatını halkının 
aç kalmaması, sefalet çekmemesi 
ve ezilmemesi için harcayan ve bu 

uğurda ABD destekli faşist bir darbe so-
nucu elde silah savaşarak hayatını kaybe-
den Şili’nin ilk kez seçimle iktidara gelmiş 
Sosyalist evlet Başkanıdır.

Amacı her gerçek sosyalist gibi  her 
şeyi üreten ve her şeye sahip olması gere-
ken İşçi Sınıfının ve ülkesindeki tüm ezi-
lenlerin iktidarını kurmaktı.

Daha üniversite yıllarında sosyalizm 
davasına inanmış ve 1933 yılında Marksist 
nitelikli bir parti olan “Partido Socialis-
ta yı yani Sosyalist Parti yi kurmuştur. 
Ezilen halka yönelik yaptığı politik çalış-
malar sonucunda Allende, ezilen Şili Hal-
kının çoğunu kendisine inandırmış ve ona 
güvenmelerini sağlamıştır. Girdiği ilk se-
çimlerde istediği başarıyı yakalayamayan 
Allende, sosyalizme olan inancını kaybet-
memiş ve halkın çoğunluğunu kapsayacak 

alk ephesi’ni ülkedeki diğer sol örgüt-
lerle birlikte kurmuştur. 1952, 1958, 19  
seçimlerindeki girişimlerinden sonra bu 
dördüncü girişiminde 19 7 yılında oyların 
mutlak çoğunluğunu alarak (oyların yüzde 
3 ,3’ü),  Şili’nin seçimle ilk kez işbaşına 
gelmiş Sosyalist Devlet Başkanı olmuştur.

Allende seçildikten sonra, atin Ame-
rika’dan esen sol rüzgârla  birlikte ülkesi-
ni bir İşçi Sınıfı devleti haline getirmeye 
çalışmıştır. İşçi Sınıfı ve köylülere geniş 
haklar getirmiş ve ülkesini eşit, sömürüsüz 
bir sosyalist düzen etrafında birleştirmeye 
çalışmıştır.

15 yaşından küçük çocuklar ve emziren 
anneler için ücretsiz yarım litre süt dağıtı-
lırdı Allende’nin Şili’sinde. Düşük ücretle-
re zam yapıldı, memurların maaşlarına üst 
limit kondu. Böylece maaşlar arasındaki 
eşitsizliği gidermek yolunda adım atıldı. 
Yabancı Finans-Kapitalistlere ait şirketler 
kamulaştırıldı. Bir ülkenin belkemiği olan 
sanayiye el attı Allende (nokta atışı). He-
men hemen tüm sanayiyi ulusallaştırdı ve 
bunl ar a “Toplumsal Mülkiyet Bölgesi  
adını verdi. Toprak reformunu başlattı ve 
tarımla uğraşan herkesi toprak sahibi yap-
maya çalıştı. Sosyal güvenlik politikalarını 
hızlandırdı. Devletin, eğitim ve sağlık gibi 

aktif olması gereken temel alanlardaki hiz-
metlerini geniş halk kesimlerine ulaştırdı.

“Büyük bakır madenciliği endüstri-
sinin millileştirilmesi, büyük tekellerin 
millileştirilmesiyle bir kamu sektörü ya-
ratılması, bankaların devlet kurumları 
haline getirilmesi, toprak reformunun 
yeniden canlandırılması, gelirlerin işçi 
sınıfı lehine yeniden dağıtılması, konut-
landırmada, kamu sağlığı ve eğitimde 
ilerleme, bağımsız dış politika ve özel-
likle daha kuvvetli ve birleşik sendika 
hareketi ve işletme, alım-satım ve yat 
kontrol komiteleri, vb. yoluyla ülkenin 
geleceğini şekillendirme işine halkın 
geniş ölçüde katılması gibi tedbirler  
bütün bunlar Salvador Allende nin baş-
kanlığındaki yönetimin tam anlamıyla 
ulusal, halkçı ve devrimci karakterine 

tanıklık etmektedir. Geçici yenilgiye 
karşın bu kazanımlar Şili halkına paha 
biçilmez bir miras olmuştur. e şimdi 
cunta tarafından yok edilmekle birlik-
te, işçi sınıfı ve ülke için daima örnek 
ve ülkü olmaya devam edecektir.  ( ene 
Castillo, Şili Devriminin ğrettikleri, İTT 
Belgeleri, Bilim Yayınları, s. 12-13) 

Ve esas problem ABD’lilere ait bakır 
madenlerinin ve iletişim tekeli olan İTT  
nternational Telephone and Telepgrap-

hy orporation- luslararası Telefon 
ve Telgraf Şirketi ’nin devletleştirilme-
siyle başladı. Bu yabancı şirketlerin çoğu 
Amerikalılara aitti ve bu durum elbette 
onların hoşuna gitmedi. Bütün bunlara 
ABD tekellerinin sessiz kalması beklene-

mezdi. Kasım 1970’te Şili’nin, devrimci 
Küba’yla ilişkilerin geliştirilmesi yönünde 
adım atması, ABD-Şili ilişkilerini iyice 
gerdi. Bu gerginlik soğuk savaşa dönüştü. 
ABD, Şili’nin içişlerine müdahalelerini 
arttırmaya başladı ama Allende, halkının 
al e yhi ne  ol ac ak  ka r ar l ar da  i kn a e di l e bi -
lecek bir adam değildi. Allende’yi ikna 
edemeyeceğini fark eden ABD,  sözde Şili 
muhalefetini kışkırtmaya başladı. 1972’de 
muhalefet, yabancı şirketlerin devletleşti-
rilmesi konusunda mırın kırın etmeye baş-
ladı. Oysaki 1970’te onların da desteğiyle 
girişilmişti devletleştirme politikasına. 
Karşıdevrimciler çirkinleştikçe çirkinleşti 
ve Allende’nin devletleştirme politikasını 
sekteye uğratmaya başladı. Allende’nin 
devletleştirme konusundaki kararlı, taviz 
vermez halkçı, devrimci tutumu, ABD’nin 
düğmeye basmasına sebep oldu.

Ne yazık ki 1973’ün Ağustosu’nun so-
nunda, Allende tarafından silahlı kuvvetle-
rin başkomutanlığına getirilen Amerikan 

uşağı General Pino-
chet, ülkenin karışık 
dur um unda n yar ar l a-
narak 11 Eylül 1973 
tarihinde CIA des-
tekli bir darbe girişi-
m i nde  bul undu.

S al va dor  A l l e nde  
ve yoldaşları, ABD 
uşaklarınca ve CIA 
ajanlarınca Başkan-
lık Sarayı’na yapılan 
saldırılara karşı elde 
s i l ah kor kus uz c a s a-

atlerce yiğit bir şekilde direnmiştir.
Karşıdevrimci darbenin başarıya ulaş-

masıyla Şili Halkı için on yıllarca süren 
gerici bir dönem başlamıştır. Darbenin ilk 
günlerinde binlerce Şilili katledilmiştir. 
Binlercesi gözaltına alınmış, işkenceler-
den geçirilmiş, sakat bırakılmış, tutuklan-
mışlardır. Ve on binlerce Şilili ülkelerini 
terk etmek zorunda kalmışlardır.

Kamulaştırılan sanayi tesisleri eski 
sahipleri olan Amerikan tekelleri ve Şilili 
Finans-Kapitalistlere geri verilerek peş-
keş çekilmiştir. Allende döneminde halkın 
refahı ve mutluluğu için gerçekleştirilen 
sosyal politikalar terk edilmiş Şili Halkı 
büyük bir yoksulluk içine sokulmuştur.

Ama unutmayalım ki halkı için ölen, 

ölmüş sayılmaz. Sadece bedence aramız-
dan ayrılmış olur. Onun düşünceleri ve 
idealleri geride kalanların bilincinde ve 
mücadelesinde yaşamaya devam eder.

 Ve sözlerimizi Şili’nin özgürlük narası 
haline gelmiş sloganla bitirelim: encere-
mos  Kazanacağız

ostlarım,
Hiç şüphe yok ki, bu sizlere seslenmek 

için son fırsatım. Hava Kuvvetleri Magal-
lanes adyosu’nun vericilerini bombaladı.

Sözlerim sitem değil, hayal kırıklığı 
taşıyor. marım, kendi sözlerine ihanet 
edenlerin utancı olurlar... Şili’nin askerle-
ri, birer unvandan ibaret başkomutanları, 
kendi kendini Donanma Komutanı ilan 
eden Amiral Merino, daha dün Hükümet’e 
sadakatini sunan, bugün ise kendini Ca-
rabinero’ların (paramiliter polis) başı ilan 
e de n G e ne r al  M e ndoz a…

Bu koşullarda, sözlerim sadece işçi-
lere: Teslim olmayacağım

Bu tarihi dönemeçte, halka olan sada-
katimin bedelini hayatımla ödeyeceğim. 
Ve onlara, binlerce Şililinin tertemiz vic-
danına serptiğimiz tohumların kuruyup 
gitmeyeceğinden şüphem olmadığını söy-
leyeceğim.

Güçlüler ve bize üstün gelecekler, an-
cak toplumsal dönüşümler ne suçla ne de 
güçle bastırılabilir. Tarih bizimdir, Tarihi 
toplumlar yapar.

lkemin emekçileri,
Adalete olan büyük özleminizin ancak 

bir sözcüsü olan, Anayasa’ya ve kanunla-
ra bağlı kalacağına söz vermiş bu adama 
gösterdiğiniz sadakat için teşekkür ede-
rim. Sizlere seslenebildiğim bu son anda, 
yaşadıklarımızdan ders çıkartmanızı dili-
yorum: Yabancı sermaye, emperyalizm, 
gericilikle birlikte Silahlı Kuvvetlerimizin 
kendi geleneğini bozmasına varan koşul-
ları hazırladılar. Bu geleneğin kurucuları 
General Schneider ve Komutan Araya da, 
bugün dışarıdan aldıkları destekle kendi 
çıkarlarını ve imtiyazlarını korumaya çalı-
şan aynı sosyal kesimin kurbanlarıdır.

Esas olarak size sesleniyorum, ülke-

min mütevazı kadınları, bize inanan köylü 
kadınlarımız, çocuğunu esirgediğimizi bi-
l e n anne l e r …

Size sesleniyorum Şili’nin kir işçileri, 
kapitalist toplumun avantajlarından bahse-
dip duran meslek örgütleri ve sendikalar 
tarafından yaratılan kargaşaya karşı çalış-
m aya de va m  e de n yur t s e ve r l e r …

Size sesleniyorum, ülkemin gençleri, 
öğrencileri, şarkılarını söyleyenler, bize 
neşelerini ve mücadele ruhunu verenler…

Size sesleniyorum Şili’nin insanları, iş-
çiler, köylüler, aydınlar, zulüm görecekler.

Ülkemizde faşizm saatlerdir iş başın-
da. Harekete geçmesi gerekenlerin sessiz-
liği karşısında terörist baskınlar yapıyor, 
köprüleri havaya uçuruyor, demiryollarını 
kesiyor, gaz ve petrol borularını imha edi-
yorlar. Suçludurlar. Tarih onları yargılaya-
caktır

Hiç şüphe yok ki Magallanes adyo-
s u s us t ur ul ac ak. S aki n ve  m e t al i k s e s i m  
sizlere ulaşamayacak. Sorun değil. Sesimi 
duymaya devam edeceksiniz. Her zaman 
yanınızda olacağım. En azından, onurlu ve 
ülkesine sadık bir adam olarak hatırlana-
cağım.

Halkım kendini savunmalı ancak kur-
ban etmemelidir. Halkım, kendisinin yok 
edilmesine veya kurşunlarla delik deşik 
edilmesine izin vermemeli, ancak aşağı-
l anm aya da  m üs aade  e t m e m e l i di r .

Ülkemin işçileri, Şili’ye ve yazgısına 
inanıyorum. Başka insanlar, ihanetin gale-
be çaldığı bu karanlık ve acı anı yenecek-
l e r . S i z  de  bunu bi l e r e k i l e r l e m e ye  de va m  
edin. Er ya da geç, o büyük caddeler tekrar 
açılacak ve özgür insanlar yeni bir toplum 
oluşturmak için o caddelerden yürüyecek-
l e r .

Yaşasın Şili  ok Yaşa alkım  Ya-
şasın İşçiler

Bunlar benim son sözlerim, fedakârlı-
ğımın boşuna olmadığından eminim. So-
nunda, en azından, suçu, alçaklığı ve iha-
neti cezalandıracak bir ahlak dersi olacak.

Santiago de hile,
11 ylül 1

stanbul’dan Halk Kurtuluşçu
Bir Liseli Yoldaş

Öldüremediler Allende’yi...

Allende’nin ölümünden 
hemen önce radyodan yaptığı 

veda konuşması:

http://www.hurriyet.com.tr/index/dizel/
http://www.bigpara.com/doviz/dolar/
http://haber.sol.org.tr/dunya/volkswagene-milyar-dolarlar-kaybettiren-emisyon-testi-nedir-130739
http://haber.sol.org.tr/dunya/volkswagene-milyar-dolarlar-kaybettiren-emisyon-testi-nedir-130739
http://haber.sol.org.tr/dunya/volkswagene-milyar-dolarlar-kaybettiren-emisyon-testi-nedir-130739
http://haber.sol.org.tr/dunya/volkswagene-milyar-dolarlar-kaybettiren-emisyon-testi-nedir-130739
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B ugünler, iyi günlerimiz aslında. 
Türkiye, bundan sonra hızla Suri-
yeleşecek...

1991’den bu yana, ortalama çeyrek 
yüzyıldır  ABD Emperyalistleri Türkiye’yi 
en az üç parçaya bölecekler, diye yazıp çi-
ziyoruz durmaksızın. Çünkü ABD Emper-
yalistleri Sevr i asla unutmuş ya da rafa 
kaldırmış değillerdir. Onlar 1920’den bu 
yana sürekli uygun ortam kollamışlardır, 
Sevr’i yeniden Türkiye’nin önüne koyabil-
mek ve kabule mecbur kılabilmek için.

Sosyalist Kamp’ın varlığında Sovyetler 
Birliği’ne karşı Türkiye’yi bir piyon olarak 
öne sürebilmek için onun tek parça halin-
de olması ve orta düzeyde bir orduya sahip 
olması ABD Emperyalistleri için bir önem 
taşıyordu. Ama Sosyalist Kamp dağılınca 
Türkiye’nin bu özelliği taşıması gerekmez 
hale gelmiştir. Dolayısıyla da Yeni Sevr 
gündeme getirilebilirdi artık. yle de yap-
mışlardır işte.

Adamlar haritasını yayımladılar, Silahlı 
Kuvvetler Dergilerinde. Dışişleri Bakanla-
rı bunun açıktan savunusunu yaptı. Ortado-
ğu’da Fas’tan Afganistan’a, Pakistan’a ka-
dar uzanan coğrafyada 22 ülkenin sınırları 
önce ortadan kaldırılacak sonra da tarafı-
mızdan yeniden belirlenecektir, diye.

Neye göre olacaktı bu?
Tabiî ki emperyalist haydutların çıkar-

larına göre.
İşte bu projelerinin adına da BOP dedi-

ler. Yani Büyük Ortadoğu ve Genişletil-
miş Afrika Pro esi, dediler. O adı verdiler.

Türkiye de o projenin içinde miydi?
Evet, apaçık içinde olduğu gösteriliyor-

du yayımladıkları haritalarında. Üçe bölü-
nüyordu Türkiye burada.

Savaş olmadan, emperyalist çakalla-
rın hedef olarak belirledikleri ülkelerdeki 
halklar etnik ve dini temelde örgütlendiri-
lip birbirleriyle savaştırılmadan, birbirle-
riyle boğazlaştırılmadan bu bölünmeler ve 
haritaya uygun yeniden şekillendirmeler 
mümkün olabilir miydi?

Hayır, kesinlikle olamazdı.
Durup dururken bölge ülkelerindeki 

halklara haydi ayrışın, parçalanın denilebi-
lir mi? Denilirse bu ciddiye alınabilir mi?

Tabiî ki hayır.
O zaman bu işin uzun bir süre hazırlığı-

nın yapılması, halkların birbirinden ayrış-
tırılması ve bu temellerde öbekleştirilmesi, 
sonra da aralarına kan davaları sokularak 

birbirlerine saldırtılması gerekmekteydi. 
Onu yaptı ABD Emperyalistleri bir hayli 
yıl. Sonra da haydi birbirinize saldırın, ko-
mutunu verdi.

nce Yugoslavya’da uyguladı benzer 
emperyalist planını. Yüz binlerce insanın 
hayatını kaybetmesine yol açan kanlı bo-
ğazlaşmalar sonucunda Yugoslavya’yı yedi 
parçaya böldü. Ve her bir parça da bugün 
diğerlerine karşı düşmanca duygulara sa-

hip.
Sonra, Irak’ı üç parçaya böldü  Şii Irak, 

Sünni IŞİD Irakı ve Barzanistan olmak 
üzere. Irak’ta beş milyon civarında masum 
insanın hayatına kıydı bu alçakça planı uy-
gulayabilmek için.

Ardından ibya’ya saldırdı. Orayı da 
parça parça etti. ibya’da da yüz binin 
üzerinde masum insanın canına kıydı. NA-
TO’suyla vesairesiyle saldırdı bu ülkelere 
emperyalist haydutlar. İşin acıklı yanı, Tür-
kiye’yi ve Türk Ordusu’nu da kullandılar 
bu haydutluklarında, bu saldırganlıkların-
da.

ibya’nın işini bitirdikten sonra Su-
riye’yi hedefe koydular. aman 2011’in 
Martıydı. Nisanında da kanlı kapışmalar 
tüm ülke sathına yayılmıştı. Yani biz şu 
anda Suriye’nin Mart 2011’indeki günle-
rini yaşıyoruz. Giderek Nisandaki günlere 
varacağız ne yazık ki.

Suriye’de bugüne kadar üç yüz bin ma-
sum insan hayatını kaybetmiştir, altı mil-
yon civarında Suriye insanı da ülkesini ter-
ke mecbur kalmıştır, canını kurtarabilmek 
için. Üç milyon Suriyeli Türkiye’nin tüm 
şehir ve kasabalarında sefalet içinde bir ha-
yat yaşamaktadır şu an. Acılar içindedirler. 
Diğer üç milyonu da çoğunluğu bölge Arap 
ülkelerine olmak üzere değişik ülkelere git-
miştir, hâlâ da ülkeyi terkler sürmektedir. 
Aylan ve Galip bebeklerin trajedisi bunla-
rın son günlerdeki yürek yakan bir örneği-
dir. Aslında Ege ve Akdeniz’de her gün on-
larca, yüzlerce masum Suriye ve Ortadoğu 
insanı, Asya insanı  ülkeleri emperyalistler 
tarafından cehenneme çevrildiği için kaçıp 
kurtulmak isterken boğulmakta, hayatını 

yok yere yitirmektedir.
20 Temmuz’dan bu yana da ülkemiz 

cehennemleştirilmektedir, bildiğimiz gibi. 
Her gün üç, beş, on, yirmi hatta bazı gün-
ler daha da fazla Türk ve Kürt insanı ha-
yatını kaybetmektedir. Bu kayıplar, tıpkı 
Yugoslavya’daki, Irak’taki, ibya’daki, 
Suriye’deki kayıplar gibidir. Birebir aynı-
dır, nitelikçe aynıdır. Hiç kimse kalkıp da 
bunun farklı olduğunu iddia etmesin.

ABD Emperyalist haydutlarının şu anki 
Başhaydutu Obama, ata yurdu olan Ken-
ya’daki köyünde bir barakada çok yoksul 
bir hayat süren kardeşini bile bir kere olsun 
arayıp hatırını sormamıştır. Kaldı ki Oba-
ma, başkan seçilmeden önce de Senatör-
lük yapmıştır. Bunun öncesinde de eşi ve 
kendisi çok kazanan avukatlardır. Tüm bu 

süre içinde hiç aramamış ve görüşmemiştir 
Kenya’daki yoksul kardeşiyle.

Bu yoksul kardeş, televizyoncuların 
başkan kardeşine mektup yazıp onunla 
haberleşmeyecek misin, şeklindeki sorusu-
na Hayır, buna gerek yok. Onun kendine 
göre yoğun işleri vardır , diyerek cevap 
vermiştir. Görülmektedir ki, bu kardeş 
yoksul ama olağanüstü onurludur. İnsandır 
yani. bürüyse insanlığını, onurunu ve hat-

ta bir iddiaya göre dinini satmıştır makam 
için, koltuk için, ün için, poz için.

İşte böyle bir ABD Başkanı ve diğer 
ABD Emperyalistleri, babalarının hayrına 
mı buralara ordularını gönderiyorlar, füze 
atan uçak gemilerini gönderiyorlar, savaş 
uçaklarını gönderiyorlar? Bölgedeki işbir-
likçileriyle kendi deyişleriyle “bölgesel 
ortaklarıyla  birlikte bu aşağılık, bu kanlı, 
bu caniyane savaşları yürütüyorlar?

Hep haydut çıkarları için emperyalist 
sömürü, vurgun ve talanları için...

PKK-PYD-YPG de ABD’nin yerel or-
tağı mıdır?

Evet. esmen ortağıdır. Bunu bizzat 
Obama da dahil olmak üzere ABD’nin pek 
çok yetkilisi söylemiştir.

ABD ile ortaklık içinde olduklarını, 
PKK’nin Kandil’deki liderleri de, PYD 

ideri Salih Müslim de açıkça söylemiş 
midir?

Evet söylemiştir.
ABD’den Suriye için kendilerine rol 

verilmesini Selahattin Demirtaş ve Gülten 
Kışanak açıkça söylemiş midir, ABD ziya-
retlerinde?

Evet, söylemiştir.
Selahattin Demirtaş, geçenlerde (7 

Ağustos 2015) Brüksel’de NATO’yu ve 
ABD’yi, AB’yi bölgeye ve Kürt Sorunu’na 
dahil olmaya çağırmış mıdır?

Evet, çağırmıştır.
Onlar da zaten bölgededir. Ve zaten 

boylu boyunca işin içindedir. Üstelik de 
işin planlayıcısı, örgütleyicisi ve yöneticisi 
konumundadır.

İşte Obama da açıktan söyledi mi böl-
gedeki ortağımız diye PYD için?

Söyledi.
Yani ili bir ortaklık, tabiî yönetici ve 

efendi ABD olmak kaydıyla, zaten mev-
cuttur.

Ha, Demirtaş ne talep ediyor?
Bunların çok daha aktif bir şekilde 

işin içine girmelerini...
Yani Yugoslavya’da, Irak’ta, ib-

ya’da, Suriye’de olduğu gibi Türkiye’de 
de ordularıyla birlikte PKK’nin yürüttü-
ğü savaşın içinde açıktan yer almalarını. 
Tabiî bunu usturuplu söylüyor. Çözüm 
Süreci , Barış  sosuna bulayarak, böy-
lece de cazip göstererek söylüyor.

Kimse kimseyi kandırmaya kalkma-
sın. Türkiye’de şu anda sürmekte olan 
Türk ve Kürt Savaşı da BOP Savaşının 
bir parçasıdır. Ve bu savaş giderek derin-
leşecek, boyutlanacaktır.

Ve bu savaş sonunda da bölgede 
ABD’nin yeni bir petrol bekçisi, yeni bir 
İsrail, yani Amerikancı bir Kürt Devleti 
oluşacaktır. Savaş, bunun savaşıdır. Gidiş 
oraya gidiştir.

Meclisteki  
Amerikancı sermaye 
partisi de bu savaşın 
aslında içindedirler. 
Onlar da siyasiler 
olarak bu süreçte 
yani BOP’un hayata 
geçirilme sürecinde 
kendilerine verilen 
yani ABD tarafından 
verilen rolü başarıyla 
oynamaktadırlar. Biri 
iktidar rolünü, di-
ğerleri de muhalefet 
rolünü oynayarak as-
lında Türkiye’yi Yeni 
Sevr’e doğru alıp gö-
türmektedirler.

Bunların arala-
rındaki savaş, sadece 
kayıkçı kavgasıdır. 
Göstermelik, yalan-
dan bir kavgadır. 
Bunlar aslında Ame-
rikancı kardeşlerdir. 
Hepsini oralara geti-
ren ABD Emperya-
listleridir. O bakım-
dan bunların hiçbiri 
ABD’den izinsiz 
parmaklarını bile oy-
natamazlar.

B u Amerikancı 
örtlü ete, aslında 

canbaza bak  diye-
rek halkın dikkatini 
başka yöne çekmek-
te, süren savaşın bir 
BOP savaşı olduğunu 
ve bunun yöneticisi-
nin ABD olduğunu 
gözlerden saklamaya, 
böylelikle de halkı al-
datmaya çabalamak-
tadırlar. İşin açığı, bu 
hainane, aşağılık gö-
revlerini de başarıyla 
yapmaktadırlar. a-
ten insan kalitesi yö-
nünden ele alınır bir 

tara arı olmayan bu ABD işbirlikçisi hain-
lerin Meclise doldurulmaları bu sebepten-
dir. ABD böylece ödüllendirmiş olmaktadır 
onları. Bunların Türkiye’yi götürebilecek-
leri başka hiçbir yer yoktur. Ve bunlardan 
Türkiye Halklarına zerrece fayda gelmez. 
Sadece kötülük gelir, ihanet gelir.

Siz bakmayın bunların bazısının dinci, 
bazısının Türkçü, bazısının Kürtçü, ba-
zısının Atatürkçü oynadığına. Bu sıfatlar 
bunların maskesidir. Yoksa onların gerçek 
kimliği Amerikancılıktır, Amerikan işbir-
likçiliğidir, halklara hainliktir. Başka da 
hiçbir şey değildir.

Bunlar, Birinci Kuvayimilliye’nin, Bi-
rinci Antiemperyalist Milli Kurtuluş’un, 
Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının 
Meclisini Meclis olmaktan çıkarmışlar, 
Amerikan Muhipleri emiyeti’ne çevir-
mişlerdir. Şu anda Meclis lan yoktur orta-
da. Bunların hepsi Anayasa dışına düşmüş, 
halka ve vatana ihanetten halkın adaleti 
önüne çıkarılması gereken mücrimlerdir.

Ne yazık ki bu hayâsızca gidişi şu anda 
durdurabilecek etkin bir güç ortada görül-
memektedir. O bakımdan bu savaş derin-
leşecek, boyutlanacak, halklarımız daha 
yoğun acılar çekecektir. Ve çok daha büyük 
sayılarda Türk ve Kürt gençleri hayatla-
rını kaybedip kara toprağa düşeceklerdir. 
Anaların, babaların, bacıların, biraderlerin 
yüreklerine kor ateşleri düşmeye devam 
edecektir.

Biz bu felaketin hazırlanmakta ve adım 
adım yaklaşmakta olduğunu yukarıda da 
belirttiğimiz gibi yıllardan beri söyleyip 
yazıyoruz. En son geçen Ekim’de yaptı-
ğımız sta’mız Kıvılcımlı’nın Anma Ko-
nuşması’nda bir kez daha bu konuya yer 
verdik. Hatta o konuşmanın tamamını “Yu-
goslavya, rak, Suriye... Sıra Sende Tür-
kiye  adıyla kitap olarak da yayımladık.

En son 7 Haziran Seçimlerinin hemen 
öncesinde yaptığımız T T’deki propagan-
da konuşmalarında bu konu üzerinde de, 
süre çok kısa olmasına rağmen, durduk.

Fakat ne yazık ki halkımız bizi gerçek 
anlamda anlamadı. Yine bu Amerikancı 
satılmış burjuva partilerinin peşine takılıp 
gitti.

Oysa Meclisteki bu Amerikancı hainle-
re bin kez oy verip oralara doldursa halkı-
mız, bunlar bin kez satarlar halkımızı.

Hani diyor ya rahmetli sevgili yiğit, an-
tiemperyalist amiz Dayı-Tuncel Kurtiz: 
“Kimisi satar, kimisi de satın alır. , diye. 
İşte bunlar satar. Herşeylerini satarlar. İn-
sanlıklarını, ruhlarını... ABD Emperyalist-
leri de satın alır bunları. Kullanır. Her türlü 
işi için kullanır...

Yine hep söylüyoruz  bu hainane gidişi 
sadece biz gerçek devrimciler durdurabili-
riz. ABD Emperyalistlerini defederiz böl-
gemizden. emokratik alk evrimi’ ni  
gerçekleştirir, emokratik alk İktida-
rını kurarız. Kürt Meselesi ni de iki kar-
deş halk olarak gerçek anlamda eşitlik, 
özgürlük ve kardeşlik temelinde çözeriz, 
diye.

Fakat şu anda ne yazık ki halkımız bizi 
anlamaktan ve bize güvenmekten bir hay-
li uzak. O bakımdan ABD Emperyalistleri 
bu raundu kazanacaklar. Amerikancı Kürt 
Devleti’ni kuracaklar.

Fakat sonunda yine biz kazanacağız. 
Türk Halkı da, Kürt Halkı da anlayacak 
bizim gerçekten kendilerinin biricik dostu 
olduğumuzu. Ve yeniden Çanakkale’de, 
Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi 
omuz omuza vereceğiz, ABD Emperyalist 
haydutlarını ülkemizden de bölgemizden 
de kovacağız. O günler de gelecek. Fakat 
ne yazık ki bu arada acılar da çekilecek. 
Neylersiniz... 07.09.2015

alkız, aklıyız, Yeneceğiz

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut

Dağlıca
Öncesi ve Sonrası

eclisteki  merikancı sermaye partisi de bu 
savaşın aslında içindedirler. nlar da siyasiler olarak 
bu süreçte yani B ’un hayata geçirilme sürecinde 
kendilerine verilen yani BD tara ından verilen rolü 

başarıyla oynamaktadırlar. Biri iktidar rolünü, diğerleri 
de muhale et rolünü oynayarak aslında Türkiye’yi 

eni Sevr’e doğru alıp g türmektedirler.
Bunların aralarındaki savaş, sadece kayıkçı 

kavgasıdır. stermelik, yalandan bir kavgadır. 
Bunlar aslında merikancı kardeşlerdir. Hepsini 

oralara getiren BD Emperyalistleridir.  bakımdan 
bunların hiçbiri BD’den izinsiz parmaklarını bile 

oynatamazlar.
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nedir bu gelinen noktada
“ . Biz yeni bir parti kurduk 

Merkez Parti ile ilgili ne düşünüyor-
sunuz

“Orada muhtelif arkadaşlar var-
dı, demin yukarıda ismini söylediğim 
Ak Parti ye çok hizmet eden, kir 
babası, halen içinde olan, çok mü-
dafaa eden gazeteci yazar, benim de 
eskiden beri tanıdığım, düşünce in-
sanı olarak bildiğim Abdurrahman 

ilipak da vardı. atta benden yaş-
ça büyük olduğu için ben ona ağabey 
diye hitap ederim. O da orada vardı. Bu 
soruya mukabil işte insanlar krini söy-
lerken o da krini söyledi. edi ki “Ak 
Parti ben de bunu çok da yazdım  dedi, 
“saklamaya gerek yok her yerde de bu 
mevcut  dedi. “Ak Parti bir pro e par-
tisidir  dedi. “ e pro esi  dediler. “Bir 
tarihte, lı yıllarının başından sonra 
küresel güçler, emperyalist güçler bunun 
içinde AB , İngiltere, İsrail falan Tür-
kiye ye gidip gelmeye başladı. Bizlerle 
de görüşmeye başladı. iye gelip gidi-
yorlardı  dediler. Bundan sonra Tür-
kiye de siyasal İslamcılar ile birlikte ça-
lışmak istiyoruz. ünkü yükselen trend 
siyasal İslam. Ç ünkü,  rbakan hoca ve 
ekibi gittikçe yükselen trendde puan al-
maya başlamış. Biz sizinle çalışmak isti-
yoruz biz anlaşma yapalım  yani kendi 
anlattı.

“ em zer: eden rbakan oca 
madem yükseliyor onunla anlaşma yap-
mıyorlar

“Abdurrahim Karslı: rbakan hoca-
ya teklif etmişler. atta bunu da söyledi. 

“O kabul etmedi  dedi. Yani nasıl bir 
anlaşma

“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“ . Size iktidarda sorun çıkaracakla-

rı opere edelim.
“ . Size gerekli nansal destekleri ge-

tirelim.
“ em zer: Yani o zaman kabul 

ediyor ameliyatı. Memleketi üzerinde 
kendine yana olursa ameliyatı kabul edi-
yor

“Abdurrahim Karslı: Tabi .
“ em zer: Ben memleketin üzerin-

de ameliyat yaptırmam derken, o zaman 
yaptırıyor.

“ BAKA A T K İ  TTİ  
KAB  TM İ

“Abdurrahim Karslı: emiyor tabi . 
Yani rbakan hoca bunları kabul etmi-
yor. Ama rbakan hocanın ekibi şimdi 
Ak Parti yi kuranlar bunu kabul ediyor. 
Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah 
Bey var. “Ben de vardım  dedi o mü-
zakere ekibinin içinde. atta insanlar 
orada garip garip bakınca orada huzur-
da olan Ali Bulaç Bey de vardı gazeteci 
yazar. “Ali Bey in de haberi var o da bi-
liyor bu ekibi.  dedi. Sonra biz bunları 
yapalım sizden de istediğimiz şu:

“1. İsrail in güvenliğini arttıracaksı-
nız, önündeki engelleri kaldıracaksınız.

“ . Büyük Ortadoğu pro esi yani sı-
nırların değişmesi.

“ . İslam ın yeniden yorumlanmasında 
bize yardımcı olacaksınız.

“ atta orada SP li bir Bakanımız 
vardı Aydın Tümen onun da ismini söy-
leyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen 
dönüp bakınca ters ters dedi ki; “Kız-
manıza gerek yok. Sosyal demokratlar-
dan da bu pro enin içinde olanlar vardı. 
O zaman P nin başında olan eniz 
Baykal, ona da çünkü umhurbaşkan-
lığını verecektik  dedi. “Ama o sıra dedi 
anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt 
üstü yattı. asıl olduysa anlaştık  diye, 
pro e bozuldu Abdullah Bey e teklif et-
tik  dedi.

“ em zer: aten eniz Baykal, 

eğer evet demeseydi siyasi hayatımızda 
ecep Tayyip rdoğan daha sonra ola-

caktı.
“Abdurrahim Karslı: Tam olarak de-

ğil aslında. aha değişiği, bu iktidar bir 
pro e iktidarı olduğu için muhalefette bu 
pro e gereği iktidarın destekçisi. ediği-
niz gibi meclise girmesi Tayyip Bey in 

eniz Bey sebeptir. Ama erken seçimi 
teklif eden de evlet Bahçeli dir.

“ em zer: Yani bozalım iktidarı
“B  PROJE T RKİ E İ B ER
“Abdurrahim Karslı: Bozalım ve 

yani o ekonomik bunalımdan siyasi bir 
bunalım çıkardılar. Ak Parti iktidarı 
gerçekten pro edir.

“ em zer: Tam da çözülmüştü eko-
nomi

“Abdurrahim Karslı: Tam da çözül-
müştü ekonomi

“ em zer: Kemal erviş geldi, fa-
lan lan

“Abdurrahim Karslı: Birden işler 
tersine döndü. Bunu millet yaşadı. Yani 
bunu Abdurrahman Bey bunu ısrar-
la söyledi. “Ya ben bunu kaç defa yaz-
dım. aten Türkiye bunu yaşadı.  Beni 
de göstererek dedi ki “O zaman ben 
bu arkadaşa gittim geldim bir hafta 
anlattım böyle böyle çalışalım diye bu 
kabul etmedi. eddetti beni.  oğru. 
Bana göre öyle bir teklif Türkiye nin 
bölünmesi, İslam ın tahrip edilmesiydi. 
Sırf Türkiye nin değil, Büyük Ortadoğu 
pro esi bütün Ortadoğu daki ülkelerin 
sınırlarının değiştirilmesi, ekonomik 
imkanların küresel güçlere bağlanması 
demektir.

“ em zer: Peki şöyle bir şey yap-
mıştır iktidar tamam bunlar bizim oyu-
numuza gelsin bunlar önümüzü açsınlar 
sonra biz bunların dediğini yapmayıve-
ririz biter gider

“Abdurrahim Karslı: Belki öyle dü-
şünmüş olabilirler. Ben ne düşündük-
lerini bilmiyorum ama şunu söyledi 
Abdurrahman Bey, dedi ki “Bu pro eyi 
diğerleri kabul etmedi, biz ve bu pro e-
nin içinde evet  diyen Abdullah Bey le 
Tayyip Bey evet  dedi. Bu bir pro edir. 
Merkez Partinin başarı şansını şimdilik 
görmüyorum. ünkü pro e henüz ta-
mamlanmadı  dedi.

“İS Aİ İ  Kİ 
G İ AKP KA
“ em zer: Peki bir şey söyleyece-

ğim. Ama şimdi İsrail in güvenliğinin 
önünü açmak diyorsunuz. İsrail e en çok 
kafa tutan ekip. Takır takır kafa tutuyor.

“Abdurrahim Karslı: Kafa tutuyor 
dediğiniz zahiren hal böyle. Ama uman 
Kurtulmuş un da anlattığı bir şey var. 
Ben de hukukçuyum siz de hukukçusu-
nuz. Biz İsrail e kafa tuttuk. Ama bü-
tün uluslararası kurum ve kuruluşlarda 
engelleri önlerinden kaldırdık. Bugün 
kaldırdık. Bir sürü kuruluşlarda mesela 
ortak olamayacağı birçok kuruluşlarda 
biz veto hakkımızı kullanmadık geldi 
ortak oldu. İsrail deki yasak olan silah-
ların üretimi var mıdır yok mudur lan 
diye biz tekini istemedik Türkiye olarak. 
Ondan da öte biz ilen de İsrail önünde-
ki engelleri kaldırdık.

“AKP İ  SA ESİ DE İSRAİ  
E İ İ KO  SA A ARAK E İ-

OR
“ em zer: asıl kaldırdık
“Abdurrahim Karslı: amas en bü-

yük engeldi biz tahrik ettik İsrail a-
mas ı dümdüz etti.

“ em zer: Yani amas şimdi
“Abdurrahim Karslı: fendim akıllı 

insan ne düşünür. Şimdi İsrail e karşı iki 
tane kuvvet var. 1. ilistin Kurtuluş r-
gütü . amas.

“ ilistin Kurtuluş rgütü uluslara-
rası camiada meşru organ kabul edili-
yor. Bir de amas var. Bütün uluslara-
rası camia da bunu terör olarak kabul 
ediyor. Biz bunu tahrik etmek yerine 
madem bizim sözümüzü dinliyor biz de 
kuvvetliyiz ağabeyiz, ne der insan siya-
seten, siz kendinizi fesh edin nasıl olsa 
uluslararası illegal bir örgüt olarak ka-
bul ediyorsunuz, şu ilistin Kurtuluş 

rgütü ne iştirak edin. aten en sonun-
da birleştiler. olayısıyla buna kuvvet 
verip bununla iştirak etse biz meşru bir 
organı müdafaa edecektik. Biz öyle yap-
madık. erdik gazı amas a Gazze ye 
gidiyoruz diye, gidebildik mi   kişi 
öldürdüler diye binlerce kişiyi İsrail e 
öldürttük. Bunu beraber yaşadık. Yani 
ağaç meyvesini verdi diyorum. Biz gide-
cektik oraya ambargoyu kaldıracaktık, 
Mavi Marmara Gemisi ni gönderdik 
insanlar öldü. e oldu  Sonuca bakma-

mız lazım. One Munite demekle bu işler 
hallolmuyor. uman Kurtulmuş un da 
ifadesiyle, hukuken önlerini açtık bütün 
kurum ve kuruluşlarda. nlerindeki en-
gelleri kaldırdık.

“ amas ı mahvettik.
“Mısır ı darma duman ettik.
“ n çok kafa tutan Suriye yi yerle 

yeksan ettik.
“Bunun dışında da rdün, ibya 

hepsi yok şu anda.
“Yani İsrail artık elini kolunu sal-

layarak geziyor. Güvenliğini arttırdık. 
ütfen Ak Parti nin getirdiği netice-

yi dinleyin. İçerde PKK yı makbul ve 
mübarek yaptı. ışarıda da İsrail in 
önünü açtı. İslam adına da bir sürü te-
rör örgütü icat etti.  (http: .odatv.
com n.php?n akp-aslinda-nasil-kurul-
du-1 121 1200)

Çok net bir şekilde görüldüğü gibi, 
Tayyipgiller de Deniz Baykal da MHP’nin 
Devlet Bahçeli’si de bu ihanetler projesinin 
içindedir. Bu alçaklar, ABD’li efendilerinin 
verdiği görevleri aynen yapmışlar mıdır?

Evet, yapmışlardır. BOP Projesi Irak’ta, 
ibya’da, Suriye’de tastamam hayata geçi-

rilmiştir. Şimdi de Türkiye’de geçirilme 
süreci yaşanmaktadır.

İsrail’se bu ihanet projesinden bu yana 
tarihinin en güvenli dönemini yaşamakta-
dır. Çünkü Araplardan oluşan düşmanları-
nın tamamı bugün darmaduman olmuştur, 
berheva olmuştur, dolayısıyla da İsrail için 
tehdit oluşturmaktan bütünüyle çıkmıştır.

C H P  d e p ro j e p a rt isin e 
dönüştürülmüştür

Gelelim Meclisteki ikinci büyüklükteki 
Amerikancı partiye, CHP’ye. Bilindiği gibi 
partinin şu an başında bulunan ve kendisini 
Ben Dersimli Kemal’im , diye tanımla-

yan hain özünde TESEV’ci, Sorosçu Ke-
mal’dir. Kimse Soros’un TESEV’inde rast-
lantısal olarak kurucu olmaz. zel seçil-
mişler oluşturur o ekibi. aten TESEV’in, 
Soros’un bir yerel örgütü olduğunu bildik-
leri için CHP yönetimi de Kemal’in TE-
SEV kurucusu olduğu açıklanınca hemen 
inkara yöneldi. Bu haber yalandır, dedi. 
Fakat şu an, o günkü yazdıklarını yalayıp 

yutarak hazmeden ve şu an CHP milletve-
kili olan Barış Yarkadaş o gün, yöneticisi 
olduğu Gerçek Gündem haber sitesinde 
bunun belgesini ortaya koydu. Ve ancak 
ondan sonra  Kemal ve CHP yönetimi bak-
tı ki inkar mümkün değil-inkar yolu kapalı, 
o zaman ihaneti savunmaya yöneldi, Ne 
varmış bunda? , diyerek. Böyledir bunlar. 
İhanetleri ve satılmışlıkları gizlenemez du-
ruma gelince çirke eşirler. Ve saldırganlık-
la namussuzluklarını gizlemeye kalkarlar, 
savunmaya kalkarlar. Hani halkımızın suç 
bastırma  dediği yola başvururlar.

Ne yaptı yönetime gelir gelmez Soros-
çu Kemal?

Efendisinin kendisine verdiği görev 
doğrultusunda CHP’yi tümüyle geçmişin-
den kopararak AKP gibi bir proje partisi 
haline getirdi. CHP içinde ne kadar Mus-
tafa Kemalci, laik, Kuvayimilliye gelenekli 
yönetici varsa hepsini tas ye etti. Yerlerine 
tıpkı Tayyipgiller’de olduğu gibi laiklik, 
Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düşmanı 
Amerikan uşağı satılmış hainleri getirdi. 
Birkaç örnek:

T -  kodlu Sezgin Tanrıkulu. 
Şu an CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı 
durumundadır. Bu kişiyle ilgili Odatv’de 
çıkan şu haber bile bunun ne mal olduğunu 
ortaya koymaya yeter, sanıyoruz:

“ P Grup isiplin Kurulu, bugün 
saat 11. de şak Milletvekili ilek 
Akagün Yılmaz için toplandı. Kapalı grup 
toplantısında Genel Başkan Yardımcısı 
Sezgin Tanrıkulu na “ A a anı  dediği 
gerekçesiyle disipline sevkedilen Yılmaz, 
Grup Disiplin Kurulu nda sözlü savun-
masını yaptı.

“Yılmaz savunma sonrası A KA ya 
yaptığı açıklamada “Belgeler ortaya çık-
tıysa bunları benim sorgulamak hakkım 
ve görevim. Yani bunun açıklamasını 
yapamıyorsa bu kişi, Sezgin Tanrıkulu, 
o zaman onu insanların sorgulaması la-
zım. Asıl sorgulanması gereken şahıs o 
şahıstır  dedi.

“Peki ilek Akagün Yılmaz la Sezgin 
Tanrıkulu arasındaki “ A a anı  kav-
gasını hangi belgeler ateşledi.

“Odatv P de fırtına koparan o 
belgelere ulaştı.

“Söz konusu iddia tüm dünyada fırtı-
na koparan ikileaks belgelerinden.

“ aha önce hakkında “Gölge A  
olarak bilinen Stratfor belgeleri yayın-
lanan ve “T   kodu taşıdığı için 
eleştirilere konu olan Tanrıkulu yla ilgi-

li ikileaks te bugüne kadar gündeme 
gelmeyen AB ye ait resmi belgeler de 
var.

“AB li diplomatlar ile Tanrıku-
lu nun görüşmelerinin not edildiği AB  

ışişleri Bakanlığı evraklarında dik-
kat çekici ifadeler, Tanrıkulu hakkında 
“ A a anı  iddialarına kaynak oldu.

“ P kulislerinde dolaşan Tanrıku-
lu nun adının geçtiği onlarca belge için-
den göze çarpanlar şöyle:

“ ...
“1 de presti li obert . Kennedy 

İnsan akları dülü nü kazanmıştır. 
Tanrıkulu evlidir ve  çocuğu vardır. 
Karısı, Avukat emziye Tanrıkulu, Bir-
leşik evletler luslararası iyaretçi 
Programı na katılmıştır.

“BE E  EB  ARİB OTO -
RA AR DA  E Dİ E İ

“Tarih:  Mart 
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“ nceki uluslararası ziyaretçi katı-

lımcı, obert Kennedy düllü ve iyar-
bakır İnsan akları erneği Başkanı 
Sezgin Tanrıkulu, Amerika Birleşik ev-
letleri nin bölgedeki genel çabaları için 
müteşekkir olduğunu ama Abu Gharib 

bu Garib  fotoğra arının tekrar ba-
sında yayınlanmasından endişe ettiğini 
belirtti. Bunun animarka karikatür-
lerinden sonra oluşan olumsuz hal ile 
birlikte, Amerika nın Müslümanların 
nazarındaki kredibilitesine zarar verdi-
ğini, Türk toplumundaki, AB nin böl-
geye demokrasi getirebileceğine duyulan 
güveni sarstığını söyledi.

“AB nin ciddi bir ima  problemi ol-
duğu ve bunun Türkiye ve diğer yerler-
de insan hakları durumlarını iyileştirme 
kabiliyetimizi olumsuz etkileyeceği ko-
nusunda diğer KO TAK A M A 
hem kir.

“http: cablegatesearch.net cab-
le.php id A KA A1 sez-
gin tanrikulu

“BE E  SA  SOR T R A-
S  KO SO OS A İ ETTİ ER

“Tarih: 1 aziran 
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“ iyarbakır da milliyetçi bir grup 

K P Başkanı Barzani ve ailesiyle ilgili 
olarak yargılanmaları istemiyle savcılı-
ğa şikâyet dilekçesi verdi.

“ ilekçede Barzanileri rak ta 
PKK ya destek ve güvenlik sunmakla 
suçluyorlar. Türk ışişleri Bakanlığı n-
dan bir yetkili davanın zayıf ve siyasi 
nedenli olduğuna inanmakla birlikte, 
savcı tarafından soruşturulmak zorunda 
olduğunu iletiyor. Soruşturma tamamla-
nana kadar gerçek bir dava açılamaz. 
Bu aynı zamanda K P nin Türk yasaları 
önündeki yasal konumunun ne olduğu 
konusunda rahatsız edici sorunlar ortaya 
çıkarabilir.

“Atatürkçü Düşünce erneği yazar-
lar ve entellektüellere karşı sık sık ya-
sal işlem başlatan milliyetçi bir kurum. 

iyarbakır Şube Başkanı Kürt Bölge-
sel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve 
ailesi hakkında iyarbakır Başsavcısı 
huzurunda şikâyet dilekçesi verdi. Bar-
zani yi PKK teröristlerine yardım ve 
yataklık yaptığıyla suçlayarak, Bay Bar-
zani nin Türkiye deki bütün mal varlık-
larına el koyulması talep ediliyor. Ayrı-
ca A  Barzani nin tutuklanması için 
savcının, nterpol den de yakalama emri 
çıkarmalarını istemesi talebinde bulundu.

“ iyarbakır İnsan akları avukatı 
Arif Altunkalem ve Sezgin Tanrıkulu, 

umhuriyet savcısının soruşturma aç-
maya hazırlandığına inandıklarını 1  

aziran da Adana Konsolosluğu na ilet-
tiler. Sonuç olarak, Tanrıkulu mahke-
melerin Barzani aleyhine karar verebi-
leceklerinden şüphelendiğini ve şikayetin 
amacının rak Kürtleri ne karşı top-
lumsal tepkiyi körüklemek ve yaklaşan 
seçimlerde milliyetçi adayların popüler-
liğini arttırmak amacıyla yapılacağını 
söyledi.

“http: cablegatesearch.net cab-
le.php id A KA A1 1 sez-
gin tanrikulu

“BE E  T  Sİ ASİ R -
ERDE  K RT ER A  AT DA

“Tarih:  Temmuz 
“Kaynak: Ankara Büyükelçiliği
“ zun zamandır konsolosluğumu-

zun KO TAK kişisi ve iyarbakır Baro 
Başkanı olan Sezgin Tanrıkulu, yakın 
zamanda iyarbakır da yapılan, Kürt 
meselesi hakkındaki konferansın tüm 
siyasi görüşlerden gelen Kürtlerin ilk 
defa bir çatı altında görüşlerini yapıcı 
bir biçimde paylaşmalarının ilk örneği-
ni oluşturduğunu savundu bize.

“ izre TP teşkilatındaki görevliler 
bize Şemdinli kararının devletin olumlu 
bir hamlesi olarak göründüğünü, suçla-
ma ve hükümlerin kalkacağı konusunda 
ümitli olduklarını söylediler

“ h t t p : i k i l e a k s . o r g c a b -
le A KA A .html

“Odatv.com  (http: odatv.com is-
te-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belge-
leri--2310131200.html)

Yine açıkça görüldüğü gibi adam tam 
anlamıyla devşirilmiş CIA tarafından. Üs-
telik de yalnız kendisi değil, eşi de öyle.

Ne diyor eşi için de ikileaks belgesini 
kaleme alan diplomat görünümlü CIA gö-
revlisi?

Karısı, Avukat emziye Tanrıkulu, 
Birleşik Devletler luslararası iyaretçi 
Programı’na katılmıştır.

Bu ABD luslararası iyaretçi ider-
lik Programı  ABD Dışişleri Bakanlığının 
ajan devşirme programının usturuplu, ma-
sum görünümlü adıdır.

Bu programdan Süleyman Demirel de, 
Abdullah Gül de, Ali Babacan da, Vecdi 
Gönül de geçirilmiştir. Daha pek çok sa-
tılmış, bu programlardan geçirilmiştir ama 
tam isimleri yayımlanmadığı için onları şu 
anda söyleyemiyoruz.

Yine ikileaks belgelerinden anlaşıldı-
ğına göre Mustafa Sarıgül de bu program 
kapsamında ABD’ye götürülmüş ve dev-
şirme sürecine sokulmuştur. Fakat, kendi-
sine tahsis edilen kadın tercümana tacizde 
bulunmuştur. Tercümanın şikâyeti üzeri-
ne de program iptal edilerek Türkiye’ye 
postalanmıştır, ABD’nin Sarıgül’ü. Yine 

ikileaks belgelerinde bu şahıs “hödük  
olarak nitelendirilmektedir. Deniz Baykal 
içinse “zavallı  denmektedir. Ne dersiniz, 
emperyalist ajanlar değerlendirmelerinde 
isabetli gibiler, değil mi?.. Adam olacak 
çocuk  kim, işe yaramaz moloz  kim, bi-
liyor adamlar. İşlerine yarayacakları seçi-
yorlar ve önlerini açıyorlar.

Ne diyor yukarıda yayımlanan belge-
lerde ABD’li ajana Sezgin Tanrıkulu?

Ajanın naklettiği şekliyle şöyle:
nceki uluslararası ziyaretçi katılım-

cı, obert Kennedy düllü ve Diyarbakır 
İnsan Hakları Derneği Başkanı Sezgin-
Tanrıkulu, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
bölgedeki genel çabaları için müteşekkir

Memleketi Amerikan Ajanları Cumhuriyeti’ne 
çevirdiniz ulan!

Baştara ı say a 1’de

Sezgin Tanrıkulu

Kemal Kılıçdaroğlu

bdurrahim Karslı

imdi bu insanların Türkiye’yle, uvayimilliye’yle, 
usta a emal’le bir ilgileri olabilir mi?
Hayır, tam tersine adamlar düşman bunlara. eşke 

bunlar olmasaydı da Sevr uygulansaydı anlayışında-
ki emperyalist uşakları. şte b ylelerinin doldurulduğu 
bir H ’nin hiç geçmişteki H ’yle bir ilgisi, benzerliği 
kalmış olabilir mi?

http://www.odatv.com/n.php?n=akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200
http://www.odatv.com/n.php?n=akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200
http://www.odatv.com/n.php?n=akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200
http://odatv.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri--2310131200.html
http://odatv.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri--2310131200.html
http://odatv.com/iste-chpyi-karistiran-sezgin-tanrikulu-belgeleri--2310131200.html
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olduğunu ama Abu Gharib (Ebu Garib) fo-
toğra arının tekrar basında yayınlanmasın-
dan endişe ettiğini belirtti. Bunun Danimar-
ka karikatürlerinden sonra oluşan olumsuz 
hal ile birlikte, Amerika’nın Müslümanla-
rın nazarındaki kredibilitesine zarar verdi-
ğini, Türk toplumundaki, ABD’nin bölgeye 
demokrasi getirebileceğine duyulan güveni 
sarstığını söyledi.

ABD’nin ciddi bir imaj problemi ol-
duğu ve bunun Türkiye ve diğer yerlerde 
insan hakları durumlarını iyileştirme kabi-
liyetimizi olumsuz etkileyeceği konusunda 
diğer KONTAK A IMI A hem kir.

Görüldüğü gibi, Tanrıkulu olmuş Ame-
rikan kulu. Adam Amerika’yı onlardan 
daha çok düşünüyor ve dert ediniyor.

Bölgede ve Ebu Garib Cezaevi’nde 
yapılan işkencelerden, katliamlardan hiç 
rahatsız değil. Tam tersine, onların ortaya 
çıkmasından, medyada yayımlanmasından, 
bunun da ABD’nin imajını bozmasından 
rahatsız. Bu düzenbaz sözümona insan 
hakları savunucusu. Ama gördüğümüz 
gibi zerrece ilgisi yok insan haklarıyla -
lan. O sadece Amerikan çıkarları savunu-
cusudur. yle programlandı çünkü.

İşte böyle adamlar durup dururken 
CHP’nin tepesine getirilmedi. Yine aynı 
program çerçevesinde getirildi. Şimdi bu 
adamın M. Kemal’in CHP’siyle, Türki-
ye’yle, halklarımızla zerrece ilgisi var mı?

Hayır yok. ABD Büyükelçiliği, Konso-
losluğu görevlileri ne ise bu da aynen o. 
Derdi günü ABD’li efendilerine hizmet ve 
onların çıkarlarını savunmak.

Gelelim ömrü boyunca CHP’ye bir kez 
bile oy vermemiş, tam tersine CHP’ye, 
Mustafa Kemal’e, Birinci Kuvayimilliye-
ciler’e ve laikliğe düşmanlıkla bir ömür 
doldurmuş Mehmet Bekaroğlu gibi kaşar 
Ortaçağcıların bir oldubittiyle, bir kandır-
macayla CHP yönetimine taşınmasına ve 
CHP Genel Başkan Yardımcısı yapılma-
sına. Hatırlanacağı gibi bu şahıs, Mustafa 
Kemal için “Kefere Kemal  nitelemesin-
de de bulunmuştu. Tabiî sonradan bu dü-
zenbazlığını inkâra kalkıştı ama kimseyi 
inandıramadı yalanına.

Ve gelelim Türkleri gelmişiyle geç-
mişiyle soykırımcılıkla suçlayan ve Türk 
düşmanlığıyla kafayı bozmuş Selina o-
ğan gibi şahısların CHP’den milletvekili 
yapılmasına.

Yine gelelim 2  Nisan’larda Ermeni 
Soykırımı Emperyalist Yalanını savunan 
satılmışlar güruhunun önünde yer alan 
CHP milletvekili ve yöneticilerine. Er-
meni Soykırımıyla Yüzleşelim  şeklinde 
bu emperyalist yalanı taşıyan pankartın 
arkasında şu Amerikan işbirlikçileri vardı, 
CHP’ye ait: Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pa-
vey, mut Oran, Süleyman elebi, Ka-
dir Gökmen ğüt ve üseyin Aygün.

Şimdi bu insanların Türkiye’yle, Kuva-
yimilliye’yle, Mustafa Kemal’le bir ilgileri 
olabilir mi?

Hayır, tam tersine adamlar düşman 
bunlara. Keşke bunlar olmasaydı da Sevr 
uygulansaydı anlayışındaki emperyalist 
uşakları. İşte böylelerinin doldurulduğu bir 
CHP’nin hiç geçmişteki CHP’yle bir ilgisi, 
benzerliği kalmış olabilir mi?

Hayır.
Bu CHP onun tam karşıtı olan bir ör-

güttür. Geçmişteki CHP Antiemperyalist 
lusal Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş kadro-

ların ve anlayışın oluşturduğu bir partidir. 
Bugünkü ise, geçmiş CHP’nin savaştığı ve 
yendiği emperyalistlerin çizgisindeki ve 
aynı emperyalistlerin yönettiği, oluşturdu-
ğu ya da dönüştürerek bu hale getirdiği bir 
partidir. Yani birbirinin tam zıttıdır bu iki 
parti.

Bizzat TESEV’ci-Sorosçu Kemal ne 
diyor bu konuda?

“Biz eski P değiliz. 1 ların, 
1 ların P si değiliz

“Atatürk ün kurduğu Halk Fırkası 
ile bugünkü CHP aynı değil. Kendimizi 
yeniliyoruz

Aynen bunları diyor. Peki, anladık, eski 
CHP değilsin, bu doğru. Peki ulan nesin 
sen şimdi? Bir de onu söylesene. Sen nasıl 
bir CHP’sin şimdi? Onu söylemezsin, değil 

mi  Biz o CHP’nin tam karşıtıyız, düşma-
nıyız, demezsin. Düzenbazlık yaparsın bu 
konuda. Sahtekârsın çünkü.

Olağanüstü Kongrende:
Ben Dersimli Kemal’im , diye dilli 

düdük gibi ötersin. Peki. Kimsenin bilme-
diği bir gerçeği söyledin öyle mi, böyle 
demekle? Kimse senin Dersimli olduğunu 
bilmiyordu... Peki neden iş Meclise zıp-
lamaya gelince Dersim’den aday olmu-
yorsun? O zaman bir anda İzmirli Kemal 
oluveriyorsun. Ahlâksız adam... Aynı Mec-
listeki diğer Amerikancı Dörtlünün bile-
şenleri gibi sen de sahtekâr kalbindekini 
sahtekâr yüzünle gizlemeye çabalıyorsun.

Kemal Kılıçdaroğlu,
ABD’ye yaranmak için
her yolu mubah sayar

 2013 Kasımı’nda ABD’li efendilerine 
kendini pazarlamak için bir gezi planladın 
ve randevulaştın sahiplerinle.

Fakat aksilik bu ya  birkaç namuslu 
CHP milletvekili o günlerde ABD’nin ve 
onun casus örgütlerinin tüm dünyayı ol-
duğu gibi Türkiye’yi de dinlediği için onu 
protesto edeceği tuttu. Malum ya o gün-
lerde bütün dünyada ABD’nin bu casus-
luk faaliyeti konuşuluyordu. Bu namuslu 
insanlar da ABD’nin Türkiye’deki bu CIA 
üssünü protesto etmek için onun bir mü-
hendislik bürosu görünümündeki yerine gi-
dip orada eylem yapmak istiyor, protestoda 
bulunmak istiyor. Sorosçu Kemal bunu du-
yar duymaz hemen müdahale ediyor. Böyle 
bir şeyi nasıl yaparsınız, diyerek engelliyor 
eylemi.

Kaldı ki bu namuslu vekiller, yapacak-
ları eylemin önceden duyurusunu yapıyor-
lar ve bu medyada yer alıyor şu şekilde:

“ P İzmir Milletvekili rdal Ak-
sünger, milletvekili arkadaşları ile bir-
likte Amerikan lusal Güvenlik A an-
sı nın SA  Türkiye deki merkezi olan 
O ye gideceklerini ve ne yaptıklarını 
soracaklarını söyledi. 

“Aksünger, Meclis te düzenlediği ba-
sın toplantısında, Avrupa da, AB nin 
dinleme faaliyetlerine ilişkin ciddi tep-
kiler oluştuğunu, ancak kendilerinin de 
sık sık gündeme getirmelerine rağmen, 

SA nın Türkiye deki faaliyetlerine iliş-
kin hükümetin bir girişimde bulunmadı-
ğını belirtti.

“Türkiye de SA nın, O  adlı 
merkezinin bulunduğunu, bu merkez-
den ülkedeki tüm strate ik kurumların 
dinlendiğini söylediğini anımsatan Ak-
sünger, “Yasadışı dinlemelerle ilgili ku-
rulan komisyonda, terimlerin hiçbirine 
h kim olmayan bir AKP milletvekili, 
O  için, o ne  diyor. O ne ya  dedi-
ği şey, dünyanın ve Türkiye nin aslında 
en büyük casusluk sorunlarından biri  
diye konuştu.

“AB nin dinleme faaliyetleri karşı-
sında MİT in de bir çalışma yapmadığı-
nı savunan Aksünger, şunları söyledi:

“Ya bunlar gerçekten bu işi bilmi-
yorlar ya da biliyorlar da birileri diyor 
ki bu işe bulaşmayın.  İkisi de vahim 
bir konu. aten benim gözümde Milli 
İstihbarat Teşkilatı artık bu ülkenin milli 
istihbarat teşkilatı değildir. ünkü ikti-
darın istihbarat teşkilatıdır.

“ mniyet istihbarat da tarikatların, 
cemaatlerin teşkilatı olmuş durumda. 
Türkiye de Amerikan casusları cirit atı-
yor, bunların tek tek adreslerine kadar 
söyledim.

“Buradan bir çağrı yapıyorum  İve-
dilikle iktidarın yapması gereken çok 
önemli bir konu var: Bu konuda özel bir 
komisyon kurulmalı. Tedbirlerin alın-
ması lazım. Bugüne kadar bizlerden 
kimleri dinlediniz  diye Amerika ya so-
rulması lazım.

“ rdal Aksünger, önümüzdeki hafta, 
milletvekilleri arkadaşları ile birlikte, 
O nin Türkiye de bulunduğu yere 
gideceğini belirterek, “Kapıyı çalacağız, 
burada ne yapıyorsunuz  diye soraca-

ğız  dedi.  TBMM (http: .haberler.
com abd-ulusal-guvenlik-ajansi-nin-dinle-
me-52 791 -haberi )

İşte Sorosçu bunu duyar duymaz he-

men eylemi engelliyor. Ne yapıyorsunuz 
siz, ABD hiç protesto edilir mi, biz kendi-
mizi onlara beğendirmeye çalışıyoruz, siz 
ise protesto etmeyi düşünüyorsunuz. Yeni 
CHP’de böyle şeyler artık olmayacak, di-
yor.

Satılmış Sorosçu Kemal eylemi engel-
lemekle kalmıyor. Namuslu vekil Erdal 
Aksünger’in de bir daha aday yapılmasını 
ve milletvekili seçilmesini sonlandırıyor. 
Yani Yeni CHP’de namuslulara yer yok di-
yerek Aksünger’in siyasi hayatını bitiriyor.

Bu namussuzluğa, bu harcanışa ilişkin 
Aksünger şöyle bir serzenişte bulunuyor:

“ P Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Bilişim ve Teknolo iden Sorumlu 
Başdanışmanı P İzmir Milletvekili 

rdal Aksünger le de yollarını ayırdı. 
TBMM Yolsuzlukları Soruşturma Ko-
misyonu üyesi olan Aksünger, tehdit, 
baskı ve stres altında çalıştığını, adaylık 
değerlendirilmesi yapılırken mücade-

le ve formasyon kriterlerinin ön plana 
alınacağını düşündüğünü söyledi. Ak-
sünger, “O kadar çalıştım ki günleri 
unuttum, şimdi huzurla ve onurla evime 
dönüyorum  dedi.

“Bilgisayar şirketi sahibi olan, 11 
genel seçimlerinde P 1 inci bölge 

ncı sıradan Meclis e giren rdal Ak-
sünger, ön seçime girmeyip konten an 
adayı olmak istedi. Ancak Kılıçdaroğlu, 
Bilişim ve Teknolo iden Sorumlu Başda-
nışmanı da olan Aksünger e yer verme-
di. 

“ nseçime girse kazanacağını öne 
süren Aksünger, “Genel Merkez deki gö-
revlerden dolayı orada kaldım. osyalar 
üzerinde çalışmam gerekiyordu. n se-
çime girseydim çok rahatlıkla çıkardım. 
Sorumluluğumun gereği bunu yaptım  
diye konuştu. 

“ R A E O R A E İ E 
D OR

“Aksünger, aday belirleme kriterle-
rinde mücadele ve formasyonun ön palana 
alınacağını düşündüğünü belirterek şunları 
söyledi:

“Adaylıkta denge nedir bilmem ama 
kriterin formasyon üzerinden, mücadele 
üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Ancak böyle takdir edil-
di. Parti bizim. Biraz da aileme vakit 
ayıracağım. ört yılda çok az uykuyla 
çalıştım. ok yoğun stres, baskı ve teh-
dit altında geçti. Bu bir sorumluluktu 
ve yerine getirdim. Günleri bile hatır-
lamıyordum. afta sonlarını unuttum. 
Şimdi huzurla ve onurla evime dönü-
yorum.  (http: .hurriyet.com.tr gun-
dem 28 85 2.asp)

Sanıyor ki adaylık kriterleri belirlenir-
ken formasyona ve ortaya konan emeğe 
değer verilecek. Oysa Yeni CHP’de bunlar 
bir önem taşımaz. Tek ölçüt vardır: Ame-
rikancılık, işbirlikçilik, satılmışlık. Böyle 
olursan ve ihanet yolunda çaba harcarsan 
işte o göz önüne alınır, o zaman aday da 
yapılırsın, milletvekili de yönetici de...

Peki bu Sorosçu Kemal namlı satılmış 
ABD’ye gidince orada neler mi yaptı?

Gelin onu da yine bir namuslu aydı-
nımızdan dinleyelim. Müyesser Yıldız’ın 
Odatv’de yayımlanan şu yazısını okuya-
lım:

“Türkiye umhuriyeti ni kuran, 
Atatürk ün partisi P nin Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu AB  yolun-
da. Seçimlere ramak kalmış, adaylarını 
açıklayıp, millete gideceğine okyanus 
ötesine gidiyor. “Bu gezi bizim in e, 
Mısır a, rak a yaptığımız gezi forma-
tında değil. AB de siyasal çevrelerde 

P fazla bilinmiyor, önyargılarla bili-
niyor. Gerçek nedir anlatacağız.  ayrı 
düşünce kuruluşuyla görüşeceğiz, soru-
larına yanıt vereceğiz  demiş. emek, 
onlardan oy alacak ..

“Bu gezi bizim in e, Mısır a, rak a 
yaptığımız gezi formatında değil  
sözü yabana atılacak bir söz değil. Bunu 
doğrulayan epey gelişme var.

“Tam adıyla “Genişletilmiş Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika pro esi  olan BOP u ilk 
kez  Ağustos te o zaman Bush un 
Güvenlik anışmanı olan ondoleezza 

ice dan duyduk. ice, aralarında Tür-
kiye nin de bulunduğu  ülkenin re im, 
sınır ve haritasının değiştirileceğini an-
latıyordu.

“  TARİ İ ARİTA
“Oysa AB ye giden bazı Türk ko-

mutanları o haritayı 1-  yılların-
da devlet yetkililerinin elinde görür. u-
rumu bildirdiklerinde, Ankara sadece 
güler.

“ iğer bir asker ise başka bir olay 
vesilesiyle  yılında bu haritaya vakıf 
olur. Olay şudur:

“ oğrudan devlet tarafından des-
teklenen, AB  lusal Savunma niver-
sitesi ne bağlı SA- ear ast South 
Asia enter for Strategic Studies Yakın 

oğu Güney Asya Strate ik alışmalar 
Merkezi  isimli bir kuruluş düzenlediği 
seminer ve toplantılara Türkiye den de 
katılımcı istemektedir. “Bu nedir  diye 
araştırılır, bir gözlemci gönderilir. Gi-
den asker, davet edilenlerin tamamının 
BOP kapsamındaki ülkelerden olduğu-
nu, merkezin faaliyet alanını gösteren 
haritanın da BOP haritasıyla örtüştüğü-
nü, BOP pro esi deşifre olduktan sonra 
anlar.

“Toplantılara uzman politika belir-
leyicileri, general ve üst düzey subay-
lar ile büyükelçi ve bakanlık çalışanları 
çağrılmakta ve  haftalık seminerlerle 
bunlar adeta psikolo ik olarak BOP a 
hazır hale getirilmektedir.

“TSK, o toplantılara katılmama 
kararı alır ve ışişleri Bakanlığı başta 
olmak üzere tüm ilgili birimleri uyarır. 
Ancak AKP iktidarında bu toplantı ve 
seminerlere Türkiye den de temsilci 
gönderilmeye başlanır. ahası SA, 

ışişleri Bakanlığı Strate ik Araştırma 
Merkezi SAM  ile işbirliği içinde çalış-
maya başlar.

“ E A T TAKİ T RKİ E
“ SA nın faaliyet bölgesi yani hari-

tası da önemlidir. Kuzey Afrika, Körfez, 
Güney Asya ve Orta Asya dışında bir de 
“ evant  bölgesinde çalışmaktadır. NESA 
haritasına göre, İsrail, Ürdün, übnan, 
Filistin Otoritesi ve Suriye nin yanısıra 
Türkiye de “ evant  ülkesidir.

“ evant, hem coğra , hem kültürel, 
hem tarihi anlamı olan bir tabir. oğra  
ve siyasi anlamda bakarsak; Karadeniz, 
Anadolu veya Toros lardan başlatan da 
var, atay ve ukurova yı ayrı bir bölge 
olarak bu harita içinde kabul eden de.

“Mezopotamya  anlamında kulla-
nan veya 1 -1  arasında ransız 
mandası altında yaşayan devletleri “ e-
vant  sayanlar da.

“Keza İsrail ve AB  eo-conlarının 
Ortadoğu yerine “ evant ı kullandığına 
dikkat çekiliyor.

“ zetle BOP u hazırlayan ve haz-
mettiren SA ya göre, Türkiye nin yeri 
de sınırları da meçh l.

“K DARO ESA İ İ KİSİ  
“BOP veya SA nın P Genel 

Başkanı Kılıçdaroğlu yla bağlantısına 
gelince;

“  Mart 1 te ürriyet Gazete-
si nde şöyle bir haber yayınlandı:

“ P Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu bu gününü yabancı temaslara 
ayırdı. Kılıçdaroğlu nun SA Başkanı 

mekli Büyükelçi ames A. arocco ile 
yaptığı görüşmenin içeriği hakkında bir 
açıklama yapılmadı, ancak sehpanın üze-
rindeki ludere  dosyası dikkat çekti.  

aber ve görüntüler için: http: .
hurriyet.com.tr gundem .asp

“Bu görüşmeye sadece Kılıçdaroğ-
lu nun AB  seyahatini organize eden 

ashington eski Büyükelçisi, P Ge-
nel Başkan Yardımcısı aruk oğoğ-
lu nun katıldığını vurgulayıp, soralım:

“Kılıçdaroğlu SA nın ne oldu-
ğunu, hangi çalışmaları yaptığını ve en 
önemlisi Türkiye yi evant  saydığını 
biliyor muydu  Bunlarla ne işi vardı  

ludere olayı ile SA nın ilgisi neydi  
AB  programını birlikte mi hazırladı-
lar

“ABD DE KRA İ E İ  A E
Sİ E B AK

“Kılıçdaroğlu nun AB  gezisin-
de, daha 1 da rdoğan ı liderliğe 
hazırlayan, 2000 de de “Türkiye nin ö-
nüşümü ve Amerikan Politikası nı ya-
zan A nın ünlü ismi eski Ankara Bü-
yükelçisi Abramo itz le basına kapalı 
bir toplantı yapması yeterince ilginç.

“Ancak programında dikkat çekici 
bir görüşme daha yer alıyor. erkesten 
önce İngiltere nin ashington Büyükel-
çisi Sir Peter estmacott la buluşacak-
mış.

“ estmacott Türkiye için o kadar 
önemli bir isim ki .. nemi şuradan ge-
liyor:

“-Babası 1. ünya savaşından sonra 
Ortadoğu haritasını cetvelle çizen ekip-
ten.

“-Oğul estmacott da AKP iktidarı-
nın ilk  yılında Ankara da Büyükelçilik 
yaptı. Ama Türkiye ile ilgisini hiç kesme-
di.

“- Artık babamın bir zamanlar cet-
velle çizdiği Ortadoğu haritasındaki 
sınırların dağılması, silinmesi, yeniden 
çizilmesi süreci başlamıştır  diyen biri.

“-Oğul estmacott yeni Ortado-
ğu haritasını şöyle tarif ediyor: “Yeni 
sınırlar aynı mezhep, aynı etnisiteden 
olanların yaşam coğrafyalarına çerçeve 
olacak. arklı inançların, mezheplerin, 
etnisitelerin aynı sınırlarda yer aldıkla-
rı cetvelle çizilmiş devletler geçerliliğini 
yitirmekte . Kısaca inanç, mezhep, etnik 
devletçikleri.

“- estmacott ın az bilinen bir özel-
liği de İngiliz Kraliçesi nden Şövalyelik 
unvanı alması. nvanın veriliş tarihi 

, yani Ankara Büyükelçisiyken.
“İngiltere Kraliçesi nin, estma-

cott tan  yıl sonra de umhurbaş-
kanı Gül e de “Büyük Şövalye  nişanı 
taktığını hatırlatıp, estmacott-Gül iliş-
kisine geçelim.

“AKP nin iktidara gelmesinin, r-
doğan yasaklı olduğu için Başbakanlık 
koltuğuna Gül ün oturmasının beklendiği 
2 Kasım 2002 seçimlerine bir hafta kala 
AKP Genel Merkezi ne giden İngiliz Bü-
yükelçi, Gül le 1 saatten fazla görüşür. 
Görüşmede İngiliz Büyükelçi nin, Gül e 
“AKP iktidarının AB süreci ile Kuzey 
rak operasyonu başta olmak üzere dış 

politika ve ekonomiye ilişkin yaklaşım-
larını sorduğu  belirtilse de bunun öte-
sinde konuların “garantiye  bağlandığı 
anlatılır.

“BOP çu SA... A cı Abra-
mo itz... İngiliz Şövalye estmacott... 

eler oluyor  Kılıçdaroğlu, AB  tara-
fından “deliğe süpürülen  rdoğan ın 
yerine BOP eşbaşkanlığına adaylığını mı 
koyuyor yoksa  (Müyesser Yıldız, Odatv, 
30.11.2013)

Yine açık biçimde görüldüğü gibi ora-
da CIA-Pentagon- ashington yetkilile-
riyle görüşüyor Kılıçdaroğlu. Kapalı, açık 
toplantılarda geçen bu görüşmelerde de 
kendini eksiksiz biçimde pazarlıyor efen-
dilerine. İşte o günden beri de har  har ne 
ABD’nin, CIA’nın çizdiği yolda ilerliyor. 
Hiç sapması, resi yok. Tayyip yıpranıyor, 
zaten eninde sonunda da kullanım süresi 
dolacak. Efendime hizmet sırası da böylece 
bana gelecek, beklentisi, umudu ve sevinci 
içinde. Yani görev yapıyor namussuz.

ABD isteyince Kılıçdaroğlu 
Laiklikten de vazgeçti

Bir de ne diyor Sorosçu düzenbaz?
“ aiklik tehlikede diyemem . E, di-

yemezsin tabiî. Çünkü efendin, sahibin 
ılımlı İslam Devleti istiyor Türkiye’de. 
Sen de onun memurlarından birisin. Tay-
yipgiller, o Ortaçağcı namussuzca gidişin 
elebaşılığını yapacak, sen ve senin gibiler 
de amigoluğunu.

Görelim ne dediğini:
“ P lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Al-

man Sosyal emokrat Partisi nin davet-
lisi olarak bulunduğu Berlin deki temas-
larını dün Yeşiller ve Sol parti yöneticile-
ri ile yaptığı görüşmelerle bitirdi. er iki 
partinin de P ile işbirliği kararı ver-
diği bu görüşmelerde, Sol Parti Başkanı 
Klaus rnst, “Sizin devrimci ruhunuzu, 
devrimci duruşunuzu beğeniyorum  
derken, Yeşiller şbaşkanı em zde-
mir, “Biz Türkiye de AKP ye değil seçil-
miş hükümete destek veriyoruz. Bundan 
sonra gelip sizinle mitingler yapabiliriz  
dedi. Kılıçdaroğlu, önceki gün redrich 

bert akfı nda yaptığı konuşmada ise 
P ile Avrupalı sosyal demokratlar 

arasındaki buzların erimesini istedikle-
rini belirtti. Kılıçdaroğlu, “ ehenneme 
giden yollar, iyi niyet taşları ile döşeli  
ifadesini anımsatarak, “Biz iyi niyet taş-
ları ile cehenneme gitmek istemiyoruz  dedi

B u  p a r t i ,  e ski  g e r çe k C H P  g i b i  a n t i e m p e r ya l i st  
değildir. aik değildir. Tam bağımsızlıkçı değildir. 

urtsever değildir. Bunların tam tersidir. BD’li ve 
B’li e endilerinin hizmetindedir, emrindedir. ktidarı, 

ikbali bunlardan beklemektedir. Bu eni H ’nin 
halkçılığı da, ltı kçuluğu da bir düzenbazlıktır, bir 
sahtekârlıktır, bir kandırmacadır. zetçe  eski erçek 

H ’yle Sorosçu emal’in eni H ’si arasında hiçbir 
benzerlik yoktur.

a ak Pavey

rdal ksünger

Devamı arka say ada
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“Altını doldurmalıyız
“Almanya dan ayrılmadan önce de 

Türk ve Alman gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu mesa ları 
verdi: “Anayasa Mahkemesi nin AKP 
konusunda verdiği bir karar var, laiklik-
le ilgili. Ben bugün için laikliğin tehlike-
de olduğunu düşünmüyorum. ğer teh-
likede dersek bunun altını doldurmak 
lazım, askıda kalır, gerekçelendiremem. 

in alanında özgürlükleri daha da ge-
nişletmek gerektiği de görülüyor. Ancak 
burada sorun dinin siyasal amaçlar için 
kullanılması, siyasallaştırılması. Bunun 
da önüne geçmek gerek.

“Türbanda uzlaşma olmalı
“Türban Türkiye nin bir gerçeği. 

Aİ M nin, Anayasa Mahkemesi nin ka-
rarları var. Sorun uzlaşma ile çözülmeli. 
Sokaktaki kadının kıyafeti ile ilgilenen 
zaten yok. Sorun üniversitede. Bu kız-
larımız okumalı ve samimi olarak söy-
lüyorum bu sorun çözülmeli. Onların 
okuma olanaklarını artırmalıyız. Onla-
rın üzerindeki her türlü baskıyı ortadan 
kaldırmalıyız.  ( ht t p: / / w w w .hur r i ye t .c om .
t r / gunde m / 15837090.a s p)

Gördüğümüz gibi Kılıçdaroğlu, Cem 
zdemir gibi, Almanya’nın Sol Partisi 

gibi aslında Almanya’nın Federal Haber 
Alma Servisi Bundesnachrichtendienst 
B ) ve Finans-Kapital örgütlerinin 

temsilcileriyle aynı çizgide olduğunu net-
çe ortaya koymuş oluyor. Friedrich Ebert 
Vakfı, Amerika’daki CIA güdümlü vakıf-
ların bir benzeridir. Bunlar da Alman Fi-
nans-Kapitalinin ve ajan örgütü BND’nin 
yörüngesindeki vakı ardır. Oralarda 
ağırlanıyor, konuşuyor.

Oralardaki söylemine bakarsak, AKP 
bile buna göre dinci bir parti değil. Tür-
ban sorunu çözülmelidir, diyor bir de. Bu 
soytarı türban sorunu denen kandırmacanın 
aslında Ortaçağcı sürecin bir aracı, bir ens-
trümanı olduğunu göremiyor. Ya da görü-
yor da görmezlikten geliyor. Görevi o ya. 
Efendisinin verdiği emirleri uygulamak.

Sonunda şunu da dedi, değil mi?
“Türban sorununu biz çözdük .
E, ne oldu çözdün de?
Türkiye Ortaçağın karanlıklarına doğ-

ru biraz daha sürüklendi. aten efendin 
ABD’nin isteği de bu, değil mi? Hizmette 
kusur etmedin.

Gördüğümüz gibi, CHP Kürt Sorunu’n-
dan Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanı-
na, aiklik konusundan Türban sorunu gibi 
aklınıza gelebilecek hemen her konuda ve 
sorunda ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin 
önerilerini tümüyle benimsemiş ve savu-
nur konumdadır. Yani sahibinin sesidir 
CHP’nin her sözü ve her yapıp ettiği.

Bu parti, eski gerçek CHP gibi an-
tiemperyalist değildir. aik değildir. Tam 
bağımsızlıkçı değildir. Yurtsever değildir. 
Bunların tam tersidir. ABD’li ve AB’li 
efendilerinin hizmetindedir, emrindedir. 
İktidarı, ikbali bunlardan beklemektedir. 
Bu Yeni CHP’nin halkçılığı da, Altı Okçu-
luğu da bir düzenbazlıktır, bir sahtekârlık-
tır, bir kandırmacadır. zetçe  eski Gerçek 
CHP’yle Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si 
arasında hiçbir benzerlik yoktur.

M H P ’ n in  g ö rev i milliy et çi 
duyguları sömürerek halk 
çocuklarını ABD çıkarları 
yönünde örgütlemektir

Gelelim insanlarımızın milli duygu-
larını ahlâksızca ve düzenbazca sömüren 
CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın Türki-
ye’deki özel örgütü MHP’ye. 

Bu partinin Kurucu Genel Başkanı Al-
parslan Türkeş, CIA tarafından Amerika’da 
Kontrgerilla kursundan ya da okulundan 
mezun olan dünyadaki ilk birkaç kişiden 
biridir. Bu partinin görevi Türkiye’deki 
antiemperyalist, yurtsever, Mustafa Ke-
mal’ci, laik, demokrat ve sosyalist güçle-
re karşı mücadele etmektir. CIA bu görevi 
vermiştir ona. Kontrgerilla’nın asker, polis 
ve siyasiler içinden devşirilen resmi güçle-
riyle birlikte mücadele edecek sivil güçleri 

derlemek, organize etmek ve devrimcilere 
saldırtmak üzere programlanmıştır bu par-
ti. 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbeleri sü-
reçlerinde de bu görevini eksiksiz biçimde 
yerine getirmiştir.

Bu partinin Türkeş sonrası ve bugün 
de dahil genel başkanlığını yapan Devlet 
Bahçeli de aynı kategoridendir. Yani bu da 
ABD ile onun ajan örgütleriyle tam olarak 
kaynaşık durumdadır. Bu partinin Devlet 
Bahçeli dahil önde gelen tüm yetkilileri, 
ABD Büyükelçiliğinin ve İstanbul Konso-
losluğunun diplomat kılıklı ajanları karşı-
sında kendilerini ABD’li efendilerine be-
ğendirmek için ellerinden gelen tüm gay-
reti göstermişlerdir. ikileaks belgelerine 
bakıldığı zaman onların bu hazin durumu 
bütün açıklığıyla görülür. Mesela liderleri 
Devlet Bahçeli Amerikancılığını belgele-
mek için ABD yetkililerine “Ben hayatım-
da İran a iki kez gittim, Amerika ya ise 
dokuz kez , diyerek şirinlik gösterisinde 
bulunur. 

Yine hatırlardadır  ABD’nin Ortado-
ğu’yu kana ve ateşe boğan emperyalist 
ordusunun mensupları dinlenme molala-
rında uğradıkları Ege imanlarında Türk 
kadınlarıyla gönül eğlendirebilsinler diye, 
bunlara karşı, devrimci gençlerle birlikte 
protesto gösterisinde bulunan içtenlikli ül-
kücü gençleri hemen MHP yönetiminden 
uzaklaştırır. Ankara bölgesinde ABD Bü-
yükelçiliği görevlilerinin yani CIA görev-
lilerinin MHP şubelerini ziyaret taleplerini 
reddeden şube yöneticilerini de yine aynı 
Bahçeli anında görevden alır. Böylece o da 
ABD’li efendilerine ne kadar sadık bir hiz-
metkâr olduğunu göstermek ister.

Bu Kontrgerilla partisi, milliyetçi duy-
guları yoğun gençleri avlayarak onları 
ABD sa arına ve yörüngesine çekmek, 
böylece de devrimci güçler cephesine karşı 
karşıdevrim cephesi içinde tutmak ve tabiî 
de devrimcilere karşı savaştırmakla görev-
lendirilmiştir.

Yine yukarıda da gördüğümüz gibi bu 
parti, AKP’nin de kuruluşundan bu yana 
parlamentodaki en büyük destekçisi ol-
muştur. AKP’yi bir an önce iktidara taşıya-
bilmek için ortağı olduğu Bülent Ecevit’in 
başbakanlığındaki koalisyon hükümetini 
erken seçime zorlamıştır. Hem de o erken 
seçimde kendisini baraj altında bırakma 
pahasına. Sonrasında da AKP ne zaman 
Mecliste zor duruma düşse MHP anında 
onun imdadına yetişmiş ve ona desteğini 
sunmuştur.

HDP de ayın yolun yolcusudur
Şimdi de gelelim Meclisin bir diğer 

Amerikancı partisine. Amerikancı Kürt 
Hareketi’nin yani PKK’nin siyasi plandaki 
legal örgütü olan HDP’ye. Bu partinin şu 
anki en popüler eş genel başkanı bilindiği 
gibi Selahattin Demirtaş’tır.

1  Ekim 2005 tarihli ikileaks belgesi 
de Demirtaş’ın o tarihten yıllar önce dev-
şirilmiş ve ajanlaştırılmış olduğunu ortaya 
koymaktadır. Görelim belgeyi:

“K RT ERE E İK PO İTİKA
“  Ankara Büyükelçiliği tarafın-

dan hazırlanmıştır. A M Thomas 
Goldberger, .O. 1 , gerekçeler 1.  
b  ve d .

“1.  Bu mesa  Adana Konsoloslu-
ğundandır.

“( …)
“Yorum: Geçen ay boyunca Türki-

ye nin güneydoğusuna yaptığımız çoklu 
ziyaretlerde dinlediğimiz birçok kişi içe-
risinde, bölgeyi saran sorunlara yönelik 
yaklaşımlar bağlamında emirtaş ın en 
anlayışlı ve makul olanlardan biri olduğunu 
düşünüyoruz.  

 “ .     ylül de Konsolosluk 
Bürosuyla gerçekleştirilen bir toplantı 
sırasında, avukat ve iyarbakır İnsan 

akları erneği Başkanı Selahattin e-
mirtaş, Türkiye nin güneydoğusunda 
artan PKK eylemleriyle ilgili, bölgedeki 
diğer konsolosluk bağlantılarımızın gö-
rüşlerini yansıttı.

“( …)
“1 .  Biyogra k not: azaca ko-

nuşan ve luslararası iyaretçi iderlik 
Programının P  eski bir katılımcısı 
olan emirtaş ın 1 yaşında bir oğlu var. 
Eşi Diyarbakır kırsalında öğretmenlik 
yapıyor. orunlu askerlik görevini bu yıl 
yapabilir. 1 .10.2005

“M O Y  (https: ikile-
aks.org plusd cables 05ANKA A 2 5 a.
html)

Yukarıda da söylediğimiz gibi luslara-
rası iyaretçi iderlik Programı, ABD’nin 
ve onun casus örgütünün yerel ajan devşir-
me ve yetiştirme programının masum kılıfa 
büründürülmüş adıyla anılan programıdır.

Ne diyor ABD’li? 
Ajan devşirme programımızın eski bir 

katılımcısıdır Demirtaş , diyor. Ve bir di-
ğer dikkat çekici nokta da Demirtaş üzerine 
parmak basıyor. Yani tamamdır, aradığımız 
adamlardandır Demirtaş, diyor. Adam ola-
cak çocuklardandır, diyor. … Demir-
taş’ın en anlayışlı ve makul olanlardan biri 
olduğunu düşünüyoruz. , diyor.

İşte Demirtaş’ı bu günlere getiren 
ve olduğu makamlara oturtan, CIA’nın-
ABD’nin onun hakkındaki bu olumlu ra-
porlarıdır.

Sonuç olarak
zetin özeti  işte bunların hepsi 

devşirilmiş, Amerika’nın-CIA’nın sadık 
şürekâsıdır ya da memurlarıdır. Bunların 
Türk Halkıyla da Kürt Halkıyla da, bu 
memleket, bu vatanla da zerrece ilgileri 
yoktur. yle olunca da bunlar doğaları ge-
reği, ya da görevleri gereği diyelim, işleri 
gereği diyelim, Mustafa Kemal’e de Bi-
rinci Antiemperyalist lusal Kurtuluş Ha-
reketimize de laikliğe de tam bağımsızlık 
ilkemize de düşman olacaklar ve saldıra-
caklardır. Nitekim de onu yapıyorlar işte.

Bunların birbirinden nitelikçe bir fark-
ları yoktur. Onlar kendilerine verilen rol 
gereği dinci oynarlar, Altı Okçu oynarlar, 
Türkçü oynarlar, Kürtçü oynarlar. Esasın-
daysa onların özü Amerikancılıktır, satıl-
mışlıktır, uşaklıktır.

Bunlar elbirliğiyle Türkiye’yi Yeni 
Sevr bataklığına sürükleyip götürmekte-
dirler. Esas iş budur onlar için. Yani efen-
dilerinin BOP Haritasını-Yeni Sevr Hari-
tasını hayata geçirmektir. İşte bu aşağılık 
hainane amacı güdüyor bunlar.

Aralarındaki görünüşteki kavga ise sa-
dece bir kandırmacadan, bir sahtekârlıktan 
ibarettir. Kayıkçı kavgasıdır. Halkımız o 
kavgayı sahici sansın, bunların iğrenç, aşa-
ğılık, işbirlikçi içyüzlerini görmesin diye 
oynanan bir oyundur.

Bunlar hep söylediğimiz gibi ikili oy-
nar. Göründüklerinin tam tersini yaparlar. 
Bunlar kalleştir, haindir, düzenbazdır.

Ne diyelim bunlara…
Ey ihanetlerin, düzenbazlıkların, vur-

gunculukların arkadan dolaşan bıçakları
Ey yiğitçe yüzleşmelerin, ödeşmelerin, 

vuruşmaların kaçakları
Ey Amerikan işbirlikçileri
Ey bu memleketin ve bu halkın yeminli 

düşmanları
Ey çakalların bile iğrendiği çakallar
Ey çakır dikenlerinin bile yüzüne tü-

kürdüğü taşlar
Ey engereklerin bile tiksindiği engerek-

ler
Ey ashington’da-Pentagon’da oturan 

İblisin utanmaz işbirlikçileri
Ey Ortadoğu’yu ve ülkemizi ölüm tar-

lalarına çeviren Amerikan taşeronları
nutmayın ve hiç aklınızdan çıkarma-

yın ki yaptıklarınızın hesabını vereceksi-
niz

Oynadığınız aşağılık ihanet oyununun 
sonu gelecek bir gün

İşte o zaman hepiniz Halkın Adaletiyle 
yüzleşeceksiniz. Halkın devrimci savcıları-
nın, namuslu yargıçlarının karşısına dizile-
ceksiniz

Velhasıl, kimsenin yaptığı namussuzluk 
yanına kâr kalmayacak  

Saygıdeğer alkımız;
İnanma, kanma bunlara. Düşme 

bunların peşine. Kuşlar gibi tuzağa 
gitme. Bunların güler yüzleri, masumane 
söylemleri, oltanın çelik iğnesinin ucuna 
takılmış yemden başka bir şey değildir. O 
oltanın sopasını elinde tutansa Bush’lardır, 
Obama’lardır.

Bin defa bunlara inansan bin defa har-
carlar, satarlar seni…

alkız, aklıyız, Yeneceğiz

29.10.2015.

Selahattin Demirtaş

Mehmet Bekaroğlu

Suriye Halkının kitlesel katliamlarla 
öldürülmesine, hayatta kalanların 
ise önemli bölümünün derbeder, 

perişan, yakınlarını yitirmiş şekilde göç 
yollarına düşmesine, minicik Aylan Be-
bek’lerin cansız bedenlerinin sahilleri-
mize vurmasına sebep olan Emperyalist 
Haydutların Türkiye’deki İşbirlikçile-
ri konumundaki AKP önde gelenlerine 
karşı pek çok suç duyurusu yapmış, HS-
YK’yi ele geçirerek Türkiye’de aleyhle-
rinde hiçbir soruşturma ve kovuşturma 
yürümemesini garantiye alan AKP’lileri, 
Suriye’ye karşı 3 farklı eylemleri için 

luslararası Ceza Mahkemesi Savcılı-
ğına şikâyet etmiştik. Son şikâyetimiz 
OdaTv haber sitesinin ve umhuriyet 
gazetesinin ortaya çıkardığı yeni deliller 
ve AKP’li Yasin Aktay’ın itira arı üzeri-
ne MİT TI ’larıyla SO ve IŞİD’e silah 
taşınmasına ilişkindi.

Dönemin İçişleri Bakanı olan fkan 
Ala da, CM’ye suç duyurusunda bu-
lunduğumuz savaş suçluları arasında yer 
alıyordu. Evet, kendisine bu isnadı yap-
mıştık, keza isnadı bir luslararası Ceza 
Muhakemesi şikâyeti kapsamında ifade 
etmiştik. Yani iddialarımızı hukuk müca-
delesine taşıyorduk.

Kendisi aleyhindeki başvurumuzu, 
Partimiz Genel Başkanı urullah An-
kut aleyhinde hakaret, iftira  suçların-
dan savcılığa şikâyet konusu yapan Efkan 
Ala’ya karşı şöyle seslenmiştik:

Komşu ülkenin meşru hükümetine 
karşı, şekli de olsa bir Meclis kararı bile 
olmaksızın, illegal güçler eğiten, donatan, 
onlara yasadışı yollarla silah gönderenler 
hakkında tek bir işlem yapamayan Anka-
ra Başsavcılığının, buna isyan eden, buna 
karşı ulusal ve uluslararası alanda siyasal 
ve hukuksal mücadele edenler hakkında 
soruşturma açmasına şaşırdık mı?

HAYI .. Partimiz Genel Başkanı ve 
avukatlarımız, şayet Efkan Ala’nın savaş 
suçlusu olduğunu bizzat mahkemede is-
pat edebilirlerse, bu durumda kendisine 
karşı kullanılan bu söz ve nitelemeler 
asla hakaret olarak adlandırılamayacaktır. 
Ancak Efkan Ala’nın, bu iddiamızı ispata 
rıza göstermesi gereklidir… Kendine ve 
gücüne bu kadar güveniyorsan, gel senin 
savaş suçlusu olduğunu mahkemede is-
pat etmemize rıza göster. Savcılığa baş-
vurundan sonra buna rıza göstermezsen, 
zaten haksızsın ve savaş suçlusu olduğu-
nu zımnen ikrar ediyorsun demektir... Biz 
bugünkü hukuk düzeninizde, sizin düze-
ninizde bile hesaplaşmaya varız. Siz var 
mısınız?

Korkmayın, korkunun ecele faydası 
yok

Efkan Ala, tavşanın suyunun suyunu 
çıkarmış, savcılık şikâyetine karşı bu be-
yanlarımızı da “iftira, hakaret ve T -

İT   suçlamalarıyla niteleyip, Genel 
Başkanımızı bir kez daha savcılığa ver-
miştir.

Efkan Ala’ya mükerreren sesleniyo-
ruz: Sen devrimcileri tanımazsın, dev-
rimci vicdan, devrimci onur nedir, bu 
kavramları da bilemezsin. Belki bu dek-
larasyonumuzdan, acaba bunun da suyu-
nu çıkarabilir miyim?  diye göz atarken 
bizden, tümüyle yabancı olduğun bizlerin 
dünyasından bir şeyler öğrenirsin.

Bizler, gerçek devrimciler, kimseye 
iftira atmayız. Gördüklerimizi, bildikle-
rimizi söyleriz. Sana da dedik, gel bizi 
yanılt, mahkemede beyanlarımızı ispat 
etmemize muvafakat et, mertçe, yürekli-
ce tezlerimizi çatıştıralım. Yanlışsak za-
ten sen aklanırsın. Ama sen bu çağrımızı 
bile tehdit  olarak algılamışsın… Yazık

Şunu da açıklığa kavuşturalım  bizim 
tehdit gibi külhanbeyi tafralarıyla da ilgi-
miz olmaz, söz ve eylemlerimiz doğrudan 
hede ne gider. Oysa biraz hukuk bilgin 
varsa, tehdit, bir yıldırma korkutma eyle-
mi ile haksız bir talepte bulunmak, bir şeyi 
yapmaya ya da yapmamaya zorlamak su-
çudur. E, biz hangi haksız talepte bulun-

duk senden? Gel, sizin hukuk düzeninizin 
mahkemelerinde hukuken karşılaşalım, 
dedik. Allah aşkına, mahkeme hangimiz-
den yana olur, binde bir ihtimalle çıkacak 
sürgün, ihraç korkusu yaşamayacak bir 
hâkim ihtimali dışında? Bak sana iltifat 
ediyoruz, mahkeme bizden değil, senden 
korkar, diyoruz. Ama sen bunu da tehdit 
olarak görürsün şimdi

Peki, biz seni mahkemede sözlerimizi 
ispata rıza göstermeye çağırdık diye sen 
niye korkasın ki? Korkmadıysan nasıl 
tehdit suçu oluştu? Acaba psikanalitik bir 
yorumla, içinde bulunduğun ruh halinin 
suçlamasını mı yapıyorsun?

Bak bunları doğrudan yüzüne sormak 
için mahkemene gel diye davette bulun-
duk. E, bir yargı süreci başlatmak iste-
miyor musun? Bizatihi senin başlatmak 
istediğin yargı sürecine davet ettik diye, 
niye iftira atmış, hakaret etmiş, tehdit et-
miş olalım seni?

Mahkemeleri küçük düşürmekle de 
suçlamışsın bizi. Bak buna gülerler işte  
Sana mahkeme kararlarına saygı duyma-
dığınızı, uymayacağınızı açıkça söyledi-
ğiniz onlarca olay sayarız. Son olarak bir 
mahkeme kararı hükmünde olan YSK ka-

rarını tanımadığınızı söyledi senin ceraim 
arkadaşların. Biz mi mahkemeleri küçük 
düşürüyoruz?

Korkunun ecele faydası yok  sözün-
de bir teşbih vardı, ama bunu da göreme-
mişsin. Biz hiçbir insanın siyasi suçları 
sebebiyle ölmesini istemeyiz, bu nedenle, 
tecavüz suçu dışında, idam cezasına da 
karşıyız. Burada ecel derken siyasi eceli, 
yani siyaseten, siyasi kişiliğinizin ölme-
sinden korkmayın demiştik aslında. Hu-
kuk düzeninde hesaplaşmaya var mısınız, 
korkmayın  diye geliyordu cümle. Ama 
bunu da tehdit olarak algılamışsınız. İçin-
de bulunduğunuz ruh haline üzüldük… 
Ama siyasi sonunuza üzülmeyeceğiz. 
Artık eminiz, siz bu ruh haliyle mahke-
meye gelebilecek gibi görünmüyorsunuz. 
Şimdi bu davaya da gelin, mahkemede 
hukuken hesaplaşalım desek, buna da 
alınacaksınız. Sonra bir savcılık şikâyeti 
daha... Gelemediğiniz duruşmaların tuta-
nakları arşivine gider bu süreç, biz bakar 
bakar onur duyarız duruşma tutanakla-
rındaki sözlerimizle ve bizden sonra, ev-
latlarımız da tarihleriyle, atalarıyla gurur 
duyar. Ama sizin için boş bir hatıra defteri 
olur, trajik olmaz mı?

Haydi Efkan Ala’yı anladık, siyasi 
hasmımız… Ama bizim beyanlarımızı 
sözde taahhüt edilmiş eleştiri özgürlü-
ğü , ifade özgürlüğü , etkili başvuru 
hakkı , dahası savunma hakkı  bağla-
mında bir an için bile değerlendirmeyen 
savcılar, Efkan Ala’nın bir sözüyle yazı-
sıyla bizi nasıl da hızlı şüpheli  konumu-
na koyarlar?..

Bu iktidar yargısı tahakkümünün, bi-
zatihi emokrat Yargı erneği mensu-
bu hâkimlerce yayımlanmış “Türkiye de 
Yargı Yoktur  isimli derleme kitapların-
da hâkim vasatı  dedikleri vasatlık olsa 
gerek.

Ancak belirtelim ki, şikâyetçinin suç-
laması ve talepleri dışında hiçbir yetkisi 
olmayan, tümüyle buna bağlı yargılama 
yapan hâkimler (ya da savcılar diyelim), 
tarihen terk edilmiş itham sisteminde kal-
mıştır. Modern Ceza hukuku bir kolok-
yumdur (Toroslu-Feyzioğlu, Ceza Muha-
kemesi Hukuku, s. 1- 3). Suçlamayı ya-
pan Efkan Ala’dır diye ithamcının iradesi 
altında kaybolmayın. Ceza Hukukçuluğu 
bu değil

Savcılık şikâyetine konu olan önceki 
açıklamamızda dediğimiz gibi:

Halkların bilincinde verilecek hü-
küm tarihen bellidir, mahkemelerinizden 
ne karar çıkarsa çıksın… Bunda hiçbir 
tereddüdümüz yok.  29.09.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Hızını alamayan kan la’dan enel Başkanımız hakkında bir sav ılık şikayeti daha

Efkan Ala, hukuk maskeli 
eylemlerinle bizi haklı çıkarıyorsun!

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/15837090.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/15837090.asp
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T ayyipgiller iktidarının yönetim krizi 
içine girmesi sonucunda insanların 
örgütlenme, bir araya gelme ve ile-

tişim kurmasına engel olmak amacıyla ya-
salaştırmaya çalıştığı İnternet Ceza Kanu-
nu , 18 aydır yürürlükte. Bu yasa doğrul-
tusunda insanların haber almasını sağlayan 
çok sayıda içerik ve site, mahkeme karar-
ları ile engellenmekte. Taksim-Gezi İsya-
nı’nın ardından yediği tokadın acısı ile gün 
geçtikçe daha fazla diktatörlük hevesine 
kapılan ve ruh sağlığını iyice kaybeden bu 
güruh, birçok yöntemle kafadan silahsız-
landırdıkları halk kesimlerimizi bile daha 
fazla kandırmaya güçlerinin yetmediğini 
ve bu insanların çeşitli muhalif görüşlerden 
insanlarla etkileşiminin ve iletişiminin ko-
laylaştığını gördükleri için en büyük müda-
haleyi iletişim kanallarına yapmak istiyor. 
Dolayısıyla devrimci gençliğin sını ararası 
mücadele sırasında iletişim kanalları konu-
sundaki bakış açısını ve ne istediğini net-
leştirmek gerekiyor.

Parababaları, her türlü teknik 
gelişime karşıdır

İletişim kanallarının kullanımının art-
ması, çelişkiler yaratarak bir taraftan yaşa-
mı kolaylaştırırken, bir taraftan da zorlaştı-
rıyor. Halk içinde iletişim teknolojilerinin 
kullanımı, aynı şekilde üretimin gelişimi-
ne, bilgiye daha kolay ulaşmaya, tasarım 
sanatlarına yönelik bakışın gelişmesine 
ve bürokrasinin zayı amasına yol açması 
bakımından olumlu değerlendirilebilir. An-
cak üretim araçlarının mülkiyetine sahip 
Parababaları, tüm bu olanakları kendi işine 
yarayacak şekilde kısıtlayarak, halkın ileti-
şimden en üst düzeyde yararlanmasına en-
gel oluyor. Gerçek iletişimin neredeyse yok 
olmaya yüz tutması (sadece e-posta kanalı 
ile iletişim, yüz yüze görüşmelerin azalma-
sı), üretim araçları ve çalışanlar üzerinde-
ki kontrolün kolaylaşması (çipli kartlar ile 
zaman kontrolü, bilgisayarda alınan kayıt-
lar, ltreleme), tasarım sanatlarına yönelik 
yeteneklerin ve estetik bakışın zayı ayışı 
ve dolayısıyla hayal gücünün, sorgulama 
yeteneğinin sönmesi, iş dışı hayatta kişiler 
üzerindeki kontrolün artması (sansür de bu 
amacın aracı olarak kendisini gösteriyor) 
bu engellere örnek olarak verilebilir.

Tekrara düşmekten korkmadan ve net-
çe ortaya koymak gerekir ki, Parababala-
rı, mevcut teknik gelişimlerin insanların 
kullanımına olabildiğince geç sunulmasını 
ister. İletişim de bu durumun dışında değil-
dir. Çünkü kitlelerin bu tekniği kullanarak 
edineceği gelişim, Parababalarının toplum 
üzerindeki kontrolüne ket vurulması an-
lamına gelir. Bu sebeple daha bugünden 
kullanılabilecek üretim tekniklerini ve di-
ğer araçları, birkaç yıl öteleyerek piyasaya 
sürerler ve kullanıcılar üzerinde kontrol 
sağlamaya çalışırlar. Ancak biz devrimci-
ler Herkesten yeteneğine göre, herkese 
ihtiyacı kadar  krinin-idealinin hayata 
geçmesi için, üretim araçlarındaki her türlü 
teknik gelişimin en üst seviyeye çıkmasını 
savunduğumuzdan dolayı, iletişimdeki tek-
nik gelişimin de en üst seviyede olmasını 
isteriz. Üretimde önemli bir bölüm olan 
dağıtımın örgütlenmesinin sağlanması açı-
sından, iletişim teknikleri de olabilenin en 
üst seviyesinde halka sunulmalıdır.

Parola: Halk için iletişim
Bir teknolojinin kullanımı üzerine kafa 

yormak ve düşünebilmek için en başlıca ih-
tiyaç ona erişebilmektir. Bu bakımdan De-
mokratik Halk İktidarımızda  ısınma, ay-
dınlanma, eğitim, temizlik ve barınmanın 
kamu gücü ile sağlanmasını (yani ücretsiz 
olmasını) nasıl talep ediyorsak, iletişimin 
de ücretsiz ve en hızlı şekilde olmasını 
amaç ediniriz. Dolayısıyla sadece internet-
teki sansür uygulamalarını değil, iletişimin 
tekelleşmesi ve pahalı oluşunu da eleştiren 
bir tavır almamız gerekmektedir.  Paraba-
balarının holdingleri bünyesinde bulunan 
iletişim şirketlerinin tekelleşmesi, iletişimi 
kontrol edişi ve ekonomik olarak yaptığı 
çapullar da propagandamızda yer tutmalı.

Nasıl kullanmalı?
Ülkemizde, eğitim-öğretim tarzının Or-

taçağcı ve kafadan silahsızlandıran bir eği-
tim olması  ve giderek Ortaçağcı bir uygu-
lama olmasına doğru adım adım gidilmek-
te. Ancak tek tehlike bu değil. Bilgisayar 
oyunlarından müziğe, edebiyattan sinema-
ya kadar gençlik bir yozlaşma bombardı-
manı ile karşı karşıya. Bu bombardımanın 
en büyük kaynağı ise iletişim kanallarından 
televizyon ve internet... Bu iletişim kanal-

ları bir taraftan gençliğin olguları araştır-
ması açısından özgür bir ortam sağlamakta 
fakat diğer taraftan da eğer bu ortam için-
de doğru yönlendirmeler yapılmazsa yoz-
laşmaya ve dolayısıyla içinde bulunduğu 
düzeni sorgulamamaya varan bir sonuç 
ortaya çıkarmaktadır. Aynı tehlike, elbette 
yetişkinler için de geçerlidir.

Bu noktada bir çizgi çekmenin zorun-
luluğu ortaya çıkıyor. Bu çizginin sadece 
iletişim araçlarının kullanımında değil, üst-
yapıyı oluşturan sanat, ahlâk, bilim, hukuk 
vb… gibi alanlarda da belirlenmesi gere-
kiyor. Böyle geniş bir konuyu ele almak 
başka bir iş oladursun, sözkonusu çizgiyi 
tanımlayan kıstası ortaya koymak şart.

Yozlaşma ile anlatmak istediğimi-
zi açıklamak burada önemli hale geliyor. 
“Sevgi  üzerine ortaya koyduklarımızı bu-
rada anabiliriz.

“ evrimciliğinin itici gücü, ya da 
lokomoti  bu dört başlı sevgi insan, 
hayvan, bitki ve doğa sevgisi  olmalıdır. 
Kadrolar bu sevgiyle dolu oldukları için 
davaya sarılmalıdır, kavgaya atılmalıdır. 
Yani insana, hayvana, bitkiye ve doğaya 

yapılan bir haksızlık, bir saldırı karşı-
sında öfkeden tir tir titremeli ve isyan 
etmelidir. Ancak bu kalitedeki devrimci 
kadrolar çürümez; heyecanlarını, öz-
lemlerini yitirmez. Tabi  böyle olunca da 
devrimci görevlerini, sorumluluklarını 
asla ihmal etmez.  (Halkın Kurtuluş Par-
tisi Programı’ndan)

Yozlaşma ile kastettiğimiz, bu sevgiyi 
ortadan kaldıracak her şeydir. Dolayısıy-
la, yaşadığımız sömürü sistemini ortadan 
kaldırmaya yönelik mücadeleye engel olan 
her şeydir. İnsanları boşvermişliğe, me-
lankoliye iten bir müziktir. Olgulara göre 
düşünmesini engelleyen bir sanat eseridir. 
Şiddeti, insanlardan nefret etmeyi, insan-
dan uzak durmayı öneren felsefelerdir. Pa-
rababalarının çıkarlarına göre işleyen hu-
kuktur. Aşağılama üzerine kurulmuş ahlâk 
kalıplarıdır... rnekler çoğaltılabilir.

İletişim kanalları aracılığı ile de bu tür 
bir yozlaşma ortaya çıkmaktadır. İnsanlar 
magazin yoluyla uçkur-peşkir edebiyatına 
yönlendirilmekte, gerçek sevgiye dair tüm 
yüceltici duygular yok edilmekte. İnsanla-
rın birbirlerine yönelik güvenlerini sarsan 
dedikodu meşrulaştırılmakta. Bilgi kirliliği 
yaratılarak çatışmalar kışkırtılmakta. Tüm 
bu karmaşa içinde gençliğin olguları oldu-

ğu gibi görmesi, sevgiye inanması bekle-
nemez.

Devrimcilerin iletişim kanallarının kul-
lanımı ile ilgili sınırı bu olmalı. Parababa-
larının sansürcülüğe ve şlemeye yönelik 
girişimlerinin karşısında olduğumuz gibi, 
çocuk, kadın ve hayvan istismarı da dahil 
internette hiçbir sınırın olmamasını talep 
eden korsan hareketi  gibi sözde özgür-
lükçü, özde anarşizmden (otorite düşman-
lığı otorite megalomanlığından) başka bir 
şey olmayan  kirlere karşı da sağlam du-
rabilmek gerekmektedir.

letişimin merkezileşmesi ve 
güvenlik

Günümüzde internet iletişiminde kul-
lanılan siteler ve programlar bir merkezi-
leşmeye uğradı. Artık iletişime geçmek 
için herkesin bildiği, kullandığı site ve 
programlar ( indo s, Facebook, T itter, 
Pintrest, hatsapp) kullanılıyor. Dolayı-
sıyla Parababaları devletlerinin ve bu dev-
letleri güden patronların bu site ve program 
sahiplerine yaptığı bilgi paylaşımı baskısı 

da artmakta. Güya insanların güvenliğine 
yönelik olarak yapılan bu bilgi istekleri, 
Parababalarına karşı mücadele eden hare-
ketlerin hareket alanlarını kısıtlamada da 
kullanılabiliyor. İşte bu noktada propagan-
da ve ajitasyonda korunan, güvenilen ve 
merkezileşmiş bir uluslararası platformun 
(yani yeni sosyal ağların, haber sitelerinin) 
gerekliliği ortaya çıkıyor. (Bunun alterna-
ti  olarak merkezi sağlayıcılar tarafından 
takip edilemeyen internet servislerinin 
ucuzlaşması ve yaygınlaşması da gerçek-
leştirilebilir, örneğin uyduya direkt bağla-
nan araçlar gibi.)

Mevcut olan ve bu amaçla kurulmuş 
forum siteleri ve sosyal ağlar ise teknik ve 
güvenlik açısından son derece yetersizdir. 
Maddi olarak merkezileşmeyi sağlayacak 
bir ekonomik gücün de olmadığını düşü-

nürsek, daha uzun yıllar bu eksikliğin çeki-
leceğini söyleyebiliriz. Eğer ki SSCB gibi 
bir proletarya anavatanı olsaydı, bu konu-
nun kolaylıkla çözülebileceğini söyleyebi-
lirdik. Bu sebeple kullandığımız program-
lar doğrultusunda mutlaka dikkatli olma-
mız gerekiyor. Yarın Ayasofya’yı bomba-
lamak suçlaması ile kapımızda savcıların 
bitmeyeceğinin bir garantisi yok. Ancak 
bunu yaparken, bir o kadar da insanlardan 
tecrit olmamak, propaganda ve ajitasyona 
devam etmek gerekiyor çünkü merkezileş-
me ile örgütlenme birbiri ile hâlâ paralel. 
Dolayısıyla mevcut kanalların kullanımı 
ile yetinmeyip, konu üzerine uzmanlaşarak 
yeni kanallar yaratmak ve bunların güven-
liğini sağlamaya yönelik bilgi sahibi olmak 
hayatidir.

Sansürün ve kontrolcülüğün 
antitezi: Hack

Parababaları, toplumun örgütlenmesi-
ni ve iletişim kurmasını sağlayacak teknik 
gelişmeleri ne kadar geç piyasaya sürüyor-
sa, toplumu kontrol edecek ve otosansürü 
kolaylaştıracak her türlü gelişmeyi de o 
derece erken uygulamaya koyar. Ancak 
bu gelişmelerin topluma sunulması, ile-
tişimi kolaylaştıracak tekniklerin gelişi-
minin önünü istemeden de olsa açar. Her 
sansür, insanları iletişim tekniklerindeki 
yeteneklerini arttırmaya iter. Bu gelişimin 
en somut ifadesi olarak ortaya çıkan ha-
cktivizm, teknolojilerdeki açıkları teşhir 
olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sını ararası 
savaşım bakışından uzak kalmış bir hackti-
vizm, bugün internette kendini bireysel çı-
karlarını tatmine yöneltmiş durumda. (Ül-
kemizde bu konuda bir üretimde bulunan 

edhack bile, ülkemizdeki sosyalist grup-
ların çeşitli eksikliklerini kendi bünyesinde 
barındırarak tüm olumlu yanlarına rağmen 
gittikçe zayı adı.) Dolayısıyla devrimciler 
olarak gizliliği sağlayan ve Parababalarının 

soygunculuğuna yarayan ürünlere karşı 
sağlam bir kale olabilecek açıkları teşhir 
etme konusunda üretimde bulunmak şart-
tır. Bilgi kirliliği yaratma konusunda ileti-
şim kanallarını sık sık kullanan Parababa-
larına karşı, iletişim kanalları konusunda 
uzmanlıkta onlardan bir adım önde olmak, 
söz konusu savaşımın kaçınılmaz şartıdır. 
Yaşamın maddesini çözenler için yabancı 
olmayan bir gerçeği de dile getirmek gere-
kir, bu tip bir savaşıma girişin şartları da 
tıpkı bir proletarya partisinin görünmeyen 
yüzü nün işleyişi gibidir. Tıpkı o kısımda 
nasıl yuvarlaşma, ayrışma, bozgunculuk 
olduğunda işleyiş bozulursa, gizliliğin ön 
planda olduğu böyle bir organda da o dere-
ce işleyiş bozulmaktadır.
Her şey kolay üretim, kolay planlama için

Finans-Kapitalin ekonomi teorisyenle-

ri her ne kadar reddetse de, günümüzdeki 
krizleri ortaya çıkaran en temel sorun tale-
bin önceden belirlenmesidir-yaratılmasıdır. 
Hâlbuki Tarihsel Maddeciler bu sorunu yıl-
lar önce planlı üretimle çözmüştür.

İletişim kanallarının gelişimiyle birlik-
te talep belirlemeye-oluşturmaya yönelik 
bilgilerin toparlanması kolaylaştı. Bugün 
bu yöntemi kullanmak gittikçe yaygın-
laşıyor. Tekelci şirketler, buna göre ürün 
üretiyor, buna göre ürün sunuyor. Bu bil-
giyi alabilmek için anketler yaparak, kul-
lanıcıların hareketlerini izleyerek harekete 
geçiyor. Ancak Finans-Kapitalin yaygın 
alışkanlığı gereği her şey kâr maksimi-
zasyonu için ... Dolayısıyla sadece ihtiyaç 
olanı satmak değil, ihtiyaç yaratmak ve 
fazladan ihtiyaç olmayanı satmak  üzeri-
ne kurulu bir düzen oluşmakta. Bu tarz bir 
sömürü sistemi, gelişmekte olan ülkeler  
ya da doğru tanımıyla yarıbağımlı ülkele-
rin sömürgeleştirilmesinin yeni tarzı haline 
gelmekte (bu konunun tahlili de başka bir 
yazı konusu olsun).

Emperyalizmin bu karakterine karşı 
İşçi Sınıfı hareketlerinin iletişim kanalla-
rının kullanımı konusunda bir taktik deği-
şikliğine gitmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. 
İletişim araçlarındaki teknolojide gelişim 
sağlamak, mevzi kazanmak şarttır. Dolayı-
sıyla bu (iletişim) işkolunda çalışan işçile-
rin, emekçilerin örgütlenmesi, örgütlenir-
ken de sözkonusu özelliğin bilince çıkarıl-
ması önemli bir adım olabilir.

Kolay bir planlamayla üretimin kolay-
laşması (üretilenlerin meta olma özelliği-
nin gittikçe ortadan kalkacağı günlere doğ-
ru ilerlememiz), bayraklaştırdıklarımızın 
gerçekleşmesine yönelik bir adım olacak-
tır. İletişim araçlarının bu noktada oynaya-
cağı rol ise paha biçilemez.

Kurtuluş Partisi Gençliği’nden
Bir Yoldaş

Sansür Tehdidi Altındaki letişim

Y ıl 1939… Hitler faşizminin etki-
si altında kalan Almanya, Tarihin 
en büyük savaşı olan 2’nci Dünya 

Savaşını yani 2’nci Emperyalist Paylaşım 
Savaşı’nı başlatmıştır. İlk önce kendisine 
bağlı olan Fransa’nın burjuva yöneticile-
ri sayesinde Fransa’yı ele geçirmiş, daha 
sonra da tüm Avrupa’yı faşizmin kanlı çiz-
mesi altında ezmeye başlamıştır.

İşgal ettiği bölgelerde yaşayan halklara 
ve komünistlere karşı tarihin kanlı kıyımı-

na başlamış, insanları gaz odalarında kat-
letmiş ve esir kamplarında bin bir çeşit iş-
kence ile yıldırmaya, kendisine ve rejimi-
ne itaatkâr bir hale getirmeye çalışmıştır.

Gözü emperyalist çıkarlarından başka 
hiçbir şey görmeyen Hitler ve onun fa-
şist generallerinin, Avrupa’da katlettikleri 
insanlara rağmen gözleri doymamış, göz-
lerini bu sefer de . Stalin önderliğindeki 
Sovyetler Birliği’ne çevirmişlerdir. Tank-
larıyla, toplarıyla, mütte kleriyle kendi-
lerinin baş düşmanı olan Sosyalizme ve 
onun yeşerdiği topraklar olan Sovyetler 
Birliği’ne saldırmıştır. Kendisinin ve im-
paratorluğunun sonunu getirecek, savaşın 
sonunda faşizmin başkenti Berlin’e orak 
çekiçli kızıl bayrağı diktirecek olan bu sal-
dırı, 19 1 yılının Haziran ayında başlamış-
tır. Savaşın sonunda 20 milyondan fazla 
kayıp verecek olan Sovyetler Birliği, şanlı 
Stalingrad mücadelesi ile birlikte faşistleri 
topraklarından atıp zafere ulaşacaktır.

İlya hrenburg tarafından yazılan 
“ ırtına  adlı bu kitap, işte o dönemin 
sancılı yıllarını bu kitapla beraber belge-
lemiş oluyor. Kitabın arka kapağında yazı-
lanlardan bir bölüm:

“Bir yandan olağan bir biçimde sü-

rüp giden günlük yaşam, 
bir yandan da kan ve ba-
rut kokuları arasında dişe 
diş süren bir kavga. Karar 
vermenin ölüm kalım soru-
nu olduğu o yıllarda, adım 
adım Sovyetler Birliği nin 
içine doğru ilerleyen azi 
güçlerine karşı verilen mü-
cadele, karşı sını arda da 
çözülmeler yaratarak geli-
şirken diplomasinin ince-
likleri ile savaşın hoyratlığı 
arasındaki mesafe de kısa-
lıyor. hrenburg, savaşın 
küçük ayrıntıları kadar 
cephe gerisindeki politik 
manevraları da bir tarihçi 
titizliği ve yazın ustalığıyla 
aktarıyor. ırtına, küçük 
ayrıntılarla anlamlandırı-
labilen büyük kapışmanın 
romanıdır. Yüzyılın en bü-
yük romanlarından sayılan 
ve sayısız dilde basılarak 
milyonlarca insan tarafın-
dan beğeniyle okunan bir 
klasik.

Kitabın başkahramanı 
Fransız bir burjuva kadın olan 
Madeline ancier görevli 
olarak Paris’e gelmiş olan 

Sovyet Mühendis “Sergey Petroviç  
ile tanışıp daha sonradan burjuva ha-
yatına son verip komünist olmuş bir 
kadındır. Nazilerin Fransa’yı işga-
li sırasında SS subayları tarafından 
yakalanıp işkencelere maruz kalmış 
olan bu kadın, bir Partizan müfrezesi-
nin kendisini kurtarması sonucu onla-
ra katılmış ve Nazileri yenene dek bir 
Partizan olarak savaşmıştır.

Sergey Petroviç ise savaşın baş-
lamasıyla yurduna dönmüş ve daha 
sonra Binbaşı olacağı Sovyet Kızıl 
Ordusu’nda elde silah faşizme karşı 
savaşmış ve vatanını savunmuştur.

Bu kitap sadece düz bir roman ol-
maktan öte 2’nci Dünya Savaşı yılla-
rına ışık tutan ve onu sürükleyici bir 
anlatımla tamamlayan, ne kadar kötü 
duruma düşmüş olursa olsun önderle-
rine ve davalarına inanan halkların ve 
insanların tüm zorlukların üstesinden 
gelip zafere ulaşmasının hikâyesini 
anlatması bakımından, herkesin oku-
yup incelemesi gereken bir roman 
statüsündedir.

stanbul’dan
Halk Kurtuluşçu
Bir Liseli Yoldaş

Bir Kitap: ırtına

İlya hrenburg
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L atin Amerika’yı keşfetmek için yola çı-
kan iki genç arkadaşın yaptıkları uzun 
yolculuğu anlatan bir lm Motosiklet 

Günlüğü. Arjantinli rnesto he Guevara ve  
Alberto Granado bir maceraya atılmak için 
1952 yılında, 1939 Norton 500 model moto-
sikletle Güney Amerika yollarına düşerler. Bu 
yolculukla birlikte iki genç arkadaşın yaşam-
ları değişir. 

Che Guevara 23 yaşında tıp öğrencisidir. 
Alberto ise 29 yaşında bir biyokimyacıdır. 
Genç yaşta atin Amerika’nın güzelliklerini 
görmek için yola koyulurlar. 
Yönetmenliğini alter Sal-
les’ın yaptığı lm 200  yılında 
seyircisi ile buluşarak, iki insa-
nın hayatlarından birer sahne 
gibi ortaya konmuştur.

Yönetmen alter Salles’ın 
başarılı bir şekilde çektiği bu 

lmde, oyuncu ve teknik kad-
ronun da payı oldukça fazladır. 
Salles, lmde adeta izleyiciyi 
bir hikâye dinlemenin dışına 
çıkararak, düşünmeye davet 
ediyor.

Filmi daha iyi çözümlemek 
için ise asıl çıkış noktası olan 
Che Guevara ve Alberto Granado’nun, yaptığı 
o muhteşem yolculuğu ele almak gerekir. Che 
ve Granado yola çıkarken bütün herşeyi geri-
de bırakmışlardır. Bu iki arkadaşın, yaşadık-

ları toprakları, bu toprakların halklarını daha 
yakından tanımak için çıktıkları yolculuk, her 
ikisinin de kaleme aldıkları anıları aracılığıyla 
bizlere ulaşmıştır.

Yolculuk süresince çok fazla sıkıntılar ya-
şamalarına rağmen asla hayallerinden vazgeç-
meyen ve her zaman mücadele eden insanları 
görüyoruz lmi izlerken. Eski model motosik-
let ile yapılan yolculuk motosikletin defalarca 
arıza vermesi ile devam ediyor. Tabiî bu arıza-
lar aslında her durdukları yerde yeni insanlarla 
tanışmalarını sağlıyor. Yolculuk süresince Che 

ve Alberto her zaman çevrelerindeki insanlara 
yardım ederek insanların sevgisini kazanmış-
lardır. Filmde, Che Guevara’nın anlatılmak is-

tenen bir diğer özelliği de hiçbir zaman yalan 
söylememesidir. Yani, doğruları insanlardan 
gizlemiyor. Bu şekilde davranarak, insanları 
aslında iyi yönde etkiliyor. Onların doğru ka-
rarlar almasını sağlıyor. 

 Bu iki arkadaş, yolculuklarının bir diğer 
durağı olan Peru’ya ulaştıktan sonra burada 
Cüzzam hastalarının tedavilerinde gönüllü ola-
rak çalışırlar. Ve orada kaldıkları süre boyun-
ca Cüzzam hastası olan insanların yaşadıkları 
adaya giderek o insanları hasta olarak görmek 
ve onlara mesafeli davranmak yerine tam ak-
sini yaparak onlarla iç içe oluyorlar. Onlardan 
biriymiş gibi davrandılar, orada görev yapan 
kişilere de Cüzzam hastası olan kişilerden 
uzak durmamaları gerektiğini gösterdiler. Hat-
ta Ernesto Che Guevara yeni yaşını, Cüzzam 
hastaları ile birlikte kutlamak için gecenin bir 
saatinde, adaları ayıran nehri yüzerek geçer ve 
oradaki insanlarla birlikte son bir gece geçirir. 
Deyim yerindeyse, insanların gönlünde taht 
kurar.

Gerçekleştirdikleri yolculuk, hede edikleri 
gibi Venezuela’da biter. İki arkadaşın yolları 
burada ayrılır. Yolculuk sonrasında Alberto 
Venezuela’da kalır ve çalışmaya başlar. Ernes-
to Che Guevara ise eğitimini tamamlamak için 
ve yolculuk süresince yaşadıklarını düşünüp 
hayatında ne yapacağına karar vermek için yo-
luna devam eder.

Che, atin Amerika’daki insanların yaşam-
larını görerek, bu insanların köle gibi değil in-
sanca yaşaması ve bunların değişmesi gerekti-
ğini düşünerek devrimci mücadeleye atılır.

Kurtuluş Partisi Gençliği’nden 
Bir Yoldaş

Her yıl olduğu gibi s-
ta’mız Hikmet Kıvılcım-
lı’nın düşünce oğulları ve 

kızları olan biz Kurtuluş Partililer, 
2015’in 1 Eylülü’nde de 3 kızıl 
karan limiz: Mahmut-İbo-Sadi 
Yoldaşlar ve  ngin Yoldaş ımı-
zın mezarı başındaydık.

Sloganlarla, parti bayrakla-
rımızla, pankartlarımızla uğruna 
yaşamlarını feda ettikleri mücade-
lelerinin bizlere yol gösterdiğini, 
bu mücadelenin, Halkın İktidarı 
kuruluncaya kadar durmayacağını 
haykırdık.

ç Şehitler imizin mezarı ba-
şındaki konuşmayı Kıvılcım Yol-
daş’ımız yaptı.

Yoldaş’ımız konuşmasında 
özetçe şunları söyledi:

Parababalarının aylıklı faşist 
cellâtları sandılar ki, bedence yok 
edersek bu üç yiğidi, ışıklarını 
söndürürüz. Yanıldılar. İnsanlı-
ğın kurtuluş 
mücadelesine 
kendi vücutla-
rını vakfeden 
Devrimciler, 
i n s a n l ı ğ ı n 
gönlünde, kav-
gasında yaşa-
maya ve yol 
g ö s t e r m e y e 
devam eder-
ler. Karanlık 
günlerde mum 
ışığı olurlar, 
Devrim Mücadelesinde şehit dü-
şenler. Halkların Kurtuluş müca-
delesinde düşenler ölümsüzlüğe 
koşarlar.

Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar da 
kısacık ömürlerine örnek mücade-
leler sığdırdılar. İçinden çıktıkları 
Şentepe’nin, Faşist Tosuncuklar-
dan temizlenmesi için evrimci 

erleniş Bayrağı altında, hare-
ketimizin önderlerinin talimatları 
doğrultusunda en önde kavgayı 
başlattılar.

Şentepe Halkı kucakladı, 
kendi içinden çıkan Mahmut-İ-
bo-Sadi’yi. Sahiplendi Kıvılcımlı 

sta’nın düşünce evlatlarını. Dev-
letin unuttuğu, faşist terörün kol 
gezdiği Şentepe artık kurtulmuştu. 
Artık özgürdü, artık devrimciydi.

Halkın özgürlüğü tehlikeliydi 
Parababaları için. Yapılması gere-
ken belliydi. Halka önderlik eden 
devrimcilerin katledilmesi gerekir-
di. Ve davranışa geçtiler. 1978’in 1 
Eylül şafağında, kuş olsa uçama-
yacakları saz evinde katlettiler üç 
yiğidi. Bedence aramızdan aldılar 
Mahmut-İbo-Sadi’yi. Üç Şehit-
ler’imiz, bugün Partimizin müca-
delesinde yaşamaya ve ışık olup 
yol göstermeye devam ediyor. Üç 
Şehidimiz ve bütün şehitlerimiz 
Gezi İsyanı’mızda bizimleydi. 
AB-D Emperyalistlerine ve yer-
li satılmışlara karşı verilen bütün 
mücadelelerde de hep bizimleydi 
yoldaşlarımız.

Gerçek Devrimcilerin önder-
liğinde yoksul Halk rgütlenirse 
neler olacağının kanıtıdır Üç Şe-
hitler Tepesi. O yüzden Yoldaşlar  
Soma Halkı, Ermenek Halkı bizi 
bekliyor, yani Gerçek Devrimci-
leri. Artvin Halkı bizi bekliyor, 
Parababalarının dizginsiz talanına, 
doğa katliamına karşı. Halklarımız 
bizi bekliyor işsizliği pahalılığı 
zammı zulmü yaratan Parababala-
rının bu kanser düzenine son ver-
memiz için.

Sözümüzdür: Geleceğiz, yıka-
cağız bu kanser düzenini. Kuraca-
ğız Halkın İktidarını.

Üç Şehidimizin mezarbaşı an-
masından sonra ngin Yoldaş ı-
mızın mezarbaşına sloganlarımız-
la yürüdük. Buradaki konuşmada 
Sezer Yoldaş’ımız özetçe şunları 
söyledi:

Burada Gerçek bir devrimci 
yatıyor. Adı Engin Yüzbaşıoğlu. 
Gerçek bir insan. Daha 1 ’sında 

devrimci inanca, Devrimci bilince, 
Devrimci bilime inanmış, kendini 
adamış Devrimci Derleniş Neferi.

3 Eylül 1979 günü faşist katil-
ler tarafından kahpece arkasından 
vurulduğunda sırtındaki kurşunla-
ra rağmen yıkılmadan önce “Kah-
rolsun aşistler  diye haykırdı 
cesaret anıtı Yoldaş’ımız.

Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut’un deyimiyle  cesaret vata-
nına sahip bir yoldaştı Engin.

Engin Yoldaş’ımız, o kadar 
inandı ki Kıvılcımlı sta’nın ideo-
lojisine ve pratiğine, o kadar inan-
dı ki önderliğe, yoldaşlarına, son 
ne sinde vasiyet ediyordu yoldaş-
larına: “Yoldaşlar mücadelemi 
devam ettirsinler .

Engin Yoldaş’ın vasiyeti bu-
gün Halkın Kurtuluş Partisi saf-
larında vücut buluyor. Şanlı Gezi 
İsyanı’mızda, 1 Mayıs Taksim 
Mücadelesinde bayrak yere hiç 
düşmüyor, hep önde dalgalanıyor. 
Bayrak, AB-D Emperyalistlerinin 
ve yerli satılmışların burçlarına 
dikilecek. İşte o zaman rahat uyu-
yacak Engin Yoldaş’ımız ve tüm 
şehitlerimiz.

Ankara’dan
Kurtuluş Partililer

Bir Film:

Ernesto’yu Che yapan yolculuk:
Motosiklet Günlüğü

Kızıl Yıldızlarımızdan devraldığımız mücadele
Halkın ktidarına giden yolda

önümüzü aydınlatıyor

Kurcalanmaktan darmadağın olmuş 
sistemiyle, ne öğrencilere, ne ve-
lilere, ne de eğitim emekçilerine 

umut vermeyen bir eğitim-öğretim yılının 
daha başındayız.

Tayyipgiller iktidarı, “kindar ve din-
dar  nesil yaratma istekleri çerçevesinde, 
dur durak bilmeden laikliğe ve  bilime sal-
dırıyor. MEB; demokratik, laik, bilimsel 
eğitim taleplerimizin aksi yönünde neler 
yapılabilir diye oturup düşünüyor, eğitim 
sistemimizi altüst ediyor.

Bu sene özellikle sınavlara hazırlanan 
öğrenciler için en büyük belirsizlik ders-
haneler… Tayyip-Fethullah rant savaşla-
rının en büyük cephelerinden biri olan ve 
iki senedir, Kapandı mı?, Kapanacak mı?, 
Kapanınca ne olacak?  sorularıyla bütün 
öğrencilerin kafasını kurcalayan dersha-
neler, bu sene resmen kapandı. Dershane 
çalışanlarının işsizlik durumu, üniversite 
sınavlarına hazırlanan öğrencilerin okullar-
daki yetersiz eğitime alternatif yaratmadaki 
imkânsızlığı, velilerin de bu imkânlar için 
karşılaması gereken maddi tutarlar günden 
güne artıyordu. Onlara çözüm olarak sunu-
lan ise temel lise lerdi. Bu şekilde bu üç 
sorunu da çözmüş taklidi yapan Tayyipgil-
ler, aslında gençliğin önüne daha büyük bir 

sorun koyuyordu: zaten topallayan eğitim 
sistemimizde Anayasal hak olan parasız ve 
eşit eğitim alma hakkı resmen bitti. Parası 
olan özel okullar veya temel liselere, pa-
rası olmayan ise geleceği olmayan devlet 
okullarına veya imam-hatiplere... Böylece 
ekonomik olarak üstün olanların başarılı  
olma ihtimalleri de artmış oldu.

Bütün bu sorunları aşıp sınavlara giren 
öğrenciler ise, sınav şaibeleri, puanlama 
yanlışları ve yerleştirme hatalarıyla cebel-
leşti durdu.

TEOG kapsamındaki sınavlarda belirli 
puan almış olan sekizinci sınıf öğrencileri 
tercih etmedikleri okullara yerleştirildiler. 
Üniversite sınavlarında hayalleri ve istek-
leri aksine tercih yapmak zorunda bıra-
kılmış öğrenciler, işsiz yetiştirme kurum-
larından( ) birine yerleştiler ve en az dört 
yıl daha işsizliklerini erteleyerek istatistik 
kurumlarının genç işsiz rakamlarını düşü-
recekler. Üniversitede okuyan öğrenciler 
için de katlamalı harç türevi öğrenci karşıtı 
uygulamalar devam ederken, gericileşen, 
bilimsellikten uzaklaşan eğitim, yandaş 
rektör atamalarıyla sağlamlaştırılıyor.

Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken bir 
yandan da Ortaöğretim Kurumları Yönet-
meliğinde yaptıkları değişiklerle öğrencile-

re sadece okulda değil, okul dışında, sosyal 
hayatta da baskı uygulamak istiyor. 1 Tem-
muz 2015 tarihli esmi Gazetede yayın-
lanan değişikliklerle öğrenciler internette 
kendi sosyal medya hesaplarından yaptık-
ları paylaşımlardan bile sorumlu tutulacak-
lar ve şlenecekler. rneğin 157. Madde-

nin ikinci fıkrasının (ö) ve (p) bentleri şu 
şekilde değiştirilmiş:

“p  Bilişim araçlarını ve sosyal med-
yayı; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun 
genel ahl k kurallarıyla bağdaşmayan 
ve şiddet içerikli amaçlar için kullanma-
maları; bunların üretilmesine, bulundu-

rulmasına, taşınmasına yardımcı olma-
maları

Yine 1 . Maddeye eklenen (l) fırka-
sında deniliyor ki:

“l  Bilişim araçları veya sosyal med-
ya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahl k dışı ve 
şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve 

görüntülü içerikler 
oluşturmak, bunla-
rı çoğaltmak, yay-
mak ve ticaretini 
yapmak.

Değiştirilen ve 
eklenen maddeler 
Ortaöğretim Kurum-
ları Yönetmeliğini 
çağdaşlaştırmaktan 
çok, Tayyipgiller ik-
tidarına tehlikeli  
öğrencileri saptayıp, 
baskı uygulamak 
amaçlı.

Peki Tayyipgil-
ler neden gençliğe 
bu kadar müdahale-

ci oluyor, bütün bu uygulamalardan neyi 
amaçlıyor?

Olabilecek bir halk hareketinde en aktif 
görevleri üstlenecek olan gençlik de on-
dan. Şanlı Gezi Direnişi’miz’de bunu çok 
iyi gördüler. aten eğitimi gericileştirerek 
gençliği düşünemez, sorgulayamaz, ka-

fadan gayrimüselleh (silahsızlandırılmış)  
bir hale getirmeye çalışırken, kendisi için 
tehdit unsuru oluşturabilecek gençliğe 
daha da baskı uygulayarak sindirmeye ça-
lışıyor. Sosyal medyayı ajitasyon ve propa-
ganda aracı olarak kullanma imkânlarımızı 
kısıtlayarak bizi kontrol edebileceğini dü-
şünüyor. Ülkemizi Yeni Sevr’e götürürken 
gençliğin bunun karşısında susacağını, 
Amerikancı partilerin BOP’un Türkiye 
ayağını hayata geçirme hamlelerinin aktörü 
olacağını sanıyor. İkinci Kurtuluş Savaşçı-
larının, Kürt ve Türk Halklarının birbirine 
boğazlatılmasına göz yumacağını düşünü-
yor.

Ama yanılıyor
Gençlik bu engellemelerin, baskıla-

rın ve yıldırma politikalarının hiçbirine 
kanmaz ve pes etmez. Gençlik, örgütlü 
mücadele ve doğru teorik safta yani Kur-
tuluş Partisi sa arında mücadele ederek, 
İşçi Sınıfının en büyük mütte ki olarak 

emokratik alk İktidarını kuracak ve 
Ortaçağcılaşma hayallerini bir daha geri 
dönüşü olmaksızın yok edecektir.

Yılmayacağız
Parasız-Bilimsel- emokratik- a-

ik-Anadilde eğitim mücadelemizi zafere 
ulaştıracağız  28.9.2015

Kurtuluş Partisi Gençliği

Gençliği Yıldıramayacaksınız!

İstanbul İl rgütü olarak 
 Eylül 2015 Pazar günü 

1978’de Ankara’nın Şen-
tepesi’nde katledilen Mahmut, 
İbo, Sadi ve  ngin Yoldaşlar 
nezdinde tüm Devrim Şehitleri-
mizi andık.

İl Gençlik Komitemizden 
Mahsun Yoldaş’ımızın sunuşuy-
la başlayan anmamız Mahmut, 
İbo, Sadi ve Engin Yoldaşlar ve 
tüm Devrim Şehitleri için bir da-
kikalık saygı duruşuyla devam 
etti.

Şehitlerimiz 
ve parti görün-
tülerini içeren 
sinevizyon gös-
teriminden sonra 
program  San-
caktepe İlçe r-
gütü’nden Deniz 
Bin Yoldaş’ımı-
zın konuşmasıy-
la sürdü.

Deniz Bin 
Yoldaş konuşmasında, Kaybet-
tiğimiz tüm yoldaşlar her eylem-
de, her direnişte bizim yanımızda 
olacaklar. Mücadelelerini zafere 
kadar sürdüreceğiz  dedi.

Kaybettiğimiz Yoldaşların 
bayrağını yere düşürmemek için 
yılmadan mücadele  edilmesi 
gerektiğine  dikkat çeken Deniz 
Bin, şunları söyledi:

AB-D’nin yapmış olduğu 
emperyalist planlarla Ortadoğu 
kan gölüne döndü. Irak, ibya, 
Mısır ve Suriye’de yaşanılanlar-

dan sonra sıra Türkiye’ye gel-
mektedir. Türkiye’de iktidarda 
bulunan gerici, faşist Tayyipgil-
ler ve Mecliste bulunan üç parti 
AB-D Emperyalistleriyle etle 
tırnak gibidir. Bugün artık Tür-
kiye emperyalistler tarafından 
bölünüp, parçalanmak isteniyor. 
Bunu yapmanın yolu da binlerce 
yıldır kardeşçe yaşayan halkları 
birbirine düşman etmek. Türk 
ve Kürt halkının arasına nefret 
tohumları ekiliyor. Bizim yap-
mamız gereken halkların gerçek 

kardeşliğini savunmak  AB-D 
Emperyalistleri’ni ülkemizden 
sonsuza kadar göndermektir.

Mahmut, İbo, Sadi ve Engin 
Yoldaşlarımız ile kaybettiğimiz 
tüm yoldaşlara sözümüzdür: mü-
cadeleleri mücadelemizdir

evrim Şehitleri lümsüz-
dür

alkız, aklıyız, Kazana-
cağız

stanbul’dan
Kurtuluş Partililer

ç ehitler Ölümsüzdür!
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Kurtuluş Yolu
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti 

Şam’da 13-1  Eylül 2015 tarihinde, Dü n-
ya Sendikalar ederasyonu S , lus-
lararası Arap Sendikaları ederasyonu 

AT  ve  Suriye Sendikaları Genel 
ederasyonu G T  öncülüğünde Te-

rörizme, Ambargolara, mperyalist 
Müdahalelere ve konomik Yaptırımla-
ra Karşı Suriye alkı ve İşçileri ile a-
yanışma Konferansı  yapıldı.

Konferansın ikinci gününde, Dü n-
ya Sendikalar ederasyonu S  Ta-
şımacılık İşçileri nternasyonali T  
Transport v e  akliyat-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Ali ıza Küçükosmanoğlu 
da bir konuşma yaptı. Konuşma, Konferan-
sa katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ali ıza Küçükosmanoğlu, sonrasında 
da Suriye’deki bir televizyon kanalında 
(uydu üzerinden yayın yapan) canlı yayın-
lanan programa katıldı. Ayrıca iki televiz-
yon kanalı ile bir radyoda röportaja katıldı.

Aşağıda akliyat-İş Sendikası ve  Ta-
şımacılık İşçileri nternasyonali T  
Transport Genel Başkanı Ali ıza Kü-
çükosmanoğlu nun Konferans’ta yaptığı 
konuşmayı ve DSF’nin Sonuç Bildirgesi’ni 
yayımlıyoruz:

* **
Suriye Sendikaları, eğerli Genel 

Başkanı emal Kadri, ünya Sendika-
lar ederasyonu na bağlı sendikaların 
yöneticileri, Arap Sendikaları Birliği 
Genel Sekreteri a ab Maetouk, eğerli 
dostum Saban Azuz,

epinizi Taşımacılık İşçileri nter-
nasyonali ve Türkiye deki işçiler, emek-
çiler ve akliyat-İş Sendikası adına say-
gıyla selamlarım. Selamünaleyküm.

Savaş dâhisi Prusyalı General arl 
an lause itz  Savaş, politikanın 

başka araçla devamıdır , der. Suriye’de 
işçiler ve emekçiler, halk beş yıla yakın 
zamandan beri haksız, adaletsiz, ahlâksız 
ve alçakça bir savaşla karşı karşıya. Bu sa-
vaşın sorumlusu, büyük devrimci rnesto 

he Guevara’nın belirttiği gibi insan so-
yunun en büyük düşmanı AB  mper-
yalizmi dir. Ve onunla işbirliği içerisinde 
olan diğer emperyalistler ile her biri savaş 
suçlusu olarak luslararası Ceza Mahke-
mesinde ( ahey’de) yargılanması gereken 
Erdoğan, Suudi ve Katar’ın halklara düş-
man yöneticilerdir. 

Buradan bu ahlâksız savaşa karşı onur-
luca direnen Esad Yönetimini ve kahraman 
Suriye Halkını selamlamak istiyorum. Bu 
savaşta yaşamını yitiren, şehit olan bin-
lerce yiğit Suriyeli kardeşlerimi rahmetle, 
saygıyla anmak istiyorum. 

Suriye Halkının haklı ve onurlu sava-
şı, mücadelesi, aynı zamanda bölgedeki 
ve tüm dünya halklarının da savaşıdır. İşçi 
Sınıfının ve ezilen-sömürülen dünya halk-
larının  mücadelesi, Enternasyonal   bir 
mücadeledir aynı zamanda. Bundan dolayı 
da başta bölge halkları, işçiler-emekçiler 
olmak üzere diğer dünya halkları, her za-
man Suriye Halkı ile işçilerle dayanışma 
içerisinde olmak zorundadır. 

Bu emperyalist ahlâksız savaşın geri-
sindeki politika, bildiğimiz gibi “Büyük 
Ortadoğu, Genişletilmiş Ortadoğu Pro-
esi dir. Projenin mimarı başhaydut ABD 

Emperyalizmi, eşbaşkanları Erdoğan, Su-
udi ve Katarlı yöneticilerdir. Amaçlanan  
Ortadoğu’da haritanın yeniden çizilmesi-
dir. Irak’ta 2003’te başlayan süreç ibya, 
Suriye, Yemen, Türkiye ile devam etmek-
tedir. Ortadoğu ve Körfez Halklarıınn do-
ğal zenginliklerine, petrol ve doğalgazına 
emperyalist tekeller aracıyla el koymaktır. 
Bu uğurda halklar etnik, mezhepsel fark-
lılıklar kullanılarak birbirine düşman edil-
mektedir. Şu ana kadar milyonlarca insan  
yaşamını yitirmiş, milyonlarcası da mülteci 
olarak kendi ülkelerini, topraklarını terk et-
mişlerdir. 

Ortadoğu’nun şair ve lozo arından 
mer ayyam:

elladına şık olmuşsa bir millet,
İster ezan ister çan dinlet
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet,
Müstehaktır her türlü zillet

der.
 Ve Karl Marks sta’nın, “ elladı-

nı kurtarıcı olarak gören bir toplum, 
kasabın bıçağını yalayan aptal danaya 
benzer   dediği gibi, halklar, özgürlük ve 
demokrasi söylemleri ile celladına şık 
duruma getirilmektedir.

Savaşın diğer bir yanı ise İslam Dini-
nin kullanılmasıdır. Din adına savaştığını 
söyleyen grupların IŞİD’in, El Nusra ve 

diğerlerinin Dört Halife dönemindeki ger-
çek İslamiyet’le bir ilgileri yoktur. Bunlar 
Yezid’in, Muaviye’nin devamcılarıdır. 

Değerli Konuklar
Savaşın sonuçları elbette başta Suriye 

Halkı, işçileri-emekçileri için acılarla dolu. 
Savaş Suriye’nin, bölgenin zenginliklerini, 
doğasını, tarihini yok etmektedir.

Milyonlarcası mülteci durumuna dü-

şürülmüş hepsi büyük bir acı ve dram ya-
şayan insanlar bölge ülkeleri başta olmak 
üzere Avrupa ve dünyanın değişik bölge-
lerine gitmektedir. Gittikleri yerlerde ka-
pitalistler, Parababaları onları ucuz işgücü 
olarak diğer işçilere karşı kullanmaktadır. 

Çünkü Suriye’den gelen işçilere diğer iş-
çilere verilen ücretlerin bazen onda biri, 
bazen 5’te biri, 3’te biri oranında ücretler 
verilmektedir. 

Ahlâki çöküntü, fuhuş pazarı işin diğer 
bir yanıdır. Bir başka yanı mültecilerin git-
tikleri ülkede şoven, ırkçı propagandanın 
aracı olmalarıdır.

Suriye’den gelen ve ucuz işgücü olarak 
çalıştırılan işçile, o ülkelerdeki İşçi Sınıfı 
mücadelesine sendikal örgütlenmelere kar-
şı da patronlar, kapitalistler kullanmakta-
dır. Kısacası bu savaşın her türlü kazananı 
Emperyalistler, Kapitalistler, Parababaları 
olmakta, fatura halklara, işçilere, kadınlara, 
çocuklara çıkarılmaktadır.

Yaşanmakta olan mültecilerin sorunu-
nun çözümü Suriye Halkına yönelik devam 
etmekte olan emperyalist alçakça savaşa 
son verilmesi, mültecilerin, Suriye’ye, va-
tanlarına geri dönmesidir. 

Bu nedenlerden dolayı bu ahlâksızca 
savaş karşısında dünya işçileri ve halkları, 
dayanışma içerisinde olmalı, ortak müca-
dele etmelidir. 

Filistin Halkının Siyonizme karşı mü-
cadelesine sahip çıkmak, Suriye Halkının 
yanında dayanışma içerisinde olmaktır 
aynı zamanda. 

Kahraman Suriye Halkı teslim alınama-
dı, alınamayacaktır.

ABD Emperyalistleri ve işbirlikçilerine 
karşı zaferi direnen Suriye Halkı kazana-
caktır. 

Katil AB-  Ortadoğu dan efol
Yaşasın Suriye alkının irenişi

afer Suriye alkı e Tüm irenen 
alkların Olacaktır

mperyalizme Karşı Yaşasın İşçi-
lerin Birliği, luslararası ayanışması 

S
Yaşasın alkların Kardeşliği

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşek-
kür ederim.

DS  Sonuç Bildirgesi
Terörizme, ambargolara, emperya -
list müdahalelere ve ekonomik yap-

tırımlara karşı
Suriye Halkı ve şçileri ile luslarara -
sı Dayanışma Konferansı

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti 
Şam’da 13-1  Eylül 2015 tarihinde ünya 
Sendikalar ederasyonu S , lusla-
rarası Arap Sendikaları ederasyonu 

AT  ve Suriye Sendikaları Genel 
ederasyonu G T  öncülüğünde Te-

rörizme, Ambargolara, mperyalist 

Müdahalelere ve konomik Yaptırımla-
ra Karşı Suriye alkı ve İşçileri ile a-
yanışma Konferansı  yapıldı.

Konferansa, bağımsız ulusal sendikal 
örgütlerin yanı sıra Dünya Sendikalar Fe-
derasyonu’na ve luslararası Arap Sen-

dikaları Federasyonu’na bağlı sendikalar 
katılmıştır. Katılımcılar tüm kıtalardaki 98 
ülkeden, 3  sendikadan 300 milyon işçiyi 
temsil etmektedir.

Yapılan konuşmalarda luslararası 
İşçi Sınıfının Suriye’de ve tüm bölgede 
katil ABD Emperyalizmi önderliğinde iş-
lenen suçlara, kanlı müdahalelere, terörist 
gruplara yönelik dayanışma içinde olması 
gerektiği vurgulandı. Suriye halkının, işçi-
lerinin ve silahlı kuvvetlerinin emperyalist 
müdahaleye karşı gösterdiği eşsiz direniş 
selamlandı. Ayrıca yapılan konuşmalarda 
katılan tüm örgütlere yönelik minnet duy-
guları dile getirildi.

Konferansın Ana Konuları
Birçok kıtadan, birçok ülkeden katılan 

temsilciler, uzmanlar kendi örgütleri adına 
konferansa etkin biçimde katkı sunmuşlar-
dır. Ana konular şu başlıklar altında tartı-
şılmıştır:

- Terörizm, kökleri, İşçi Sınıfı ve halk-
lara verdiği zararlar ve terörizmle mücade-
le yöntemleri.

- Ambargolar, ekonomik yaptırımlar ve 
baskılar emperyalist hegemonyayı güçlen-
dirmek için halklara karşı kullanılan yasa-
dışı terörizm araçlarıdır.

- İşçilerin ve sendikaların ulusal, böl-
gesel ve uluslararası birliğini güçlendir-
mek ve uluslararası sendikal dayanışma 
mekanizmaları geliştirmek.

- Terörün ahlak dışı yüzü ve çocuk, ka-
dın ve organ ticareti meselesi.

Özel turumda Suriye ile 
Dayanışma Konuşmaları
Konferans kapsamında Suriye ile da-

yanışma konuşmalarının yapıldığı özel bir 
oturum da düzenlenmiştir. Yapılan konuş-
malarda Suriye Halkının, İşçi Sınıfının ve 
Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca müca-
delesi ve ödediği bedeller üzerinde durul-
muştur. Vahabi kökenli terörizm ideoloji-
sinin tüm İslam ülkelerini esir almak iste-
diği, emperyalistlerin ve bölgedeki diğer 
aktörlerin hizmetinde gerek Suriye’de ge-
rekse diğer ülkelerdeki toplumlara büyük 

zararlar verdiği vurgulan-
mıştır. Bölgede sorun yara-
tan tüm grupların özellikle 
ABD ve NATO tarafından 
fonlandığı ve desteklendiği 
dile getirilmiştir.

Konferansta, Arap böl-
gesiyle dayanışmanın öne-
mi bir kez daha vurgula-
narak Batı destekli terörist 
örgütlerin sadece Suriye 
Halkını katletmekle kal-
mayıp medeniyetin ortak 
miraslarını da yok ettikleri 
ifade edilmiştir.

Mülteciler Sorunu
zellikle Suriye’li konuşmacılar tara-

fından başta ABD ve diğer emperyalistlere, 
bölgesel işbirlikçilerine “Savaşı urdu-
run Mülteciler atanlarına Suriye ye 
Geri önsün   çağrısı yapılmıştır.

Milyonlarca Suriyeli mültecilerin karşı 
karşıya kaldığı ölümlerin her biri  acılı in-
sanlık dramına dönüşen ortamın sorumlusu 
da bu emperyalist savaşın sorumlularıdır.

Tüm bunlara karşı kahramanca direnen 
Suriye’nin tüm evlatları, vatan savunması 
yaptıkları için tebrik edilmiştir.
Sonuç Önerileri ve Eğilimler

1. Konferans Suriye işçileri, halkı ve 
ulus devletiyle samimi dayanışmasını ifade 
eder. Emperyalistler tarafından destekle-
nen küresel terör örgütlerine yönelik kah-
ramanca mücadelelerinde Suriye devletini 
ve tüm mazlum Arap ülkelerini destekler. 
Batılı Emperyalistlerin bu terörist örgütleri 

nansal ve askeri açıdan desteklediği ger-
çeğini şiddetle kınar, lanetler.

2. Konferans, özellikle Türk hüküme-
tinin ve mütte klerinin, Siyonizmin Suri-
ye’nin içişlerine yönelik müdahalelerini ve 
terörizme destek vermelerini de şiddetle 
kınamaktadır. Konferans ayrıca Suriye 
Halkının, ordusunun, direniş güçlerinin ve 
önderliğinin ulus ve toprak birliğini ve va-
tanın bağımsızlığını savunma hakkını meş-
ru bulmaktadır.

3. Konferans, terörizmin tüm ekonomik 
ve sosyal alanlarda yarattığı tahribata karşı 
yeni mücadele yolları bulunması gereklili-
ği üzerinde durmaktadır. zellikle yoksul-
luk, işsizlik, cahillik ve adaletsizliğe karşı 
mücadele edilmelidir.

. Konferans, mülteci sorununun hükü-
metler, mafya çeteleri, insan ve organ ta-
cirleri tarafından istismar edilmesini lanet-
lemektedir. Ayrıca cinsel sömürü, kadın ve 
çocuk istismarı da kınanmaktadır.

5. Konferans, vatandaşların fanatizm-
den uzak bir şekilde yetiştirilmesi ve işçiler 
arasında bilinç seviyesinin yükseltilmesi 
gerektiğini vurgular.

. Konferans, savaşların durdurulabil-
mesi için ve bu terörist faaliyetleri des-
tekleyen ülkelerin yönetimlerine baskı 
yapılabilmesi için kitlesel medya araçları 
oluşturacak bir mekanizma oluşturulması 
gerektiğini vurgular.

7. Bu konferansa katılan örgütler içe-
risinden konferansın aldığı kararların uy-
gulanmasını, oluşturulan mekanizmaların 
işleyişini, ilerici sendikal prensipler çerçe-
vesinde takip edecek bir komite kurulması 
önerilmiştir.

8. Küresel terörizme karşı halkları bir-
leştirmek ve toplumu bölmek isteyen ka-
ranlık güçlere karşı mücadele etmek için 
ilan edilen sendikal cephe aktif bir şekilde 
mücadeleye devam edecektir.

9. Konferans, emperyalistlerin ve onla-
rın mütte ki olan bölge ülkelerinin  petrol, 
doğalgaz, su kaynaklarını kendi ekonomik 
çıkarları çerçevesinde ele geçirme girişim-
lerini kınamaktadır. Bölgesel ve uluslarara-
sı sendikaların bu konuya ilişkin sessizlik-
leri de kınanmaktadır.

10. Konferans, sermayenin mali ve 
ekonomik-politik saldırısına maruz kalan 
sendikaları ve halk hareketlerini selamla-
maktadır.

11. Konferans, 2. Dünya Savaşı fela-
ketinden hemen sonra kurulan ve müca-
dele dolu bir geçmişe sahip olan Dünya 
Sendikalar Federasyonu’nun kuruluşunun 
70’inci yıldönümünü selamlamaktadır. 
DSF’nin mücadelelerle örülü bir tarihi var-
dır. Dünya halklarına karşı yürütülen neoli-
beral saldırılara karşı durmuştur, Arap me-
selesine, Filistin meselesine karşı kayıtsız 
kalmamıştır. 21.09.2015

Dünya Sendikalar ederasyonu (DS )’den Suriye Halkına Destek

Suriye Halkının haklı ve onurlu savaşı, mücadelesi, 
aynı zamanda b lgedeki ve tüm dünya halklarının 

da savaşıdır. şçi Sını ının ve ezilen s mürülen 
dünya halklarının  mücadelesi, Enternasyonal   bir 

mücadeledir aynı zamanda. Bundan dolayı da başta 
b lge halkları, işçiler emekçiler olmak üzere diğer 
dünya halkları, her zaman Suriye Halkı ile işçilerle 

dayanışma içerisinde olmak zorundadır. 
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IŞİD militanı da “Suriye evlet Başka-
nı Beşar sad a bağlı ordu güçlerine 
ait savaş uçaklarının örgüte yönelik 
saldırılarının, koalisyonun saldırıla-
rından daha etkili olduğunu  belirterek 
teslim etti. (http: .sondakika.com
haber haber-isid-militani-esad-in-ordu-
su-koalisyon- 5 0913 )

Bu bilgilerle örtüşen bir başka geliş-

me ise Türkiye’nin NATO masra arı-
nın gittikçe artması. Sürekli NATO için 
gayrımenkul alınması. Maliye Bakanlığı 
verilerine göre, Türkiye’nin “ ATO gi-
derleri ve Gayrımenkul Alım ve Ka-
mulaştırma Giderleri  başlığı altındaki 
giderler 2015 yılının ilk 8 ayında 2  mil-
yon 258 bin T ’yi bulmuş durumda. Ve 
bu toplam NATO giderlerinin yarısından 
fazlası, 13 milyon 208 bin T ’si gayrı-
menkul alımı için deniyor (Milli Gazete, 
21 Eylül 2015, http: m.milligazete.com.
tr haber detay.php?id 379117).

Bu bilgiler ülkemiz topraklarında em-
peryalist güçlerin yoğunlaştığını gösteri-
yor.

Amerikan silahlı güçlerinin ülkemiz-
deki üsleri kullanır oluşu ve buradaki 
güçleri artırması ne anlama geliyor, neye 
yarıyor?

Yukarıda Karayılan’ın dediği zgür 
Kürdistan’ı kurma sürecine  Kuzey 
Kürdistan ın Türkiye’den koparılmasın-
da gerektiğinde kullanılmak üzere tabiî. 
Bir yandan Türkiye’de halkların ayrıştı-
rılma süreci devam ediyor. Diğer yandan 
PKK’nin Suriye’deki kolu PYD, emper-
yalizm tarafından doğrudan destekleni-
yor, Barzani zaten örgütlü ve yıllardan 
beri emperyalizmce destekleniyor, PKK 
ise emperyalizm ile düşüp kalkıyor ve 

halkların ayrıştırılma sürecine büyük 
katkı da( ) bulunuyor. Nitekim PKK 

şe erinden emil Bayık, İngiliz aily 
Telegraph gazetesine verdiği röportaj-
da, ABD ile görüştüklerini vurgulayarak 
“Mesa lar gidip geliyor, toplantılar 
yapılıyor, mektuplaşmalar var ve bu 
ilişkinin gelişmesi de olası , diyor. Tür-
kiye’deki ekonomik ve politik kargaşa da 
cabası. Hemen bugünden yarına olmasa 
da, uygun bir anda Türkiye’nin bölünme-
sine yönelik esaslı vuruşun yapılabilme 
olasılığı var.

Eylül başlarında CNNTürk’ten Han-

de Fırat, ABD Büyükelçisi ohn Bass ile 
bir röportaj yaptı (3 Eylül 2015). Büyü-
kelçinin sorulan sorulara zaman zaman 
çok açık cevap verdiği görülüyor. Akış 
şöyle:

“  : Şimdi tabi  şöyle, ko-
nuşlanmaya ilişkin sorularım olacak 
ama, biz operasyonun teknik detay-
larını da merak ediyoruz, ilki gerçek-
leştiği için.  rneğin, harekat merkezi 
neresi   Operasyon nereden komuta 

ediliyor  e istihbarat bu operasyon 
öncesinde nasıl sağlanıyor  Bir eşgü-
düm var mı

“Büyükelçi Bass: İzleyici kitleniz 
Türkiye nin ötesine, muhtemelen ça-
tışma bölgelerine dek uzandığı için 
çok fazla operasyonel ayrıntıya girme-
yecek olmamı anlayışla karşılayacağı-
nızdan eminim. Ayrıca, yürüttüğümüz 
operasyonların azami etkiyi gösterdi-
ğinden de emin olmak istiyoruz.  

    -
   O -

  ABD  K -
    

Ortaklar, koalisyona katılan ülkeler 
bu merkeze personel katkısında bu-
lunuyorlar ve buna uygun teknolo i 
sayesinde koalisyonun tüm katılımcı-
ları ve uçuş gerçekleştiren tüm uçak-
lar birbirleriyle irtibat halinde oluyor. 
Bu yolla, operasyonların güvenli, em-
niyetli ve sahada en fazla etkiyi yara-
tacak şekilde düzenlenmesini sağlıyo-
ruz.  (CNNT K, 3 Eylül 2015)

Evet, saldırıların komutası ABD Mer-
kez Komutanlığı’ndaymış. ABD Emper-
yalizmi, saldırıları istediği gibi yönlen-
direcek. İster Türk uçakları olsun, ister 
başka güçlerin…

Ve işte bir emekli Türk Hava Subayı, 

Em. Hv. Plt. Kur. Alb. Osman Başıbü-
yük, durumu “Türk ava Kuvvetle-
ri ne “Kuzey Suriye Kürt Bölgesi ni 
kurduruyorlar  diyerek durumun va-
hametini ortaya koydu (Odatv, 3 Ağustos 
2015)

Bu yurtsever subayımız, durumu 
1990’lı yılların başlarındaki Çekiç Güç 
operasyonları ile Barzani Kürdistanı’nın 
kuruluşuna benzetiyor ve Kuzey Suri-
ye’de PKK için bir güvenli bölge  yara-
tılacağını öngörüyor. ABD’nin, PKK’nin 
Suriye kolu PYD’yi tehlikeli  olarak 
değerlendirmemesi, tersine IŞİD’e karşı 
neredeyse tek güç gibi göstermesi bu ön-

görüyle örtüşüyor. Yakın zamanda İngiliz 
ndependent gazetesinde çıkan bir baş-

yazıda şunlar yazılıyor:
“YPG geçtiğimiz yıl içinde Şİ e 

karşı ardı ardına zafer kazanan tek 
güç oldu. Yalnızca Mayıs ayında Su-
riye nin kuzeydoğusunda e yakın 
köy ve kent YPG tarafından ele ge-
çirildi. Bu zaferlerin arasında geçen 
yıl Kobani nin savunulmasından Tel 
Abyad ın alınmasına kadar strate ik 

olarak hayati öneme sahip yerlerde 
gücü sergilendi.

“ ndependent ın bugün de habe-
rini yaptığı gibi, YPG Şİ i erab-
lus tan püskürtebileceği konusunda 
kendisine güveniyor bu, yerel halkın 
dediğine göre sadece bölgenin yal-
nızca yüzde birini oluşturan Kürtle-
rin değil, bölgeye hakim olan Sünni 
Arapların çıkarına da olur.

“YPG nin AB  öncülüğündeki 
hava saldırılarının da desteğiyle ba-
tıya doğru genişlemesi koalisyon ge-
nelinde de takdir edilir. aiklik ve 
demokrasiye olan saygıları Kürtleri, 
bu kirlere minnettar olan savaşçı 
birliklerden yoksun olan bölgede çe-
kici bir mütte k haline getiriyor.

“  Amerika nın ılımlı Suriyeli 
muhalif güçleri eğitme girişiminde-
ki başarısızlığı (Eğit - Donat yaskosu 
kastediliyor  KY) göz önünde bulun-
durulduğunda Kürtler, Suriye de ko-
alisyonun güvenebileceği tek güç.  
(BBCTürkçe haberinden aktaran Odatv, 
22 Eylül 2015)

ABD Büyükelçisi’nin söyleşisine dö-
nersek… Söyleşide bir önemli pasaj da 
şu: 

“    Peki diğer taraftan 
da tabi  İncirlik açıldı koalisyon güç-
lerine.  Acaba ne kadar büyüklükte 
bir güç gelecek Amerika dan   ünkü 

. ilonun geleceği ifade ediliyordu 
ve ne kadar kalacak Amerikalılar İn-
cirlik te

“B  B  Tam da A Ş 
veya diğer terör örgütlerinin yarattığı 
tehdit ve operasyonel güvenliği koru-
mak bağlamında daha önce belirttiği-
niz endişeden dolayı, hava araçlarının 
tipleri ve spesi k personel sayısıyla 
ilgili çok sayıda operasyonel ayrıntıya 
girmememi anlayışla karşılayacağınızı 
düşünüyorum.  Ancak şunu söyleyebi-
lirim, A Ş e karşı askeri operasyon 
yürütecek AB  ve diğer potansiyel ko-
alisyon güçlerinin zaman içinde Tür-
kiye de hatırı sayılır büyüklükte bir 
varlığa sahip olacağını ve önemli kat-
kılarda bulunacağını tahmin ediyoruz. 
Kurulacak yapı askeri harekatın nasıl 

gelişeceğine ve A Ş e karşı en etkili 
çözümün gerekliliklerinin ne olacağı-
na bağlı olacak.  Süre konusunda ise; 
üstünde uzlaştığımız hedefe ulaşmak 
için, yani A Ş i zayı atmak ve niha-
yetinde yenilgiye uğratmak için ne ka-
dar zaman gerekirse, o kadar burada 
kalacağımızı düşünüyoruz.  O neden-
le, bu konuya belli bir zaman dilimi 
açısından değil, belirlenen hede er 
açısından yaklaşıyoruz.  zetle, hali-
hazırda İncirlik ten yönetilen ciddi bir 
yapılanmamız var.  Bu yapılanmayı 
büyütme potansiyelimiz var, ve önemli 
olduğunu düşündüğümüz ve gerçek-
leştirmemiz gereken hede ere ulaşana 
kadar da bu yapıyı korumayı umuyo-
ruz.  (CNNT K, 3 Eylül 2015)

zetle emperyalizmin  “hatırı sayı-
lır  miktarda askeri gücü süresiz olarak 
ülkemiz topraklarına yığacağını öğreni-
yoruz.

Emperyalizm, kendi koltuğunu yitir-
memek için neyi var neyi yoksa satacak 
düzeyde alçaklaşmış Tayyipgil’i kullanı-
yor.

Halkımızı ne yazık ki zor günler bek-
liyor.

Ancak direnen halkların karşısında 
hiçbir güç duramaz. Ortadoğu Halkları 
eninde sonunda doğruyu görecekler ve 
vatan hainlerini de emperyalistleri de bu 
coğrafyadan defedecekler.q

Emperyalizm Kürdistan’ı kurarken

E mpe ry al iz min “ Ö z gür  K ür di s t an”  y e mi.

BD Büyükelçisi ohn Bass CNNTÜRK söyleşisinde. 
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DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildir-
gesi ile ilgili DİSK Genel Merkezine gön-
derdiğimiz yazımız.

DİSK Genel Yönetim Kurulu’na
İstanbul
Konu: 15 Eylül 2015 Başkanlar Kuru-

lu Toplantısı Sonuç Bildirgesi Hk.
Sonuç Bildirgesi Taslağı Sendikamıza 

iletilmiş, sendikamız Genel Başkanı ta-
rafından DİSK Genel Sekreterine taslağa 
yönelik eleştiri ve öneriler  telefonla  bil-
dirilmiştir. Eleştiri ve önerilerimizin hiçbi-
ri dikkate alınmamış, açıklanmadan önce 
sendikamıza bilgi verilmemiş, DİSK’teki 
teamüller bir yana itilerek key  bir biçim-
de Sonuç Bildirgesi kamuoyuna açıklan-
mıştır. Bu durum DİSK Başkanlar Kuru-
lu’nun ortak hukukuna uygun bir durum 
değildir.

Sonuç Bildir-
gesi’nde ki DİSK 
Genel Merkezi 
önünde 2,5 aydan 
beri devam eden 
eylemle ilgili de-
ğerlendirmelere  
ve kararlara da 
katılmamaktayız.

Bu sorunun 
çözümü ile ilgili 
oluşturulan Ko-
misyon aporu  
yok sayılmakta-
dır. Bu işleyiş açı-
sından da doğru 
değildir. Komis-
yon raporu hak-
kında Başkanlar 
Kurulu’nun görüşü nedir?

Komisyon raporu değerlendirilir, eleş-
tirilebilir elbette ama yok sayılamaz. Ko-
misyon üyeleri  bu göreve kendi talepleri 
ile gelmedi, Başkanlar Kurulu tarafından 
belirlendi. Komisyon DİSK Yönetimi ile 
ya da Başkanlar Kurulu’nun her üyesi ile 
aynı düşünmek zorunda değildir.

DİSK Yönetimi bu soruna yaklaşımda 
objektif davranmamakta, karar alamamak-
tadır. Sübjektif değerlendirmelerle karar 
alınmakta, bu da sorunu çözmemektedir.

Komisyon aporu, DSK Genel Mer-
kezi önünde 2,5 aydan beri devam eden ve 
sonuçları ortada olan eylemle ilgili sorunu 
çözmeye yönelik önerler içermektedir.

Genel Yönetim Kurulu’nu  DİSK’in 
Sonuç Bildirgesinin açıklanması yöntemi 
ile ilgili ortak hukukuna, teamüllere uy-
gun davranmaya çağırıyoruz. Saygıları-
mızla.

acı Altaş
Genel Sekreter  

Ali ıza Küçükosmanoğlu
Genel Başkan

Nakliyat İş Sendikası’nın 
katılmadığını beyan ettiği DİSK 

Başkanlar Kurulu kararının ilgili 
bölümünü yayımlıyoruz

D SK Başkanlar Kurulu
Sonuç Bildirgesi

1  ylül 1  tarihinde İSK Genel 
Merkezi nde toplanan İSK Başkanlar 
Kurulu, aşağıda yer alan sorunları ve 
konuları görüşerek aldığı kararları ka-
muoyu ile paylaşmaktadır:

(...)
İçinde bulunduğumuz tarihsel süreç, 

kendini halktan ve emekten yana gören 

tüm muhalif örgütlerin önüne acil görev-
ler çıkarmıştır. Bu görevleri yerine ge-
tirme yükümlülüğümüzle omuzlarımız-
daki ağırlığı taşırken, mücadele etmek 
durumuyla karşılaşmaktayız. Bunlardan 
biri de, iki ayı aşkın bir süredir DİSK’in 
içinde ve önünde sürdürülen ve bir hak 
alma eylemi niteliğini başından itibaren 
taşımayan eylem dir. Bu eylem kimi yö-
neticilerimizi ve giderek DİSK’i elimine 
etmeye ve itibarsızlaştırmaya dönük siya-
si bir kampanya niteliğindedir. Genel-İş 
Sendikası’nda işten çıkartılan kişi ilk baş-
tan beri eylemini hak alma  üzerine kur-
mamış, örgütlü olduğu Sosyal-İş Sendika-
sı’nı devreye sokmayarak (DİH) çevresiy-
le birlikte hareket etmiş ve konunun mu-
hatabı olan Genel-İş Sendikası’yla sorunu 
çözmek yerine DİSK merkez binası hedef 
alınmıştır. Aynı süreçte DİH adına o s 
olarak kullanmak üzere kendilerine DİSK 
binasında bir oda verilmesini istemişler 
ve yine yazılarında da bu talebin karşılan-
mamasını halk düşmanlığı  olarak ifade 
etmişlerdir. Siyasi bir çevreye ait bir oda 
tahsis edilmesi gibi dayatmacı  bir anla-

yıştan kaynaklı talebi hiçbir demokratik 
kitle örgütünün kabul etmeyeceği açıktır. 
Ve bir grubun başlattığı bu eylem  Ge-
nel-İş ve DİSK yöneticilerinin istifa et-
meleri  talebiyle sürdürülmektedir.

Ankara’da 30 Temmuz’da yaptığımız 
toplantıda da belirttiğimiz gibi, DİSK ve 
DİSK üyesi sendikaların yöneticilerini 
tehdit etmeye kadar varan eylemlerle ken-
dini var etmeye çalışan anlayışları mah-
kum ediyoruz. Bu tür yaklaşımlara karşı 
kararlı bir tutum içerisinde olacağını ifade 
eden Başkanlar Kurulu’muzun kararları 
doğrultusunda  DİSK’in giriş kat, karşıla-
ma bankosu ve birinci kattaki bir odasının 
siyasi bir çevrenin  inisiyati yle adeta 
işgal  edilmesine son verilmesi istenme-

sine karşın ısrarla bu eylem  sürdürül-
mektedir. Bir kez daha üzerini vurgula-
yarak belirtmeliyiz ki  herkes eleştiri pro-
testo ve eylem yapma hakkına sahiptir ve 
bu çerçevede eylemi DİSK’in önünde de 
sürdürebilirler. akat, Başkanlar Kuru-
lumuz un görüşü, İSK i toplum kar-
şısında itibarsızlaştırmayı hedef alan 
bir faaliyete zemin hazırladığı, İSK e 
ve İSK yöneticilerine karşı yalan ve 
manipülasyonlarla dolu bir kara pro-
pagandanın yürütülmesine destek ol-
duğu, diyalog çabaları sürerken dahi 
bu tutumunu ısrarla sürdürdüğü için, 
bahsi geçen kişinin yeniden işe alınma-
sının uygun olmadığı yönündedir. Baş-
kanlar Kurulumuz, herkesin hak alma  
eylemini saygıyla karşılamakta, fakat 
DİSK’i yıpratma  amacı taşıyan bu ili 

işgal durumunun Eylül ayı sonu itibariyle 
ortadan kaldırılması için SON Bİ  KE  
DAHA uyarıda bulunmayı zorunlu gör-
mektedir.

(...)
19 Eylül 2015

D SK Nakliyat ş Sendikası’nın
Basına ve Kamuoyuna Duyurusu:

Sendikamızın eleştiri ve önerileri dikkate alınmadan yayımlanan DİSK Başkanlar 
Kurulu Sonuç Bildirgesine katılmıyoruz

http://www.sondakika.com/suriye/
http://www.sondakika.com/haber/haber-isid-militani-esad-in-ordusu-koalisyon-6560913/
http://www.sondakika.com/haber/haber-isid-militani-esad-in-ordusu-koalisyon-6560913/
http://www.sondakika.com/haber/haber-isid-militani-esad-in-ordusu-koalisyon-6560913/
http://m.milligazete.com.tr/haber_detay.php?id=379117
http://m.milligazete.com.tr/haber_detay.php?id=379117
http://www.disk.org.tr/2015/09/disk-baskanlar-kurulu-sonuc-bildirgesi-3/
http://www.disk.org.tr/2015/09/disk-baskanlar-kurulu-sonuc-bildirgesi-3/


Ü lkemizde her şey toz duman olmuş 
iken, geçen hafta  Şanlıurfa’dan 
Adana’ya kadar uzanan bölgede 

gerçek bir toz bulutlu hava durumu yaşan-
dı. Pek çok uçak seferi iptal edildi. Suriye 
ve Arabistan çöllerinden gelen toz bulutu 
insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştı. 
Astım krizi yaşayan pek çok hasta hasta-
nelere başvurdu. Evlerde, işyerlerinde ve 
arabalarda klima sistemleri zarar gördü. 
Bazıları işlemez hale geldi.  Bitki örtüsü-
nün, ormanlarımızın gitgide azaldığı, tarım 
arazilerinin yapılaşmaya açıldığı ülkemiz-
de, toz bulutları yıllar geçtikçe daha da za-
rarlı hale gelecek. İlk kez yedi gün devam 
eden bir toz bulutu olayı yaşadık. Bu du-
rum önümüzdeki yıllarda, daha da boyutla-
nacağa benziyor.

Toz zerreleri, insanın akciğerlerinin son 
noktası alveollere kadar ulaşıyor. Savun-
ma mekanizmamız sayesinde bu partikül-
lerin(zerreciklerin) zararlı etkileri ortadan 
kaldırılmaya çalışılıyor ama yedi gün süren 
toz bulutu, insan akciğerinde hasar meyda-
na getirebilir. Kısa dönemde astım ve kalp 
krizi gibi etkiler oluşurken, uzun dönmede 
kanser de dahil pek çok süreğen hastalığın 
meydana gelmesi olasılık dahilindedir.

Tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde 
de çölleşmeye karşı önlemleri artırmamız 
gerekiyor.  Ortadoğu’daki her olay ülkemi-
zi etkiler hale geldi. Çölleşmenin etkisiy-

le oluşan toz bulutunun bölge illerimizde 
etkili olması, bize bir gerçekliği daha gö-
zümüze batırmış oldu. Dünya ülkeleri bir-
birinden bağımsız değildir. Komşu ülkeler-
de gelişen bir olay, eninde, sonunda sizin 
ülkenizi de etkiler. Ülkelerimizi yöneten 
Parababaları iktidarları ve Ortadoğu’da hü-
küm süren Ortaçağcı krallıkların, şeyhlik-
lerin insanların sağlığını sorun edip, buna 
göre politika belirleme gibi dertleri yoktur.

Ülkemiz sağlığından birinci derecede 
sorumlu olan Sağlık Bakanlığından konuy-
la ilgili bir açıklama duyamadık. Gaziantep 
Tabip Odası olarak bir açıklamayı oda Baş-
kanımız Dr. Hamza Ağca yaptı.

Ülkemizi, özellikle de ilimizde önemli 
bir halk sağlığı sorunu olmaya aday olan 
bu konuda gerekli araştırmaların yapılarak 
önlemlerin alınmasını istemek vatandaş 
olarak en doğal hakkımız. Bu konuda Ba-
kanlıkların yanı sıra, belediyelerin ve üni-
versitelerin de araştırma yapmaları ve toz 

bulutlarının sağlık üzerine zararlı etkilerini 
saptama görevi vardır.  Ülkemizi yöneten-
lerde, sorumlulukları diğer kurumların üze-
rine atma gibi bir alışkanlık süregelmek-
tedir. Bu önemli konuda birinci sorumlu 
Sağlık Bakanlığı ve Hükümettir. Altı ayda 
ikinci bir seçimin yapılacağı ülkemizde, 
vatandaşın kendi sağlığı açısından yaşanan 
sorunları değerlendirerek ona davranış ge-
liştirmesi gereklidir. 

Doç. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

(1 -23 Eylül 2015 tarihli Yeni Çizgi 
Gazetesi’nden alınmıştır.)
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önünde sendikamız üyesi işçilerin ve 
direnişçi işçilerin katıldığı bir ba-
sın açıklaması yapıldı. Eyleme alkın 
Kurtuluş Partisi de destek verdi. Basın 
açıklamasının ardından bayramlaşma 
gerçekleştirildi.

Basın Açıklaması Sendikamız Ge-
nel Başkanı Ali ıza Küçükosmanoğ-
lu tarafından yapıldı.

Basın açıklamasında Ali ıza Küçü-
kosmanoğlu, tüm İşçi Sınıfının bayra-
mını kutlayarak sözlerine başladı. Santa 
Farma’nın key , haksız ve hukuksuz 
olarak işçilerin işine son vermesine sen-
dika olarak sesiz kalınamayacağını vur-
guladı. Atılan işçiler geri alınana kadar 
direnişin süreceğini, Direniş Çadırı’nın 
Santa Farma İlaç Genel Müdürlüğü 
önünde olacağının altını çizdi. Burası 
dağ başı değil herkes işçilerin anayasal 
ve sendikal hakkına saygılı olmak zo-
rundadır, dedi.

Nasıl ki Nakliyat-İş Sendikası Co-
ca-Cola, Arçelik gibi dünyanın en bü-
yük rmalarına diz çöktürmüş işçilerin 
hakkını almışsa,burada da kazanan San-
ta Farma işçileri olacaktır, dedi.

Yapılan eylemde “Santa arma da 
İşimiz, kmeğimiz İçin ireniyoruz, 
Kazanacağız  pankartımız açıldı. “Ya-
şasın Santa arma irenişimiz , “ i-
rene irene Kazanacağız , “Sendika 

akkımız ngellenemez , “Yılma-
dık, Yılmayız, Kazanacağız , “Atılan 
İşçiler Geri Alınsın  sloganları atıldı.

Santa Farma önündeki direniş tüm 
kararlılığı ile devam etmektedir.

Nakliyat ş Sendikası

kendisini NATO’nun kucağında bulmuştur.
Ülkemizin NATO’ya girmesi ve em-

peryalist projelerin AB-D’ci hükümetler 
tarafından hayata geçirilmesiyle birlikte ül-
kemiz gerek iktisadi, gerek politik, gerekse 
kültürel anlamda hızla geri götürülmüştür.

Eğitim alanında yürütülen gerici çalış-
malar doğrultusunda hayata istedikleri ge-
çirmek imam hatip okullarından birini de 
Ankara’nın Batıkent semtinde açmak isti-
yorlar Tayyipgiller.

Dört yıl önce açmak istedikleri ancak 
halkın örgütlü mücadelesi sonucu açama-
dıkları imam hatip ortaokulunu açmak için 
bir kez daha harekete geçtiler.

Devrimci-demokrat gelenekli Batıkent 
sakinleri, tekrar örgütlü bir biçimde dav-
ranarak bir araya geldiler. Bu gerici eğitim 
yuvasını semtlerinde hayata geçirilmesini 
önlemek için toplantılar düzenleyip, imza 
kampanyaları başlattılar.

03.09.2015 tarihinde imam hatip orta-
okuluna dönüştürülmek istenen Türkan 
Azmi Köksoy İlkokulu  önünde okul ve-
lilerinin, eğitim emekçilerinin ve sendi-
kalarının katılımıyla bir basın açıklaması 
düzenlendi.

Okul Aile birliği tarafından okunan ba-
sın açıklamasında, Batıkent halkının semt-
lerinde ve okullarında imam hatip okulu 
istemediklerini ve bilimsel, laik eğitim ta-
lep ettiklerini dile getirdiler. Okunan basın 
açıklaması  coşkulu kalabalık tarafından 
“ aik, Bilimsel, Parasız ğitim , “Sus-
ma Sustukça Sıra Sana Gelecek , “Tür-
kan Azmi İmam atip Olmayacak  slo-
ganlarıyla sık sık kesildi.

Okunan  basın açıklamasından sonra 

kortej halinde sloganlarla mahalle muhtar-
lığına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Merkezi yerlerde açılan stantlarda top-
lanan 7500 imzanın İl Milli Eğitim Müdür-
lüğüne verilmesinin ardından öğrenci ve-
lileri ve mahalle halkı gerici eğitime karşı 
olduklarını haykırmak için 12 Eylül 2015 
günü saat  18.00’da, Türkan Azmi Köksoy 
İlkokulu önünde toplanarak “ aik, Bilim-
sel, Parasız ğitim , “Batıkent yuma, 
Okuluna Sahip ık  sloganlarıyla Batı-
kent’in içinde dolaşarak meydana kadar 
yürüdüler. Burada bir basın açıklamasıyla   
direnişin devam edeceği kamuoyuna duyu-
ruldu.

Sonrasında bir eylem de 28.09.2015 
günü sabah  saat 07.30’da okul önünde ya-
pıldı.

Eğitimin laik, bilimsel, parasız oldu-
ğunu hatırlatmak ve  bu mücadeleye sahip 
çıktıklarını göstermek için öğrenciler  ders 
başı yapmadı ve okul içerisinde oturma ey-
lemi gerçekleştirdiler.

İlkokul Müdürü  oturma eylemi yapan 
öğrenci  ve velileri ikna etmeye çalıştı. 
Ama veliler bu sorun ortadan kalkana ka-
dar eylemliliklerin süreceğini belirtip  bun-
dan sonra yaşanacak her türlü olumsuzlu-
ğun sebebinin, toplanan 7500 imzaya rağ-
men imam hatip okulunu burada faaliyete 
sokan  Milli Eğitim Müdürlüğü olacağını 
ifade ettiler.

Ortaçağcı eğitime karşı mücadelemiz 
devam edecek.

Yaşasın aik, Bilimsel, Parasız ği-
tim Mücadelemiz

Ankara’dan 
Kurtuluş Partililer

Batıkent’te Gerici Eğitime izin vermeyeceğizToz bulutu Santa arma 
Direnişçileri Kurban 
Bayramına Direnişle 

girdiler
Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

A ras Kargo patronu işyerindeki 
sendikal örgütlenmeden haberi 
olur olmaz, 12 Temmuz 199  ta-

rihinde üç tane öncü işçiyi işten attı. Bu 
saldırı karşısında tüm işçiler iş bıraktı. 
Toplam 80 işçi  atılan arkadaşlarına sa-
hip çıktılar. Aktarma Merkezi’nin önüne 
çadır kurarak Direnişe geçtiler. 20 Tem-
muza kadar süren direniş, jandarmanın 
yoğun saldırısıyla kırıldı.
Bugünden sonra da Direniş Ankara so-
kaklarına taşındı. Şirkete bağlı tüm şu-
belerde çalışan işçilerle ilişkiler gelişti-
rildi. Bildiriler dağıtıldı. Her geçen gün 
sendikaya üye olan işçiler çoğalıyordu. 
Sendikalı işçi arttıkça işverenin saldırıla-
rı artıyor, hemen her gün birkaç işçi işten 
atılıyordu.

İşten atılmaların gittikçe  yoğunlaş-
ması üzerine, işçi arkadaşlarımız, An-
kara sokaklarına yaydıkları direnişi  28 
Ağustos’ta Ankara Ak-
tarma Merkezi nin iş-
galiyle taçlandırdılar. 
Tabiî bu işgale gelene 
kadar yiğitçe eylemler 
ortaya koydular. rne-
ğin işverenin direnişi 
kırmak için tuttuğu si-
lahlı adamların üzerine 
korkmadan yürüdüler. 
Onlara hak ettikleri der-
si verdiler.

28 Ağustos 199  
günü, 3 işçi Ankara 
Aktarma Merkezini İş-
gal etme kararını aldı. 
Amaçları  Aras Kar-
go işvereninin sendika 
düşmanı, işçileri köle 
gibi gören anlayışının 
teşhir edilmesi ve İşçi 
Sınıfının zorluklar kar-
şısındaki mücadele az-
mini göstermekti. Bu 
arkadaşlar ufuklarını sadece ekonomik 
taleplerle sınırlamıyorlardı. Ekonomik 
taleplerin ötesinde, Tarihin kendilerine 
yüklediği yüce görevin de bilincinde ol-
duklarından,“İşçilerin Birliği Sermaye-
yi Yenecek  sloganını haykırıyorlardı. 
Yine sermayenin örgütlü bir güçle yeni-
lebileceğini bildiklerinden, “Yaşasın r-
gütlü Mücadelemiz  parolasını sürekli 
haykırıyorlardı.

Tam beş gün süresince açlığa, susuz-
luğa, sıcağa, karanlığa, jandarma ve polis 
saldırısına karşı yiğitçe direndiler. Tüm 
kamuoyunun, hatta uluslararası kamuo-
yunun dikkatini çektiler. Gazeteler, tele-
vizyonlar eylemi  “1  ylül 1 den 
bu yana ilk işgal eylemi , “İşçi Sertle-
şiyor  vb. manşetlerle verdiler.  Bu anda 
Aras Kargo İşçilerinin eylemi ve Nakli-
yat-İş Sendikası ülkenin gündemine otu-
ruverdi. Beşinci günün akşamında, gece 
yarısında jandarma ve polisin en dene-
yimli birimlerinin de yer aldığı 00 kişilik 
bir güçle arkadaşlarımızın eylemi kırıldı. 
Beş günün yorgunluğunu ve uykusuz-
luğunu taşıyan işçilerin hiçbirinde haklı 
ve meşru eylemlerini bitirmek düşüncesi 

yoktu. Polisin acımasız saldırısı sonu-
cunda hepsi gözaltına alındı.

Aras Kargo stanbul Direnişi
Ankara Aktarma Merkezi’ndeki yük-

selen mücadele ve şanlı İşgalle birlikte, 
İstanbul’da başta Alibeyköy Aktarma 
Merkezi olmak üzere Aras Kargo Şubele-
rindeki sınıf mücadelesi de hızla gelişme-
ye başladı. Ankara’daki mücadeleye des-
tek olarak  iş yavaşlatma, yemek boyko-
tu, İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün önüne 
siyah çelenk bırakma, çalışan işçilerden 
150 Kişinin katıldığı vizite eylemleri ya-
pıldı. Çalışanlara ve müşterilere yönelik 
bildiriler yaygın bir şekilde dağıtıldı. Bu 
süre içinde yüze yakın Nakliyat-İş üyesi 
işten atıldı.

İstanbul Alibeyköy Aktarma Merkezi 
önünde 199  Yılı Eylül ayında başlayan 
direniş, sendikanın 5.Olağan Genel Kuru-
lu’na kadar,  ay devam etti. İstanbul’da-

ki Aras Kargo Direnişi 
ve Mücadelesinin 5. 
Olağan Genel Kurul’da 
sendikadaki devrimci 
dönüşümü sağlayan 
mücadele içerisinde de 
önemli bir yeri vardır.

Aras Kargo ve 
Direnişi Sonuçları

Aras Kargo Müca-
delesini yürüten bütün 
bölgedeki arkadaşları-
mıza yönelik baskılar, 
işkenceler arkadaş-
larımızı yıldırmadı. 
Tersine daha da biledi, 
bilinçlerinin daha da 
berraklaşmasına yol 
açtı. Direniş onlar için 
iyi bir okul oldu. Bu 
direniş onlara patronun 
kim olduğunu, polisin, 
jandarmanın mahke-

melerin kimden yana olduğunu v kime 
karşı kullanıldığını gösterdi ve öğretti. 
Aynı zamanda bu direniş, ülkemizde ya-
şanan sendikalar faciasının nasıl aşılabi-
leceğini, İşçi Sınıfı içindeki sarı-gangster 
sendikacılardan kurtarılması gerektiğini 
ve bu konudaki mücadele yöntemlerini 
de öğretiyordu işçilere.

İşte bu bilinçle  Ankara Aktarma 
Merkezi’nin işgalinden sonraki gözaltın-
dan serbest bırakılan işçiler, hemen ilk 
iş olarak, İstanbul ve İzmir’deki diğer 
sınıf kardeşleriyle, Aras Kargo’daki sen-
dikal örgütlenmeyi yürüten diğer işçiler-
le kaynaşmak için buralara gittiler. Tabiî 
bu ziyaretlerden, eski yöneticiler rahatsız 
oluyorlardı. Çünkü işçilerin birleştiği, 
kaynaştığı bir sendikada sarı sendikacılık 
yapmak öyle kolay olamazdı.
Nitekim çok kısa sürede, sarı sendikacıla-
rın işçilere önderlik yapmaktan çok uzak 
oldukları görüldü. Üç bölgedeki Aras 
Kargo Direnişçi İşçilerinin zorlamasıyla, 
eski yönetim 1 -15 Ocak 1995 tarihinde 
Genel Kurul yapma kararı almak zorunda 
kaldı. Kongrede de mücadelenin içinde 
gelen işçiler bizzat yönetime geldiler.q

Nakliyat ş’in Mücadele Tarihinden
ANL  A AS KA G  D EN  E GAL



A B D  Em pe r yal i z m i ni n 
bölgemiz halkları için ne 
düşündüğünü iyi biliyo-

r uz . B üt ün e t ni k, di ni , m e z he p-
sel, ulusal farklılıkları kullanarak 
halkları ayrıştırmak, birbirine dü-
şürmek, böylece sınırları yeniden 
çizilmiş, yönetimleri kendi elin-
de, yapay devletçikler üretmek.

Emperyalizm bu amacı için 
dünyanın en kanlı terör örgütle-
r i ni  kur m akt an ve  k ul l anm akt an 
geri durmaz. El Kaide ve IŞİD 
gi bi …

Ve şimdi IŞİD’i kullanıyor 
bölgemizde. Bölge halklarını  bu 
terör örgütüyle yıldırıyor, ürkü-
tüyor. Kendi güdümünde yapay 
Kürdistan’ın oluşumu için de kul-
lanıyor IŞİD’i.

Suruç Katliamı, emperyaliz-
min bu amacı için yeni bir dönüm 

noktası oldu. Tayyipgil’in de des-
teğiyle “Demokratik Ö zerklik” 
girişimi ivme kazandı. Nitekim, 
PKK şe erinden Murat Karayı-
lan şöyle diyor:

“ K u z e y  K ü r d i s t a n ’ d a k i  d e -
   K -

t a n  Ö z g ü r l ü k  M ü c a d e l e s i  i ç i n -
     -

  B    -
   K  

k u r m a  s ü r e c i d i r ”  ( O d at v ,  2 6  
Eyl ül  2 0 1 5 )

Suruç Katliamı’nın diğer bir 
sonucu ise bu sayede emperyaliz-
min Türkiye’deki tüm üsleri, söz-

de IŞİD’e saldırı için, rahatça kul-
lanır hale gelmesi oldu.  O üsler 
ki, 1950’lerden beri Türkiye’yi 
pıtırak gibi sarmıştır ( esim 1. 
Türkiye’deki  emperyalist üsleri). 
Halkımız bu üsleri zaten Ameri-
kan Üssü olarak adlandırır.

Em pe r yal i z m , üs l e r i  kul l ana-
rak kendi yarattığı IŞİD belasını 
vuracaktı sözde. Sözde diyoruz, 
çünkü usya ışişleri Bakanı 
S ergey L avrov bundan yaklaşık 
15 gün önce emperyalizmin na-
sıl bir saldırı  peşinde olduğunu 
açıklayıverdi:

“Koalisyonda yer alan bazı 
mevkidaşlarımız, Şİ  savaş-
çılarının nerede oldukları ko-
nusunda bilgi sahibi oldukla-
rını, ancak koalisyon başkanı 
AB nin onları bombalamaya 
izin vermediğini söylesem sanı-

rım yanlış söylemiş olamam.  
( G az e t e  ha be r l e r i ,  14 Eyl ül  2015)

Bu ne anlama geliyor?
ABD’nin IŞİD’e karşı etkili 

bir saldırı düzenlemediği veya 
gerektiğinde saldırı düzenleyerek 
IŞİD’i yönlendirdiği anlamına… 
Barzani Kürdistanı ve geçen yıl 
Kobani’de olduğu gibi…  Nite-
kim, avrov’dan önce Esad da 
Koalisyon güçlerinin  saldırıları-
nın IŞİD’e karşı etkisiz kaldığı-
nı belirtmişti (Aralık 201 ). Bu 
gerçeği all Street ournal adlı 
Amerikan dergisine konuşan bir

Ç I KT I

Emperyalizm Kürdistan’ı 
kura rken …
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R e s im 1. T ür k iy e ’ de k i e mpe ry al is t  üs le ri ( K ay nak : R ic har d O ut z e n. F rom  
c ris is  t o c oope rat ion. T ur k e y ’ s  re lat ions  w it h W as hi ngt on and N A T O . T he  

W as hi ngt on I ns t it ut e  f or  N e ar  E as t  P ol ic y , J une  2012) .

Topkapı Ambarlarında ilaç 
rmalarının dağıtımını ya-

pan ve Sendikamızın da yıl-
lardır örgütlü bulunduğu Prestij Ta-
nıtım Organizasyon Depolama Am-
balaj San. ve Tic. td. Şti. yapılan 
ihaleyi kaybetti. Santa Farma İlaç 
Sanayi AŞ ihaleyi Sendikasız, top-

lu iş sözleşmesiz işçi çalıştıran Tez 
Trans adında bir rmaya vermiştir. 
Yeni ihaleyi alan rma sendikamız 
üyesi 1  işçiyi işten atmıştır.

Santa Farma’nın bu tutumu sen-
dikamız tarafından kabul edilemez 
bir durumdur. İşverenin ve ihaleyi 
alan rmanın bu haksız ve hukuk-
suz tutumu karşısında 7 Eylül Pa-
z ar t e s i  günü nde n i t i bar e n S ant a 
Farma İlaç Genel Müdürlüğü önün-
de Direniş Çadırı kurduğumuz dire-
nişimiz devam etmektedir.

Kurban Bayramının ikinci günü 
Santa Farma İlaç Genel Müdürlüğü

Yamanlar’ın korkusuz çocuğu...
Bire bir kavgada da yaşam kavgasında 

da Devrimci Kavgada da gözünü budaktan 
esirgemeyen, sonunu düşünmeyen 
K ah r am an...

Ayhan Yoldaş’ı, ösemi illeti 19 günde 
aramızdan aldı.

Dostlarına-Yoldaşlarına güven veren 
insancıl yüreği  düşmanlarının korkulu 
rüyasıydı. Kavgadan kaçmaz, geri durmak 
ne d i r  bi l m e z di .

İşçi Sınıfı davasında da korkusuz 
ve ataktı. Birlikte çalıştığı Belediye 
işçilerinin önderiydi.

Devrimci Kavgada da en öndeydi. Tam 
bir eylem adamıydı, görev adamıydı.

Kısacık ömrüne mücadele dolu bir 
yaşam sığdırdı.

Burdur Ağlasun İlçe Yöneticimiz ve 
İzmir 2. Bölge Milletvekili adayımızdı.

Anısını Halkların Kurtuluş Davasında 
Yaşatacağız.

Halkın Kurtuluş Partisi
G en el M erkezi

Ayhan Kaya Yoldaş’ı Devrimci Kavgamızda Yaşatacağız!

Dünya Sendikalar ederasyonu (DS )’den Suriye Halkına Destek

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti Şam’da 
13- 14 Eyl ül  2015 t ar i hi nde , Dü nya S endikalar 

ederasyonu S , luslararası Arap Sendi-
kaları ederasyonu AT  ve  S uriye S en-
dikaları Genel ederasyonu G T  öncülü-
ğünde Terörizme, Ambargolara, mperya-
list Müdahalelere ve konomik Yaptırımlara 
Karşı Suriye alkı ve İşçileri ile ayanışma 
Konferansı  yapıldı.
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Santa arma 
Direnişçileri 

Kurban Bayramına 
Direnişle girdiler

H alk düşmanı Tayyipgiller, 
gerici siyasi eğitim politi-
kaları sonucu uygulamaya 

koydukları   sistemi ile cen-
net ülkemizin en ücra köşelerine 
kadar yaydıkları imam hatip okul-
larının sayılarını her geçen gün ar-
tırmaktadırlar.

Mustafa Kemal önderliğinde 
Birinci Kuvayimilliyecilerin em-
peryalistlere karşı kazanmış oldu-

ğu ilk zaferle kurulan Cumhuriye-
timizle birlikte eğitim kısmen de 
olsa laik bir nitelik kazanmıştır. 
Bu laik eğitim sistemi, Köy Ensti-
tüleriyle toplumun aydınlanmasını 
hede emiş ve bir hayli yol kat et-
miştir.

Emperyalizmle bağını kopa-
ramayan Cumhuriyet, Tefeci-Be-
z i r g â n S e r m aye -
nin  ayak oyunlarıyla
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Batıkent’te
Gerici Eğitime

izin vermeyeceğiz

D SK Nakliyat ş Sendikası’nın
Basına ve Kamuoyuna 

Duyurusu:
Sendikamızın eleştiri ve önerileri 
dikkate alınmadan yayımlanan 
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç 
Bildirgesine katılmıyoruz
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