
Bildiğimiz gibi, Sosyalist Kamp’ın 
dağılışından ve Sovyetler’in çö-
küşünden sonra özellikle Putin’le 

birlikte Rusya da emperyalist bir dev güç 
olarak dünya sahnesine çıkmış durumda-
dır.

Hatta, Çin de kerte kerte kapitalizme 

geçerek Çin Kızıl Ordusu’nun yayın or-
ganında da açıkça belirtildiği gibi artık 
sosyalist olmaktan çıkmış, yine dev bir 
kapitalist ve hatta emperyalist bir güç ha-
line gelmiştir. 

Bunlar AB-D Emperyalistlerinin 
BOP Planı çerçevesinde Libya saldırı-
sında daha yeterli emperyalist deneyime 
ulaşmadıkları için halkımızın “bedavaya 
gitti” deyişi kapsamında Batılı emperya-
listlere destek vermişler, hizmette bulun-
muşlardır. Güvenlik Konseyi’nden ABD 

Emperyal is t le-
rinin ve onların 
N AT O ’ s u n u n 
Libya saldırısına 
verilen onayın al-
tında bunların da 
imzaları vardır. 
Fakat yurtsever 
Muammer Kad-
dafi Yönetiminin 
çökertilip Lib-
ya’nın bir yağma 
sofrasına dönüş-
türülmesi süre-
cindeyse bunların 
payına hiçbir şey 

düşmemiştir. Zengin Libya petrolleri 
Amerikan, İngiliz ve Fransız Emperya-
listleri arasında paylaşılmıştır.
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Yargının AKP’nin hukuk bürolarına 
dönüştürüldüğü şu günlerde gazetem-
ize açılan davalara ve cezalara bir yenisi 
eklendi. Gazetemize “hakaret” suçla-
masıyla 10 bin TL’lik manevi tazminat 

cezası verildi. 

Başyazı

8’de

Ha gayret... Bunlar alçak oğlu alçak!

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, Rus füzesinin 
düşürülmesi sonucu bölgedeki son durumu değerlendirdi. 

Suriye’deki son gelişme üzerine

Kurtuluş Partisi 
Gençliği, yeni yağma, 
sömürü ve savaş poli-
tikaları için Antalya’da bir araya gelen G20 emperyalistlerini yaptığı eylemlerle protes-
to etti. Antalya’da havaalanında ilk eylemi gerçekleştiren Kurtuluş Partisi Gençliği “kuş 
uçurulmayan” şehirde gerçekleştirdiği diğer eylemlerde de “Katil Amerika Ortadoğu’dan 
Defol”, “Yankee Go Home” diye haykırarak bu topraklarda emperyal-
izme karşı olan ve mücadele edenlerin olduğunu bir kez daha gösterdi.

4’te

Mirabel Kardeşlerden Doktor 
Aynur Dağdemir’e saygıyla

10’da

Ortaçağcı iktidarın zulümleri
bizi asla sindiremez, yıldıramaz

8’de

Tarih ve kültürde 
emperyalist imha

16’da

HKP Savaşıyor Kıvılcımlı Yaşıyor!

11’de

3’te

Kurtuluş Partisi olarak, 
29 Kasım 2015 Pazar 
günü Türkiye Devri-

mi’nin teorik ve pratik önderi 
Hikmet Kıvılcımlı’yı andık. 
Maltepe Türkan Saylan Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirilen 
anmamıza katılım oldukça yo-
ğundu.

HKP İstanbul İl Örgütü 

Yöneticisi Naile Koç’un açı-
lış konuşmasının ardından 
Partimizin tanıtıldığı sineviz-
yon gösterimi gerçekleştirildi. 
Daha sonra Genel Başkanımız 
Nurullah Ankut tarafından bir 

konuşma yapıldı. Konuşması-
na Tahir Elçi’nin katledilme-
sini kınayarak başlayan Nu-
rullah Ankut, “Elçi, Kürtlerin 

yüzde 90’ı bölünmek istemiyor 
dediği için, BOP’a karşı oldu-
ğu için katledildi. Tetikçinin 
kim olduğunun önemi yok. O 
kurşunu attıran AB-D Emper-
yalizmidir.” dedi.

MİT TIR’larıyla Suriye’de-
ki cihatçılara silah taşınmasını 
açığa çıkaranlardan biri olan 
Can Dündar tutuklanmasına da 

değinen Ankut, bu olayı ulus-
lararası mahkemeye taşıyan 
tek partinin HKP olduğunu 
söyledi.

Tayyipgiller, gerçek 
Müslüman 

değil
Nurullah An-

kut, Tayyipgille-
rin kaçak sarayına 
atıfta bulunarak, 
Hz. Muhammed’in 
toprak bir evde 
oturduğunu, hurma 
lifinden bir yastık, 
bir hasır ve ibrik 
dışında bir şeye 
sahip olmadığını 
vurguladı.

Emek ile 
emekçi farkını 
anlatamadık

Konuşmasının devamında 
Türkiye soluna 50 yıldır emek 
ile emekçi arasındaki farkı bile 
anlatamadıklarını dile getiren 

Ankut, emeğin değer anlamına 
geldiğini, her değerin, her mad-
denin kristalize olmuş metanın 
olduğunu buna ise Parababala-
rının karşılığını vermeden sa-
hip olduklarını belirtti. Ankut, 
“Sosyalistler, emeği değil onu 
üreten emekçiyi savunurlar. 
Yani emek platformu değil 
emekçi platformu olmalı” diye 
konuştu.

Kültür merkezi 
komünistleri

Aydemir Güler’in seçim-
den sonra “Aydınlık olan tek 
şey KP’nin oylarıdır” demesi-
ne dikkat çeken Nurullah An-
kut, “Bizi de mi karanlık gö-
rüyor? Nasıl aydınlandın hafız, 
söyle biz de aydınlanalım. Laf 
söylemiş olmak için içeriksiz, 
analizsiz konuşarak devrimci 
önder olunmaz” dedi. 

Erdoğan Dava Açtı 
Gazetemize 

tazminat 
cezası

7’de

Bölünmeye karşıyım diyen 
gerçek İnsan Hakları Savu-
nucusu Tahir Elçi karanlık 

bir saldırıyla hayatını kaybetmiş-
tir. Bu arada bir polis memuru da 
hayatını kaybetmiştir. Ayrıca sivil 
halktan yaralılar da vardır.

Çatışmalarda tarihi eserlerin, 
özellikle de Diyarbakır’daki dört 
mezhebi temsilen 4 ayaklı 500 
yıllık tarihi minarenin zarar gör-
mesini-hasara uğramasını protesto 
eden son derece insani, barışçıl bir

Aktroller son olarak TRT’de 
yaptığı Seçim Konuşmaları 
sonrasında sosyal medyada 

“HKP’li Dayı” olarak tanınan ve bü-
yük ilgi gören, takdir toplayan Genel 
Başkanı Nurullah Ankut’u en büyük 
düşman ilan ederek hedef gösterdi. 
Aktroller, “AK GENÇLİK” isimli 
facebook sayfasında “Ne Ergene-
kon, ne HDP, ne Paralelciler. İşte 
en büyük düşmanımız, HKP denen 
partinin komünist başkanı. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve başbaka-
nımız hakkında Uluslararası Ceza 
Mahkemesine suç duyurusunda 
bulunan partinin başkanı...” yaza-
rak Nurullah Ankut’u hedef gösterdi.

Aktroller 
HKP’li Dayı’yı 
hedef gösterdi

9’da

Türk ve Kürt 
Halklarının 

kardeşliğinin 
savunucusu 

Tahir Elçi
haince katledildi

5’te

Kurtuluş Partisi Gençliği Antalya’yı G-20’ye dar etti

Geçit yok isyan var
emperyalizme karşı!

2’de

AKP’nin HKP’ye 
seçim hediyesi

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut hakkında 
“şikayetçi” Efkan Ala ile 

“mağdurları” Tayyip Erdoğan, 
Ahmet Davutoğlu, Hakan 

Fidan’a hakaretten dava açıldı.

HKP,  meraları 
Parababalarının 

talanına açan 
yönetmeliğin 
yürütmesinin 
durdurulması 

için mahkemeye 
başvurdu. 

Mera Yönetmeliğine 
durdurma talebi 

6-7’de

2’de



2 ıl    Sayı     Aralık 

 

açıklamanın hemen bitiminde hedef seçile-
rek yani nişan alınarak başından vurulma-
sı ve hayatını kaybetmesi bizler açısından 
daha da üzücü olmuştur.

Böylesine duyarlı ve halkların kardeş-
liğini içtenlikle savunan insanların bu tür 
saldırılarla katledilmeleri Türk ve Kürt 
Halkı açısından büyük bir kayıptır.

Fakat ülkemizi Suriyeleştirmek, 
BOP-Yeni Sevr planı çerçevesinde parça-
lamak isteyenler böyle içtenlikli, dürüst 
insanlara düşmandır. Onların hainane ama-
cının gerçekleşmesi için böyle insanların 
yok edilmesi öngörülmektedir.

AB-D Emperyalistleri ve bölgedeki iş-
birlikçileri bugüne kadar olduğu gibi akan 
bu masum kanların da suçlusudur, sorum-
lusudur.

Tahir Elçi’nin ailesine, sevenlerine ta-
ziyelerimizi bildiriyor, sabırlar diliyoruz. 
Tabi  aynı zamanda da hayatını kaybeden 
polis memurunun da ailesine taziyelerimizi 
iletir, sabır dileriz.

Hep söylediğimiz gibi, yazık ki böyle-
si acı olayların ve Türk ve Kürt Halkının 
özellikle genç evlatlarının kanının akma-
sının AB-D Emperyalistleri Ortadoğu’da 
olduğu sürece sonu gelmeyecektir.

Bu sebeple biz gerçek devrimcilere dü-
şen birincil görev, insanlığın başdüşmanı 
ABD ve AB Emperyalistlerini ülkemizden 
ve bölgemizden defetmektir.

Zor olsa da bu görevimizi de başara-
cağız. Hem Halkların Kardeşliğini hem 
de Sosyal Kurtuluşlarını sağlayacağız. 
2 .11.2015
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üpheli  İbrahim Karagül Yenişafak 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Suç   Anayasayı ihlal m. 09

İhbar ve eyanlarımız
11.11.2015 tarihinde, aynı zaman-

da Yeni afak gazetesinin Genel Yayın 
Yönetmeni de olan İbrahim Karagül, 
köşesinde, “ üyük yuncu Geri 
D nüyor” başlıklı yazıda “Cumhuriyet 
eçiş süreci, yeni bir tarih başlıyor” 

bölümünde “Sadece siyasilerimize de
il, sadece ekonomi kurmaylarımıza ya 

da dışişleri kadrolarımıza de il, med
yasından sivil toplum kuruluşlarına, 
entelektüellerinden dini nderlerine 
ama en çok da bu siyasi aklın ncüle
rine tarihsel bir sorumluluk düşmekte
dir... Haçlı Savaşları Anadolu Selçuklu 
devleti, Mo ol İstilası smanlı, irinci 
Dünya Savaşı Cumhuriyet  Devam 
eden süreç... . yüzyıl bizim için don
durulmuş bir tarihti ve buzlar ç züldü. 
Cumhuriyet bir eçiş süreciydi. eni 
sıçrama a ramak kala bu kadar büyük 
saldırıların bize y nelmesi yüzyılların 
hesabıdır. İşte şimdi biz bu hesabı ya
panların de terini dürüyoruz, yirminci 
yüzyıl parantezini kapatıyoruz. eni bir 
tarih başlıyor. üyük oyuncu eri d n
dü. arih de iştirecek bu iradeye sahip 
çıkmak boynumuzun borcudur ” şek-
linde ifadeler kullanmıştır. http .
yenisafak.com yazarlar ibrahimkaragul
buyuk-oyuncu-geri-donuyor-202294

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
“ İ İNCİ K S M Genel Esaslar . 
Devletin şekli MADDE  ürkiye 
Devleti bir Cumhuriyettir.” der. Ancak 
suç konusu yazıda da açıkça görüldü-
ğü gibi şüpheli açıkça Cumhuriyetin bir 
geçiş süreci olduğu, büyük saldırıların 
kendilerine yönelmesinin yüzyılların 
hesabı olduğu ve bu hesabı yapanların 
defterinin dürüleceği ifade edilmiştir. 

üpheli yazının bütünlüğü içerisinde de 
M. Kemal’lerin  düvele karşı dünyanın 
ilk başarılı Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’nı vererek, Saltanatı ve Hila eti 
ortadan kaldırarak kurduğu Cumhuriyet 
yönetimine düşmanlığını, bu yönetimin 

kaldırılacağını, bu iradeye sahip çıkmanın 
kendilerinin boyunlarının borcu olduğunu 
ifade etmektedir.  

Bir gün önce 10 Kasım 2015 tarihinde 
ise benzer bir haber de Akit gazetesinin 
televizyonunda yayımlanmış ve toplum-
da büyük infial uyandırmıştır. O haberde 
de “Musta a Kamal yıllar nce bu ün 
ldü. Zulüm 1938’de son buldu.” şeklin-

de yazıyordu ekranda.
İki olay da aynı yayın çizgisine sa-

hip Ortaçağcı gerici düşüncelerin nere-
lere varabileceğini açıkça göstermekte-
dir. Nitekim ülkemiz son dönem adım 
adım, 92 yıl önceki atalarımızın bize 
yadig rı Cumhuriyet’ten uzaklaştırılı-
yor. Antiemperyalist ve Anti eodal 
Kurtuluş Savaşı’mızın izi tozu silinme-
ye çalışılıyor. Kanla kazanılan toprakları-
mız, AB-D Emperyalistlerine, onun yerli 
işbirlikçilerine açılıyor.

Bağımsızlıklarını kazanmalarına 
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızla 
örnek olduğumuz, destek sunduğumuz 
Mazlum Ortadoğu Halkları bugün pa-
ramparça edildi AB-D Emperyalistleri 
tarafından. AB-D Emperyalistlerinin “bin 
ülkeli bir dünya”yı gerçekleştirmek için 
Halkların önüne askeri, ekonomik, casus 
gücüyle koyduğu BOP, GOP planının ya-
şama geçmesidir sınırların yeniden dizayn 
edilmesi. e bunun için yöneticilerimiz 
AB-D Emperyalistlerine yardım ediyor, 
destek sunuyor.

Ancak son dönem yaşanan acılar, kat-
liamlar, ölümler, dökülen gözyaşları sıra-
nın bize geldiğini göstermektedir. Bütün 
yaşananlar ve bundan sonra yaşanacaklar. 

lkemizin parçalanarak en az üçe bölün-
mesi yani Suriyeleşmesi ve Yeni Sevr in 
hayata geçirilmesi içindir.

İşte suç konusu yazı böyle bir sürecin 
sonucu olarak yazılmıştır bizce.

Gerek Cumhuriyet gerekse Mustafa 
Kemal hakkında tüm bu yazılıp çizilen çir-
kin şeylere karşı Mustafa Kemal, 29 Ekim 
tarihinin anlamını soran Fahrettin Altay’a 
şöyle ifade etmiştir C MH RİYET’in 
anlamını

“Mütareke’nin ilk ünlerini hatır
larsın, saray ve hükümet teslimiyeti 
kabul etmişti. Hükümet sarayın saray 
da İtila  Devletlerinin elinin altına ir
mişti, saray bu halinden memnundu’. 

akat ben bunu kabul edemezdim, 
buna karşı koymakla bir çıkış yolunu 
temin ederek bu mazlum milleti tarih 
sahnesinden silmek, ortadan kaldır
mak isteyenlere karşı harekete eç
mek için kendimi vazi eli saymıştım. 
Dünyada tek başımızaydık, akat be
nim inandı ım me k reye benimle be

raber olanlar da ba landılar ve netice 
h sıl oldu. Mütareke  Ekim ’de 
imzalanmıştı, vatan parçalanmış, isti
laya u ramıştı, peki  Ekim ’den 
bizim İzmir’e irdi imiz tarih olan  
Eylül ’ye kadar kaç yıl eçti   
yıl.  Ekim ’te Cumhuriyeti ilan 
ettik. İşte beş yıla sı dırdı ımız büyük 
inkıl p  izim yaşadı ımız şartlara 
duçar olmuş han i milletin tarihinde 
bu vardır  u mazlum millet kendisi
nin hakkı olan yere ulaşmıştır, çekti i
miz sıkıntıların en büyük mük atı işte 
budur. ütün dünya bunu rmüştür. 
Daha da recekleri vardır. eni en 
çok mesut eden hadise bu mazlum mil
letin hak etti i bu yere elmesidir“  
Altay Paşa meraklı ve heyecanlı. arihi 
yaşamış ve yapmış Kuvayimilliye ku
şa ından. nun için Altay Paşa biraz 
daha derinlemesine soruyor. “Neden 
tam  Ekim  ç ün evvel  ün sonra 
da olabilirdi” diyor “Musta a Kemal 
bir an durup ahrettin Altay Paşa’ya 
bakıyor. Sonra elini masaya vurarak  
“Deyiniz ki arihten silinmek istenen 
bir milletin cüdür” diyor.“Altay Paşa 
“Ama bundan hiç s z etmediniz” diye
cek oluyor.“Musta a Kemal yanıtlıyor  
“ vünmek olur, vünmek, benimle be
raber me k reye inananların, milletin 
ordumuzun hakkıdır” e s zlerini bu
rada kesiyor Musta a Kemal ” Yurt 
Gazetesi, 29 Ekim 201

Görüldüğü gibi Mustafa Kemal 
Cumhuriyeti tarihten silinmek istenen bir 
milletin öcü olarak ifade ederken, şüp-
heli ve onun gibi düşünenler ise Mustafa 
Kemal’in ve Cumhuriyeti tarihten silmek 
istemektedirler. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle 
işbu suç duyurusunu yapma zorunluluğu 
doğmuştur.

Sonuç ve İstem  Yukarıda açıklan-
dığı üzere şüpheli hakkında soruşturma 
başlatılarak, iddianame düzenlenip anılan 
maddelerden yargılanmaları ve cezalan-
dırılmaları için kamu davası açılmasını 
vek leten dileriz. 12 11 2015

Suç Duyurusunda Bulunan

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Başkanlığı

V ek i l l er i

            A v u k at  F .  A y h an  E r k an  
        Avukat Ali Serdar ıngı

      Avukat Pınar Akbina

HKP, brahim Karagül’ün umhuriyet 
karşıtı sözlerini yargıya taşıdı

HKP,  Yeni afak 
Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni brahim 
Karagül hakkında 
“Anayasayı ihlal” 
gerekçesiyle suç 

duyurusunda bulundu.

H KP olarak, 1 Kasım Erken Seçi-
mi’ne 5 seçim çevresinde 550 
Milletvekili adayımızla katıl-

mıştık. Seçim sürecinde eşitsiz koşulda 
diğer partilerle yarıştık. Tamamen kendi 
olanaklarımızla yarattığımız seçim mater-
yallerimizle Emekçi Halkımıza sesimizi 
duyurmaya çalıştık. 

Bu arada, ülkenin değişik yerlerinde 
polisin, zabıtanın çeşitli engelleriyle kar-
şılaştık. Gece yarılarında pankartlarımızın 
ipleri kesildi, indirildi. Afişlerimizin üstü 
kapatıldı. Seçim çalışması yapan yoldaş-
larımız gözaltına alındı. Para cezaları ke-
sildi. 

Bunlardan bir tanesi de Gaziemir po-
lisi tarafından İzmir 2. Bölge Milletvekili 
Adayımız Av. Tacettin Çolak’a yazılan 
para cezası idi. Altında Gaziemir Kay-
makamının imzasının bulunduğu bu para 
cezası tamamen keyfi ve Partimizi yıldır-
maya yönelik yasadışı bir işlemdi. 

Zabıtalar tutukları tutanakta  pankartın 
Büyükşehir Belediyesi tarafından pankart 
asmak için yaptırılan direklere asıldığını 
ve kimin yaptığının tespit edilemediğini 

yazdıkları halde, milletvekili adayımızın 
gıyabından ceza yazmışlardı.

Neymiş?
Pankart Gaziemir İlçe Seçim Kuru-

lunun kararlaştırdığı yerlerin dışına asıl-
mış...

Oysa İlçe Seçim Kurulunun aldığı id-
dia edilen karar da Partimize tebliğ edil-
memişti. elhasıl ortada Partimizin seçim 
faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir 
hukuksuz işlem vardı. Hatta bu durum po-
lislerin görevlerinin kötüye kullandıkları-
nın açık kanıtı idi.

Tabi  bu açık yasadışı işleme karşı 
adayımız Tacettin Çolak  hem İzmir Cum-
huriyet Başsavcılığına suç duyurusundan 
bulundu hem de para cezasının ortadan 
kaldırılması için İzmir Sulh Ceza Hakim-
liğine  itiraz etti. 

Suç Duyurusu hakkında Savcılık tara-
fından et hızı ile takipsizlik kararı verildi. 

Para cezasına itirazı inceleyen İzmir 
1. Sulh Ceza H kimliği 19 11 2015 ta-
rihli kararı ile  “s z konusu pankartın 
İzmir üyükşehir elediye aşkanlı ı 
tara ından yaptırılan a ş ve pankart 

asılacak alan olarak belirlenmiş iki di
rek arasına asıldı ı, idari yaptırım ka
rarına dayanak olarak sterilen İzmir 
Gaziemir İlçe Seçim Kurulu aşkanlı
ının  tarih ve  sayılı 

kararının Halkın Kurtuluş Partisi’ne 
tebli  edildi ine dair herhan i bir teb
li at evrakının nderilmedi i, s z ko
nusu eylemin  sayılı Kanunun . 
Maddesi kapsamında da bulunmadı ı” 
gerekçeleriyle Gaziemir Kaymakamlığı 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kararını or-
tadan kaldırdı.

Oldukça güçlü gerekçelerle verilen bu 
karar, benzer uygulamalara emsal teşkil 
edecek niteliktedir.

Böylece Gaziemir Polisinin keyfi ve 
yasadışı işlemi karşısında partimiz hukuk-
sal bir zafer kazanmış oldu.

H K P
zmir l rgütü

zmir Gaziemir polisinin hesabı tutmadı

Selam Olsun Bizden nce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Orhan Melek Demiröz Hamdi Yılmaz

Baştarafı sayfa 1’de

Bilindiği gibi kamuoyunda “MİT 
TIR’ları” olarak bilinen olayda 
Suriye’nin meşru hükümetine kar-

şı savaşan ve Suriyeli de olmayan, oradan 
buradan devşirme Ortaçağcı güruha silah 
göndererek savaş suçu işledikleri nedeniy-
le R. Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, 
Hakan Fidan ve Efkan Ala’yı CM’ye 
şik yet etmişti Partimiz.

luslararası Ceza Mahkemesi CM  
de başvurunun kayda alındığını bildirmişti 
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’a. Ay-
rıca şik yetimizi dayandırdığımız haberle 
ilgili olarak da haberi yapan yayıncının ta-
nık olarak dinlenmek için CM’ye davet 
edildiğini öğrenmiştik medyadan.

ik yetimizle ilgili bu gelişmeler yaşa-
nırken Efkan Ala, CM’ye yaptığımız baş-
vurumuzda kendileri hakkında suç atfında 
bulunmak, delil ve emareler uydurmak, 
hakaret suçları işlendiğini öne sürerek 
0 .0 .2015 tarihinde Genel Başkan’ımız 
hakkında şik yette bulunmuştu.

İfadeye çağrılan Genel Başkan’ımızın 
Çağlayan Adliyesi önünde yapacağı açık-
lama polis tarafından engellenmeye çalı-
şılmıştı. Genel Başkan’ımız, avukatlarımız 
ve üyelerimizin direnciyle engel aşılmış ve 
açıklamamız yapılmıştı. Ardından Savcılı-
ğa çıkılarak CM’ye yaptığımız şik yete 
yeni delilerin eklendiği  şik yetimizi, sa-
vaş suçuyla ilgili iddialarımızı genişleten, 
derinleştirilen 10 sayfalık ifade metni su-
nulmuş ve sözlü açıklamalarla iddianame 
niteliğindeki ifade özetlenmişti. Savcı hu-
zurunda da bir kez daha Efkan Ala ve diğer 
adı geçenler savaş suçlarıyla ilgili hesap-
laşmaya çağırılmıştı.

Savcılık, Efkan Ala’nın bu şik yetiyle 
ilgili olarak  Genel Başkan’ımız hakkında 
TCK’nın 2 1 fıkrasında tanımlanan suç 
atfında bulunmak  suç ve 2 1 1 madde-
sinde tanımlanan “delil ve emareler uy-
durmak” suçuyla ilgili kovuşturmaya yer 
olmadığına karar vermiştir.

Efkan Ala Genel Başkan’ımız hakkın-
da bu suçlamayla yetinmemiş, Genel Baş-
kan’ımızın Çağlayan Adliyesi önündeki 

açıklamasında kendilerini mahkemeler ve 
savcılar önünde hesaplaşmaya davet et-
mesini “tehdit” olarak algılayarak bir şik -
yette daha bunmuştur Genel Başkan’ımız 
hakkında.

05.11.2015 tarihinde de, Efkan Ala’nın 
ilk şik yetiyle ilgili olarak Genel aşkanı
mız Nurullah Ankut hakkında, “şik yet
çi” E kan Ala ile “ma durlar” . ayyip 
Erdo an, Ahmet Davuto lu, Hakan i
dan’a hakaret isnadıyla düzenlenen id
dianame İstanbul İl Örgütüne tebliğ edildi.

İddianame adeta AKP’nin Hukuk Bü-
rolarında kaleme alınmış gibi siyasi değer-
lendirmelerde bulunmaktadır. Suriye’nin 
meşru hükümetine karşı tam da CM’ye 
şik yet edilen kişilerin ağzından çıkan sal-
dırgan, demago ik bir üslupla saldırılmak-
ta, ABD’nin devşirdiği ve AKP’nin de des-
teklediği I İD gibi Ortaçağcılardan oluşan 
ama Suriyelilerden oluşmayan çeteler ise 
övülmektedir iddianamede. Suriye dahil 
tüm Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, mil-
yonlarca Müslüman kanı döken, milyonlar-
ca insanı yurdundan eden, kadınların ırzına 
geçen ABD ve AB Emperyalistleri de, za-
limi mazlum, mazlumu zalim gösteren bu 
siyasi değerlendirmeye tanık gösterilmek-
tedir iddianamede.

Hodri meydan Savcı  
Bakalım Tarih hangimizi suçlu bula-

cak...
Dünyanın başhaydudu ABD ile onu tüm 

suçlarına ortak olan AB Emperyalistlerinin 
ve Tayyipgiller gibi yerli işbirlikçilerinin 
Tarihin ve dünya haklarının nezdinde insan 
soyunun en zalim, en gaddar, en sömürücü, 
en talancı ve en katil suçlular olarak hüküm 
giyeceğinden adımız gibi eminiz. 

Halkız, Haklıyız, enece iz  
05.11.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
G en el  M er k ezi

AKP’nin HKP’ye seçim hediyesi

http://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/buyuk-oyuncu-geri-donuyor-2022946
http://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/buyuk-oyuncu-geri-donuyor-2022946
http://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/buyuk-oyuncu-geri-donuyor-2022946


     3ıl   Sayı     Aralık 

zelleştirmede son perdeye 
doğru...

A KP iktidarı, son 1  yıldır yaptığı 
Özelleştirmelerle yetinmiyor. Ha-
bire kalan Kamu Mallarını Özel-

leştirmek için takvim açıklayıp duruyor. 
Yani Özelleştirmelere son hız devam edi-
yor. imdi yeni takvim açıklıyor “Yeni” 
Hükümet.

Peki elde ne kalmış?
Milliyet Gazetesi’nde sanki ilk kez 

yapılıyormuş gibi ve sanki bir marifetmiş 
gibi duyurulan habere göre “Devlet  
yılında büyük bir zelleştirme hamlesine 
hazırlanıyor”muş. 

“  bütçe rakamları ve zelleştir-
me İdaresi verilerine re devletin zel-
leştirme pro ramında  kuruluş bulu-
nuyor”muş. “ unlar arasında o aziçi 
K prüsü, atih Sultan Mehmet K prü-
sü, Milli Piyan o idaresi de var”mış. “( ...)  

unun yanı sıra, zelleştirme kapsamın-
da  taşınmaz,  tesis,  liman,  
otoyol,  bo az k prüsü ile şans oyunları 
lisans hakkı da yer alıyor. Gelecek yılın 
bütçesinde de ,  milyar lira zelleştir-
me eliri hede eniyor”muş. http .
milliyet.com.tr bogaz-kopruleri-ve-mil-
li-piyango ekonomi detay 2151 1 defa-
ult.htm?Sho PageSkin 1

Önce burada bir duralım. “Boğaziçi 
Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü” 
ve de “10 otoyol”, Özelleştirilecekler ara-
sında sayılıyor. Bu demektir ki “devlet” 
en büyük gelir kaynaklarından birinden de 
vazgeçiyor.

Kanıt mı?
“Devletin kasasına k prü ve otoyol-

lardan ilk  ayda eçti imiz yılın aynı 
d nemine re yüzde  artışla  mil-
yon lira irdi. u elirden  milyon 
lira ile aslan payını otoyollar aldı. Son  
yılda elirleri ve eçen araç sayısı yüz-
de  oranında artan otoyollarda en çok 
yo unluk ise İstanbul Mahmutbey işe-
lerde yaşanıyor. aşka bir alternati  ol-
mayan bu işenin elirleri katlanırken, 
... ” diye devam ediyor 21 Ağustos tarihli 

Hürriyet’teki Ceyhun Kuburlu’nun haberi. 
Yine C. Kuburlu’nun haberine göre, gişe-
ler devlet için “altın yumurtlayan tavuk” 
durumunda.

İşte “devlet”, yani AKP Hükümeti, Pa-
rababalarına bir yıllık mı olur artık, iki yıl-
lık mı geliri karşılığında peşkeş çekecek bu 
kamu mallarını. ardır bu “altın yumurtla-
yan tavuk”tan sebeplenecek yandaş. Cen-
giz, Kolin, Çalık, Limak... Hangisi olursa 
artık...

Milliyet’in haberine göre Özelleştirile-
cek diğer kamu malları da şunlarmış

“ akın d nemde zelleştirme ihalele-
ri ile dikkati çekecek alanlardan biri li-
manlar olacak. Derince Limanı’nın  

milyon dolar bedelle  yıl için zelleş-
tirilmesiyle hız kazanan süreçte, elecek 
yılın ikinci çeyre inde de İzmir ük ve 
İzmir Kruvaziyer Limanlarının ihaleye 
çıkarılması planlanıyor.” Milliyet, agy

Köprüler, otoyollar, limanlar... Burada 
da duralım biraz

“ ürkiye Denizcilik İşletmeleri A ’ye 
Dİ  ait Güllük İskelesinin yat  lima-

nına d nüştürülmesi kaydıyla işletme 
hakkının verilmesi y ntemiyle  zelleşti-
rilmesine ilişkin ihalenin hazırlık çalış-
maları da büyük lçüde  tamamlanmış 
durumda. 

“Liman zelleştirmeleri kapsamın-
da Çanakkale Kabatepe ve G kçeada 
Kuzu  Limanlarının imar planı çalışma-
ları da devam ediyor. Pro e tamamlandı-
ında mevcut  Kabatepe Limanı üçlen-

dirilerek, Kuzu Limanı ise G kçeada’da 
deniz turu  aaliyetlerinin eliştirilmesi-
ni teminen, yat ve yolcu limanı şeklinde 
yeniden  düzenlenerek  yılında iha-
leye çıkarılacak. 

“ Dİ ekirda  Limanının imar ça-
lışmaları zelleştirme üksek Kurulu-
nun  K  onayına sunulma aşaması-
na elirken, buranın  yılında iha-
leye  çıkarılması hede eniyor.” http

.kaptanhaber.com HABER 409 1
ozellestirmede-gozler-limanlarda-olacak.
html

Derince’den İzmir’e, Güllüce’den Ça-
nakkale’ye, Gökçeada’dan Tekirdağ’a ka-
dar limanlar da peşkeş çekiliyor.

Bir zamanlar Cumhuriyetin ilk on yı-
lında, 19 0’lu yıllarda  “ ’uncu ıl Mar-
şı”nda söylendiği üzere  “Demir a larla 
rdük anayurdu d rt baştan” denilen 

Demiryollarında durum ne?
Orada Özelleştirme yok. Ama durun, 

sevinmeyin hemen... Orada ne var?
Serbestleştirme
O ne?
O, Özelleştirmenin başka adı. Başka 

aldatma sözcüğü. Başka versiyonu. Başka 
biçimi...

Yani?
laştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı DHB  tarafından hazırlana-
rak 1 Mayıs 201  tarihinde yürürlüğe gi-
ren “ ürkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkındaki  Sa-
yılı Kanun” ile Demiryolları da özelleştiri-
lecek, pardon serbestleştirilecek

“ ürkiye demir yolu sekt ründe 
nemli bir adım  Serbestleşme

“Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
(DTD) Yönetim kurulu Başkanı Özcan 
Salkaya: yelerimiz, demir yolu ulaştır-
masının serbestleşmesi sonrasında ken-
dilerine ait lokomoti , va on ve personel 
ile yük ve yolcu tren işletmecili i yapa-
bilecek...”

Yanisi bu. Devlet altyapıyı, işin en zor 
kısmını yapacak, DTD yeleri de aslan pa-
yını alacak

Gerçekten de öyle. Ha Hoca Ali, ha Ali 
Hoca. İkisi de aynı. Ha Özelleştirme ha 
Serbestleştirme. İkisi de aynı kapıya, daha 
doğrusu aynı sonuca  Kamu Mallarını peş-
keş çekmeye çıkar.

Gel de Demirel’i hatırlama şimdi. Ne 
demişti Morrison Sülü?

“ a mı bunun başka izah tarzı?..”
Yok ..
Bu arada bir aldatmaca daha yapılıyor  

Yapılan bu serbestleştirme işinin gerekçesi 
ne biliyor musunuz?

Hürriyet Gazetesi’yle birlikte verilen 
ve MPG DM adlı şirketin çıkardığı 1  
Kasım tarihli ekteki bilgiye göre

 “ CDD’nin kamuya yükü”nü 

“azalt”makmış.
2015-201  yıllarını kapsayan Orta a-

deli Program O P ’de yer alan hede er-
den birisi de  TCDD’nin Yeniden Yapılan-
dırılması olacakmış.

Bu nasıl sağlanacakmış?
Yukarıda da aktardığımız gibi  demir-

yolu ve yük taşımacılığı özel demiryo-
lu işletmelerine açılacakmış. Böylece de 
TCDD’nin kamu üzerindeki yükü azaltıla-
cakmış...

Bak bak bak .
Nasıl da kamuyu düşünüyorlarmış da 

haberimiz yokmuş. Az kalsın haksızlık ya-
pacakmışız AKP hükümetine

Ha bu arada, “Kamu İktisadi eşeb-
büsü Kİ  Mevzuatı, de işen şartlara 
uy un şekilde yenilenecek”miş.

Ne yapılacakmış?
1- “S z konusu teşebbüslerde ba ım-

sız denetim uy ulaması etkin bir şekilde 
yürütülecek”miş.

imdi dikkatle dinleyin
2- “Kİ ’ler sosyal amaçlı ve kamu 

yararına aaliyetler için mümkün oldu-
unca revlendirilmeyecek”lermiş.

Hem Kamu Malı olacak, hem de “sos-
yal amaçlı” ve “kamu yararına faaliyetler 
için mümkün olduğunca görevlendirilme-
yecek”ler

“ u ne yaman çelişki anne” deyip ha-
tırlanmaz mı rahmetli, namuslu ozanımız 
Ahmet Kaya şimdi

e Ahmet Kaya devam eden dizelerde
“Kurtlar so rasına düştüm” demez 

mi, tam da bu olayı anlatırcasına...
Gerçekten de “kurtlar so rası” bu 

sofra. Yağma Hasan’ın böreği gibi, kapa-
nın elinde kalıyor Kuvayimilliye yadig rı 
Kamu Malları... Ne acı... Ne acı...

Devam edelim mi?
Milli Piyango, 49 tesis ve 2  taşın-

maz...
Ha... Taşınmaz deyince, şu ana kadar da 

yani 19  yılından bu yana 1  taşınmaz 
da satılmış. imdi sıra kalanlardan 2 ’ün-
deymiş.

Başka?..
Can sağlığı diyeceğiz ama o da değil...
“Gelecek d nem zelleştirme pro ra-

mında, elektrik üretim tesisleri de nem-
li yer tutacak”mış.

“ u santrallerin zelleştirilmesine 
kurulu ücü küçük akarsu santralleriyle 
başlanılmış. ’te toplam  me avat 
kurulu ücündeki  santralin, ’te 
toplam .  me avat kurulu ücündeki  
santralin zelleştirme işlemleri tamam-
lanmış.” “ oplam kurulu ücü .  me-
avat olan  santralin ise devir çalışma-

ları sürüyor”muş.
Ha gayret  Kalmış geriye  tane. O da 

iş mi ÖİB için... Bulur peşkeş çekecek yan-
daş. Sürüyle nasılsa...

Geriye bir şey kaldı mı?
Onu bilmiyoruz. O şairin, pardon dev-

letin karnında...
Bir bildiğimiz daha var
Doğal zenginliklerimizin de bu kurtlar 

sofrasından, bu Yağma Hasan’ın böreğin-
den nasibini fazlasıyla aldığı...

Örnek mi?
O kadar çok ki... Hangisini sayalım... 

Ama yine de somut bir örnek verelim ki 
sözlerimiz kanıtsız kalmasın. AKP Hükü-
metine iftira ediyor olmayalım...

“Pamukkale satıldı ”
“Eski Hierapolis kenti, toplam  

metre uzunlu unda,  metre eniş-
li inde ve  metre yüksekli indeki 
beyaz “kalenin” üzerine inşa edilmişti. 
Pamukkale, Denizli nin  km uzaktaki 
merkezindeki vadinin karşı tara ındaki 
tepelerden rülebilir.  km yakı-
nında Laodikya antik kenti bulunur.  
km ilerisinde ise uluslararası bir ter-
mal merkez olan Karahayıt k yü var-
dır. Pamukkale UNESC  tara ından 
belirlenen Dünya Miras Listesi’nde yer 
almaktadır. ravertenler rsel zen inli-
in yanı sıra...” diye devam ediyor iki-

pedia.or  internet sitesi.
Yani sularıyla, travertenleriyle, doğal 

güzellikleri ve Antik Kenti’yle Dünya-
ca ünlü Pamukkale ve Antik Hieropolis 
Kenti’nin bulunduğu ören yerleri satılıyor. 

Tarihi, kültürel zenginliklerimiz 
ve sağlık kaynağımız kısacası sa-
tılan yerler.

 “Dünyaca ünlü ren yeri 
Pamukkale ve Hieropolis, Kül-
tür ve urizm akanlı ı tara-
ından  Aralık ecesi İl zel 

İdaresinden alındı. akanlı-
ın işletme hakkını devretti i 
ilkent Holdin  işçi kıyımına 

başladı.” Yurt Gazetesi, Adem 
Sarıkaya,  Ocak 2014

Gördüğümüz ve hep bildi-
ğimiz gibi, Özelleştirme  İşsiz-
lik-Taşeron çalıştırma ve Sen-
dikasızlaştırma demektir aynı 
zamanda. Burada da yanı şey 
gerçekleşmiş.

Sonuç olarak
u ana kadar, yani 19  yılın-

dan 2015 yılına kadar,  milyar 
1  milyon dolarlık özelleştirme gerçek-

leştirilmiş Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ÖİB  tarafından.

2015 yılında da 10.  milyar dolarlık ge-
lir, daha doğrusu peşkeş yapılacakmış yerli 
yabancı Parababalarına.

Ne diyelim?
Ha ayret

zelleştirmenin de 
özelleştirmesini yapıyoruz...

zel ve güzel sektörde de
bir şey kalmadı..

Yukarıda somut bilgilerle anlattığımız 
Kamu Mallarının Özelleştirilmesi büyük 
oranda tamamlandı. e bu kuruluşlar-iş-
letmeler özelleştirildi. Ama orada da du-
rulmadı. Yani kamu mallarını satın alanlar, 

daha doğrusu peşkeş çekilenler, bu işletme-
leri kendileri işletmediler.

Ya ne yaptılar?
Genellikle yabancı Parababalarına sat-

tılar. Bu konudaki haberlerimiz, Kurtuluş 
Yolu Gazetesi’nin değişik sayılarında ya-
yımlandı.

Son bir örnek verelim mi bu konuda?
Bildiğimiz gibi İstanbul Avcılar’daki 

Kumport, Türkiye’nin ’üncü büyük lima-
nıydı. 200  yılında Fiba Holding ve m-
man Devlet Fonu’na satıldı. Yani özelleşti-
rildi. Yani peşkeş çekildi...

imdi ise  China Merchants ile Chi-
na Ocean Shipping Company COSCO  
Group ve Çin’in en büyük devlet fonu Chi-
na Investment Corporation CIC  tarafın-
dan satın alındı.

Bir yandan bu süreç devam ederken, di-
ğer yandan da özel sektör elindeki şirketler 
de, fabrikalar da bu sürece dahil oluyorlar.

Onlara ne oluyor?
Onlar da yabancı Parababalarına satılı-

yor birer ikişer, üçer beşer...
Yani ülkemizdeki ekonomik varlıkların 

aşağı yukarı tamamı İletişim, madenler, 
otomotiv vb. vb...  yabancı Parabalarının 
oldu. Bakınız  Yukarıda agy

Bunun son bir örneğini verirsek
Bilinen-tanınan adıyla lker Grubu, 

“Cola Turka”yı da üreten Yıldız Holding’in 
içecek şirketleri Della Gıda, ahar Su 
ve İlk Mevsim Meyve Suları’nın yüzde 
90’ını 5 milyon liraya aponlara satmış.

Satılan bu şirketlerin markaları ise şun-
lar  Cola Turka, Çamlıca gazoz , Saka Su, 
Sunny, Maltana, Eskipazar, Flores ve Link.

imdi artık her Çamlıca Gazozunu, her 
Saka Su’yu ve Cola Turka’yı içtiğimizde 
Yanlış anlama olmasın. Biz hangi ad al-

tında olursa olsun Kola içmiyoruz.  apon 
DyDo DRINCO’ya akıtacağız paralarımı-
zı...

Ne yazık, ne yazık...
Bu konuda da ne diyelim?
Ha ayret

Dünyanın en kırılgan
ekonomisi...

AKP Hükümetine göre, inanırsan, Dün-
yanın 1 -1 ’nci büyük ekonomisiyiz.

Ama aynı zamanda “Dünyanın en kı-
rıl an  ülkesinden” de biriyiz

Hatta ekonomide gelinen son durumla 
birlikte belki de birincisiyiz.

Türk Lirası, Dolar ve Avro karşısında 
sürekli değer kaybediyor. Dolar TL kar-
şısında  lirayı aştı. Geçtiğimiz günlerde 
.10’u bile buldu. Avro hakeza - .20 ban-

dında dolanıp duruyor.
Dolayısıyla Dünyanın en büyük ekono-

milerinden biri değil, en kırılgan ekonomi-
siyiz.

a mı bunun başka izah tarzı ..
e yine hatırlayalım mı Ahmet Kaya’yı 

şimdi?
“ u ne yaman çelişki anne” diye
Neyse... Ne diyelim?..
Ha gayret  Az kalmış birinciliğe  de-

yip geçelim...

Değişik alanlardaki Dünya 
birinciliklerimiz...

“Euro Stats” ve “Dünya Sa lık r-
ütü H ” verilerinden yararlanılarak 

hazırlanan “Ekonomik kalkınma ve İş-
birli i r ütü ECD ”nin, “ ir a-
kışta Sa lık  Avrupa ” adlı raporuna 
göre

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini göste-
ren en önemli verilerden birisi olan  ebek 

lüm ranlarında yüzde , ’yla Avru-
pa birincisiyiz.

 yaşları arasındaki kadınların 
do um oranlarında da yüzde 2.1 doğur-
ganlık oranıyla Avrupa’nın birincisiyiz.

Tabi  ki Kadın cinayetlerinde nere-
deyse dünya birinciliğini kimseye bırakmı-
yoruz.

Hava kirlili i birinciliğini de kimseye 
kaptırmadık.  ülke arasında en kirli ha-
vaya sahip ülkeyiz...

ütçeden Kişi aşına Düşen Sa lık 
Harcaması en düşük ülke yüzde 5.11’lik 
oranla Türkiye. Gördüğümüz gibi burada 
da birinciyiz. 

Kadınlarda meme kanserine yaka-
lanma riski açısından Türkiye, 100 binde 

9’luk oranıyla 5’inci yani sonuncu oldu. 
Neyse burada sondan birinciliği kimseye 
kaptırmamışız

İş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, 
Dünyada ’üncüyüz, bildiğimiz gibi.

ra k kazalarında da Avrupa 2’ncisi-
yiz.

Türkiye elir da ılımı eşitsizli inde
OECD ülkeleri arasında beşinci durun 
korkmayın , Avrupa’da birinci

İstanbul trafiği, 2 bin 520 adetlik dur-
kalk ortalamasıyla dünyada 50 şehir arasın-
da 2’nci ne yazık ki. Bu alanda da en kısa 
sürede birinciliği almamız gerekiyor.

OECD’ye üye 5 ülke arasında en dü-
şük yaş ortalamasına sahip ’nci ülke-
yiz. 5’inciliğe çıkmamız için  ülkeyi ge-
ride bırakmamız, ya da gerilememiz lazım. 
Ha gayret... diyerek biz bunu da başarırız 
AKP iktidarıyla...

H  sahibi kişiler arasında 5 ülke 

arasında 0’uncuyuz. Bu alanda çaba sarf 
etmemiz gerekiyor demek ki...

Neyse... Bu kadar yeter.
Gördüğümüz gibi AKP Hükümeti, tek 

başına iktidar olduğu 1  yıldan bu yana ül-
kemizi ne hale getirmiş. Elde avuçta bir şey 
kalmamış, kolu kanadı kırılmış, tamamen 
yabancılara bağımlı bir ekonomi...

Yok edilmiş, talan edilmiş bir doğa, 
soyları gitgide azalan hayvan-bitki türleri...

Sonuç olarak
Yeneceğiz, Kazanacağız!
Yerli-yabancı Parabalarına göbekten 

bağlanmış, ekonomisini, tarihini, kültürü-
nü, doğasını, havasını onlara teslim etmiş 
bir ülke halindeyiz.

İçtiğimiz su’dan süt’e, rakı’ya, bira’ya, 
şarap’a  ettiğimiz her tele ondan, her alo 
deyişten, bindiğimiz otomobilden kullan-
dığımız otoyola-limanlara-demiryollarına  
yediğimiz etten pişirdiğimiz bakliyata, 
hayvanlarımızın kullandığı ot’tan saman’a 
velhasıl her alanda ve her şeyde AB-D ve 
diğer büyük Emperyalist ülkelere bağımlı 
bir ülkeyiz.

En son füze sistemlerini Çin’den alma-
ya kalktık, AB-D Emperyalistleri ve NATO 
etmediğini bırakmadı, söylemediği söz kal-
madı ve kesinleşmiş ihaleyi iptal etmek zo-
runda kaldı AKP Hükümeti.

Daha ne diyelim, ne söyleyelim...
Bize bunlardan en ufak bir fayda yok. 

Bunlar ruhlarını, bilinçlerini yerli yaban-
cı Parababalarına satmışlar. Bütün gele-
ceklerini onlara bağlamışlar. urdukları 
vurgunlarla kendilerinin ve sülalelerinin 
geleceklerini fazlasıyla garantiye almışlar. 
Onlar için yerli Parababaları, Tayyipgil-
ler, büyük bürokratlar ve kaderlerini onlara 
bağlamış bir avuç insan için  ülkenin ne 
olduğunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. 
Onlar şimdilik daha fazla mal toplamanın, 
mal küplememin, makam-koltuk sevdası 
sürmenin peşindeler. Bunu da sürekli ola-
rak sürdüreceklerini sanıyorlar. Halkımızı 
Allah’la aldatarak aldıkları yüzde 49,5 oya 
güveniyorlar. Tabi  bir de dediğimiz gibi 
AB-D Emperyalistlerine.

Ama boş güven.
Halkımızın, Halkın Kurtuluş Partisi

önderliğinde zafer kazanınca, o güvendik-
leri AB-D Emperyalistleri, onları satacak-
lar daha önce onlarca kez yaptıkları gibi. 
İran’da İran ahı’na, ietnam’da Nguyen 

an Thieu’ya, Filipinler’de Ferdinand 
Marcos’a, Nikaragua’da Anastasio Somo-
za’ya, Mısır’da Hüsnü Mübarek’e, Tu-
nus’ta Zeynel Abidin Bin Ali’ye vd. yaptığı 
gibi yapacak  fırlatıp atacaklar...

e kurulacak Halk İktidarıyla birlikte 
de bütün bu olumsuz tabloyu tersine çevi-
receğiz. Birinciliklerimiz en iyiler arasında 
birincilik olacak. Sondan değil, en baştan 
birinci olacağız. Atom dahil en güvenli bir 
şeklide kurulmuş, teknolo inin en son sözü 
üretim araçlarına sahip olacağız.

Kuracağız o iktidarı. And olsun ki ku-
racağız.

Değil Ortaçağcı Tayyipgiller, değil yer-
li yabancı Parabaları, değil AB-D Emper-
yalistleri... Hiçbir güç bunu engelleyeme-
yecek.

Tarihte son sözü hep direnenler ve sa-
vaşanlar söyler. Tarihi onlar yapar. İşte biz 
onlarız q

Ha gayret...
“Devlet”, yani AKP Hükümeti, Parababalarına bir 

yıllık mı olur artık, iki yıllık mı geliri karşılığında peş-
keş çekecek bu kamu mallarını. ardır bu “altın yu-
murtlayan tavuk”tan sebeplenecek yandaş. engiz, 

Kolin, alık, Limak... Hangisi olursa artık...

http://www.milliyet.com.tr/izmir/
http://www.kaptanhaber.com/HABER/40977/1/ozellestirmede-gozler-limanlarda-olacak.html
http://www.kaptanhaber.com/HABER/40977/1/ozellestirmede-gozler-limanlarda-olacak.html
http://www.kaptanhaber.com/HABER/40977/1/ozellestirmede-gozler-limanlarda-olacak.html
http://www.kaptanhaber.com/HABER/40977/1/ozellestirmede-gozler-limanlarda-olacak.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hierapolis
https://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Laodikya
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karahay%C4%B1t,_Denizli&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miras_Listesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Van_Thieu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Van_Thieu
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K im mi bunlardan kastımız?
ABD Emperyalistleri ve fino 

köpekleri İngiliz Emperyalistleriy-
le, apon Emperyalistleri. e tabi  diğer 
AB Emperyalistleri.

Bunlar gerçekten insanlık düşmanı.
Bunların kendi aşağılık çıkarları için 

yapmayacakları hiçbir şey, söylemeyecek-
leri hiçbir yalan, uygulamayacakları hiçbir 
hile, dümen yoktur. Yeter ki çıkarları öyle 
gerektirsin...

Sütten çıkmış ak kaşıklar !
İnsanın en temel özelliklerinden birisi 

de meraktır. İnsanoğlu sürekli merek eder. 
e meraklarını gidermek için düşünür, 

araştırmalar ve uygulamalar yapar. İnsan-
lık nereden gelip nereye gidiyor, evren 
nasıl oluştu ve nereye gidiyor vb. sorular 
sürekli gündemindedir.

Bu bütün insanlık için olduğu gibi kişi-
ler için de geçerli bir şeydir. Biz de insanız, 
meraklıyız. Son dönemde merak ettiğimiz 
bir konu vardı  Irak ve Suriye’de en in-
sanlık dışı uygulamalarla, canavarca katli-
amlarla, kadın ticaretiyle-esir pazarlarıyla 
gündeme oturan ve bu ülkelerin toprakları-
nın bir kısmını ele geçirerek “Devlet”liği-
ni ilan eden I İD, üzerleri makineli tüfek, 
doçka, uçaksavar hatta top gibi silahlarla 
donatılmış ve hem personel hem mühim-
mat taşıyabilen ve her türlü arazi koşulla-
rında kullanılabilen çift sıra dizilmiş 4 4 
Mitsubishi, Hyundai ve Isuzu ama özellik-
le Toyota markalı araçlarla gövde gösterisi 
yapıyordu. Ellerinde kara bayraklarla Or-
taçağcı sapık katillerin üzerinde yer aldı-
ğı yüzlerce Toyota vb. araç, bütün dünya 
medyasının gözleri önünde konvoy halinde 
geçit resmi yapıyordu.

Peki I İD bu araçları özellikle Toyo-
to’ları  nereden, kimden alıyordu acaba?

İşte bunu merak ediyorduk. Merak bu 
ya, bizim merak ettiğimizi ABD ve İngiliz 
Emperyalistleri de ediyormuş. Gazetele-
ri okuyunca hele de Odatv’yi okuyunca  
bunu sadece bizim merak etmediğimi-
zi, ABD ve İngiliz Emperyalistlerinin de 
merak ettiğini  öğrendik  Ekim günü 
Odatv’de yayımlanan bir haberden.

Haber, ABD ve İngiliz devletlerinin, 
I İD canilerinin tabi  diğer Ortaçağcı ör-
gütlerin de  yoğun olarak kullandıkları, 
özellikle Toyota marka, 4 4 açık kasa arazi 
araçlarını nasıl elde ettiklerine ilişkin To-
yota firmasına soru yönelttikleri şeklindey-
di. Hatta haberin başlığı da şuydu

“S NUNDA PE İNE D LE
“ U KADA  A’  İD’E 

KİM E Dİ ”
“A D y netimi, İD’in çok sayıda 

oyota marka  araca nasıl sahip ol-
du unun aydınlatılması için rmadan 
bil i talep etti.”

Bu haberi okuyunca yukarıda dedik 
ya  merak en önemli özelliklerimizden 
birisi diye , aklımıza bir sürü soru geldi  
ABD ve İngiliz Emperyalistleri özellikle 
de ABD Emperyalistleri , uzaydan uydula-
rı aracılığıyla, karadan ve denizden döşe-
dikleri kablolarıyla vb. araçlarla, dünyanın 

herhangi bir yerindeki herhangi bir nesneyi 
görebilecek, tespit edebilecek teknolo iye 
sahipler. Öyle ki, araçların plakalarını, in-
sanların yüzlerini bile uyduları aracılığıyla 
tespit edebiliyorlar. e hatta bu tespitleri 
sayesinde, oturdukları yerden yine dünya-
nın herhangi bir yerindeki bir hedefi, uçak-
lardan ve gemilerden attıkları füzeleriyle 
hatta insansız hava araçlarıyla vurabiliyor-
lar. Yani böylesine bir teknolo iye sahipler.

Bir diğer yandan, gelişmiş teknolo i-
leri sayesinde, dünya üzerindeki telli-tel-
siz bütün iletişimi  sabit telefonlardan cep 
telefonlarına, e-postalardan fakslara hatta 
bilgisayarlarımızdaki tuşlara bastığımız 
andaki bütün verileri, bilgileri alabilecek 
teknolo iye sahipler ve bunun kanıtlarını 

her gün görüyoruz. ikileaks Belgeleri, 
bunun milyonlarca kanıtını sundu.

Böylesine ileri bir teknolo iye sahip 
ABD ve İngiliz Emperyalistleri, yüzlerce 
arazi aracının I İD’in eline nasıl geçtiğini 
bilmiyorlarmış ve çok merak ediyorlar-
mış... İşte biz de bunu merak ediyoruz nasıl 
bilmiyorlar, diye... Ama yersen  lokantası 
açıyorlar bu aşağılık emperyalistler. Aklı-
mızla alay ediyorlar... Neyse. Konumuza 
dönelim.

Toyota firmasından bu soruya verilen 
resmi yanıt da şu

“ oyoto’dan ashin ton’a er r 
r ütlerinin araçlarımıza na-

sıl sahip oldukları konusunda 
en u ak bil iye sahip de i-
liz’ yanıtı eldi.

“Sputnik’te yer alan habe-
re re oyota Halkla İlişkiler 
Müdürü Ed Le is tara ından 
yapılan açıklamada, araçların 
askeri amaçlar ya da ter rist 
aaliyetler için kullanabilecek 

ya da modi ye edebilecek ki-
şilere satış yapılmaması için 

rmanın katı kurallar izledi i 
belirtildi. Le is ayrıca, araç-
ların üçüncü kişiler tarafından 
satın alınmasını ya da çalınma-
sını takip edebilecek imk nlara 
sahip olmadıklarının da altını 
çizdi.” http odatv.com bu-ka-
dar-toyotayi-iside-kim-ver-
di-0 10151200.html

Al bir yersen  lokantası 
daha... Bunların hepsi birbirine 
benziyor kaçınılmaz olarak. Aklımızla alay 
ediyorlar bir kez daha.

Gördüğümüz gibi, bakarsanız her şey 
ne kadar resmi. Ne kadar aleni, açık. ABD 
yönetimi talep ediyor, Toyota firması da 
resmi olarak gayet net cevaplar veriyor  
“ er r r ütlerinin araçlarımıza nasıl 
sahip oldukları konusunda en u ak bil-
iye sahip de iliz.” diyerek.

İyi de I İD’in elinde bir değil, 5 değil, 
10 değil yüzlerce Toyota var. Hem de gıcır 
gıcır. İlk kez kullanılan yani ikinci el olma-
yan Toyotalar bunlar. Bu kadar aracın han-
gi ülkeye, hangi bayiye gittiğini, bırakalım 
“katı kurallar izle”yen bir firmanın bilme-
mesini, herhangi bir firma bile bilir. Hem 
de bal gibi ya da zehir gibi bilir. Ama şimdi 
bilmemek işine geliyor. Hatta bırakalım 
koca koca araçları, en ufak bir parçasını, 
vidasını bile takip edebilen bir firmadan 
gelen böyle bir yanıta inanmak mümkün 
olabilir mi hiç?

Olmaz elbette. Olmadığı da zaten 
Odatv’nin fikri takibiyle açıkça ortaya çıktı 
bu haberden birkaç gün sonra. 12 Ekim ta-
rihli haber şöyleydi

“ İD’in elindeki oyota’ların sırrı 
ortaya çıktı

“ akın kim ndermiş
“ on Paul arış ve e ah Enstitüsü, 

İD’in kullandı ı çok sayıdaki oyota 
marka araçla il ili izemi ortadan kal-
dırdı.

“ ...

“Sputnik’in enstitüden yapılan açık-
lamayı aktardı ı habere re, A D 
Dışişleri akanlı ı ve İn iltere hükü-
meti, oyota marka araçları  
yılında eşar Esad y netimine karşı 
savaşan z ür Suriye rdusu’na n-
derdi. Açıklamada, A D Hazine a-
kanlı ı, İD’in elindeki oyota marka 
araçlarla il ili soruyu oyota şirketine 
de il, A D Dışişleri akanlı ı’na n-
dermeliydi. ashin ton, bu konuda 

oyota’ya sorular y nelterek, insanla-
rın İD’in elindeki araçlar hakkında 
A D’den şüphelenmesini en ellemek is-
temiş olabilir’ denildi. http odatv.com
isidin-elindeki-toyotalarin-sirri-ortaya-cik-
ti-1210151200.html

Ron Paul Barış ve Refah Enstitüsü “in-
sanların I İD’in elindeki araçlar hakkında 
ABD’den şüphelenmesini engellemek iste-
miş olabilir” diyerek işi muğlaklaştırıyor, 
belirsizleştiriyor, şüphe bırakıyor insan-
ların bilincinde. Hangi saiklerle hareket 
ederse etsin olayı netçe koymuyor...

Biz netçe söylersek, “olabilir” değil 
“engellemek istemiş”tir ABD yönetimi. 
Çünkü gördüğümüz gibi her şey apaçık, 
gün gibi ortada.

ABD Yönetimi, sözde Toyota’ya soru 
sorarak kendisinin bilgisiz olduğunu, olay-
dan haberdar olmadığını yani sütten çıkmış 

ak kaşık olduğunu söylüyor insanlara. Yani 
yukarıda dediğimiz gibi ya aklımızla alay 
ediyor ya da “yersen” lokantası açıyor...

Bunlar böyledir. Bunlar ellerindeki 
büyük medya gücü sayesinde, artık birin-
ci kuvvet haline gelmiş medya sayesinde 
insanları, kitleleri aldatırlar, kandırırlar. 
Öylesine masum gösterirler ki kendileri-
ni, insanlar inanırlar bunların yalanlarına. 
Bunların kitleleri, halkları kandırması öyle 
çoktur ki hangisini sayalım?..

Irak’ı, “kitle imha silahları var” diyerek 
kurt dalamış sürüye çevirdiler. Böldüler, 
parçaladılar, kanattılar, Irak Halkına çok 
büyük acılar çektirdiler ve çektirmeye de-
vam ediyorlar h l . e bu yalanlar, hileler 
sonucunda da Irak’ın meşru yönetimini 
devirdiler  başta Saddam olmak üzere yö-
netimini alaşağı ederek canice katlettiler. 
Kimini astılar, kimini pusularda vurdular. 
Kimini de h l  arıyorlar...

Ya Suriye? Olayımızın öznesi, konusu 
olan Suriye?

Orada da “Esad diktatördür, halkına 
zulmediyor” yalanını uydurdular. Meşru 
Suriye Yönetimini alaşağı etmek, böylece 
bundan yüz yıl önce İngiliz Emperyalistleri 
tarafından çizilmiş Ortadoğu ve Afrika ha-
ritasını kendi çıkarları doğrultusunda yeni-
den değiştirmek ve kendi aşağılık BOP’la-
rını hayata geçirmek için...

Yani bunlar Karagöz ve Hacivat’taki 
Çıfıt gibidirler  hem vururlar hem de ne 
vuruyorsun be  derler. Bunlar Tarihin gör-
düğü en aşağılık insan türüdür. Bunların ta-
rihi, halkların katledilmesi, soykırıma uğ-
ratılması tarihidir. Bunlar, kendileri dışında 
dünyanın geri kalan ülkelerinin yeraltı ve 
yerüstü servetlerini ele geçirmek, sömür-
mek, yağmalamak, kendi k rlarını katla-
mak için her türlü hile ve yalana başvurur-
lar. Bunlar, Afrika’ya, Latin Amerika’ya, 
Ortadoğu’ya sömürmek için gelirken de 
amaçlarının bu halklara “uygarlık götür-
mek” olduğunu söylüyorlardı. Yani ken-
dileri uygar, diğer halklar vahşiydi onlara 
göre. ygarlık götürülmesi, öğretilmesi 
gerekiyordu onlara. İşte bu yalanlarla kan-
dırdılar halkları.

Ama nereye kadar?
İşte bu olayda da somutça, netçe gördü-

ğümüz gibi yatsıya kadar.
Ne der halkımız?
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Hatta bu olay öylesine somuttur ki, her 

şey apaçıktır. Hangi devlet, hangi firma 
aracılığıyla bu araçları Toyota’ları, Iszu-
su’ları vb.leri  ne zaman, kime satmışlardır 
her şey belgeleriyle ortadadır.

Yani ABD Emperyalistleri de, İngiliz 
Emperyalistleri de, apon Emperyalistleri 
de bu halkları kandırma işinde ortaktırlar, 
işbirliği içindedirler olayın başından sonu-
na kadar.

Ha insan bu olayda bir de neye üzülü-
yor biliyor musunuz?

Sadece emperyalist devletler olsa bu işi 
yapanlar, bir dereceye kadar diyebilirsiniz 
ki, kendi çıkarlarını düşünüyorlar, diye. 
Ama işin bir başka boyutu daha var. Onu 
da araştırmacı gazeteci Soner alçın açığa 

çıkardı. e bu araçların kimler aracılığıyla 
I İD’in eline geçtiğini-geçirildiğini kanıt-
ladı.

“Adı, Abdullah A ar d. 
“Subaydı. ıllarca Güneydo-

u ve rak’ta rev yaptı. aralandı.
“  yılında devlete ve zel sekt -

re “ üvenlik konularında danışmanlık” 
yapmak üzere rak’a itti.  yıl kaldı ı 
bu ülkeyi yakından tanıdı.

“Nisan ’te çıkardı ı ” İD ve 
rak” emzi ayınları  kitabında oyo-

ta meselesini yazıyor
“Malum, İD’in kullandı ı arabala-

rın kahir ekseriyeti oyota.
“Hatta size modelini de vereyim.
“Hemen hepsi d rt çeker çi t ve tek 

kabin’ oyota Hilu  pikap
“Peki nereden eldi bu Hilu -

lar  G kten zembille inmediler ya  Hadi 
Amerika’nın zeplinleri h l  rak sema-
larında dursa, s z yakışır belki, ama on-
lar da yok.

“Kerkük’ten Erbil’e iderken, Er-
bil’e yaklaştı ınızda da  taşın sı ır ara-
balarla dolu oldu unu rürsünüz. u 
arabaların büyük ço unlu u oyota’dır.

“ urası, rak’ın en büyük araç satış 
şirketlerinden birine aittir.

“ irketin sahibi Kürt, şirketin adı da 
Serdar Group’tur.

“ ildi im kadarıyla bu şirkete Ne-
çirvan arzani de ortaktır.

“Sahadan elen bil ilere re, petrol 

karşılı ında  bin araba satmışlar.’
“ abi  bu araçların do rudan do -

ruya ve veya hepsinin İD’e satıldı ı-
nı s ylemek do ru olmaz. Ama İD’in 
araçları ortada. u araçları rak’ta ki-
min sattı ı da

“Sonuçta arada birileri olsun olma-
sın, bu araçların bir şekilde İD’e itti-
ini rak’ta çocuklar bile bilir

“PEKİ  A’LA  KİM SA-

“ oyota  yılında Suriye’ye araç 
sevkiyatını resmen durdurdu unu açık-
larken, say alara aynı tarihlerde dikkat 
çeken bir başka haber düştü.  oyota Pa-
zarlama ve Satış A. .’nin ortaklık yapısı 
de işerek AL  tek patron haline eldi.

“Peki oyotalar’ın distribüt rlü ünü 
yapan tek adres olan bu AL  Grup kim

“AL  Grup’un merkezi, Suriye’deki 

Esad y netimine karşı iç savaşın başın-
dan bu yana cihatçıları destekleyen Suu-
di Arabistan’da. Patronu ise Suudi asıllı 
Abdul Lati  ameel

“Abdul Lati  ameel,  yılında 
oyotaSA’daki yüzde ’lik hissesini, 
 milyon dolar bedelle Sabancı Hol-

din ’den satın aldı. rtado u’nun en 
zen inleri arasında olan Abdul Lati  a-
meel sık sık ürkiye’yi de ziyaret ediyor. 

yle ki ameel’in İstanbul’da lüks bir 
dairesi dahi var.

“AL  Grup oyota’nın Pazarlama ve 
Satış hisselerinin tamamına yakınını sa-
tın alarak adeta tek patron haline eldi. 

oyota Grubu irketleri’nin dünyadaki 
en büyük ba ımsız distribüt rü unva-
nına da sahip olan Suudi AL  Grup, 

 ülkede oyota ve ba lı markalarının 
temsilcili ini yürütüyor.

“ İD’in elindeki oyota araç tartış-
masına bakıldı ında  ülke ze çarpı-
yor  A D, İn iltere, Suudi Arabistan ve 

ürkiye ” Abdullah Ağar, I İD ve Irak, 
Remzi Yayınları, Nisan 2015, s. ...

Gördüğümüz gibi kimin eli kimin ce-
binde belli değil. Daha doğrusu belli. Bal 
gibi belli, zehir gibi belli ama herkes salağa 
yatıyor. ç maymunu oynuyor. Irak’taki 
çocukların bile bildiği gerçeği bilmezlik-
ten, görmezlikten, duymazlıktan geliyorlar.

ABD, İngiliz ve apon Emperyalistleri 
belli. Suudi Arabistan ve Türkiye devletleri 
işbirlikçi. O da belli diyelim. Ya Barzani-
ler?

Kürt Halkı katliamlara uğratıldı I İD’li 
caniler tarafından. Olmadık eziyetler çekti-
ler. Onlara ne oluyor diyelim mi?

Demeyelim.
Artık onlar da belli değil mi?
On yıllardır kaderlerini AB-D Emper-

yalistlerine bağladılar  Barzaniler, Talaba-
niler, şimdi de PKK’ler, YPG’ler.

Onlarınki ar değil k r dünyası. Herkes 
kendi çıkarı açısından yaklaşıyor, pay kap-
maya uğraşıyor. Olan halklara oluyormuş, 
ölüyorlarmış, kadınları tecavüzlere uğru-
yorlarmış, esir pazarlarında satılıyorlarmış 
21’inci Yüzyılda. Kimin umurunda...

I İD’i yaratan ABD Emperyalistleri ve 
diğer Batılı emperyalist büyük devletler 
değil mi, El Kaide’yi de, ÖSO’yu da, El 
Nusra’yı da yaratanların da onlar olduğu 
gibi?

Onlar.
Daha ne diyelim, ne anlatalım? Yeter bu 

kadar
Ama unutmasınlar bu emperyalist dev-

letler, onların sömürücü Parababaları ve 
onların Ortadoğu’da ya da dünyanın her-
hangi bir yerindeki işbirlikçileri

Bu devran böyle gitmez. Halklar il ni-
haye aldatılamaz, kandırılamaz. yanırlar 
ve sizin bu aşağılık pro elerinizi, planları-
nızı, BOP’larınızı, GOP’larınızı başınıza 
geçirirler.

İnanın geçirirler ve mutlaka geçirecek-
ler. Yenecekler ve başta Ortadoğu olmak 
üzere sizi tüm sömürü alanlarınızdan kova-
caklar. Bundan emin olun.

lkemizde de bunu biz başaracağız. 
Demokratik Halk İktidarını kurup Türk ve 
Kürt Halkı olarak bu sömürücüleri, bu iş-
birlikçileri başımızdan defedeceğiz. Yene-
ceğiz onları. Mutlaka yeneceğiz.

Sözümüzdür q

Bunlar alçak oğlu alçak!
D, üzerleri makineli tüfek, doçka, uçaksavar hatta top gibi silahlarla donatıl-

mış ve hem personel hem mühimmat taşıyabilen ve her türlü arazi koşullarında 
kullanılabilen çift sıra dizilmiş  itsubishi, Hyundai ve suzu ama özellikle To-
yota markalı araçlarla gövde gösterisi yapıyordu. Ellerinde kara bayraklarla r-
taçağcı sapık katillerin üzerinde yer aldığı yüzlerce Toyota vb. araç, bütün dünya 
medyasının gözleri önünde konvoy halinde geçit resmi yapıyordu.

Peki D bu araçları özellikle Toyoto’ları  nereden, kimden alıyordu acaba

“Amaçlarına ulaşmak için sade-
ce abluka ve ekonomik baskılar ibi 
nlemler de il, aynı zamanda da n-

leyici savaşlar yapmak, ülkeleri iş al 
etmek, sivil halkı bombalamak, Guan-
tanamo’da yasadışı olarak iş al ettik-
leri üsler ibi toplama kampları tesis 
etmek, masumları kaçırmak ve izli 
hapishanelerine kapatmak, işkence 
yapmak ve her türlü zararı vermekten 
kaçınmamaktadırlar. rak’taki bir-
liklerinin her ün yaptıkları, ilistin 
Halkına soykırım erçekleştirmesi için 
İsrail’e verdikleri destek ve İran’a sal-
dırma tehditleri, bunlara en yakın r-
neklerdir. Güçlü basın kuruluşları her 
ne kadar durumu idare etse de ter riz-
me sebep olan ve bunu uy ulayanların 
da kendileri oldu u aşik rdır. Dünya 
Halkları bu erçe in arkındadırlar.”

Yıllardır AB-D Emperyalistlerinin 
Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği İsrail’in 
zulmü altında inleyen Filistin Halkı başta 
olmak üzere, tüm Ortadoğu Halklarının 
dostuydu Abascal Yoldaş. AB-D Emper-
yalistlerinin Irak İşgaline karşı çıkan bir 
Devrimci Büyükelçi olarak Irak’ı en son 
terk edenlerdendi.

Alçakgönüllüydü, çalışkandı, üret-
kendi, devrimciydi ve gerçek insandı 
Abascal Yoldaş.

Bizim hem yoldaşımız, hem dostu-
muzdu. Sofralarımızı karşılıklı paylaştı-
ğımız ailemizden bir birey gibiydi Abas-
cal Yoldaş.

e Abascal Yoldaş İnsanlığın Kurtu-
luşuna dair umutlarını, Sosyalizme olan 
inancını son nefesine kadar kaybetmemiş 
bir devrimciydi. öyle diyordu “Küba 
Devrimi  ıldır A D Emperyalist-

lerine Meydan kuyor” adıyla düzen-
lenen konferanslarda

“F i del’le ve onun rne iyle, 
C h e’nin edak r ruhu ve zverisiyle, 
Jos e M ar t i ’nin kirleri ve A nt oni o M a -
c eo’nun savaşma iste iyle, asla ba ım-
sızlı ından vaz eçmeyecek bir halkın 
vatanseverli i ve mücadelesiyle eçen 

 yıllık mirasıyla ilerleyece iz.
Küba rne i ile di er Latin Ame-

rika ülkelerinde de yeni umut yolları 
açılmaktadır.

Gelecek Halkların olmaya devam 
edecektir

izler burada dimdik ayaktayız ve 
her zaman oldu u ibi  “Y a V at an  Y a 
Öl m  Yeneceğiz  slo anlarıyla ilerle-
yece iz ”

Abascal Yoldaş’ın nezdinde, bedence 
aramızda olmayan bütün yoldaşlarımıza,  
Türkiye’den Yoldaşları olarak sözümüz-
dür  Mutlaka ama mutlaka insan soyunun 
en büyük düşmanları AB-D Emperyalist-
lerini yenip  İnsanlığın tek bir Sosyalist 
aile olacağı o düzeni eninde sonunda 
kuracağız. İnsan soyunun en büyük düş-
manı AB-D Emperyalistlerini insanlığın 
başına bela olmaktan kurtaracağız. İn-
sanlığın Kurtuluş Mücadelesine kendi 
bedenlerini vakfeden bütün yoldaşların 
ideallerini gerçekleştireceğiz.

Kübalı yoldaşımız, dostumuz Ernes-
to Gomez Abascal’ın anısı, mücadelesi, 
mücadelemizde yaşamaya devam ede-
cektir.

Küba Halkının, rtado u Halkla-
rının başı sa  olsun. 21 Kasım 2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Ernesto Gomez Abascal Yoldaş 
lümsüzdür!

Baştarafı sayfa 1 ’da

http://odatv.com/bu-kadar-toyotayi-iside-kim-verdi-0710151200.html
http://odatv.com/bu-kadar-toyotayi-iside-kim-verdi-0710151200.html
http://odatv.com/bu-kadar-toyotayi-iside-kim-verdi-0710151200.html
http://odatv.com/isidin-elindeki-toyotalarin-sirri-ortaya-cikti-1210151200.html
http://odatv.com/isidin-elindeki-toyotalarin-sirri-ortaya-cikti-1210151200.html
http://odatv.com/isidin-elindeki-toyotalarin-sirri-ortaya-cikti-1210151200.html
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Yine aynı açıklamada Aydemir Gü-
ler’in “Türkiye nereye gidiyor sorusu 
saçmadır. Biz ne yapabiliriz diye sormak 
gerekir.” dediğini belirten Ankut, “Türkiye 
nereye gidiyor diye bakmadan, düşmanın 
mevzilenişini analiz edip ona göre strate-
i belirlemeden yani bu soruyu sormadan 

hangi pratik devrimciliği yapabilirsin. Ben 
bunlara kültür merkezi komünisti diyo-
rum.” dedi.

usya uçağının düşürülmesi 
Tayyipgiller’in en ölümcül 

hatası oldu
Rusya uçağının düşürülmesine de de-

ğinen Nurullah Ankut, “Bu olaydan sonra 
sadece Rus devleti değil, Rus halkında da 
Türkiye’ye düşmanlığı oluşacaktır. Rus-
ya ve Putin çok kindar, bu olayın intika-
mını mutlaka alacaktır. Bu olay AKP’nin 
kendi insiyatifi olamaz AB-D’nin emriyle 
gerçekleştirilmiştir. Rusya hemen PYD, 
PKK ve YPG’yi füzelerle donattı, bırakın 
Amerika’nın peşini benim safıma geçin 
mesa ı veriyor. PKK ve PYD de kararsız, 
şimdilik iki tarafı da idare ediyor” diye ko-
nuştu.

Türkiye’nin tek gerçek
sol hareketiyiz

Ankut konuşmasını, “Türkiye’deki en 
güçlü sol hareket olmamıza rağmen Kıvıl-
cımlı’dan beri bizi susuş suikastıyla engel-
lemek istiyorlar. İki cephe savaşıyor şu an  
emperyalizm ve antiemperyalizm cephe-
leri. Sağlı sollu emperyalizm cephesi bizi 
engellemek istiyor. Bir parça kırdık ama 

tümüyle yıkacağız bu ablukayı. Nasıl in-
sanlığı çıkmazlardan önce İlkel Sosyalizm 
sonra Sovyetler Birliği ile Modern Sosya-
lizm kurtardıysa şimdi de görev biz gerçek 
sosyalistlerin omuzlarında. Türk ve Kürt 
Halklarının gerçek dostu sadece biziz. Hal-
kız, haklıyız, yeneceğiz.” diye sonlandırdı. 
Ardından sosyal medyadan gelen şiir oku-
ması yönündeki istekleri Aşık İhsani’nin 
Yakındır’ şiirini coşkulu bir şekilde oku-

yarak cevapladı.

Kıvılcımlı sta, bir meşale 
gibi yolumuzu aydınlatıyor
Etkinlik daha sonra Kıvılcımlı sta’nın 

hayatı ve mücadelesini anlatan bir konuş-
ma ile devam etti. Konuşmayı Samandağ 
İlçe Örgütü Başkanı Nil ün uva yaptı. 

Hikmet Kıvılcımlı’nın ömrünü devrimci 
mücadeleye adadığının, ömrünün 22,5 yılı-
nı Türkiye’nin yarı derebeyi zindanlarında 
geçirmesine rağmen mücadelesinden bir 
an bile ödün vermediğini vurgulayan Yuva, 
“Kıvılcımlı sta 1  yaşında başladığı mü-
cadelesine bedence aramızdan ayrıldığı ana 
kadar devam etti. Türkiye’nin tüm mesele-
lerini su götürmez bir berraklıkla çözdü. 
Türkiye Devrimci Tarihi’ne “Tarih Dev-
rim Sosyalizm”, “İhtiyat Kuvvet Milliyet 

ark”, “ s a ı ar  addes ” gibi 
anıt eserler armağan etti. Kıvılcımlı sta, 
bir meşale gibi yolumuzu aydınlatıyor” 
diye konuştu.

ç direnişe önderlik ediyoruz
DİSK Nakliyat İş Genel Başkanı Ali 

Rıza Küçükosmano lu da bir konuşma 
yaptı. Küçükosmanoğlu, Nakliyat İş’in şu 
an devam eden üç işçi direnişine önderlik 
ettiğini ve devrimci önderlerden aldıkları 
İşçi Sınıfı mücadelesi bayrağını sonuna ka-
dar dalgalandıracaklarını ifade etti.

Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti  
“Türkiye söylendiği gibi hızla Suriyeleşme 
politikasına doğru gidiyor. 1 Kasım’dan 
bugüne kadar olan siyasal ve toplumsal ge-
lişmelere baktığımız zaman durum ortada. 
Bur uva demokrasilerde bile olması gere-
ken basın özgürlüğü Türkiye’de yok. MİT 
TIR’larıyla ilgili haber yapan Can Dün-
dar ve Erdem Gül tutuklandı. Ertesi gün 
ise Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi 
katledildi. Bu olaylar birbirinden bağımsız 
değil.”

Söz sırası Direnişçi şçilerde
orusan Direniş ve İş alcisi Muham

met aşalma konuşmasına konukları se-
lamlayarak başladı.

Kendisinin Borusan Lo itik direnişin-
den sonra hak arama mücadelesine devam 
ettiğini şimdi Tek Gıda-İş Sendikasının 
yürüttüğü I  Aroma Direnişinin öncüsü 
olduğunu ifade etti. Bu direnişte Nakli-
yat-İş Sendikasında,  Ali Rıza Küçükosma-
noğlu’nda, Erdal Başkandan öğrendiklerini 
uyguladıklarını vurguladı.

Sözlerini, Sınıf mücadelesinde Nakli-
yat-İş Sendikası gibi sendikaların artması 
gerektiğini belirterek bitirdi.

Daha sonra Santa arma Direnişçileri 
adına Dursun Kütük söz aldı ve Nakliyat-
İş Sendikası’nda örgütlü olduklarını, bu 
firmanın taşeronunda yıllarca sendikalı ve 
Toplu İş Sözleşmeli olarak çalıştıklarını 
belirtti. Ancak ihaleyle taşeron firmasının 
değişmesi ile birlikte yeni firma sendikalı 
işçilerle çalışmayacağını belirterek işlerine 
son verdiğini anlattı. Bunun üzerine Santa 
Farma Genel Müdürlüğü önünde Direnişe 
başladıklarından söz etti. 

Başta Genel Başkan Ali Rıza Küçükos-
manoğlu, Erdal, Hakan ve Mehrali Başkan 
olmak üzere Nakliyat-İş önderliğinde Di-
renişlerini kararlılıkla, zafere ulaşıncaya 
kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Bilimsel ve Demokratik Eğitim 
aiklikle mümkündür

Kurtuluş Partisi Gençliği adına ko-
nuşmayı yapan İstanbul İl Örgütünden 
Yoldaşımız Hüseyincan Pala ise “Emper-
yalizmin Ortadoğu ülkelerine pompaladığı 
Siyasal İslam’ın okullarımıza vurması bizi 
derinden etkiliyor. 12 Eylül icadı zorunlu 
din derslerinin müfredatımızda yer alma-
sı, okullara türbanla girilmesi  hatta karma 
eğitimin kaldırılması için yapılan çalışma-
lar gerici-ezberci eğitimin aşamalarıdır. 
Bizi düşünmekten, sorgulamaktan, bilim-
den uzaklaştırmak istiyorlar   Biz mücade-
le eden gençlik olarak buna izin vermeye-

ceğiz. Laik eğitim hakkımızdır.” şeklinde 
konuştu. 

Etkinliğimiz Kurtuluş Partisi Gençliği 
tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle 

son buldu. 

stanbul’dan
Kurtuluş Partililer

HKP Savaşıyor Kıvılcımlı Yaşıyor!

Baştarafı sayfa 1’de

Hikmet Kıvılcımlı Anması’nda dünya ve Türkiye gündemini değerlendiren HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut  “ ağlı sollu emper-
yalizm cephesi bizi engellemek istiyor. Bir parça kırdık ama tümüyle yıkacağız bu ablukayı. Nasıl insanlığı çıkmazlardan önce lkel 
osyalizm sonra ovyetler Birliği ile odern osyalizm kurtardıysa şimdi de görev biz gerçek sosyalistlerin omuzlarında. Türk ve Kürt 

Halklarının gerçek dostu sadece biziz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz” diye konuştu.
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Kamu Mallarımızı, Yeraltı ve Yerüstü 
enginliklerimizi, Derelerimizi, 
Ormanlarımızı Yerli Yabancı 

Parababalarına peşkeş çeken 
Tayyipgiller  şimdi de gözünü 

Meralarımıza dikti

Belki bir çoğunuzun dikkatini 
hiç çekmedi...  İnsanlarımız 1 
Kasım Erken Seçim atmosferine 

kilitlenmişken, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Mera Yönetmeliğine sessiz 
sedasız bir ekleme yaptı. 

Resmi Gazetenin 0 Ekim 2015 tarih 
ve 2951  sayılı nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe giren değişiklikle  Mera 

netmeli i’nin . maddesinin a  
bendine  numaralı bir alt bent 
eklenmiştir.

Bu eklemeyle özetçe  Kadimden beri 
mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan 
ve üretmen köylümüzün hayvanlarını 
otlattığı araziler  Belediye Meclisleri ya da 
Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis amaçları 
değiştirilerek “kentsel d nüşüm” 
pro elerine d hil edilebilecek ve 20 yıllık 
ot gelirini veren inşaat şirketleri buralarda 
büyük gökdelenler yapabilecekler. 

Yani, devletin hüküm ve tasarrufunda 
bulunan, kadimden beri o yöre halkının 
ortak kullanımında olan, doğal hayvan 
yetiştiriciliği yapan köylümüzün  ineğini, 
keçisini, koyununu otlattığı meralarımız 
yirmi yıllık ot parası karşılığı imara 

açılarak, inşaat firmalarının buraları 
beton yığınlarına dönüştürmesinin yasal 
dayanakları oluşturulmaktadır.

Oysa aynı yönetmeliğin “Mera, 
aylak ve Kışlakların Kiralanması”nı 

düzenleyen . maddesiyle kiraya verilecek 
meralarımız dahi  ancak ihtiyaç fazlası 
olarak belirlenmek kaydıyla ve öncelikle 
en yakın köy veya belediyeye, o köy veya 
belediyede oturan ve hayvancılık yapan 
çiftçilere veya bu amaçlı kuruluşlara 
kooperati ere  verilebileceği,

Bunun mümkün olmaması halinde 
hayvancılık yapan veya hayvancılık 
işletmesi kurmak isteyenlere ıslah etmek 
koşulu ile, ancak yirmi beş yıla kadar 
ihale ile kiralanabileceği öngörülmüştür.

Bu da yetmez  köy ve belediyelerin 
hayvan varlığında değişim de dikkate 
alınarak bu kiralamalar E  LDA 

İ  komisyon tarafından yeniden 
değerlendirilmekle, meraların doğru ve 
amaca uygun kullanımı denetim altından 
tutulmaktaydı.

Görüldüğü gibi yönetmeliğin . 
ve . maddeleri birbirleriyle açıkça 
çelişmektedir. Ama siyasi iktidar için bu 
çelişkilerin önemi yoktur. 

Onlar için, çevrenin, doğanın, 
hayvancılığın bir önemi yoktur. 

Onlar için  halkımızın ucuz et, süt ve 
peynir tüketmesinin bir önemi yoktur. 

Onlar için  varsa yoksa Kamu Mallarını 
aşırmak

AKP iktidarı, zaten yıllardır sistemli bir 
şekilde hayvancılığı yok etme politikaları 
uygulamaktadır. Bu politikalar nedeniyle 
et fiyatları doludizgin gidiyor. Yoksul 
halkımız, en temel besin kaynağı olan bu 
ürünü ancak kasap reyonlarında izlemekle 
yetinmektedir. Böyle giderse süt ve süt 
ürünlerine ulaşmak da güçleşecektir. 

Bilindiği gibi  hayvanlarımızın tek 
doğal besin aracı Ot’tur. lkemizde Ot 
üretiminin en doğal, en biyolo ik çeşitlilik 
içinde, hiçbir ekonomik girdiye ihtiyaç 
olmadan gerçekleştirildiği yerler ise 
Meralardır.

Peki, meralarda ot yiyemeyen hayvan 
nasıl beslenecek?

Elbette tahılla...
Oysa tahılların üretiminde tonlarca 

sentetik gübre ve kimyasal zehir 
kullanıldığı bir gerçektir. Bu nedenle 
doğası gereği otla beslenmesi gereken, 
ancak tahılla beslenerek bir anlamda 
zehirlenen hayvanların etleri de sütleri de 
besleyicilikten çok uzaktır. 

Dolayısıyla, şu anda piyasada birçok 
para ödeyerek et ve süt niyetine aldığımız 
ne olduğu bellisiz şeylerin yerine, 
gerçek-doyurucu-besleyici-şifa verici 
hayvansal ürünlere ulaşmamızın tek adresi 
MERALARDIR.

Öyleyse soruyoruz bu Ortaçağcı siyasi 
iktidara

Köylerimizdeki meralarda ineklerin, 
keçilerin, koyunların dolaşmasından niye 
rahatsız oluyorsunuz?

Madem buraları bir rant kapısı 
olarak görüyorsunuz  buraların  
yıllık ot bedelini k ylülerimiz versin, 
meralarımızda iş makinelerinin yerine 
hayvanlarımız dolaşsın. 

ar mısınız buna?
Bu işinize gelmez değil mi? 
Çünkü sizin için 20 yıllık ot bedelinin 

bir önemi yok. Siz esas vurgunu o beton 
yığını gökdelenlerden vuracaksınız, değil 
mi?

Saygıdeğer Basın Emekçileri

Meralarımız sadece bu değişiklikle 
heba edilmiyor. Yıllardan beri uygulanan 
Halk düşmanı politikalar, köylümüzün 
meralarını elinden almıştır, almaktadır. 

Öyle ki  1950’lerde ülkemizdeki toplam 

mera alanı 50 milyon hektar civarında 
olduğu halde bu rakam bugün  14.  milyon 
hektara kadar düşmüştür. 19 0’lı yıllarda 
10 milyon hektar mera arazisi, tarla haline 
getirilmiştir. 19 0’li yıllara gelindiğinde 
ise birçok köy belediyelik yapılmış 
ve bu belediyeler de birçok merayı 
konut alanı olarak ilan edip beton yığınına 
dönüştürmüştür.

Oysa Anayasa’nın “ arım, 
Hayvancılık ve u retim Dallarında 
Çalışanların Korunması” başlıklı 45. 
maddesinde  devletin “tarım arazileri 
ile çayır ve meraların amaç dışı 
kullanılmasını ve tahribini nlemek” 
gibi görevleri vardır. 

Anayasanın bu açık emredici kurallarına 
rağmen, göz göre göre Anayasaya 
aykırı yasa ve yönetmelik çıkartmanın, 
kadimden beri köylümüzün kullanımında 
olan meralarımızı yandaşlarına peşkeş 

çekmekten başka bir anlamı olabilir mi?
Elbette olamaz
Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu 

halk düşmanı politikayı şiddetle protesto 
ediyoruz. HKP, çevre, doğa ve hayvan 
düşmanı politikalara karşı sonuna kadar 
mücadele etmektedir, edecektir.

İşte bunun bir ifadesi olarak anılan 
yönetmeliğin iptali için Danıştayda iptal 
davası açıyoruz. 

İptalini istediğimiz yönetmelikle 
köylülerimizin meraları ellerinden 
alınmaya başlanmıştır. u anda tüm 

meraları şirketler tarafından çitle çevrilen 
ve kullandırılmayan İzmir Torbalı İlçesi 
Göllüce köylüleri bu duruma karşı 
örgütlenmiş ve mücadeleye girişmiştir. 
Sıranın Antalyalı köylü kardeşlerimize 
de geleceği kesindir. Bu nedenle Emekçi 
Halkımızı, retmen Köylümüzü duyarlı ve 
uyanık olmaya ve haksızlıklar karşısında 
mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Çünkü Hz. Ali’nin dediği gibi  
haksızlıklar karşısından sessiz kalanlar 
ün elir haklarıyla birlikte onurlarını 

da kaybederler. 25.11.2015

H K P
Antalya l rgütü

Gözünü şimdi de meralara diken 
Tayyipgiller’e HKP’den geçit yok!
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HKP’nin başvuru dilekçesini aynen 
yayımlıyoruz

N betçi Antalya İdare Mahkemesi 
aşkanlı ı Kanalıyla

Danıştay aşkanlı ına
ürütmenin durdurulması istemi 

vardır

Davacılar
1- Halkın Kurtuluş Partisi Genel 

Başkanlığı 
Karanfil Sokak No. 24 15 Kızılay

Ankara

ekilleri  Av. Orhan Özer, Av. Metin 
Bayyar, Av. Ayhan Erkan, Av. Ali Serdar 
Çıngı Av. Tacettin Çolak, Av. Sait Kıran, 
Av. Azime Ayça Okur, Av. Halil Ağırgöl, 
Av. Doğan Erkan, Av. Pınar Akbina.

Cad. Sezenler Sokak. No  4 15 Sıhhıye
ANKARA

İkinci Adres  Halit Ziya Bulvarı No  

 Kat  2 20  Konak İzmir
Davalı  Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı  ANKARA

İstem Konusu  Davalı Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
1 199  tarihli ve 2 419 sayılı 

Resm  Gazetede yayımlanan Mera 
netmeli inin ’inci maddesinin 

beşinci ıkrasının a  bendine  
numaralı alt bent olarak eklenen ve  

Ekim  tarih ve  sayılı esmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlü e 
iren “Mera netmeli inde De işiklik 
apılmasına Dair netmelik”in yetki, 

şekil, sebep, konu, maksat y nlerinden 
hukuka aykırılı ı sebebiyle İP ALİ ile,

Anılan değişiklik  Hukuka açıkça 
aykırı olmakla birlikte, uy ulanması 
halinde Ekolo ik Den eye dolayısıyla 
Çevre Hakkı ba lamında Kamu 

ararına, Kamu Sa lı ına ciddi 
tahribatlar verilece inden ve bu 
uy ulamanın tela si mümkün olmayan 

do al ve sosyal zararlara neden 
olaca ı çok açık oldu undan ncelikle 

MENİN DU DU ULMAS NA 
KA A  E İLMESİ istemimiz vardır.

Açıklamalar
1- Davalı bakanlık tarafından Mera 

Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, daha 
doğrusu yönetmeliğin . maddesinin a  
bendine 10  numaralı alt bent olarak 
eklenen düzenleme 0 Ekim 2015 tarih 

ve 2951  sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2- Mera Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelikle eklenen bölüm 
şöyledir

“  akanlar Kurulunca 
kentsel d nüşüm ve elişim pro e 
alanı olarak ilan edilen alanlardan 
Kanun kapsamındaki mera, 
yaylak ve kışlak olarak tahsis 
edilmiş olan veya kadimden beri 
bu amaçla kullanılan arazilerin 
tahsis amacı de işiklik işlemleri 
Kanunun ’üncü maddesi ve 
bu netmeli in ’inci maddesi 
enel hükümlerine tabidir. 

Durumu ve sını ı çok iyi veya iyi 
olan mera, yaylak ve kışlaklarda tahsis 
amacı de işikli i yapılamadı ından, 

akanlar Kurulu kararı alınmadan nce 
oluşabilecek kamu zararını nlemek 
için ncelikle kentsel d nüşüm ve 
elişim pro e alanı olarak ilan edilmesi 

düşünülen alanın  lçekli haritası 
ile Mera Komisyonuna başvurularak 
uy un rüş alınmalıdır.

“ ahsis amacı de işiklikleri 
müracaatlarında, akanlar Kurulu 
kararı ve il ili kentsel d nüşüm ve 
elişim alanı krokisi, belediye meclis 

kararı, kentsel d nüşüm ve elişim alanı 

içerisinde kalan Kanun kapsamındaki 
taşınmazların, çevre parsellerini de 

sterir kadastro tekni ine uy un  
lçekli haritası ile komisyonca talep 

edilen di er bil i ve bel eler müracaat 
dosyasına eklenir.

“ ahsis amacının valilikçe 
de iştirilmesini müteakip yirmi yıllık ot 
elirinin yatırılması sa lanır. t bedeli 

yatırıldıktan sonra iki yıllık süre zar ında 
kesinleşmiş uy ulama imar planının 
komisyona sunulması erekmektedir. 

u süre zar ında s z konusu planların 
sunulmaması durumunda tahsis amacı 
de işikli i iptal edilir. İmar planlarının 
tahsis amacı de işikli ine uy un olarak 
kesinleşmesi durumunda s z konusu 
yerlerin tescilleri Hazine adına, vakı  
meralarının tescilleri  ise vakı  adına 
yaptırılır.”

- Görüldüğü gibi, yapılan bu 
değişikliğin özünde  yirmi yıllık ot 
parasını veren inşaat firmalarının “kentsel 
d nüşüm” pro eleri adı altında meralarımız 
üzerine gökdelenler yapabilmesinin önünü 
açmak vardır.

Bir başka anlatımla  devletin hüküm 
ve tasarrufunda bulunan, kadimden 
beri o yöre halkının ortak kullanımında 
olan, doğal hayvan yetiştiriciliği yapan 
köylümüzün ineğini, keçisini, koyununu 
otlattığı meralarımız yirmi yıllık ot parası 
karşılığı imara açılarak, inşaat firmalarının 
buraları beton yığınlarına dönüştürmesinin 
yasal dayanakları oluşturulmaktadır.

4- Oysa aynı yönetmeliğin “Mera, 
aylak ve Kışlakların Kiralanması”nı 

düzenleyen . maddesiyle, buraların 
kiralanması halinde dahi bu sürenin 25 
yılı geçemeyeceği ve ancak ihale ile 
kiralanabileceği öngörülmüştür.

Anılan maddeye göre  Mera, yaylak 
ve kışlakların kiralanmalarında uyulması 
gereken usul ve esaslar şöyle belirlenmiştir

“a  Kadimden beri mera, yaylak ve 
kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı 
amaçla kullanılmak üzere k y veya 
belediyelere tahsis ya da terk edilen 
yerler, Devletin hüküm ve tasarru unda 
veya hazinenin mülkiyetinde bulunan 
arazilerden etüt sonucu mera, yaylak 

ve kışlak olarak yararlanılabilece i 
anlaşılan yerler, mera, yaylak ve 
kışlak olarak kullanılmak amacıyla 
kamulaştırılacak yerlerden çalışmalar 
sonucu ihtiyaç azlası olarak belirlenen 
mera, yaylak, kışlaklar ile umuma ait 
çayır ve otlak alanları, ncelikle en 
yakın k y veya belediyeye, o k y veya 
belediyede oturan ve hayvancılık yapan 
çi tçilere veya bu amaçlı kuruluşlara, 
bunun mümkün olmaması halinde 
hayvancılık yapan veya hayvancılık 
işletmesi kurmak isteyenlere ıslah etmek 
koşulu ile yirmi beş yıla kadar ihale 
ile kiralanabilir. Ancak kiralama k y 
ve belediyelerin hayvan varlı ındaki 
de işim dikkate alınarak her beş yılda 
bir, Komisyon tara ından yeniden 
de erlendirilir.

“b  Komisyon, kayıtlarda mera, 
yaylak ve kışlak ile umuma ait çayır 
ve otlak olarak rülen, ancak ıslah 
etmek koşulu ile mera, yaylak, kışlak 
ile umuma ait çayır ve otlak olarak 
kullanılacak yerleri, ncelikle o k y 
veya belediyede oturanlar ile bunların 
kurdukları kooperati , birlik veya tüzel 
kişiliklere, bunun mümkün olmaması 
halinde büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılık yapan veya yapmak isteyen 
erçek ve tüzel kişilere uy un rülecek 

pro e ile yirmi beş yıla kadar ihale 
ile kiralayabilir. Kiralama durumu 
s zleşme hükümlerine uy unlu u 
y nünden her beş yılda bir, Komisyon 
tara ından yeniden de erlendirilir.” 
denilmektedir.

Görüldüğü gibi bu maddeye göre kiraya 
verilecek meralarımız dahi

1- İhtiyaç fazlası olarak belirlenecek,
2- Öncelikle en yakın köy veya 

belediyeye, o köy veya belediyede oturan 
ve hayvancılık yapan çiftçilere veya bu 
amaçlı kuruluşlara kooperati ere ,

- Bunun mümkün olmaması halinde 
hayvancılık yapan veya hayvancılık 
işletmesi kurmak isteyenlere ıslah etmek 
koşulu ile,

4- Ancak yirmi beş yıla kadar ihale ile 
kiralanabilecektir.

HKP, Mera Yönetmeliğinin 
uygulanmaması için harekete geçti
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5 - Bu da  y e t m e z ;  kö y ve  be l e di ye l e r i n 
hayvan varlığında değişim de dikkate 
alınarak E  LDA İ  kom i s yon 
tarafından yeniden değerlendirilmekle, 
meraların doğru ve amaca uygun kullanımı 
denetim altından tutulmaktaydı.

Ayrıca bu maddenin 2. fıkrasının son 
cümlesinde ise  “Kİ ALANACAK 
ALANDA EN EG E E 
END S İ EL ESİSLE  
KU ULAMA”yaca ı öngörülmüştür.

Hal böyle olunca  Mera Yönetmeliğinin 
amaçsal yorumunda . maddeye eklenen 
ve iptalini istediğimiz tahsise yönelik 
düzenlemelerin, meraların kiralanması 
koşullarını düzenleyen . madde hükümleri 
ile çeliştiği çok açıktır.

5- Davalı bakanlıkça Mera 
Yönetmeliğine yapılan bu ekleme ile  Mera 
alanlarının heba edileceği, Hayvancılığa 
darbe vurulacağı, yıllardır sistemli bir 
şekilde hayvancılığın yok edilmesinin bir 
parçası olduğu, bizzat Hayvan yetiştiriciliği 
ile ilgilenen kişi ve kurumlar tarafından 
iddia edilmektedir.

Örneğin  K y Koop Genel aşkanı 
akup ıldız basına yaptığı açıklamada  

bu düzenlemenin hayvancılığa yapılan bir 
darbe anlamına geldiğinin altını çizerek  
“mera zelli ini yitiren, ıslah edilemeyen 
alanların k y tüzel kişiliklerine tahsis 
edilmesine karşı de iliz ama bu 
düzenleme hayvancılı a zarar verir. 

reticiyi olumsuz y nde etkileyecek 
olan düzenleme, k tüye kullanımlara 
da açık. iz bunu do ru bulmuyoruz”
diye konuşmuştur. Bkz. 04.11.2015 tarihli 
Gazeteler, İnternet yayınları.

Yine iptalini istediğimiz düzenlemeyi 
eleştiren Sarıkeçililer Derne i aşkanı 
Pervin Çoban Savran ise yaşam 
şartları giderek daha da ağırlaşan keçi 
yetiştiricilerinin bu tür planlarla yok edilmek 
istendiğini öne sürmekte, “ ıllardır 
sistemli bir şekilde hayvancılı ı yok 
etme politikası uy ulanıyor. Meralarla 
il ili yapılan bu de işiklik hayvancılı ın 
sonunu etirir, Mera denildi inde 
benim aklıma üzerinde ineklerin, 
keçilerin ve koyuların dolaştı ı alanlar 
eliyor, şimdi bu alanlarda binalar 

yükselecek. unu elişmişlik sanıyorlar. 
ysa elişmişlik bu de il. lkemizde, 

üzerinde keçiler dolaşamadı ı için adeta 
ç lleşmeye başlayan yerler var. iz 
ezdi imiz yerlerde rüyoruz, keçilerin 

dolaşamadı ı alanlarda da  çayları 
yetişmiyor artık. İlla ki bir yerleri imara 
açacaksanız bu ç lleşen alanları açın”
demektedir.

Bakanlığın hayvancılık için çeşitli 
destekler verdiğini de dile getiren 
Sarıkeçililer Derneği Başkanı Pervin Çoban 
Savran, ” ir yandan destek veriliyor 
ama bir yandan da üreticinin o deste i 
kullanabilece i alanlar elinden alınıyor. 
Hayvan yetiştiricileri devletten aldıkları 
deste i han i alanda kullanacak  en 
diyorum ki  ot bedelini biz deyelim, 
hayvan yetiştiricileri, sürü sahipleri 
desin meraları inşaat şirketlerine de il, 

bizlere versinler. Mera ve yaylalarda 
iş makineleri de il, hayvan sürüleri 
dolaşsın” çağrısında bulunmaktadır, 
yetkililere. Bkz. 04 11 2015 tarihli 
Gazeteler, İnternet yayınları.

Ö t e  ya nda n;  Manisa Damızlık Sı ır 
etiştiricileri irli i aşkanı Ahmet 

Kırlıo lu  meraların imara açılması 
durumunda hayvancılığın bir çıkmaza daha 
gireceğini ifade ediyor. Bunun hayvansal 
gıdalarda fiyatlara yansıyacağını, Meralar 
bu şekilde imara açılırsa hayvancılığın bu 
işten çok  zarar göreceğini, oysa Meraların 
hayvancılığa ait yerler olduğunu belirtiyor.

Kırlıoğlu  “Hayvancılı ın çıkmazda ve 
maliyetlerin yüksek oldu u bir d nemde 
durum daha da k tüleşecektir.  aten 
et yatları  liralara çıktı andırma 
y resinde. Devlet bir yandan 
hayvancılı ı destekliyor, halkına ucuz 
et yedirmek istiyor. ir yandan da 
meraları hayvancılık alanları olmaktan 
çıkarırsa sekt rün büyük zararları olur. 

u etki sadece et yatlarında de il, süt 

ve süt ürünlerinde de rülür” di ye r e k 
olası tehlikelere dikkat çekmektedir. Bkz. 
10 11 2015 tarihli Gazeteler, İnternet 
yayınları.

Sakarya Damızlık ve Sı ır 
etiştiricileri irli i aşkanı Hakan 

Candemir  mera alanların kentsel dönüşüm 
alanı ilan edilerek imara açılması gelecekte 
süt hayvancılığı ve besi hayvancılığında 
önemli ölçüde sıkıntılı günler geçireceğini 
i f a de  e t m e kt e  v e  “Hayvancılık olan 
yerlerin kentsel d nüşüme açılması 
bizim için k tü. u konuda mera 
alanların imara açılmaması için 
çaba sar  etmeliyiz. Çünkü 
mera alanları hayvanları 
beslenme konusunda can 
damarıdır. Hayvanlar 
meralarda beslenmezse ne 
et kaliteli olur ne de süt.” 
diye açıklama yapmaktadır. 
Bkz. 10 11 2015 tarihli 

Gazeteler, İnternet yayınları.
İptalini istediğimiz 

Yönetmelik değişikliğinden 
Batman’lı köylüler de tedirgin 
olmuşlar ve “mera alanları heba 
edilmesin” diyerek Basına açıklama 
yapmışlardır.

atman Merkez So uksu K yü 
sakinlerinden Ahmet Demirhan  
“ netmelik de işikli i ile birinci sını  
mera alanlarının  yıllık ot elirini 
yatırana bina yapmasının nünün 
açılması mera alanlarının birilerine 
peşkeş çekilece ini steriyor” demiştir.

So uksu K yünün di er 
sakinlerinden e k Akcan ise  Ba t m a n 
m e r ke z de n ç e vr e  köyl e r e  ka da r  ol a n 
bölümlerin büyük kısmındaki mera 
alanlarının, tarım arazisi ve hazine 
olduğunu belirterek “ irileri zen inleri 
daha azla zen in yapmasın. u 
idişle arazi kalmayacak” şeklinde 

konuşmaktadır. Bkz. 04.11.2015 tarihli 
Batman Gazetesi

- Yukarıda anlatılanlardan görüldüğü 
gibi  Ateş düştü ü yeri yakmaktadır.  
Zira meraların imara açılması ve buralarda 
beton binaların yükselmesi en çok bu 
hayvan üreticilerini etkileyecektir. Daha 
sonra da farklı boyutlarda olsa bir avuç 
zenginin dışında tüm Türkiye Halkı 
bu değişikliğin olumsuz sonuçlarıyla 
karşılaşacaktır.

- Öncelikle belirtelim ki Hukuki 
bi r  t e r i m  ol a r a k Mera  de vl e t  dâ hi l  
hiç bir özel veya tüzel kişiliğin sahibi 
olmadığı yani mülkiyet hukukuna 
değil, egemenlik hukukuna tabi olan , 
üzerinde hayvan otlatmaya elverişli 
“müşterek” he Commons  otlaklara 
denmektedir. Günlük kullanımda ise 
“mera” dendiğinde  ekonomik, ekolo ik 
ve sosyal açıdan anlamlı olan tüm arazileri 
kastedilmektedir.

Bilindiği gibi  Hayvancılı ın erçekte 
tek bir do al besin aracı vardır  t. 
Bu nedenle, hayvanların etlerinden ve 
sütlerinden yararlanmak için yapılması 
gereken, ot yemelerini sağlamaktır. Kısaca 
ot diye tanımlanan bitkiler de, dünyanın 
tüm kara sistemlerinde yetişir. lkemizde 
Ot üretiminin en doğal, en biyolo ik 
çeşitlilik içinde, hiç bir ekonomik girdiye 
ihtiyaç olmadan gerçekleştirildiği yerler 
ise Meralardır.

Bu meraların ortadan kaldırılarak 
Hayvanın tek doğal beslenme kaynağı 
olan Ot’un bulunamaması halinde 
beslenme kaçınılmaz olarak tahılla 
olacaktır. Oysa tahılla beslenmek hayvanın 
doğasına ters, yani “fıtratında” yok. Bu 
tahılların veya küspelerin üretiminde 
tonlarca kimyasal zehir ve sentetik gübre 
kullanıldığı bir gerçektir. Hal böyle olunca, 
yaradılışında olmayan bir beslenmeyle 
zehirlenen hayvanların etleri ve sütleri de 
besleyicilikten uzak olmaktadır.

Sadece otlayarak beslenen ing  grass-
fed  hayvanların et ve süt ürünlerinde yapılan 
gıda analizlere göre  bu ürünlerin kalp 
krizini azalttığı, alzheimer’ı engellediği, 
ilgisiz gibi görünen birçok hastalığı 
kökünden söküp attığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, şu anda piyasada 
birçok para ödeyerek et ve süt 
niyetine aldığımız ne olduğu 
bellisiz şeylerin yerine, gerçek- 
doyurucu-besleyici-şifa verici 
hayvansal ürünlere ulaşmamızın 
adresi MERALARDIR.

- Ancak, elimizdeki 
meraların da doğru 
kullanıldığını söyleyemeyiz. 
Bu nedenle, LKEMİZ 
İNSANI C Z, SA LIKLI 
ET, S T E PEYNİR 
T KETEMEMEKTEDİR.

Örneğin  Çukurova 
niversitesi iraat akültesi 

retim yesi Pro . Dr. 
üştü Hatipo lu’na göre  

1950’lerde ülkemizdeki toplam 
mera alanı 50 milyon hektar 
civarında olduğu halde bu 

rakam bugün  14.  milyon hektara kadar 
düşmüştür. 19 0’lı yıllarda 10 milyon 
he kt a r  m e r a  a r a z i s i  t a r l a  a r a z i s i  ha l i ne  
getirilmiştir. 19 0’li yıllara gelindiğinde 
ise birçok köy belediyelik haline getirilmiş 
ve bu belediyeler de birçok merayı 
konut alanı olarak ilan edip beton yığınına 

dönüştürmüştür.
Aynı bilim insanımız  “Meraların 

nce tarım alanı haline etirilmesi, 
şimdi de imara açılması zaten erilemiş 
olan hayvancılı ı daha büyük sekteye 
u ratacak. Hayvancılık perişan olacak. 

retimde maliyet artacak. ani etin 
kilosunu meralar ile  L’ye mal 
ederken, meraların katledilmesiyle 
ahırda hayvancılık yapılmaya 
başlanacak ve etin kilosu  L’ye mal 
edilecek. u hatadan d nülmesi lazım.” 
diyerek, yapılan bu değişikliğe itiraz 
etmektedir. Gerçekten de bu yanlış kullanım 
yüzünden de dünyanın en kalitesiz-
sağlıksız et ve süt ürünlerini, dünyanın en 
yüksek fiyatlarıyla tüketmekteyiz.

9- Bu yönetmelik değişikliği ile siyasi 
iktidarın  kadimden beri köylümüzün 
kullanımında olan meralarımızı 
yandaşlarına peşkeş çekmeyi amaçladığı 
iddia edilmektedir. Zira, hükümet 
yönetmelik değişikliğinden bir yıl önce, 
parlamento çoğunluğuna dayanarak, 552 
sayılı Torba Yasası ile 4 42 Sayılı Mera 
Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasına ı  
alt bendini eklenmesini yasalaştırmıştır.

Bu e kl e m e yl e ;  “ akanlar Kurulunca 
kentsel d nüşüm ve elişim pro e 
alanı olarak ilan edilen yerlerin, il ili 
müdürlü ün talebi, komisyonun ve 
de terdarlı ın uy un rüşü üzerine, 
valilikçe tahsis amacı de iştirilebilir ve 
s z konusu yerlerin tescilleri Hazine 
adına, vakı  meralarının tescilleri 
ise vakı  adına yaptırılır.” hükmü 
getirilmiştir.

İşte bu değişiklikle mera niteliğindeki 
alanların kentsel dönüşüm ve gelişim 
alanı olarak açıklanması suretiyle imara 
açılması imk nı sağlanmış ve peşkeşin 
yasal dayanağı oluşturulmuştur.

O dönemde, Mera alanlarıyla ilgili 
yapılan düzenlemenin rant odaklı olduğunu 
söyleyen milletvekilleri de olmuştur. 
Örneğin MHP Adana Milletvekili 
Sey ettin ılmaz, bu  m a dde  i l e  m e r a  
alanlarının kanunla imara, yapılaşmaya 
açıldığını belirterek  “ u tür maddeler 
ir takım özel i tek e tale lere öre 
eldi orba Kanunu’na. Mesela 
orba Kanunu’nun . maddesinde 

Milli Parklar, tabiat alanlarıyla 
il ili bir madde etirdiler. rada da 
zellikle İstanbul’daki park, ormanları 

belli bir şarta vermişler, orada bun alov 
tipi evlerin, zaten pro eleri alan yapıldı, 
mesela ona yasal dayanak hazırlamak 
için burada . madde olarak orba 
Kanunu’na koydular. urada da Mera 
Kanunu’nu bu şekilde etiriliyor. 
Bunun altın a a yine ke inlikle ir rant 
ar  Belli ir alanı ir yan aş ermaye 
ru una  rmaya imara a arak ir rant 
ağlanacak  u net  diye konuşmuştu.

Ancak bu Milletvekili ve partisinin, 
iktidar tarafından gerçekleştirilen bu yasa 
değişikliğinin Anayasaya aykırılığı için 
herhangi bir girişimde bulundukları da 
görülmemiştir.

Oysa siyasi iktidar, 4 4  sayılı yasaya 
yaptığı eklemeyle yetinmeyip, davalı 
bakanlık eliyle Mera Yönetmeliğine de 
eklemeler yaparak bu peşkeşin yasal alt 
yapısını oluşturmaya devam etmektedir. 
Açıkça hukuka aykırı keyfi işlemler 
yapılmaktadır.

10- Bilindiği gibi, Anayasa’nın “ arım, 
Hayvancılık ve u retim Dallarında 
Çalışanların Korunması” başlıklı 45. 
Maddesinde

“Devlet, tarım arazileri ile çayır 
ve meraların amaç dışı kullanılmasını 
ve tahribini nlemek, tarımsal üretim 
planlaması ilkelerine uy un olarak 
bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak 
maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla 
u raşanların işletme araç ve ereçlerinin 
ve di er irdilerinin sa lanmasını 
kolaylaştırır.

“Devlet, bitkisel ve hayvansal 
ürünlerin de erlendirilmesi ve erçek 
de erlerinin üreticinin eline eçmesi 
için ereken tedbirleri alır.” hükmü 
öngörülmüştür.

Oysa yukarıda belirtilen yasa ve 
yönetmeliğe yapılan eklemelerle  

Anayasa ile öngörülen “çayır 
ve meraların amaç dışı 
kullanılmasını ve tahribini 

nlemek” amacı ihlal 
edilmektedir. Yine bu 
e kl e m e l e r l e  de vl e t ç e ;  
“bitkisel ve hayvansal 
ürünlerin de erlendirilmesi 
ve erçek de erlerinin 

üreticinin eline eçmesi için 
ereken tedbirleri alma” 

görevi de bertaraf edilmektedir.
Yine “Anayasanın a layıcılı ı 

ve stünlü ü” nü öngören 11. 
m a dde de ;  “Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yar ı or anlarını, idare 
makamlarını ve di er kuruluş ve kişileri 
ba layan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” 
denilmektedir.

Çevrenin, doğal alanların ve bu 
alanların ekolo ik varlığına uygun olarak 
yapılan hayvancılığın, devletin pozitif 
sorumluluğu altında bulunduğu açıktır. 
Çağdaş çevre ekollerinde, çevrenin 
ekosantrik anlayışla, bizzat çevrenin ve 
onun bir parçası olan hayvanların kendisi 
için  korunması perspektifi geliştirilmiştir. 
Doğal alanlar, doğal alanların canlı-cansız 
tüm bileşenlerinin korunması görevi bu 
nedenle anayasal pozitif bir yüküm olarak 
devlete verilmiştir.

Ancak bu amaçla ve konusu bu 
amacın geliştirilmesi olacak yasal idari 
düzenlemeler yapmakla bağlı ve sınırlı 
yetkisi anayasa tarafından çizilen idarenin 
buna aykırı dava konusu düzenleyici işlemi 

“amaç” ve “konu” unsurları y nünden 
açıkça hukuka aykırı düşmektedir.

Düzenleyici işlemin sebebi rant elde 
etmek olduğundan, kamusal alana ve 
kamu yararına yönelmesi zorunlu olan 
yönetsel “konu”ya ekonomik saikle 
yaklaşım da idare hukuku teamüllerinde, 
“sebep y nünden hukuka aykırılık”
olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla iptalini 
istediğimiz düzenleyici işlem, “sebep” 
unsuru yönünden de hukuka aykırıdır.

Temel haklara ilişkin bir geriye gidiş 
hiçbir biçimde kabul edilememekle birlikte, 
anılan konudaki “bir hakkın sınırlanması” 
ancak kanunla düzenlenebileceğinden 
davaya konu işlem “şekil” y nünden de 
hukuka aykırı olup, yasam onksiyonun 
aspı niteli indedir.

Bir hukuka aykırılık biçimi olarak 
“ onksiyon aspı” işleminin öznesi olan 
bakanlığın böyle bir yetkisi yasam yetkisi  
de olmadığından, dava konusu işlem 
“yetki” y nünden de hukuka aykırıdır.

Anayasanın bu açık, kesin ve 
emredici hükümlerine ra men siyasi 
iktidar Anayasa’ya aykırı kanunlar 
çıkarma ısrarını sürdürmektedir. 

unun karşısında meclisteki muhale et 
partileri de yeterli yar ısal denetimin 
sa lanması için üzerlerine düşen revi 
yapmadıklarından, halkın çıkarlarının 
savunusu bakımından, müvekkil parti 
ve kendisi de üretmen bir k ylü olan 
Antalya İl aşkanı adına işbu davanın 
açılması zorunlu olmuştur.

Sonuç ve İstem  Yukarıda ayrıntılıca 
s unul a n ne de nl e r ;

Davalı Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından, 1 199  tarihli ve 
2 419 sayılı Resm  Gazete’de yayımlanan 
Mera netmeli inin  inci maddesinin 
beşinci ıkrasının a  bendine  
numaralı alt bent olarak eklenen ve  
Ekim  tarih ve  sayılı esmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlü e 
iren “Mera netmeli inde De işiklik 
apılmasına Dair netmelik”in yetki, 

şekil, sebep, konu, maksat y nlerinden 
hukuka aykırılı ı sebebiyle İP ALİ ile,

Anılan değişiklik  Hukuka açıkça 
aykırı olmakla birlikte, uy ulanması 
halinde Ekolo ik Den eye dolayısıyla 
Çevre Hakkı ba lamında Kamu 

ararına, Kamu Sa lı ına, ciddi 
tahribatlar verilece inden ve bu 
uy ulamanın tela si mümkün olmayan 
do al ve sosyal zararlara neden 
olaca ı çok açık oldu undan ncelikle 

MENİN DU DU ULMAS NA,
Karar verilmesini, Yargılama giderleri 

ile vek let ücretinin davalı idareye 
yükletilmesini vekaleten saygıyla arz ve 
talep ederiz.25.11.2015

Davacılar
Halkın Kurtuluş Partisi ve 

Hikmet Yılmaz
ekilleri

Av. Tacettin olak

H K P ,  e ko l o j i k d e n g e ye  
dolayısıyla çevre hakkı 

bağlamında kamu yararına, 
kamu sağlığına, ciddi tahribatlar 

verebilecek yönetmeliğin 
durdurulmasını 

talep etti.  

Yargının AKP’nin hukuk bürola-
rına dönüştürüldüğü şu günlerde 
böyle bir karara hiç şaşırmadık. 

Çünkü en ufak bir eleştiriye, karşı düşün-
ceye, muhalif görüşe tahammülleri yok. 

Tayyipgiller özel görevlileri aracılığı ile 
isimlerinin geçtiği tüm basın-yayın or-
ganlarını tarayıp, kim ne söylediyse ceza 
davalarında müdahil oluyorlar ardından 
üçe beşe bakmayıp tazminat davaları açı-
yorlar. 

Kurtuluş Yolu Gazetesi Sahibi ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kubilay 
Akçay’a açılan dava da böyle bir dava 
işte  1 Nisan 2014 tarihli Gazetede Baş-
yazı olarak yayımlanan “Sen insanları 
kusturmak için mi varoldun ya ” baş-
lıklı yazı içerisinden cımbızla çekilerek 
seçilen kelimelerden dolayı önce İstan-
bul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafın-

dan “Hakaret” iddiası ile ceza verilmiş, 
Ceza kesinleştikten sonra ise Recep Tay-
yip Erdoğan vekilleri aracılığı ile İstan-
bul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 
100.000,00 TL.’lik tazminat davası aç-

mıştır. 20.11.2015 tarihinde 
görülen davada Mahkeme 
davayı kısmen kabul ede-
rek, Recep Tayyip Erdoğan 
lehine 10.000,00 TL ma-
ne vi  t a z m i na t  öde nm e s i ne  
hükmetmiştir.

Bu karar ülkedeki basın 
özgürlüğünün geldiği du-
rumu bir kez daha gözler 
önüne sermiştir.  Amaçları 
kendilerine karşı olan her-
kesi susturmak, yok etmek  
Ama yanılıyorlar

 1900 de Lenin tarafın-
dan kurulmuş ve Rusya’da 
işçi sınıfının Marksist 
devrimci partisinin oluş-
turulmasında önemli rol 

oyna ya n skra Kıvılcım  Gazetesi’nin 
düsturu şu idi  “Kıvılcım’dan ateş çıka-
caktır.”

Kurtuluş olu Gazetesi yılmadan 
mücadelesine devam etmektedir ve II. 
Kurtuluş Savaşı’mızın örülmesinde A i-
tasyon-Propaganda aracı olarak görevini 
yerine getirmeye de devam edecektir. 
Eninde sonunda mücadele başarıya ula-
şacak ve Sosyal Kurtuluşla taçlanacaktır. 
Yani “Kıvılcım’dan ateş çıkacaktır ” 
20.11.2015

Kurtuluş Yolu Gazetesi

ecep Tayyip Erdoğan dava açtı

Tazminat cezası çıktı
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Bu aptallıklarından çıkardıkları ders 
sonucunda Suriye’de kendi çıkarları açı-
sından akıllı davranmışlar, NATO’nun ya 
da oluşturulacak bir Birleşmiş Milletler 
Ordusunun Beşşar Esad Yönetimine karşı 
saldırıya geçmesine onay vermemişlerdir 
BM Güvenlik Konseyi’nde. Tersine Beş-
şar Esad Yönetiminin safında yer almaya 
çalışmışlardır. Fakat uzun süren yıpratma 
savaşı sonucunda Beşşar Esad Yönetimi-
nin zayı aması ve karşıdevrimci, emper-
yalizmin işbirlikçisi yerel güçlerin giderek 
yeni mevziler ele geçirmesi sonucu ortaya 
çıkınca Rusya, doğrudan sahada yer almak 
cesaretini ve kararlılığını ortaya koyabil-
miştir. Rus uçakları birkaç aydan bu yana 
artık Suriye hava sahasında tüm karşıdev-
rimci muhalif güçlere karşı saldırıda bulun-
maktadır.

krayna ve Kırım bunalımını da kendi 
çıkarları doğrultusunda iyi kötü bir çözüme 
bağlayan ve durumu stabilleştiren Rusya, 
artık Suriye’de ve Ortadoğu’da daha ak-
tif rol alacağını çeşitli söz ve eylemleriyle 
netçe ortaya koymuş bulunmaktadır. Rus-
ya bildiğimiz gibi Bur uva Ermenistan’ı 
da ABD Emperyalistlerine kaptırmamak 
için geçen 24 Nisan’da Erivan’da düzen-
lenen anma törenine katılmış, Devlet Baş-
kanı Putin sözde Soykırım Anıtı’na çelenk 
koymuştur. Ayrıca Rusya PKK ve PYD ile 
de daha yakın ilişkilere girmek istediğini 
belirtmiştir. Yani oluşacak yeni Ortadoğu 
coğrafyasında kendi etki alanına girecek 

bölgeler, güçler ve hatta ülkeler elde etme 
çabasına girişmiştir. Yani şu anda Suriye’de 
iki emperyalist blok karşı karşıya gelmiştir. 
Bir yanda AB-D Emperyalistleri, Türki-
ye, Suudi Arabistan, Katar, tüm Ortaçağcı 
güçler ve hatta PKK-PYD  diğer taraftay-
sa Rusya, Çin, İran, Lübnan Hizbullahı ve 
Suriye-Baas Yönetimi bulunmaktadır. Yani 
iki cephenin bileşenleri bunlardır. Fakat 
yukarıda da belirttiğimiz gibi Rusya önder-
liğindeki blok, PKK ve PYD’yi doğrudan 
düşman ilan etmemiş, onları da ABD cep-
hesinden kopararak kendi safına çekmek 
için bir öneride bulunmuştur. Rusya lider-
liğindeki blokun bölgeye böylesine hızlı ve 
aktif şekilde inmesi, ABD Emperyalistleri-
ni tedirgin etmiştir.

ABD Emperyalistleri, başta Rusya ol-
mak üzere hasım blokun cesaret ve karar-
lılığını ölçmek, sınamak istemiştir. Hani 
savaşlarda olağandır bu tür girişimler, ope-
rasyonlar, saldırılar. 

İşte dün sabah 09.24’te Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu 
ya da fırlatılan füze sonucu düşürülen Rus 
uçağı da ABD Emperyalistlerinin yaptırt-
tığı böylesi bir girişimdir. ABD, Tayyip-
giller’in büyük şefi Tayyip Erdoğan, onun 
altındaki ikinci şef Ahmet Davutoğlu ara-
cılığıyla, yani onlar üzerinden Türk Silah-
lı Kuvvetleri’ne aktardığı bir emirle Rus 
uçağını Suriye toprakları üzerinde vurarak 
düşürtmüştür. Özetçe bu doğrudan ABD 
Emperyalistlerinin bir saldırısıdır. Türk 
Hükümeti ve Ordusu ne yazık ki bu saldırı-

da piyon rolü oynamıştır.
Saldırı sonrası Rusya’nın yaptığı açık-

lamaları Devlet Başkanından, Dışşişleri 
Bakanından, diğer bakan ve hükümet söz-
cülerinden medyasına kadar yapılan açık-
lamaları göz önüne alıp, doğru okuyup 
değerlendirince Rusya bu saldırı karşısında 
cesur, atak ve net bir tutum sergilemiştir. 
Türk Hükümetine çok ağır, hakaretamiz 
sözlerle ve hatta küfürlerle hitapta bulun-
muştur  anında katı ekonomik ve askeri 
tedbirler almıştır. Böylelikle Türkiye, bir 
anda Rusya’dan gelecek 4,5 milyon turis-
ti kaybetmiştir, Türkiye’den alacağı beyaz 
et ve narenciye ürünlerinin alımını iptal 
etmiştir Rusya. Biliyoruz ki bu ekonomik 
yaptırımların zincirleme bir şekilde arkası 
gelecektir. e Türkiye 10 milyarlarca do-
larlık kayba uğrayacaktır, bu saldırı nede-
niyle.

Ayrıca benzer ekonomik yaptırımlar 
Çin ve İran tarafından da Türkiye’ye uygu-
lanabilecektir.

Askeri yaptırımlara gelirsek  Rusya, 
ABD Emperyalistlerinin ve Türkiye’nin 
desteklediği ÖSO, El Nusra, El Kaide gibi 
güçlerle birlikte I İD’i de dünden bu yana 
çok sert biçimde vurmuş ve Suriye Ordu-
su’nun bu güçlerin işgali altındaki bölge-
lerde hızla ilerlemesini sağlamıştır. Ayrıca 
Rusya, Lazkiye’ye yerleştireceğini açık-
ladığı füzelerle, bırakalım Türk uçaklarını 
havada kuş avlar gibi avlayıp düşürmeyi, 
istediğinde Nevşehir’e kadar uzanan bir 
menzil içindeki Türkiye topraklarında da 
istediği yeri engelsiz ve rahat bir şekilde 
vurabileceğini netçe belirtmiştir. e ben-
zer bir olayın tekrarlanması halinde anın-

da askeri mukabelede bulunacağını da ilan 
etmiştir.

İşin özeti, bu saldırıda bir uçağını ve bir 
pilotunu kaybetmiş olsa da ortaya koyduğu 
kararlılıkla Rusya kazanan taraf olmuştur. 
ABD Emperyalistleri, yaptıkları testte ba-
şarısız olmuşlardır.

İşin en acı, en yürek parçalayan tarafı 
da, bu işin en ağır kaybına uğrayacak olan 
ülkenin Türkiye olmasıdır. Etrafımız zaten 
Tayyipgiller’in ABD Emperyalistlerine 

kulca anga e olmaları sonucunda Türki-
ye’ye düşman komşularımızla dolmuştu. 

imdiyse bir dünya devi Rusya’nın da 
onulmaz kindar düşmanlığını, yapılan bu 
ahmakça hata yüzünden kazanmış bulun-
maktayız. 

Özetin özeti  Türkiye hızla çok daha 
karanlık günlere ve hatta parçalanmaya 
doğru sürüklenip götürülmektedir. 

Zaten TRT’deki seçim konuşmaları-
mızda da kesince ortaya koyduğumuz gibi 
mevcut iktidarın ve Meclisteki Amerikancı 
Dörtlü Çetenin Türkiye’yi başka yere gö-
türmesi, millet, vatan ve halk için olumlu 
bir iş yapması olası değildir.

Yani dostlar, gelecekte bizlere düşen 
görev, daha da zorlaşmış ağırlaşmış bulun-
maktadır. Elbette bu Amerikancı, tepeden 
tırnağa ihanete batmış iktidarlar da, partiler 
de yıkılıp defolup gidecektir. Halkı Kur-

tuluşa ulaştıracak olan biz Gerçek Dev-
rimcilerdir. İşimiz, görevimiz zor da olsa 
sonunda bunun da üstesinden geleceğiz, bu 
karanlık günleri aşacağız. 25 Kasım 2014

Halkız, Haklıyız, enece iz

N u r u l l ah  A n k u t
HKP Genel Başkanı

Suriye deki son gelişme üzerine
Baştarafı sayfa 1’de

Başyazı

Saygıdeğer Arkadaşlar,

Emperyalistler cephesinin, satılmışlar 
cephesinin, Parababaları cephesinin 
bir aşağılık seçim oyunu daha so-

nuçlandı.
Bildiğimiz gibi bu oyunun galibi Ame-

rikancı, Ortaçağcı hareketin yani Tayyip-
giller’in AKP’si oldu. O kazandı seçimi ve 
yeniden tek başına iktidar olabilecek sayı-
da vekili Meclise taşıyabildi.

Sanırız “İncirlik Mutabakatı”yla 
ABD’ye verdiği ödünler sayesinde bir süre 
daha iktidarda kalabilme hakkı elde etti, 
aldı Amerika’dan. Açıklandığına göre, es-
kiden  uçak varmış İncirlik’te ve Ameri-
ka onları kullanamıyormuş Ortadoğu’da. 

imdi uçakların yani o bombardıman uçak-
larının sayısı, Ortadoğu’yu cehenneme çe-
viren, ölüm tarlalarına çeviren uçakların 
sayısı 0’a çıkarılacak bu mutabakatla ve 
Amerika istediği gibi o uçakları kullanabi-
lecek, istediği yeri vurabilecek.

Bunun karşılığında Tayyipgiller’e bir 
süre daha iktidarda kalma imk nı tanındı, 
öyle görüyoruz ve o sayede Tayyipgiller bu 
seçimi kazandı. Yoksa dört buçuk ayda 4 
milyon oyu alabilmeleri, 4 milyon insanı 
sa arına çekebilmeleri mümkün değil ama 
işte ABD Emperyalistlerinin böyle bir gücü 
var. 194 ’dan bu yana, özellikle NATO’ya 
girişten bu yana, 1952’den bu yana Ameri-
ka, Türkiye’nin tüm kurumlarını ele geçir-
miş durumda. İstihbarat örgütlerini, siyasi 
partilerini, medyasını, eğitimini, tarikatla-
rını, kültürünü, sanatını tümüyle kendi de-
netimine almış ve onları kendi çıkarı için 
kullanabileceği şekilde yeniden düzenle-
miştir.

Eskiden “NA  Ha tası” vardı okul-
larda, orta öğretim kurumlarında. Yani bi-
zim öğretmenlerimiz ABD’nin saldırgan 
emperyalist savaş örgütünü övüyorlardı bir 
hafta boyunca. Öğrenciler bir araya topla-
nıyordu meydanlarda, koridorlarda, bahçe-
lerde, NATO övgüsü anlatılıyordu onlara. 

Yine “Milli Güvenlik” derslerinde 
Amerika ve NATO övülüyordu. Tarikat-
larda yine NATO övülüyordu. Camilerde 
NATO övülüyordu. Siyasi partiler NA-
TO’yu övüyorlardı. Amerikan filmleri 
tüm sinema salonlarını işgal etmişti. Yani 
böylece Amerika, Türkiye’nin tüm devlet 
kurumlarını ve kültürümüzü kevgire dön-
dürmüştür. Her yerden a anlar devşirmiş ve 
örgütlediği o a anlar aracılılığıyla Türki-
ye’yi kendi bir eyaletini yönetir kolaylıkta 
yönetir hale gelmiştir.

İşte Tayyipgiller de ABD’nin 1950 son-
rası uygulamaya soktuğu o “ eşil Kuşak 
Pro esi”nin ürünüdür.

Yani tüm İslam ülkelerini CIA diniyle, 
Pentagon, ashington diniyle ya da Mu-
aviye Yezit diniyle, gerçek İslam’la hiç 
alakası olmayan bir dinle zehirlemiş, af-
yonlamış ve düşünemez, gerçekleri görüp 
kavrayamaz hale getirmiştir. İşte 1950’den 
bu yana Kur’an kursları, tarikatlar, imam 

hatip okulları sürekli bu CIA diniyle dokt-
rine edilmiş insanlar salmaktadır toplumun 
içine.

Tayyipgiller de, bu Ortaçağcı parti de, 
ümmetçilik konağının partisi de, bu Ameri-
kan uşağı parti de bu sayede 2002’den beri 
iktidarını sürdürmektedir. e işte geçen Pa-
zar yapılan bu seçim oyununda da oylarını 

 49’a kadar yükseltebilmiştir.
AKP’nin kaçak sarayda mukim büyük 

patronu bayram ediyor  “Milli irade kazan-
dı. Onun sözü bu. Ona herkes saygı göster-
meli”, diyor.

Oysa ne ilgisi var bunun milli iradey-
le... Televizyonların, yazılı basının  
90’ını sen eline geçirmişsin, bütün tarikat-
lar, imam hatip okulları, Kur’an kursları, 
medya sana çalışıyor. 120 bin civarındaki 
imam, müezzin, din görevlisi 
sana çalışıyor. Profesyonel 
görevlilerin durumunda hep-
si. Amerika senin arkanda, 
medya senin arkanda, Para-
babaları senin arkanda...

Bizimse ne televizyonu-
muz var, ne gazetemiz var, 
ne internet ortamında haber 
sitelerimiz var, sadece ayda 
bir yayımlanan gazetemiz 
var. e kanunlar gereği 
YSK’nin kararıyla TRT’de 
yaptığımız 10’ar dakikalık 
iki konuşmamız var. Bu şart-
larda seçime girdik. Bunun 
eşitlikle, hakkaniyetlikle 
zerre ilgisi olabilir mi?

er bakalım TRT’yi  
aylığına senin kullandığın gibi bizim em-
rimize, biz de kullanalım. TRT’nin tek bir 
kanalını... Öbür kanalları senin olsun. Bak 
bakalım o zaman senin sonun ne oluyor? 
Meclisteki diğer  Amerikancı partinin 
sonu ne oluyor?

İhanetlerinizi, hırsızlıklarınızı, vurgun-
larınızı, cinayetlerinizi bir bir halka nasıl 
anlatıyoruz, gösteriyoruz, kavratıyoruz  
ondan sonra girelim bakalım seçime nasıl 
bir durumla karşılaşırsın...

Yoldaşlar,
İnsanın dili de, dini de, kültürü de, 

zevkleri de hep içinde yaşadığı toplum-
dan gelir.  İnsan toplum yaratığıdır. Marks 
der ki  ihtiyaçlarımızın ve zevklerimizin 
kaynağı toplumdur. Yani toplum bu hale 
getirilince, bir anda Ortaçağın insanları 
durumuna, kavrayışı durumuna getirilince 
insanların anlayışı, kavrayışı, düşünce tar-
zı, e o zaman sen onları istediğin gibi yön-
lendirebilirsin.

İşte bizim bu ablukayı yarmamız, kır-
mamız çok uzun bir zaman alacak. Zaten 
biz bu seçimlere de bu amaçla giriyoruz. 
Başka hiçbir beklentimiz yok. Orası bizim 
devrimci düşüncelerimizi tüm halka duyu-
rabileceğimiz büyük bir kürsü. Bizim için 
seçimlerin anlamı bu. e o kürsüden biz ne 

kadar fazla insana sesimizi duyurabilir, dü-
şüncelerimizi aktarabilir ve onları sizlerin 
ihaneti konusunda aydınlatabilirsek, bizim 
için o kadar faydalı olmuş olur, başarılı ol-
muş olur seçim. Nitekim o 10’ar dakikalık 
konuşmalar bile çok önemli etki yarattı.

Seçim akşamı bir yoldaşım anlattı. Ça-
lıştığı işyerinde koyu AKP’li bir arkadaşı 
varmış. Konuşmamızı izleyen biz yaştaki, 
belki de biraz daha yaşlı babası, ben oyu-
mu bu adamın partisine vereceğim, gerçek-
leri sadece o söyledi, en samimi, en içten 
konuşan o adam, demiş.

Oğlu, tabi  hangi sebeple Tayyipçi bi-
lemiyoruz, hemen atılmış  ama baba demiş 
o komünist, bak kızıl bayrağı var burada, 
yanıbaşında. Sen oyunu bir komüniste mi 
vereceksin? demiş. azgeçirmiş babasını, 
kandırmış.

Yani demek istediğimiz yoldaşlar, biz 
anlaşılmak peşindeyiz. Yani insanlarımız 
bizi anlasın ve bir anda karar değiştiremese 
bile bir mayalanma olsun. Kafalarında so-
rular oluşsun insanlarımızın. Bir süre son-
ra onlar bizim haklılığımızı, cesaretimizi, 
doğruluğumuzu, ahl kımızı, fedak rlığı-
mızı görecekler. Biz bunu amaçladık. Se-
çimlerden sadece bu oldu beklentimiz.

Seçimlerden daha farklı bir sonuç çık-
saydı da önemli bir değişiklik olmayacaktı, 
yoldaşlar. Çünkü Amerika’nın bu 4 Ameri-
kancı partiye de verdiği görev  Türkiye’yi 

P çerçevesinde eni Sevr’e götürmek-
tir.

ikileaks belgeleri yayımlandı. arış 
erko lu ve arış Pehlivan önce “Sızın-

tı ikileaks’te nlü ürkler” adıyla ya-
yımladılar kitap olarak belgelerin bir bölü-
münü. Bir bölümünü de bu yıl “Mahrem” 
adı altında yayımladılar, yoldaşlar.

ikileaks’in yayımladığı belgelerin 11 
bin adedi Türkiye üzerine.  e dünyada, 
Irak’tan sonra ABD diplomatlarının hak-
kında en çok belge yazdığı, yani Amerikan 
Dışişleri Bakanlığına kriptolar gönderdiği 
ülke Türkiye. Türkiye ile ilgili belgeler. 
Bu da gösteriyor ki yoldaşlar, Amerika’nın 
Ortadoğu’daki en büyük hedefi Türki-
ye’dir. Yani odak noktası haline getirerek 

parçalamak istediği ve BOP çerçevesinde 
Yeni Sevr’i uygulamak istediği ülke Tür-
kiye’dir. O bakımdan kararlılıkla o sürecin 
devamı peşindedir Amerika. e 4 Ameri-
kancı parti de bu hainane, aşağılık işle gö-
revlendirilmiştir.

Bundan sonra ne olacak?
Bundan sonra o süreç yine Amerika’nın 

istediği şekilde devam edecek  sonlanana 
kadar. Bu bazen, 20 Temmuz’dan bu yana 
olduğu gibi, yoğun silahlı, çatışmalı, kanlı, 
ölümlü, katliamlı şekilde sürebilir. Bazen 
de sakin sürebilir. Ama mutlaka sürmeye 
devam edecek. Amerika bunu istiyor ve 
Meclisteki piyonlarına, bu 4’lü çeteye bu 
görevi verdi, o memurlara. 

Yoldaşlar,
Bizim biraz önce de söylediğimiz gibi 

televizyonlarımız, yayın organlarımız yok, 
günlük yazılı basınımız yok. e Ameri-
kancı satılmışlar medyası, bundan sonra 
da bize uygulamakta olduğu ölümcül ab-
lukayı uygulamaya devam edecek. Çün-
kü Parababaları siyasilerinin olduğu gibi, 

Amerikancı medyanın da 
en büyük düşmanı biziz. 
Çünkü bu insan soyunun 
başdüşmanı olan ulusla-
rarası emperyalizmin 
başhaydut devleti Ame-
rika’yı en çok biz teşhir 
ediyoruz. Halklarımıza 
en çok biz gösteriyoruz 
onun kötülüklerini, kat-
liamlarını, cinayetlerini, 
zulümlerini. O yüzden 
Amerikancı medya da 
bize düşman. Susuş su-
ikastıyla bizi öldürmek, 
yok etmek istiyor. Bu 
aynen devam edecek 
bundan sonra da.

Bizim yapmamız ge-
reken sosyal medyayı, internet ortamını 
çok başarılı şekilde kullanmak. Ancak bu 
şekilde sesimizi, sözümüzü duyurabiliriz 
halklarımıza. Teknolo inin geldiği bu aşa-
ma, yani içinde bulunduğumuz bu iletişim 
çağı bize böyle bir imkan sağlıyor. Orada 
bizi engelleyemiyorlar, yok edemiyorlar. O 
zaman bütün gücümüzle o alana yönelme-
miz gerekir, orada çok aktif olmamız gere-
kir. Yani eli klavye tutan tüm arkadaşların, 
tüm yoldaşların öncelikli görevlerinden 
biri haline getirmeleri gerekir bu işi. Bizim 
tek çıkış yolumuz bu, yoldaşlar. Zaten gü-
nümüzde internet ortamında var olmayan 
hiçbir hareketin başarılı olma şansı büyük 
oranda yoktur. Hayatın önemli bir bölümü 
orada akmaktadır. Bugün orada biz özgür-
ce düşüncelerimizi, ideolo imizi savunabi-
liriz, aktarabiliriz, tartışabiliriz, insanları 
ikna edebiliriz.

Bizim paramız yok, imk nlarımız yok, 
ama çok güçlü bir silahımız var  Do rula-
rımız var bizim.

e gerçek sosyal bilimin, yani ilimcil 
Sosyalizmin temsilcisi Türkiye’de sadece 
biziz. O bilimi Türkiye’nin tarihine, sos-
yal ortamına, sınıf ilişki ve çelişkilerine 
uyarlayarak, on yıllar süren araştırmaların 
sonucunda Türkiye’nin Devrim Teorisini 
üretti, yarattı önderimiz Hikmet Kıvılcım-

lı. e onun bedence aramızdan ayrılışından 
sonra o teoriyi biz geliştirdik. e bu bilim 
sadece bizde var.

Bildiğimiz gibi bilimin görevi  gerçek-
leri sebep sonuç ilişkileri içinde olduğu 
gibi görmek ve o sayede de olayların hangi 
doğrultuda gelişeceğini ve ne gibi sonuçla-
ra ulaşacağını önceden göstermektir. Yani 
bilimin görevi önceden görmektir. e tam 
ve duru görmektir. İşte bu güce, bu silaha 
sadece biz sahibiz. O bakımdan biz aktif 
olarak, öz güvenle, fedak rca çalışır ve bu 
bilimin yol göstericiliğinde kavgamızı sür-
dürürsek, başarılı olmamamız için hiçbir 
sebep yok. e hızla gelişiriz. Bundan adı-
mız gibi emin olalım. 

Bu Ortaçağcı iktidarın bundan sonra 
yapacağı zalimlikler, zulümler bizi asla 
sindiremez, yıldıramaz, cesaretimizi ve ka-
rarlılığımızı sarsamaz, yoldaşlar.

Çünkü biz, 1  yaşında rük Ali 
E e’nin çetesinde, işgalci Yunan Ordusu 
karşısında savaşa giren Hikmet Kıvılcım-
lı’nın öğrencileri ve yoldaşlarıyız.

Biz bugüne kadar işkencelerini de gör-
dük Parababalarının, idam sehpalarını da 
gördük, hakkımızda idam yargılamalarını 
da gördük. Yanımızdan vızıldayarak geçen 
kurşunlarını da gördük. Yanı başımızda 
Yoldaşlarımızın vurulup dağ gibi düşüşle-
rini de gördük, zindanlarını da gördük.

Bunların hiçbiri bizim kararlılığımızı, 
inancımızı, cesaretimizi, mücadele az-
mimizi asla sarsamadı. Tersine öfkemiz, 
hıncımız, kararlılığımız ve mücadele he-
yecanımız, hırsımız daha da arttı, bilendi. 
O bakımdan biz bu kavgayı mutlaka zafere 
ulaştıracağız.

Zalimler, her geçen gün biraz daha za-
yı ayacaklar ve halkımız her geçen gün bi-
raz daha uyanışa erecek. e bunun sonunda 

anlı Gezi İsyanı’mızın on katı, yüz katı 
isyanlar ortaya koyacağız biz ve o isyan-
larla bu vurguncuların, bu hainler takımı-
nın tamamı devrilip yok olup gidecekler. 
Bunların ekonomik ve siyasi varlıkları tü-
müyle yok olacak. Gelecek mutlaka bizim, 
yoldaşlar. 

Bu arada şunu da söylemeden geçme-
yeceğim

Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak, 
arabalarda yatıp kısa aralıklarla uyuyarak, 
on binlerce afişimizi Türkiye’nin hemen 
her tarafına, dağına taşına yapıştıran, pan-
kartlarımızı asan, mütevazı eski külüstür 
arabalarımızla sokakları  şehirlerin, kasa-
baların, köylerin sokaklarını turlayan ve 
fedak rca, yiğitçe çalışan, dövüşen yol-
daşlarıma en içten teşekkürlerimi sunmak 
isterim.

Aynı zamanda bizi anlayan ve bize oy 
verme yürekliliğini, kararlılığını, özgüve-
nini, namusunu ortaya koyan seçmen kar-
deşlerimize de aynı şekilde en içten şük-
ranlarımı sunarım.

e tüm bu yoldaş ve arkadaşlarımı dev-
rimci yüreğimin olanca sıcaklığıyla, karde-
şane kucaklarım, alınlarından öperim.

Gelecek bizimdir yoldaşlar.
Halkız .. Haklıyız .. enece iz ..
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 e e  Baş a ı r a  t’  1 ası  e  de er e d r es

Ortaçağcı iktidarın zulümleri
bizi asla sindiremez, yıldıramaz
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7 Haziran ve ardından 1 Kasım Genel 
Seçimleri geride kaldı. Miting mey-
danlarında söylenenler unutuldu, 

seçim sonuçlarıyla yeni bir sürece girildi. 
Seçim dönemi propagandalarından akıl-
da kalan ise HKP’li Dayı’ yani Halkın 
Kurtuluş Partisi Genel aşkanı Nurul-
lah Ankut’un TRT’deki etkili’ seçim 
konuşmaları oldu. TRT’nin siyasi partilere 
ayırdığı 10’ar dakikalık propaganda konuş-
malarında Say ıde er halkımız’ diyerek 
söze başlayıp 10 dakika boyunca gür ve tok 
sesiyle samimi bir siyasal çizgiyi anlatan 
Nurullah Ankut, bu kez bizim sorularımıza 
yanıt verdi.

Türkiye’de sol siyasetin akıl tutulma-
sı’ yaşadığını söyleyen Ankut, Meclisteki 
siyasal partileri eleştiri yağmuruna tuttu.  
TRT ekranlarındaki kısa süreli konuşma-
sının neden halk tarafından beğenildiğini 
açıkladı.

K o m ü n i s t  P ar t i  7 H azi r an ’da 
kaybettiği oyları geri aldı
Orhan Şahin: Erken genel se-

çimde oylarını artıran iki sosyalist 
özne var: biri Komünist Parti, diğeri 
de genel başkanı olduğunuz Halkın 
Kurtuluş Partisi. Siz bu sonuçları na-
sıl yorumluyorsunuz?

Nurullah Ankut  Komünist Parti oy-
larını arttırmadı.  Haziran’da HDP’ye 
ödünç verdikleri oyları geri aldı. Yani 1 
Kasım’da oylarını artıran tek sosyalist par-
ti Halkın Kurtuluş Partisi’dir. unu söyle-
yebilirim, 1 Kasım’ın ardından Partimize 
üyelik başvuruları arttı. Daha önce şu an 
Mecliste bulunan partilere oy vermiş in-
sanlar bizzat bana gelip, TRT’deki seçim 
konuşmasından etkilendiğini ve bu yüzden 
partimize oy verdiğini söylediler.

nsanda biraz mantık olur’
Sağın kalesi Konya’da 2 00 vatandaşın 

oyunu aldık. Kürt illerinden de hatırı sayı-
lır oy aldık yani memlekette hatırı sayılır 
derecede Kürt, Halkın Kurtuluş Partisi’ni 
destekliyor. Medyada haber oldu, yanlış-
lıkla isim benzerliğinden dolayı o oylar 

size verildi’ diyorlar. Yahu insanda biraz 
mantık olur. En cahil insan bile ağaç ile 
kızıl bayrağı karıştırmaz değil mi? Gülü-
yor.

1 Kasım’ın ardından nasıl bir Tür-
kiye olacak?

Son altı aydır yapmış olduğumuz ko-
nuşmalarda açıkça söyledik, yani şu anda 
Türkiye Büyük Ortadoğu Pro esi’ne BOP  
doğru gidiyor. BOP büyük oranda gerçek-
leşti onun önünde hiç kimse duramaz.  
Mecliste bulunan mevcut siyasal parti-
lerin dördü de zaten buna teşne. MHP en 
kritik noktalarda AKP’nin yanında. Zaten 
MHP’nin görevi köyün delisini oynamak. 
Köyün delisi bağırır çağırır en sonunda 
köy muhtarının yanına gelir iki dizinin 
üzerine oturup, muhtarın emirlerini yerine 
getirir. Başka da bir güç yok yani.

Silvan’daki olaylara bakın. Bu neyi 
gösterir?

Aslında siz o bölgeyi kaybetmişsiniz. O 
bölge sizden ruhen kopmuş. u an coğrafi 
olarak sizinle birlikte olabilir ama kalben 
kopmuş. Siviller, askerler ölüyor. Her ka-
yıp bu iki halkı birbirinden uzaklaştırıyor. 
Evladı askerler tarafından öldürülen hiçbir 
anne, hiçbir baba, hiçbir kardeş size dost 
gözüyle bakmaz. Nasıl evladı PKK’liler 
tarafından öldürülen annelerin, babaların 
bakamadığı gibi. Türkiye bir ayrışma süre-
cine de girdi. Ki bunu Bin Kalıplı atan 
Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i kast 
ediyor  vatan savaşı’ safsatasıyla sahiple-
niyor. H lbuki bu savaş sürdükçe birbi-
rinden kopuyor halklar. Böyle bir sürecin 
içerisindeyiz.

HKP nasıl bir siyaset izliyor, Tür-

kiye’nin sorunlarına dair ne gibi çö-
züm önerileri var?

Biz parti olarak proletaryanın İşçi Sı-
nıfı  davasını güdüyoruz. İşçi Sınıfının 
mücadelesini veriyoruz. Hani Halkların 
Demokratik Partisi’nin HDP  bir eşbaş-
kanı var. Diyor ya, iz sırtımızı PKK’ye 
dayıyoruz’, biz sırtımızı İşçi Sınıfına da-
yıyoruz.

Kullandığımız siyaset diline gelirsek. 
Biz gerçekleri halkımıza en açık, en kesin 
şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Hikmet Kı-
vılcımlı’nın bir sözü vardır. Der ki, Me-
seleleri en cahil insanımızın bile anlaya-
ca ı şekilde anlatmazsak, demokrasimiz 
yapmacık olur’. Yani bizim hareketimizi 
herkes en kolay şekilde anlar.

Bu konuya girmişken seçim ko-
nuşmalarınız oldukça sade ve içten 
bir görüntü çizdi. Partinizin aldığı oy 
oranına pozitif etki yaptığını düşü-
nüyor musunuz?

“Evet. Bu seçim konuşmalarını tüm 
Türkiye izliyor, köylüler izliyor. Konya’da 
kendi köyümden kökenimin bağlı olduğu 
Konya-Bozkır Derebucak’tan  1  oy al-
mışız. Diyorum ben, ki burası MHP’nin, 
AKP’nin kalesidir, buradan CHP’ye bile 
oy çıkmadı. Karadeniz’deki ücra köylerden 
bile oy aldık. İç Anadolu’da her ilçede ne-
redeyse ortalama 50- 0 oyumuz var. atan-
daş seçim konuşmasını izliyor bakıyor. Bir 
yoldaşım anlattı, çalıştığı fabrikada koyu 
AKP’li bir işçi var. Babası TRT’deki ko-
nuşmama denk gelmiş ve Ben bu adam oy 
vereceğim. En doğru en samimi bu adam’ 
demiş. Oğlu da Ama baba bu adamın kızıl 
bayrağı var başında bak komünist. Komü-
niste mi oy vereceksin sen bu yaştan sonra’ 
demiş vazgeçirmiş. Muhafazak r ve tutucu 
olan bir adam izliyor ve ikna oluyor.

Ekranlarda heyecanlı görünüyor-
dunuz.

Seçim konuşmalarında süre yüzünden 
tasarru u davranmak zorunda kalıyoruz. 
Heyecanımın bir sebebi de oydu yani. 
Söylemek istediklerimin ne kadarını 10 
dakikaya sığdırabileceğim sorusu hep aklı-
nızda. Hem üsluptan fedak rlık etmemeye 
çalışıyorsunuz, hem de daha çok şey söyle-
meye çalışıyorsunuz.

Konuşmanızda verdiğiniz örnek-
lerle gerçek İslam vurgusu da yaptı-
nız, nedir bu gerçek İslam?

Gerçek İslam ayrı bir şey. Benim fikri-
me göre Hz. Muhammed’in gönlünden de 
sosyalizm geçiyordu ama mevcut toplum 
yapısından dolayı o kadarına gücü yete-
bildi. Mevcut sınıfsal sömürüyü bir nebze 
olsun azaltabildi. Bakın şöyle açıklayayım  
o dönemde kadının hiçbir hakkı yok. Hem 
cariye olarak kullanılıyor hem de fuhuş 

yaptırılıyor. Ama Hz. Muhammed buna ku-
ral getirdi. Cariyelere fuhuş yaptıramazsın 
dedi. Nik h şartı getirdi. Bunun dışında 
paylaşın, biriktirmeyin akire yardım 

edin’ dedi. Buna dair ayetler var.

Satılmışlar medyası 
b i zi  s ev m ez’

Bir anda sosyal medya fenomeni 
haline geldiniz. HKP’li Dayı olarak 
sempati kazandınız, çok konuşuldu-
nuz…

Sadece sosyal medyada ama dikkat 
edersen. Satılmışlar medyasında adımız 
geçmez. Onlar bizim aldığımız oydan ra-
hatsız olmuştur. Ben o seçim konuşmasın-
da birçok şey ortaya attım. Medya gerçek-
ten medya olsa söylediklerim tartışılırdı, 
konuşulurdu. Ama Parababalarının medya-

sı bize düşmandır.

Peki tekrar HKP’ye dönecek olur-
sak, bu ülkede en büyük sorunlar-
dan biri ulusal kimlik sorunu, siz 
memleketteki ulusal soruna dair ne 
gibi bir çözümünüz var?

Kürt Sorunu’nun eşitlik, z ürlük 
ve kardeşlik çerçevesinde ç zümünden 
yanayız. Bu sorunun çözümü Anti eodal, 
Antiemperyalist, Antişovenist bir pers-
pektiften geçiyor. Biz ürk Kürt Halk 
Cumhuriyeti diyoruz. Hikmet Kıvılcımlı 
19 0’larda zindanda Anadolu ve Kürdistan 
Halk Cumhuriyeti demişti. imdi biz buna 
daha da açıklık getiriyoruz  Türk-Kürt 
Halk Cumhuriyeti diyoruz. Yani komünist-
ler olarak biz bunun için mücadele ediyo-
ruz. Tabi  bu konuda nihai kararı verecek 
olan da Kürt Halkıdır, onun özgür iradesi-
dir. Lenin’in Ulusların Kendi Kaderini 

ayin Hakkı’ tezi çerçevesinde ayrılma 
hakkını da kullanabilir. Biz buna da son 

derece saygı duyarız. Biz Kürt Sorunu’nun 
devrimci çözümünden yanayız.

Erdoğan, idan, Davutoğlu 
ve Ala gidecek ifade verecek’

Parti olarak MİT TIR’larını Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi’ne taşıdınız. 
Ne aşamada dava bir ilerleme var 
mı?

luslararası Ceza Mahkemesi başvu-
rumuzu değerlendirmeye aldı. Hatta tanık 
bile çağrıldı. Türkiye Roma Statüsü’ne 
imza atmış değil. İmza atmadığı için de 
Roma Statüsü doğrudan Türkiye’yi yar-
gılayamıyor. Ama şöyle bir şey var  mah-
keme eğer bir savaş suçu işlendiğine dair 
bir hüküm verirse, Türkiye’ye der ki  Gel 
Roma Statüsü’nü kabul et ve mahkemede 
kendini savun’. Elbette AKP bunu kabul 
etmeyecektir. Bunun üzerine mahkeme 
BM’ye başvurabilir. BM de Roma Statü-
sü’nün talebine olumlu yanıt verirse Tür-
kiye Roma Statüsü’nün kapsama alanına 
girmiş bulunur. Erdoğan, Hakan Fidan, 
Davutoğlu ve Efkan Ala da mecburen gi-
decekler orada ifade verecekler. Yani böyle 
bir prosedür var. Roma Statüsü’ne imza 
atmadın diye her türlü savaş suçu işleme 

özgürlüğüne kimse sahip değil. Nitekim El 
Beşir o mahkemede yargılandı ve hüküm 
giydi. O da üye değildi. u anda kaçak

İktidar tarafının sizin bu hareketi-
nize yanıtı da sert oldu.

Tayyipgiller bu davadan sonra bize sa-
vaş açtı. Biz de zaten onlara açtık. Devrim-
cilik kelleyi koltuğa almaktır. Bizim önde-
rimiz ne diyor?

Muhallebi yapmıyoruz
devrim yapıyoruz’

Yani bu davada vurmak da var vurul-
mak da var. O yüzden vız gelir bana, bize 
açtığı davalar. Ne olacak, mesele değil 
hapse girmek, içeride yatmak.

http abcgazetesi.com hkpli-da-
yi-muhallebi-yapmiyoruz-devrim-yapiyo-
ruz-24 .html

http .toplumsalses.com siyaset
hkpli-dayi-muhallebi-yapmiyoruz-dev-
rim-yapiyoruz-h2590 .html

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut

Biz sırtımızı şçi Sınıfına dayıyoruz

Bildiğimiz gibi Tayyip-
giller, devletin her kade-
mesini ele geçirip kendi 

yandaşlarıyla doldurmakla yetin-
memiş, sosyal medyayı da kuşat-
mak için “Aktroller” adlı maaşlı 
satılmışlar kiralamıştı. Tayyipgil-
ler’in yaptıkları pisliklerin üzeri-
ni internet ortamında örtmekle ve 
AKP propagandası yapmakla gö-
revlendirilen bu satılmışların 00 
ila 4000 TL maaşa bağlandıkları, 

hatta aralarından bu işi en iyi ya-
panların devlet kadrolarına bile 
yerleştirildiği basına yansıyan 
haberler arasındaydı.

Aktroller son olarak TRT’de 
yaptığı Seçim Konuşmaları son-
rasında sosyal medyada “HKP’li 
Dayı” olarak tanınan ve büyük 
ilgi gören, takdir toplayan Genel 
Başkan’ımız Nurullah Ankut’u 
en büyük düşman ilan ederek he-
def gösterdi.

Aktroller, “AK GENÇLİK” 
isimli facebook sayfasında Ge-
nel Başkan’ımızın fotoğrafıyla 
birlikte paylaştıkları bir gönde-
rinin üzerine  “Ne Er enekon, 
ne HDP, ne Paralelciler. İşte 
en büyük düşmanımız, HKP 
denen partinin komünist baş-
kanı. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız ve başbakanımız hakkında 
Uluslararası Ceza Mahkemesi-
ne suç duyurusunda bulunan 

partinin başkanı...” yazarak 
Genel Başkan’ımızı hedef gös-
terdiler.

Gönderiden de anlaşıldığı 
gibi, Aktroller, Genel Başkan’ı-
mızı en büyük düşman ilan edi-
yor.

Bu konuda haklıdırlar. Nite-
kim bu konudaki haklılıklarını 
Genel Başkan’ımızın bizzat ken-
disi ve O’nun öncülüğünde Par-
timiz süreç içerisinde dosta da 
düşmana da göstermiştir.

Haklıdırlar  çünkü Genel 
Başkan’ımız ve Partimiz HKP, 
AB-D Emperyalistlerinin ve on-
ların Türkiye’deki yerli işbirlik-
çilerinin başında gelen Tayyip-
giller’in en büyük düşmanıdır.

Haklıdırlar, çünkü Genel 
Başkan’ımız öncülüğünde Par-
timiz, kendine siyasi parti süsü 
vererek 1  yıldır bir organize suç 
örgütü gibi çalışan, insanlarımı-
zı katleden, savaş suçu işleyen, 
kamu malı namına ne varsa Para-
babalarına peşkeş çeken, doğayı 
ve hayvanı katleden halk düşma-
nı AKP’nin tüm suçlarını bir bir 
teşhir etmiş, yargı da dahil olmak 
üzere bunlarla her alanda müca-
dele etmiş, halkımıza doğruları 
göstermiştir.

Haklıdırlar  çünkü bu ABD 
uşaklarına karşı Partimiz tüm 
imk nsızlıklarına rağmen Mec-
listeki Dört Amerikancı Partiden 
daha kararlı, daha net ve daha yo-
ğun bir mücadele yürütmektedir. 

e yürüttüğümüz bu mücadele 

her geçen gün daha fazla insan 
tarafından görülmekte, destek-
lenmektedir.

Haklıdırlar, çünkü Partimiz, 
son iki seçim sonucunun da netçe 
kanıtladığı gibi güçlenmektedir, 
daha fazla taraftar kazanmakta-
dır. Aktrol adıyla maruf satılmış-
ların korkuları da bundandır.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar 
nafile

Genel Başkan’ımız tüm öm-
rünü, AB-D Emperyalistleri ve 
yerli işbirlikçilere karşı kelle kol-
tukta devrimci mücadele vererek 
geçirmiştir. Onun önderlik ettiği 
Parti, bugünün Türkiyesi’nde 
Türkiye Devrimi’ni hede eyen, 
buna giden yolu ilmik ilmik ören, 
hayatını bu yolda adamış olan 
kadrolardan oluşmaktadır.

Menfaat ilişkilerinin bir ara-
da tuttuğu bir organize suç örgü-
tünün bu tür hedef göstermeleri 
mücadelemizde bizlere asla geri 
adım attıramayacak, bizleri yıl-
dıramayacaktır. Aksine daha da 
güçlenip, bu suç örgütünü kork-
tukları sonla eninde sonunda bu-
luşturacağız.

Genel Başkan’ımızın ifade-
siyle nereye giderlerse gitsinler, 
nereye çıkarlarsa çıksınlar eninde 
sonunda bu satılmışları çelik bi-
lezikle tanıştıracağız. 1 .11.2015

Halkız, Haklıyız, enece iz

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Aktroller, HKP’li Dayı’yı 
en büyük düşman ilan ederek hedef gösterdi

7  Haziran, 1 Kasım derken seçimler 
bitti ama bu süreçte açılan davalar 
devam ediyor.

Haziran seçimi öncesi Zonguldak’ta 
afiş yapan ikisi HKP milletvekili adayı  
Yoldaş’ımız hakkında Zonguldak eski baş-
savcısı, o zamanın AKP milletvekili adayı, 
şimdinin vekili Hüseyin Özbakır afişleri-
nin üzerine afiş yapıldığı iddiası ile 9 Ma-
yıs’ta Yoldaşlarımızdan şik yetçi oldu. 15 
Mayıs’ta ise et hızıyla dava açıldı. 

Halkın Kurtuluş Partisi’nin  Tayyip-
giller’in hırsızlıkları, yolsuzlukları ile il-
gili onlarca suç duyurusu yıllar içinde iş-
leme ancak konulurken, AKP için birkaç 
gün içinde işlem yapılması, dava açılması 
yargımızın geldiği vahim durumu bir kez 
daha gözler önüne sermiştir. Boşuna de-
miyoruz yargı AKP’nin hukuk bürolarına 
dönüştürüldü diye

Sonuçta  Kasım 2015 tarihinde gö-
rülen davada,  Yoldaş’ımıza normalde 
en fazla para cezası verilebilecek bir olay 
nedeniyle, afiş asmaktan ’er ay hapis ce-
zası verilmiş  ceza iyi halden 2 ay 15 güne 
düşürülmüş, hükmün açıklanması geri bı-
rakılmıştır. Tabi  şik yetçi şimdinin vekili 
o dönemin başsavcısı olunca başka türlü 
karar çıkmasını zaten beklemiyorduk.

En başta dediğimiz gibi seçimler bitti, 
AB-D’ci, Ortaçağcı gericiler yine iktidar 
oldu. Ama bizim davamız devam ediyor. 
Bu dava halkların kurtuluş davasıdır. Hiç-
bir ceza, tutuklama, gözaltı bizi yıldıra-
maz, davamızdan vazgeçiremez  Halkız 
Haklıyız enece iz  04.11.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

da ’ta ’  e  ş yet ett
 HKP’li milletvekili 

adaylarına ceza verildi
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 e  fa e ’ da yayı a a  e  e e  Baş a ı r a  t’  edef stere  sayfa



İnsanlığın başına gelebilecek en büyük 
felaket değil midir AB-D Emperyalist-
leri? Dünya halklarının son yüzyılda 

yaşadığı bütün acıların sorumlusu değil 
midir AB-D Emperyalistleri? İnsan soyu-
nun en büyük düşmanı unvanını, çıkardığı 
savaşlarla, yaptığı-yaptırdığı katliamlarla, 
halklara çektirdiği acılarla sonuna kadar 
hak eden AB-D Emperyalistleri değil mi-
dir? Nereye adımlarını atmışlarsa ölüm 
meleğini beraberinde götüren AB-D Em-
peryalistleri değil midir? Bir ülkeye gir-
diklerinde oradaki en gerici unsurlarla itti-
fak yapan AB-D Emperyalistleri değil mi-
dir? İnsanlığın gözbebeği sosyalizmi yok 
etmek “Ilımlı İslam” kuşağı oluşturan, 
Ortaçağcı hareketleri besleyen, onları bü-
yüten, canavar haline getiren, yarattıkları 
canavara karşı savaşan AB-D Emperya-
listleri değil midir? Oynattıkları kuklalara 
cinayet işlettirip, katliam yaptırtıp kendi-
lerini gizleyen kuklacı değil midir AB-D 
Emperyalistleri?

Evet, bütün kötülüklerin anasıdır 
AB-D Emperyalistleri. Örgütlü birleşik 
halklar tarafından yok edilmezse, Tarihin 
çöplüğüne gönderilmezse, halklar acılar 
çekmeye, katliamlar yaşamaya devam 
edecek. Amaç belli  AB-D Emperyalistle-
ri sömürülerini gönüllerince devam ettire-
bilsinler diye, devletçiklerden oluşan “b in 
d evl et li b ir d ü nya”  hedefine ulaşsınlar 
diye yaşatılıyor bütün acılar.

Kimse aldanmasın emperyalistlerin 
temsilcilerinin sahte gözyaşlarına. Kimse 
inanmasın, hesabını soracağız, hamasi nu-
tuklarına insanlıktan çıkmış nükleer atık-
ların. Kimse inanmasın, aldanmasın, em-
peryalistlerin Dünya Halklarını yağmala-

ma zirvesi olan G 20’ d e Tayyipgiller’in 
şefinin davetiyle Paris’te yapılan katliam 
için emperyalistlerin temsilcilerinin saygı 
duruşuna durmasına.

Saygı duruşuna en son çağıracak in-
sandır Tayyipgiller’in şefi. Lağım deliğine 
süpürülmemek için, beni kullanın, diye 
AB-D Emperyalistlerine haberler gönde-
rerek her dediklerini yapabileceğine söz-
ler veren, halklarımıza son 1  yıldır her 
türlü acıları çektiren, evladını kaybetmiş 
Anayı meczuplarına yuhalattıranların, sa-
pıklardan, katillerden derleşik örgütlere 
tırlarla silahlar gönderenlerin umurunda 
olmaz Ortaçağcı kukla I İD tarafından 
yapılan katliamlar.

Saygı duruşuna kalkmış Katil Ameri-
ka’nın Başkanı Obama.

Adımınızı atıp katliam yapmadığınız, 
yaptırmadığınız, halkları birbirine kırdır-
madığınız yer kaldı mı dünya üzerinde?

ietnam Halkına yaptıklarınızı unuttu 
mu sanıyorsunuz Dünya Halkları?

Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, 
Suriye son yıllarda el attığınız, parçaladı-
ğınız, üzerinde yaşayan tüm halkları birbi-
rine düşman ettiğiniz, günde 20- 0 kişilik 
ölümleri olağan hale getirdiğiniz yerler 
değil midir?

O yüzden halklar, hele Ortadoğu Halk-
ları hiç yemez, sizin Paris’te yaşanan kat-
liam için saygı duruşuna kalkışınıza...

AB’nin temsilcileri de saygı duruşuna 
kalkmış, sahtek rca üzüntülerini bildiri-
yorlar. AB Emperyalistleridir Amerikan 
Emperyalizminin halklara yönelik her sal-
dırısına her daim destek veren. Ganimet-
ten pay kapmak için, kurtlar sofrasındaki 
yerini kaybetmemek için dünya halklarına 

acımasızca saldıranlar, halkların binlerce 
yıllık birikimlerini yağmalayan AB Em-
peryalistlerinin temsilcilerinin döktüğü 
gözyaşları da sahtedir, saygı duruşları da.

Katliam’ın yaşandığı ülke Fransa. 
Hem de başkentinde yaşandı. Yaratılan 
canavarın sapması mıdır, yolundan çık-
ması mıdır, yoksa bir planın parçası mıdır 
bu katliam, çıkacaktır eninde sonunda or-
taya. Ama bir gerçek var ki  Fransız Em-
peryalistleri de bu katliamın sorumlusu-
dur. Yaratılan canavar Ortaçağcı I İD’in 
doğumuna-doğurtulmasına katkı sunanlar 
arasındadır Fransa. Ortadoğu Halklarını 
parçalayıp kara altınlarını rahatça sömü-
rebilmek, bu zenginliği kendi emperyalist 
anavatanlarına taşıyabilmek için yıllarca 
Ortaçağcı örgütleri besleyen, büyüten, 
kendi halklarına saldırtan, cinayetler iş-
leten AB-D Emperyalistleri arasındadır 
Fransa.

Yıllarca Cezayir Halkına kan kustu-
randır Fransa. Fransız Emperyalistleridir 
Libya Halkının başına ilk bombaları yağ-
dıran, Yurtsever Önderlerini katlettiren.

Irak Halkını, Amerikan Emperyalistle-
riyle birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı de-
meden katleden, tarihi, ekonomik zengin-
liklerini yağmalayan, Amerikan Emper-
yalistlerinin Ortadoğu Halklarına yönelik 
her saldırısına askeri veya siyasi destek 
verendir Fransa. O yüzdende Fransız Em-
peryalistlerinin de onların temsilci diye 
atadıkları yöneticilerin de acı duymaları, 
üzüntü duymaları söz konusu değildir. 
Onların zenginliği, mutluluğu halkların 
çektiği acılar üzerine yükselir.

Ey A B -D  Em p eryal is t leri;  s iz s iniz  
gerçek  k at iller!

Yarattığınız kuklaları katil diye sun-
mayın dünya halklarına. Kuklaların elle-
rindeki kan, kuklayı oynatan, kuklacı olan 
siz insan soyunun en büyük düşmanlarının 
ellerinden damlayan kandır aslında.

Elinizdeki kanı dünyanın bütün okya-
nuslarıyla yıkasanız, temizleyemezsiniz. 
Eninde sonunda katlettiğiniz, katletmeye 
doyamadığınız halklar tarafından, örgüt-
lenip birleşen halklar tarafından Tarihin 
çöplüğüne atılacaksınız.

undan kaçışınız yok. u sondan 
kurtulamayacaksınız. 1 .11.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e saygıyla

25 Kasım 19 0 yılında Dominik Cum-
hu riye t i’nde diktatör R af ael Tru j il-
lo ya karşı mücadele eden  M irab el 

Kardeşler’in tecavüz edilip işkence ile 
öldürüldükleri tarihin yıldönümü. Latin 
Amerika’da ve dünyada kadınlar Mira-
bel Kardeşleri ve mücadelesini unutmadı. 
Latin Amerikalı yazar Ju lia A lvar ez  de 
“Kelebekler amanı” adlı eseriyle Mira-
bel Kardeşler’in yaşamını ve mücadelesini 
ölümsüzleştirdi.

B M  d e G enel K u ru lu  Kararı ile 
1999 yılında 25 Kasım’ ı “Kadına Yönelik 

iddete Karşı luslararası Mücadele 
Günü” olarak kabul etti.

Ne yazık ki bizim ülkemiz, kadına yö-
nelik şiddet olaylarının en fazla yaşandığı 
ülkeler arasında. Kadına yönelik şiddeti 
önleme hedefiyle çıkarılan yasalar yeter-
siz ve bu yetersiz yasalar bile gerçek an-
lamda uygulanmıyor. Yasayı uygulama 
konumundaki kişilerin, kadının toplumsal 
yaşamdaki yerine ve şiddet olayına bakışı 
-ki ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan 
kadına yönelik şiddetin nedenidir bu bakış 
açısı- buna engel oluyor.

“  Sayılı Ailenin Korunması e 
Kadına Karşı iddetin nlenmesine 
Dair Kanun” şiddeti

“Kişinin, ziksel, cinsel, psikolo ik 
veya ekonomik açıdan zarar rmesiyle 
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya so-
nuçlanması muhtemel hareketleri, buna 
y nelik tehdit ve baskıyı ya da z ürlü-
ün key  en ellenmesini de içeren, top-

lumsal, kamusal veya zel alanda mey-
dana elen ziksel, cinsel, psikolo ik, 
s zlü veya ekonomik her türlü tutum ve 
davranışı” olarak tanımlıyor.

Bu yasal tanıma göre  bir kız çocu-
ğunun okutulmamasından, isteği dışında 
evlendirilmesine, evli bir kadının çalışıp 
çalışmamasına eşinin karar vermesin-
den nasıl giyineceğine müdahaleye, fırsat 
eşitsizliğinden eğitim olanaklarından eşit 
yararlanılmamasına, daha az ücret alınma-
sından krizlerde ilk kapının önüne konula-
nın kadınlar olmasına ve güvencesiz çalış-
maya kadar şiddet çok yaygın ve çok yönlü 
devam ediyor.

Durum bu kadar vahim olunca doğal 
olarak en acı olanları tartışıyoruz. En son 
yaşadığımız örneklerden biri p. Dr. Ay-
nur Da demir’in, sekreterinin eşi tarafın-
dan bıçaklanarak öldürülmesi. Erkek eş, 
ayrıldığı eşi ile konuşmak için geldiği has-
tanede eşinin kaçıp bir odaya saklanması 
sonucu Dr. Aynur Dağdemir’i bıçaklayarak 
öldürüp, kendisi de camdan atlayarak inti-
har ediyor. Anlatılanlardan anladığımız kişi 
bu cinayeti planlayarak işlemiş. Yoksa eski 
eşi ile konuşmaya giden bir insan neden 
yanında ekmek bıçağı taşır. Eşine ulaşama-
yınca neden eşinin yanında çalıştığı kişiyi 

öldürür.
Kadın cinayetlerine baktığımızda, ço-

ğunlukla failler kadının eski koca, nişanlı 
veya sevgilisi. Cinayet nedeni ise ayrılma, 
reddedilme veya kıskançlık olarak açıkla-
nıyor. Yapılan yasal düzenlemeler kadınları 
korumaya yetmiyor. Yargılamalarda “hak -
sız tahrik” indirimi denilen uygulama ile 
kadınların katilleri yasalar tarafından koru-
nuyor.

Nazım’ın dizeleriyle
Anamız, avradımız, y rimiz
ve sanki hiç yaşanmamış ibi len
ve so ramızdaki yeri öküzümüzden 

sonra gelen 
kadınlar, bu ülkenin kadınları.
Kadınlara uygulana şiddetin nedeni 

toplumsal eşitsizlik üzerine kurulu sömürü 
düzenidir.

Dünyamız, insanından doğasına tüm 
canlılarıyla adım adım yok ediliyor. lusla-
rarası emperyalist tekellerin sömürü ve k r 
hırsına kurban ediliyor dünyamız, üzerinde 
yaşayan bütün canlılarla birlikte. Yaşanan 
iki Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan gü-

nümüze yaşanan gelişmelere baktığımızda, 
özellikle Sosyalizmin alta düşmesinden, 
Sosyalist Kamp’ın çökmesinden sonra 
emperyalist şiddet her yerde. ABD ve AB 
Emperyalistlerinin BOP’u acı meyveleri-
ni vermeye başladı. Ortadoğu kan ağlıyor. 
Suriye’den kaçıp mülteci olan kadınlar, ço-
cuklar şiddettin her türlüsünü yaşıyor.

Suruç’ta, Ankara’da, Paris’te ABD 
yapımı I İD maşası tarafından patlatılan 
bombalar, şiddeti her geçen gün yaşamımı-
zın bir parçası haline getiriyor.

Soma’yı, Ermenek’i, olağan hale gelen 
iş cinayetlerini,  Suruç, Ankara Katliamla-
rını, hak ihlallerini protesto etmek için ya 
da başka bir hak arama eylemi nedeniyle 
sokağa çıkan insanlar, devletin resmi kol-

luk güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli 
su ile engelleniyor. Plastik-gerçek mermi-
lerle öldürülüyor. Belli olan failler de ne-
dense bir türlü bulunamıyor.

niversite öğrencisi kızlarımız b ilim -
s el, laik  ve parasız e itim istemek için ey-
lem yapıyor,  yerlerde sürükleniyor.

Kamu Emekçisi kadınlarımız grevli 
toplusözleşmeli bir sendika için, insanca 
yaşanacak bir ücret için, kreş için sokaklara 
çıkıp hakkını aradığında yerlerde sürükle-
niyor, gaza suya boğuluyor.

Emekçilere, Aydın gençliğimize, Dev-
rimcilere, bu şiddeti uygulayan ve emri ve-
renler koltuklarında oturuyor. Hatta ödül-
lendiriliyorlar.

Ama ne zaman ki türbanlı kadınlar 
gözaltına alınırken kelepçe takılıyor derhal 
Emniyet Müdürü görevden alınıyor...

Demek ki ülkemizde kadının toplumsal 
yaşamdaki yeri türbanla simgelenen ko-
num.

Ne diyor Manisa alisi?
“ ...  toplumda çok olumlu bir ima la 

al ılanan baş rtülü bayanlar...”

Dil sürçmesi, tesadüfen söylenmiş 
sözler değil bunlar. Ortaçağcıların bakış 
acısını simgeliyor bu söylemler. u anda 
iktidarda olan AKP’nin bütün kadrolarının 
kadına bakışını yansıtıyor aslında. Bu ba-
kış açısına göre, Kadının yeri yaşamın her 
alanında öküzümüzden sonra geliyor.

Tarihsel süreçte kadının konumuna 
baktığımızda  İlkel Komünal Toplumlarda 
kadının bu şekilde ezildiği ile ilgili veri 
yok. Aksine Tanrıçaların Kadın olması, 
toplamsal anlamda kadının daha üst ve 
eşit konumda olduğunu gösteriyor. Kadın, 
ekonomik gücün erkeği eline geçmesiyle 
alt edilmiştir. Erkeğin bu ekonomik gücü, 
Orta Barbarlığın Çoban Toplumunda, evcil 
hayvan sürülerinin erkeğin yönetimi altın-

da birikmesi ile ya da erkeğin hayvan sürü-
lerinin sahipliğini ele geçirmesiyle ortaya 
çıkmıştır. e bu ekonomik güçten kaynak-
lanan sosyal güçle erkek kadını alt etmiş 
ve onun üzerinde egemenlik kurmuştur. Bu 
olgu da ortalama 10 bin yıl öncesine denk 
gelmektedir. Yani kadın 10 bin yıldır ezil-
mektedir.

Sını ı Topluma geçilince de kadının 
ezilmesi daha da yaygınlaşmış ve katmer-
leşmiştir. Tüm Sını ı Toplumlar boyunca 
da bu ezgi ve sömürü kesintisiz biçimde 
süregelmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde 
çok seyrek de olsa m ed eni dediğimiz sını -
lı topluma ve d evl et  aşamasına geçmemiş 
toplumlarda kadın daha iyi durumda. Me-
deni toplum dediğimiz kapitalist-emperya-
list dünya bir taraftan uzaya gidiyor ama 
toplumsal eşitsizliği ve şiddeti önleyemi-
yor.

Kadınlar bu toplumsal eşitsizliğe ve ka-
dına reva ve hak görülen şiddete itiraz etiği 
için öldürülüyor. Kendisine reva görülen 
bir eşya gibi yaşamayı kabul edip, “kocam-
dır döver de sever de” demeye devam etse 
sorun yok. Kadınlar bu cendereye sığmı-
yor. Sığmak istemiyor.

Toplumun yarısı olan kadını aşağı gö-
ren, ezen yok sayan bir dünyada insanca 
bir yaşam mümkün değildir. Kadına yö-
nelik şiddetle mücadele, aynı zaman da 
bütün dünyada sömürüye karşı verilecek 
mücadelenin parçasıdır. Daha doğrusu bir 
parçası olmalıdır, olmak zorundadır. Ka-
dının ekonomik özgülülüğünün olması, iş 
yaşamına katılması ve üreten birey olması 
toplumsal gelişmeyi hızlandıracaktır. Eko-
nomik ve sosyal açıdan özgür kadınlar ta-
rafından yetiştirilen çocuklardan oluşan bir 
dünya daha yaşanası bir yer olacaktır.

Ortaçağcı AKP iktidarı döneminde 
kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetle-
ri iyice artmış durumda. Bir ülkede kadı-
nın konumu, o ülkeyi yöneten insanların 
yaşama bakışı, yaşayış biçimi toplumsal 
rollerde kadın dendiğinde ne anlaşıldığı 
bütün toplumu etkiler. İlköğretim çağından 
itibaren bu ülkenin çocuklarına öğretilen, 

kadını sadece doğuran, erkeğin cinsel ih-
tiyacını gideren, yemek yapıp bulaşık yı-
kayan, ev işlerine hapsedilen, toplumdaki 
yeri erkekten sonra gelen ikinci sınıf bir 
cinsiyet olduğudur. Özellikle Ortaçağcı 
anlayışların, ABD ve AB Emperyalistleri 
tarafından kendilerine ülke yönetiminde 
“söz sahibi” olma görevi verildiği günler-
den beri de kadının özgürlüğünü t ü rb an 
takma özgürlüğü olarak algılayan kuşaklar 
yetiştirilmektedir.   zücü olan taraf da, 
aslında kadının esareti demek olan ve Or-
taçağcılığın simgesi olan türbana, “kılık 
kıyafet özgürlüğü” adıyla kendine dev-
rimci, ilerici, özgürlükçü yaftalarını ya-
pıştıran gafil kadın ve erkeklerin de destek 
vermesidir.

Ortaçağcı bu anlayış kadını kendisi-
ne ait bir eşya bir nesne gibi gördüğü için 
kadına istediği gibi davranabileceğini dü-
şünüyor. Kendisine hayır diyebileceğini, 
boşanmak istemesini algılayamıyor.

ABD ve AB Emperyalistlerinin dünya 
halklarına dayattığı şiddet her yanımızı sar-
mış durumda. Kadına, çocuklara, hayvan-
lara ve doğaya yönelik katliamların ardı ar-
kası gelmiyor. Bütün toplumda ekonomik 
sömürü, iş yaşamında mobing diye tanım-
lanan şiddet ve tükenmişlik her yerde.

Bütün bu sorunların nedenine baktığı-
mızda hep aynı şeyi görüyoruz. Toplum 
yararına değil egemen güçlerin yani insan 
soyunun en büyük düşmanı Emperyalistle-
rin çıkarlarını korumaya yönelik toplumsal 
yapılanma. Bu düzeni sürdürmek adına 
üretilen ekonomik-toplumsal ilişki ağları.

İnsanların nasıl yaşayacağı, ne düşün-
düğü ve kültürel değerlerini yaşadığı top-
lumsal ilişkiler belirliyor. Bizim yaşadığı-
mız ortam da “ya benimsin ya da kara top-
rağın” diyen canavarları yaratıyor.

Haydi, Kadınlar el ele bu bataklığı kuru-
talım. Oğullarımız ve kızlarımız gelecekte 
sadece birebirlerini sevsinler. Paylaşsınlar 
ve sevgileri daha da büyüsün. Kelebekler 
gibi özgür ve renkli yaşasınlar. 25.11.2015

Dr. Muhteber olak

Toplumun yarısı olan kadını aşağı gören, ezen 
yok sayan bir dünyada insanca bir yaşam mümkün 

değildir. Kadına yönelik şiddetle mücadele, 
aynı zaman da bütün dünyada sömürüye karşı 

verilecek mücadelenin parçasıdır. Daha doğrusu 
bir parçası olmalıdır, olmak zorundadır. Kadının 
ekonomik özgülülüğünün olması, iş yaşamına 

katılması ve üreten birey olması toplumsal 
gelişmeyi hızlandıracaktır. Ekonomik ve sosyal 

açıdan özgür kadınlar tarafından yetiştirilen 
çocuklardan oluşan bir dünya daha yaşanası bir 

yer olacaktır.

HKP Genel Başkanı urullah Ankut’tan
Bolivarcı enezuela Devlet Başkanı 

icolas Maduro’ya Destek Mesa ı

De erli oldaş’ımız aul ose etan-
court Seeland ile birlikte Türkiye’nin fark-
lı şehirlerinde, enezuela Halkının ABD 
Emperyalistlerine karşı verdiği mücadeleyi 
gönülden desteklediğimizi göstermek için 
dayanışma etkinlikleri gerçekleştirdik. Ay-
rıca “ lümsüz Devrimci Chavez’li Gün-
lerd en”  isminde bir de kitap yayımladık.

Değerli yoldaş
Bu mesa ımızı  Aralık’ta enezuela’da 

gerçekleşecek olan Parlamento seçimlerine 
yönelik dayanışma çağrınız üzerine kale-
me alıyoruz. Eminiz ki kahraman enezuel 
Halkı. Chavez’in bıraktığı devrimci mirasa 
sahip çıkacaktır. Çağrıda dile getirdiğiniz 
taleplerinizi sonuna kadar destekliyoruz ve 
diyoruz ki

K at il A B D ;
- Ellerini enezuela’dan çek
- enezuela’nın bağımsızlığına saygı 

duy
- enezuela üzerindeki tüm yaptırımla-

rını kaldır, Obama’nın 9 Mart’taki enezu-
ela karşıtı başkanlık kararnamesini iptal et

- Sağcı muhalefeti finanse etmekten, 
istikrarsızlaştırma ve darbe girişimlerinden 
vazgeç

- Medyadaki iftira kampanyasıyla işbir-
liğine son ver

Partim Halkın Kurtuluş Partisi adı-
na devrimci mücadelenizde ve bunun bir 
parçası olarak  Aralık’taki Parlamento 
seçimlerinde sizlere başarılar diliyoruz. 

unu da belirtmek isteriz ki mücadeleniz-
de tüm kalbimizle yanınızdayız. Dünyanın 
başhaydutu ABD Emperyalizmi eninde 
sonunda kaybedecek, zafer mazlum dünya 
halklarının olacaktır  20.11.2015

urullah Ankut
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Başkanı

Baştarafı sayfa 1 ’da

Katil kukla mı, kuklacı mı

ıl    Sayı     Aralık 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Rafael_Trujillo
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rafael_Trujillo
https://tr.wikipedia.org/wiki/BM_Genel_Kurulu
https://tr.wikipedia.org/wiki/1999
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“Han i ülkede han i çocu un kaç 
lokma ekmek yiyece ine, servet 
sahiplerinin bir araya eldikleri 

kahvaltılarda ve yemeklerde karar 
verilir.” di yor d u T ür ki ye  D e vr i m i ’ ni n  

stası Hikmet Kıvılcımlı.
Gerçekten de bu servet sahipleri 

Emperyalistler  bugün bu toplantılarında  
“han i çocu un kaç lokma ekmek 
yiyece i”nin yanında “hangi ü lk ed e 
kimlerin iktidarda kalaca ının, han i 
ülkenin sınırlarının yeniden çizilece inin 
ve hatta han i kişi ve ülkelere kan 
kusturacaklarının, han i halkları 
birbirine düşürüp bo azlatacaklarının” 
planlarını yapmaktadırlar.

G  7’den  G 20’y e
İşte G-20 de bunlardan bir tanesidir. 
Kıvılcımlı’nın bu satırları yazdığı 

yıllarda daha G-20 diye bir Emperyalist 
oluşum yoktu. 

Bunlar ilkin  ABD, İngiltere, Fransa, 
İtalya, Almanya ve aponya olarak 19 5 
yılında Fransa’da bir araya geldiler. Bir 
yıl sonra da Porto Riko’da yaptıkları 
toplantıda aralarına Kanada’yı da alarak 
G -7  olarak görüşmelere başladılar. 1991 
yılına kadar bu haliyle toplantılarına devam 
ettiler. 1991’de Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra ortaya çıkan Rusya 
Federasyonu 1994 yılında Napoli’de 
yapılan toplantıdan sonra buraya d hil 
edilerek, bileşim  G -8  halini aldı. 

Bu emperyalist birlik, Eylül 1999’daki 
ashington toplantısında  küresel 

egemenliklerini daha da pekiştirmek için 

sözde dünyanın büyük ekonomilerine 
sahip ülkeleri de aralarına alarak G -20  
oldular. Bugün bu G-20 ülkeleri dünya 
ekonomisinin yüzde 5’ne sahipler 
ve dünya ticaretinin de yüzde 0’ini 
gerçekleştirmekteler. 

Özcesi G-20’de tüm kararlar 
emperyalist ağababalarının çıkarları ve 
istekleri doğrultusunda alınırken, bizim 
gibi birkaç geri ülkeyi de “ elişmekte 
olan ekonomi” yutturmacasıyla aralarına 
d hil ederek, servetlerine servet katan 
politikaları ile halklara uyguladıkları 
kan kusturucu, can dayanmaz sömürü ve 
soygunlarını perdelemek istiyorlar. Yani, 
bu sömürü çarkında bizimkilere figüranlık 
görevi veriyorlar, o kadar..

Bunlar her yıl yaptıkları toplantılar 
için halkın kolay ulaşamayacağı mek nları 
seçerler. Ya da bizde olduğu gibi binlerce 
polisin korumasında toplantılarını yaparlar. 
Tabi  bu polisiye önlemler nedeniyle, 
yolların trafiğe kapatılması, arama-tarama 
işlerinin artırılması gibi uygulamalarla 

halka yaşatılan zulüm de cabası...

Antalya’mızı
kirletmeye çalıştılar

G-20 Emperyalistleri, bu zulüm 
toplantılarından birisini de geçtiğimiz 
günlerde şirin ilimiz Antalya Belek’te yaptı. 
15-1  Kasım günlerinde gerçekleşecek 
iki günlük toplantı için aylar öncesinden 
önlem aldılar. Havaalanından başlayarak 
toplantı yerine kadar, yollar polisin demir 
bariyerleri ile kapatıldı. Duble yol trafiği 
tek güzerg htan ve iki şeride düşürülerek 
verildi. Toplantının günler öncesinden 
başlayan bu trafik düzeni ile Antalya 
halkına ağır bir işkence uygulandı. Öyle ki, 
denizden gelebilecek herhangi bir protesto 
eylemine karşı önlem almayı bile ihmal 
etmediler.

Bu da yetmedi, göstericilerin 
gözaltında tutulacağı spor salonları, 
il dışından getirilecek polis takviyesi, 
köpekli timler, keskin nişancılar vb. hepsi 
günler öncesinden yaptıkları açıklamalarla 
duyuruldu. Amaç  “bu kadar büyük 
nlemlere karşı bir şey yapılmaz” 

görüntüsüyle emperyalistleri protesto 
etmek isteyenleri yıldırmak, caydırmaktı. 

Fakat hep söylediğimiz gibi, 
örgütlenmiş, kararlı-inançlı insan 
karşısında teknolo inin son sözü silahlar ve 
her türlü polisiye önlem bir hiçti. Öyle de 
oldu...

KPG buna izin vermedi
Günler öncesinden yaptıkları 

açıklamalara göre Antalya Havaalanında 
denetimlerinin dışında “kuş 
uçurtmayacaklar”dı. Oysa 14 Kasım 
Cumartesi günü ilk eylem  H K P  G enel 
Sekreter ardımcısı Av. acettin Çolak 
tarafından Havaalanının içinde yapıldı. 
Çolak  İngilizce Türkçe olarak “Katil 
A D rtado u’dan De ol” yazılı 
dövizle, yolcuların, özellikle turistlerin 
sempatik bakışları arasında uçaktan 
havaalanının dışına kadar yürüdü. 

Ardından Kurtuluş Partisi Gençliği 
olarak, bu emperyalist ülkelerin devlet 
başkanlarını protesto etmek için yine 
“kuş uçurulmayan” havaalanında ikinci 
bir eylem gerçekleştirdik. “Katil A D 

rtado u’dan De ol” yazan pankartımızı 
açarak yürüyüşe geçtik.

Yürüyüş anında yaptığımız a itasyonla  
“ ittikleri her yere açlıktan ve se aletten 
başka hiçbir şey türmeyen A D 
ve A  Emperyalistlerinin bu ün de 
G  zirvesiyle ülkemize eldi ini, 
Emperyalistlerin bu toplantılarda 

alacakları ekonomik ve siyasi kararların 
halklara kan kusturacak s mürü 
ve soy un politikaları olaca ını, 
bu kararların ekonomik ve siyasi 
bedellerinin emekçilere yıkıldı ını, 
elbette bir ün bu yaptıklarının hesabını 
dünya halklarına vereceklerini ve 
ülkemizden de olmalarını” haykırdık. 

Polis neye uğradığını şaşırdı. “Kuş 
uçurtmuyoruz” diye caka sattıkları 
havaalanında her türlü önlemi engeli 
aşarak eylem yapan bu gençler kimdi? 
Nerden çıkmışlardı? 

Bir anda acımasız bir şekilde saldırmaya 
başladılar. Eylemci arkadaşlarımız, 
yerlerde sürüklenerek yaka paça gözaltına 
alındı.

H K P  em p er y al i s t l er e 
Antalya’yı dar etti

Antalya’daki eylemlerimize 15 Kasım 
Pazar günü de devam ettik. İlkin içeriğinde  
“Katil A D rtado u’dan De ol  
Killer USA Get ut  he Middle 
East” yazılı büyükçe bir pankartımızı HKP 
Antalya İl Binasından sallandırdık.

Ardından, emperyalistleri teşhir eden 
tshirtleri giyerek  “ ankee Go Home”, 
“Kahrolsun A D A  Emperyalizmi”, 
“Katil A D rtado u’dan De ol”, 
“Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri 
Gibi Gidecekler”, “Hoşt Amerika, Puşt 
Amerika” sloganlarını atarak Cumhuriyet 
Meydanı’na yürüyüşe geçtik.

Sloganlarımızı atarak girdiğimiz alanda, 
KPG’den Emre oldaş’ımız 
emperyalistlerin kafasına 
vururcasına tam metni yanda 
bulunan  basın açıklamamızı 
okudu.

Orada da haykırdık bu ülkeyi 
onlara yar etmeyeceğimizi, 
mazlum halkların ellerinin 
yakalarında olduğunu.

Ardından Partimizin G enel 
Sekreter ardımcısı Av. acettin 
Çolak coşkulu bir konuşma yaptı.

Devletin, bir avuç 
Parababasının rahatı için bu 
güzelim turizm kenti Antalya’yı 
günlerdir açık cezaevine 
çevirdiğini, bu emperyalistlerin 
güvenliği için Antalya Halkına 
zulüm çektirildiğini vurgulayarak 
konuşmasına başlayan Çolak  
“ unların tankı da topu da 
tü e i de ne kadar azla olursa 
olsun, ne kadar teknolo inin son 
s zü silahlara sahip olurlarsa 
olsunlar  insandan, ama r ütlenmiş
bilinçli insandan lümünü rmüşçesine 
korkarlar. İşte bu sıkı nlemleri onun 
için alıyorlar. Çünkü korkuyorlar.” dedi.

Bu emperyalistlerin toplamda 24- 0 
saati geçmeyecek toplantılarında halkları 
nasıl birbirine boğazlatabiliriz? lkeleri 
ya da dünyayı nasıl bin parçalı eyalet 
devletçikler haline getirebiliriz? Dolayısıyla 
dünya ekonomisinden zaten şu anda yüzde 
5’in üzerinde almakta oldukları payı 

daha fazla nasıl artırabilirizin hesaplarını 
yapacaklarını söyleyen Çolak  “Maalese  
bu emperyalist a ababalarının 
yanında bizim rtaça cı siyasetçiler de 
kendilerine bir kırıntı düşecekmiş ibi 
bir şeyler bekliyorlar. ysa orası kurtlar 
so rası.  kurtlar so rasında bizim ibi 
eri ülkelere, emperyalist a ababalarına 

ne kadar piyonluk yaparsan o kadar 
pay verirler. oksa sizin zünüzün 
yaşına bakmazlar. ürkiye’nin strate ik 
nemini bildikleri için, yeraltı yerüstü 

zen inliklerini bildikleri için bu ülkeyi 
en az üçe b lme ibi, yani . Ulusal 
Kurtuluşla yırtıp attı ımız, suratlarına 
ırlattı ımız Sevr’i yeniden hayata 
eçirmek ibi bir planları var onların. 
nun için ülkemizi en az üçe b lecekler.

“İşte buna uyanık olmak zorundayız. 
Halkın Kurtuluş Partisi erek  Haziran 
Seçiminde erek  Kasım Erken 
Seçiminde, hep bu tehlikeye dikkat 
çekmiştir. Emekçi ürkiye Halklarını 
uyarma revini yerine etirmiştir. 

u tehlike h l  vardır. u nedenle bu 
emperyalistler r ütlü, birleşik bir halk 
karşısında aslında k ıttan kaplandırlar. 

unları yenmek halkların r ütlü 
ücünden eçer. u halkların r ütlü 
ücü halkın kurtuluş davasını başarıya 

ulaştıracak olan halkın kurtuluş 
mücadelesiyle erçekleşecektir. Halkın 
Kurtuluş Partisi işte bu mücadeleyi 
yürütmektedir. Hepinizi bu kutsal 
mücadeleye ça ırıyorum.” di ye r e k 
konuşmasını bitirdi.

Eylemlerimizde 
antiemperyalizm vurgusu
G-20 Emperyalistleri Belek’de her 

türlü konforla donatılmış koşullarda 

toplantılarını, görüşmelerini yaparken, 
buraya yaklaşık 0 km. uzaklıktaki Antalya 
Merkezde ise adeta hayat durmuştu. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, günler 
öncesinden yaptıkları açıklamalarla zaten 
halkı terörize ettikleri yetmiyormuş gibi, 
bir de toplantı günü Antalya sokaklarını, 
caddelerini polislerle, panzerlerle 
kuşattılar. Bu uygulama açık bir gözdağı 
idi. Öyle ki, Pazar günü yolda yürürken bir 
kadın çocuğuna  “ lum bu ün Antalya 
çok tehlikeli hızla buradan uzaklaşıp 
evimize idelim.” diye korkusunu belli 
ediyordu. 

Oysa her türlü bedel ödemeyi göze 
almış olan insana bu tür zulüm taktikleri 
sökmezdi. Sökmedi de... 

İki gün üst üste yaptığımız Antalya 
protestolarında dört arkadaşımız 

gözaltına alındı. Bu gözaltı sırasında 
direnen arkadaşlarımız acımasız bir polis 
saldırısına maruz kaldılar. Bir arkadaşımız 
kolundan yaralandı. Bu arkadaşlarımız 
götürüldükleri Kepez Turgut Özal 
Spor Salonu’nda akşam 19.00’a kadar 
tutuldular. Parti avukatlarının müdahalesi 
ile serbest bırakıldılar. Ancak haklarında 
hem Kabahatler Kanununa göre “emirlere 
uymamak”tan idari para cezası kesildi, 
hem de 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet etmekten 
soruşturma başlatıldı.

Dava açılırsa, bu davada da kimin 
kimi yargılayacağını göstereceğiz onlara. 
Yine bu davanın duruşmalarında  A D 
Emperyalistleri rtado u’dan de ol 
diyemeyenlerin ya a l ya da hain 
olduklarını haykıracağız.

Peki, biz emperyalistlerin ülkemizde 
ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına 
karşı çıkarken, kendine sol örgüt diyen 
gruplar ne yaptı? Geçmişte, emperyalistlere 
karşı ortalığı ayağa kaldıran, . Filo’yu 
denize döken kuşakların devamcısı 
olduklarını söyleyen grupların hangisi 
eylem yaptı, yapılanların hangisi 
etkiliydi? Bizim dışımızda hangi grup 
antiemperyalizm vurgusunu gereğince 
yapabildi, yerine getirebildi? 

Evet bir kısmı, “Emek Demokrasi 
arış Plat ormu” olarak topladıkları 

cılız bir kalabalıkla yürüyüş yaptı. Polise 
yaklaşınca da havai fişek atarak bizzat 
kendileri polisin saldırıp dağıtmasını 
sağladılar. Çünkü onlar uzun soluklu 
bir protesto eylemine gelemezler. 
Kaldı ki, bu bileşim içindekiler artık 
eylemlerinde bırakın emperyalizmin 
teşhirini, kendilerinin de bir zamanlar 
değişmez sloganları olan  “Katıl A D 

rtado u’dan De ol”, “Kahrolsun 
A D Emperyalizmi” sloganlarını dahi 
atmamaktalar.  

Bazıları Obama’ya mektup ile 
emperyalizme ülkeyi dar etmeye , bazı 
gruplar ise gerçek gayesi emperyalizmi 
protesto etmek olan havaalanı eylemimizin 
aksine, kırmızı bölgede olduklarını, 
kendilerini ihbar edercesine ilan eden  
ve polise “ el bizi al” davetiyesi çıkaran 
öz çekimleriyle koydukları “militan bir 
eylem” le sahada boy göstermeye çalıştı. 

stelik ortada eylem yaptıklarına dair 
bir iz de yoktu. Nitekim polis de anında 
kendilerini derdest etti.

A n t al y a p o l i s i n den
H K P  n ö b et i

Eylemimiz sonrasında Havaalanındaki 
güvenlik seviyesini artırdılar. Öyle ki, 
Antalya’daki iki günlük eylemlerimizin 
sonunda, evlerine gitmek isteyen 
yoldaşlarımızı tanıdılar ve bir kez daha 
alıkoydular. İki yoldaşımızı uçağa binene 
kadar gözetim altında tuttular. Bir kez daha 
eylem yapacağımızdan korktular çünkü. 

Korkmalılar da

Kurtuluş Partililer G ’yi her 
y er de p r o t es t o  et t i l er

Kurtuluş Partililer sadece Antalya’da 
yaptıkları eylemlerle mi yetindiler?

Tabi  ki hayır...
İstanbul’da  . Filo’nun denize 

döküldüğü Dolmabahçe’de, Ankara’da 
ABD Büyükelçiliği’nin önünde, İzmir’de 
Karşıyaka Çarşı’ya yapılan yürüyüşle 
Emperyalist çakalları protesto ettik.

Böylece biz, bu ülkenin gerçek 
antiemperyalist gençleri olarak, 
emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine 
bu işin peşini bırakmayacağımızı 
göstermiş olduk. Her daim enselerinde 
bizim, halkın soluğunu hissedecekler. 
Gerçek devrimciler emperyalizmle 
savaşlarını sürdürecek. Emperyalizme 
boyun eğmeyeceğiz  Mazlum halkın 
katledilmesine, sömürülmesine göz 
yummayacağız  Kardeş kavgası çıkarmak 
isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz

Kurtuluş Partisi Gençliği

Kurtuluş Partisi Gençliği KPG , Antalya’yı G  Emperyalistlerine dar etti
Geçit Yok, syan ar Emperyalizme Karşı!

Bunlar ilkin  ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve aponya olarak 19 5 
yılında Fransa’da bir araya geldiler. Bir yıl sonra da Porto Riko’da yaptıkları 
toplantıda aralarına Kanada’yı da alarak G -7  olarak görüşmelere başladılar. 
1991 yılına kadar bu haliyle toplantılarına devam ettiler. 1991’de Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Rusya Federasyonu 1994 yılında 
Napoli’de yapılan toplantıdan sonra buraya d hil edilerek, bileşim  G -8  halini aldı. 

Bu emperyalist birlik, Eylül 1999’daki ashington toplantısında  küresel 
egemenliklerini daha da pekiştirmek için sözde dünyanın büyük ekonomilerine sahip 
ülkeleri de aralarına alarak G -20  oldular. Bugün bu G-20 ülkeleri dünya ekonomisinin 
yüzde 5’ne sahipler ve dünya ticaretinin de yüzde 0’ini gerçekleştirmekteler.

ıl    Sayı      Aralık 

http://abcgazetesi.com/icerik/hkp-emperyalistlere-antalyayi-dar-etti-2399.html
http://abcgazetesi.com/icerik/hkp-emperyalistlere-antalyayi-dar-etti-2399.html
http://abcgazetesi.com/icerik/antalya-polisinden-hkp-nobeti-2423.html
http://abcgazetesi.com/icerik/antalya-polisinden-hkp-nobeti-2423.html


12

A n k ar a

HKP Ankara l rgütü de 
uzun yıllar aradan sonra bir 

ilki gerçekleştirdi
AB-D Emperyalistlerinin düzenlediği 

G-20 Zirvesi, 14-15 Kasım 2015 tarihleri 
arasında Antalya Belek’te yapılıyor 
bilindiği üzere.

Aylar öncesinden güvenlik planlarının 

yapıldığı, “kırmızı alarm” durumuna 
geçirilen Antalya ve çevresinde Kurtuluş 
Partisi Gençliği ilk protesto eylemini 
başarıyla gerçekleştirerek gündeme oturdu.

Bundan birkaç saat sonra da HKP 
Ankara İl Örgütü, emperyalizmin 
başhaydudu ABD’nin Ankara’da bulunan 
Büyükelçilik binası önünde yasakları 
aşarak G-20 Zirvesi’ni protesto eylemi 
gerçekleştirdi.

Yıllardır Elçilik binasına 
yaklaştırılmadan yapılan basın 
açıklamaları, siyah çelenk bırakma ve 
protesto eylemlerinin çoğu müdahale 
ile sonuçlanıyordu. Ancak bu kez gafil 
avlanan emniyet güçleri engeli atlatılarak 
ABD Büyükelçilik Binasının duvarının 
önünde bir basın açıklaması ve protesto 
eylemi gerçekleştirdik.

Basın Açıklamasını yapan A nk ara 
İl aşkanı Av. Sait Kıran, Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 
“Dünya üzerinde han i çocu un kaç 
lokma yiyece ine lüks kahvaltılarda 
karar verilir” sözünü hatırlatarak, G20 
toplantılarında  BOP’un, Suriye, Türkiye 
ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki son 
durumlarını değerlendirerek nihai amaç 
bölmeye giden yolda daha ne kadar 
katliam yapılacağına, kan ve gözyaşının 
akıtılacağına karar verileceğini belirtti.

Daha birkaç saat önce gerçekleştirilen 
ve de hiç de tesadüf olmayan Paris’teki 

katliamların, El Kaide, I İD ya da 
emperyalizmin kurduğu hangi terör örgütü 
olduğu fark etmeksizin G-20 Zirvesinin ana 
gündem maddesi haline geleceği aşik rdır. 
Artık bu zirvede Ortadoğu’daki savaşın, 
daha doğrusu emperyalist paylaşımın yeni 
boyutları belirlenecektir.

Av. Sait Kıran’ın bu içerikte yaptığı 
Basın Açıklaması sırasında “Kahrolsun 
A D Emperyalizmi” ve “ ankee Go 
Home G  Paylaşım Planlarınız da Siz 
de arihe G müleceksiniz Geldi iniz 
Gibi Gideceksiniz” yazılı ozalitler açıldı, 
“Kahrolsun A D A  Emperyalizmi”, 
“Katil A D rtado u’dan De ol”, 
“ eni Sevr’e Karşı aşasın İkinci 
Kurtuluş Savaşı’mız” sloganları atıldı. 
14.11.2015

Katil A D rtado u’dan De ol
Kahrolsun A D Emperyalizmi

aşasın Halkların Kardeşli i

stanbul
HKP İstanbul İl Örgütü olarak, 15-1  

Kasım’da Antalya’da düzenlenen G-20 
Zirvesi’ni protesto etmek için 15 Kasım 
Pazar günü Dolmabahçe’deydik.

Basın açıklamamızı HKP İstanbul 
İl Başkanı Av. Pınar Akbina yaptı. 
Akbina, “Emperyalizme karşı 

insanlı ın kurtuluş mücadelesini 
yürütenlerden kaçamayacaklar. ir 
ün bu topraklardan sonsuza dek eri 
elmemek üzere de olup idecekler” 

dedi.
 Kuşağı’nın, Denizlerin, Mahirlerin 

. Filo askerlerini denize döktükleri yerde 
bir kez daha haykırıyoruz  “Katil A D 

ürkiye’den ve rtado u’dan de olun”
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız
Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri 

Gibi Gidecekler

zmir
lkemiz topraklarının en tutarlı ve tek 

gerçek Antiemperyalistleri olan HKP’liler, 
bu katliamcıların ülkemiz topraklarını 
kirletmesine sessiz kalmayarak İzmir’de 
de bir eylem gerçekleştirdi.

Karşıyaka İzban önünde toplanan HKP’ 
liler, Karşıyaka Emniyetinden polis şe eri 
ile kısa bir tartışmadan sonra çarşıdan, çarşı 
iskele girişine bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında “ ankee o home”, 
“Kahrolsun A D A  Emperyalizmi”, 
“Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri 
Gibi Gidecekler” Katil G ”  sloganları 
atan HKP’lilere Karşıyaka halkı yoğun ilgi 
gösterdi.

Yürüyüşün ardından Çarşı İskele gi-
rişinde HKP İzmir İl Sekreteri Levent 
Çelik bir açıklama yaptı. Çelik açıklama-
sında; “Başhaydut ABD Emperyalizmi-
nin temsilcisi Obama da dahil olmak 
üzere dünyayı kan, acı ve gözyaşına 
boğan emperyalistler kanlı ayaklarıyla 
ülkemiz topraklarını kirletiyorlar. Bu 
ülke topraklarının en tutarlı ve tek ger-
çek Antiemperyalistleri olan HKP’liler, 
bu katliamcıların ülkemiz topraklarını 
kirletmesine sessiz kalmıyor.”, diyerek, 
AB-D Emperyalistleri ve yerli uşaklarını 
geldikleri inlerine yollayacaklarını söyledi.

Yine, Yusuf Gençer Yoldaşımız da Pa-
ris katliamını gerçekleştirenleri kınayarak 
başladığı konuşmasına, Ortadoğu’da bu 
canileri yaratanların yine emperyalist güç-
ler olduğunu vurguladı. Sloganlar eşliğin-
de yapılan konuşma olaysız bir şekilde son 
buldu. 15.11.2015

Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol!
Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Kurtuluş Partililer

HKP, Emperyalist G ’nin peşini son ana kadar bırakmadı

Sorumuz belli  Biz böyle bir dünya is-
t e r  m i yi z ?

Eğer o dünyada da yine Emperya-
list çakallar emek gücünü sömürecek, halk-
ları birbirine boğazlatacak ve servetlerine 
servet katacaklarsa yok istemeyiz.

lümsüz Devrimci, Kahraman Ge
rilla Che Guevara şöyle demişti

“ izim her eylemimiz Emperyalizme 
karşı bir savaş ça rısı ve insanlı ın düş
manı A D’ye karşı halkların birli i için 
savaş marşıdır.”

Bu sözde dikkatinizi çekmek istediğim 
bir nokta var  “Bizim her eylemimiz em-
peryalizme karşı bir savaş çağrısıdır.”

Yani burada Che demek istiyor ki, 
bizlerin yani devrimcilerin, sosyalistlerin 
yapacağı her eylem, “her toplantı” emper-
yalizme karşı ve halkların, ezilenlerin yara-
rına olmak zorundadır. Gerçek devrimcilik 
bunu gerektirir.

Gelgelim bizim “sol”un bu sözü nerele-
rinden anladığı belli değildir.

Neden mi belli değildir?
20 Kasım Cuma günü, GES S Genç 

Sosyal Demokratlar ’un  “ iz aşka 
lem İsteriz” sloganıyla o çok “ünlü” ve 

çok “modern” olan Taksim Hill Otel’de dü-
zenlemiş olduğu “Gençlik r ütleri Se
çim Sonuçları ve Sonrasını Konuşuyor”  
adlı toplantı yüzünden tabi  ki...

Toplantıya katılanlar arasında  CHP 
eski milletvekili Melda nur, ikir Ku
lüpleri ederasyonu K , CHP İstan
bul İl aşkan ardımcısı, GES S ü
rütme Kurulu yesi arbaros Dinçer, 
HDP Gençlik Meclisinden er n Azdal, 
Gençlik Muhale etinden Canberk Gül
tekin, Emek Gençli inden Eli  Er in ve  

renci Kolekti erinden ulya Da lı 
ve işe bakın ki bu kadar “süper-sol” örgüt 
arasına sızmış  olan SODE  Sosyal De
mokrat ak ı  ve  riedrich Ebert ak ı 
gibi emperyalistlerin amaçları doğrultu-
sunda hareket eden iki örgüt var.

Bunlardan biri olan riedrich Ebert 
ak ı’nı ismini aldığı kişiden açıklayalım 

isterseniz. Bu vakıf adını Almanya’nın ilk 
cumhurbaşkanı olan riedrich Ebert’ten 
almıştır.

4 ubat 1 1 tarihinde doğan Ebert, 
sosyal demokrat görüşleri benimsedi ve 
çok geçmeden “sosyalizmin temsilcisi” 
olarak adlandırılmaya başlandı. 1905 yı-
lında Almanya Sosyal Demokrat Partisi’n-
de Genel Sekreter olarak görev aldı. 191  
yılında partinin Başkanı olan August Ba-
bel’in vefatı üzerine Ebert, partinin yeni 
başkanı olarak seçildi. Bu “Sosyalizmin 
Temsilcisi” beyefendi , Almanya’nın Bi-
rinci Dünya Savaşı’na yani 1. Emperyalist 
Paylaşım Savaşı’na girmesi taraftarıydı 
ve nitekim Almanya bu savaşa girdi. Yani 
“Sosyalizmin Temsilcisi” olan bu kişi, ken-
di ülkesinin işçilerinin bir başka ülkenin 
işçilerine kurşun sıkmasını savundu. 

İşte Ebert’in Alman Halkına yaptığı ta-
rihi yarar

Bir tarafta devrimi yaptığı gibi savaş-
tan çekilen Lenin sta, diğer tarafta halkı-
nı acımasız bir savaşa sokan “sosyalizmin 
temsilcisi” Ebert. Ne kadar sosyalist değil 
mi?..

Friedrich Ebert akfı ise bu adamın 
“aşırı sosyalist” görüşlerini savunan ama 
gerçekte emperyalizmin maşası olmaktan 
ileri gidemeyen bir örgüttür. Yukarıda Kah-
raman Gerilla Che’den yaptığımız alıntıyı 

bu örgüt hakkında yorumlarsak, bu örgüt 
bizim başdüşmanımız olan emperyalistle-
rin destekçisidir yani bizim düşmanımızdır. 
Açık ve net...

Yine yukarıda isimlerini saydığımız bi-
zim keskin solcularımız ise bu Emperyalist 
örgüt ile toplantı yapmakta hiçbir sorun 
görmemektedirler. Ne diyelim kendilerine 
yakışanı yapmışlar...

Toplantıya katılıp açıklama yapan K  
Genel aşkanı aransel A ca şöyle di-
yor

“ telin ya da salonun ayarlanmasına 
kimin sponsor oldu u, ençlik r ütle
rini bir araya etirenin kim oldu u en 
azından bu başlıkta bizim için nemli 
de il. Dedi im ibi, orada çıkıp s yleye
ce imiz herhan i bir s z, etkinli in ye
rine, sponsoruna re de işmeyecektir.”

Sanırım ki FKF Genel Başkanı Baran-
sel Ağca için başlık sorunu, emperyalizm 
sorunundan daha öncelikli bir meseledir. 
Halkları birbirine boğazlatan, Yugoslav-
ya’yı, Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi kan gölü-
ne çeviren bu emperyalist işbirlikçileri ile 
aynı masaya oturmak Dünya ve Türkiye 
Sol Tarihine bir ihanettir

Friedrich Ebert akfı ile onların spon-
sorluğunda bu toplantıya katılan hainlik ve 
gafillik içerisindeki bu “sol” ise yaptıkları-
nın cezasını er geç Tarihten ve Halklardan 
çekecektir.

Biz, emperyalistlerle hiçbir koşulda 
aynı masaya oturmayız, onların Fon’la-
rından yararlanmayız. Biz, onları en gür 
sesimizle, yaptıkları bütün katliamların 
hesabını sormak üzere lanetleriz. Bizi bunu 
söylemekten hiçbir güç alıkoyamaz.

Bizim sözümüz ise
“Katil A D rtado u’dan De ol De

meyen Her Siyasi a Ga ldir a Hain.”
Kahrolsun Emperyalizm
Kahrolsun İşbirlikçiler

stanbul’dan

Halk Kurtuluşçu iseli
Bir Yoldaş

Baskılarınız, Davalarınız Kamu 
Emekçilerini Yıldıramayacaktır!

İktidara geldiği günden beri AB-D 
uşaklığında, vatan hainliğinde, halklarımı-
za düşmanlıkta sınır tanımayan, organize 
suç örgütü Tayyipgiller iktidarı, kendi yol-
suzluklarını teşhir eden demokratik kitle 
örgütlerine, sendikalara, partilere baskıla-
rını gün geçtikce yoğunlaştırırken, aydın 
gençliğin, işçilerin, kamu emekcilerinin 
eylemlerine de önce polisi ve TOMA’la-
rıyla saldırıyor, daha sonra kendi hukuk 
bürolarına dönüştürdüğü hukuk sistemini 
kullanarak davalar açıyor.

Bu davalardan en sonuncusu ise Eği-
tim-İş’e açılan haksız davadır.

Neden açıldı bu dava?
Çünkü  Eğitim-İş, Tayyipgiller’in yol-

suzluk gerizlerinin patladığı 1 -25 Ara-
lık’ın yıldönümünde Yatağan’dan Anka-
ra’ya “Laik E itim ve Eme e Say ı ü
rüyüşü” düzenlemişti.

Eylemin son aşamasında Tandoğan’dan 
Kızılay’a yapılacak demokratik ve barışçıl 
yürüyüşe Tayyipgiller, kendi kolluk güçle-
rinin bile şaşkınlık içinde kaldığı şiddette 
saldırtmıştı. TOMA’larla, gazlarla, plastik 
mermilerle, emekçi öğretmenlerin çıkış 
yollarını kapatarak saldırma emri vermişti 
kolluk güçlerine.

Çünkü korkuyorlardı. Eğitim-İş korte i  
yürürse,  yolsuzluklarının patlamasının da 
yıldönümü olmasının etkisiyle büyük bir 
miting yapılabilirdi.

O  nedenle başlamadan bastırılmalıydı 
Laik ilimsel Parasız E itimi savunan 
Eğitim-İş’in bu eylemi.

Biz Halkçı Kamu Emekçilerinin ve 
Kurtuluş Partili yoldaşlarımızın da en ön 
sa arda katıldığı eyleme yapılan polis sal-
dırısı sonrasında, 100’ün üzerinde gözaltı 
yapılmıştı. Gözlatına alınan 100 kişi içeri-
sinde 10’un üzerinde yoldaşımız da vardı. 
Dolayısıyla açılan davada çok sayıda Kur-
tuluş Partili de yargılanacaktır.

Bu şekilde eylemleri bastırarak işledik-
leri suçların da üzerini kapatabileceklerini 
düşünüyorlar.

Ama yanılıyorlar.
Yaptıklarının yanlarına kalacaklarını 

sanıyorlar. Oysa güneş balçıkla sıvanmaz. 
Gerçekler gün gibi ortadadır. Halkın önün-
de, halk mahkemelerinde yaptıkları yolsuz-
luklukların ve vatan hainliklerinin cezasını 
çekeceklerdir. Bu kesindir.

Eğitim-İş’e ve Partili Yoldaşlarımıza 
açılan bu dava hukuksuz, Anayasaya aykırı 
bir davadır, kabul edilemez. Ayrıca Eği-
tim-İş ve biz Kurtuluş Partililer içinse bir 
onur madalyasıdır böyle davalar.

aşasın E itim İş’in ve Halkçı 
Kamu Emekçilerinin yürüttü ü La
ik ilimsel Parasız  E itim  mücadele
si  21.11.2015

Halkçı Kamu Emekçileri

Biz böyle bir dünya ister miyiz

G eçen Hafta içinde Dünya Sağlık 
Örgütü, İşlenmiş kırmızı ette kan-
ser riski olduğunu açıkladı. Bu 

risk, Kalınbağırsak kanserleri ile ilişkili 
olarak açıklandı. İşlenmiş kırmızı et ola-
rak bildiğimiz  sucuk, sosis ve salamdır. 

lkemizde geleneksel sucuk üretiminden, 
fabrikasyon sucuk üretimine geçilmiş, bu 
durumda daha çok katkı maddesi sucuğa 
konur olmuştur. Sosis ve salam daha az 
tüketilmektedir. Diğer bir işlenmiş kırmızı 
et olarak pastırmayı sayabiliriz. Ama pas-
tırma h l  geleneksel yöntemlerle yapıla 
gelmektedir.

Batılı ülkelerde bizlere göre daha çok 
işlenmiş kırmızı et tüketilmektedir.  İşlen-
miş kırmızı et çeşitleri daha fazladır. Yapı-
lan çalışmalarda, özellikle günlük işlenmiş 
kırmızı et tüketiminin 120 gramı aştığı du-
rumlarda riskin arttığı belirtilmektedir. 1. 
Processed meat and colorectal cancer  a 
revie  of epidemiologic and e perimental 
evidence Nutr Cancer. Author manuscript  
available in PMC 2009 Mar 2 .

Bu kanser tipinin özelikle 50 yaş üstün-
de meydana gelmekte olduğu belirtilmek-
tedir. Ayrıca en çok, tütsüleme yöntemleri-
nin,kanserle ilişki olduğu belirtilmektedir.  
Bu nedenle ülkemizde de dumanla aşırı 
miktarda karşılaşarak yapılan et pişirme 
yöntemlerinde, kanser riskinin arttığından 
söz edilebilir. Sonuçta kebap yaparken dik-
kat etmek gerekiyor.

“Zenginin malı züğürdün çenesini yo-
rar” diye bir atasözümüz var. lkemizde 

ortalama kişi başına kırmızı et tüketimimin 
aylık olarak 1 kg olduğu belirtiliyor. AB 
ülkeleri bizden 5 kat daha fazla kırmızı et 
yiyor.   Bu durumda bu ülkelerde risk daha 
fazla oluyor.

lkemizde beslenme alışkanlıklarının 
hızla değiştiğini biz çocuk hekimleri daha 
iyi gözlemleyebiliyoruz.  Gittikçe daha yu-
muşak, daha yoğunlaştırılmış, daha tuzlu, 
daha çok işlenmiş besinler yenmeye doğru 
bir eğilim var. Ailede çocuk sayısı azal-
dıkça, çocuğun istediğini yapma gibi bir 
eğilim ağır basıyor. Aslında ilk üç yaş ço-
cuklarda beslenme alışkanlıklarının kaza-
nıldığı yaşlardır. Bu yaşlardan başlayarak 
sağlıklı beslenmenin sağlanması gerekir.  
İşlenmiş kırmızı etteki kanser riski de özel-
likle 50 yaş üstü yetişkinler için bir sorun 
olarak karşımıza çıksa da erken  yaşta, çok 
yüksek miktarda  bu tip kırmızı et tüketi-
minin yeni tanımlanmış sorunlar oluşturma 
olasılığı fazladır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, kırmızı et 
konusunda yaptığı uyarı, yıllardır tıp çev-
relerinin üzerinde tartıştığı, bildiği bir ger-
çekliktir.  Olayın farklı bir yönü, kırmızı et 
tüketimi ülkemiz çocukları için önemli bir 
konudur. Sağlıklı bir beslenme için, çocuk-
ların işlenmemiş kırmızı et tüketiminin çok 
önemli olduğu bir kez daha belirtelim. İlk 
iki yıldaki işlenmemiş kırmızı et tüketimi, 
çocuklarda demir eksikliğine bağlı kansız-
lığı önler.

Gaziantep’ten
Bir Hekim Yoldaş

HKP, Gezi ehitlerimizin 
katillerinin peşini bırakmıyor

Gezi İsyanı’mız sırasında alçakça kat-
ledilen Abdullah Cömert’in davasının 12. 
duruşması  bugün Balıkesir Adliyesinde 
görüldü. Maalesef bu davayı 1 00 km. 
uzağa kaçıranların amaçları gerçekleş-
mektedir. Davanın duruşmalarına katılım 
gözle görülür biçimde azalmaktadır.

Ailenin ne yazık ki dosyada yeni bir 
gelişme olmamasından dolayı onca yolu 
katederek  katılmayacağını duyurmasına 
rağmen bu davayı ve tüm Gezi ehitleri-
nin davasını takip etmeyi bir görev bilen 
Halkın Kurtuluş Partisi aynı şekilde bu 
duruşmayı da takip etti.

Aynı zamanda Balıkesir DİSK
Emekli Sen ube aşkanı ekir Cey
lan da Adliye önünde hazır bulundu.

Sabah erkenden Adliye önüne yürü-
yüş korte iyle gelen Kurtuluş Partililer 
her zamanki gibi polis bariyerleriyle kar-
şılaştılar ama pankartlarını, dövizlerini 
açarak “Abdullah C mert lümsüz

dür”, “Gün Gelecek Devran D necek 
Katiller Halka Hesap erecek”, “Gezi 

ehitleri lümsüzdür” sloganlarını 
haykırdılar. e duruşma bitene kadar da 
sloganları haykırmaya devam ettiler.

Duruşma çıkışı avukatlar, Adliye 
önünde yaptıkları açıklamada  Mahke-
menin yargılama usulü ve esaslarına ay-
kırı davrandığını, hukusuzluk yaptığını 
söylediler. Bu yargılamada adalet duygu-
sunun zedelendiğini belirterek, bu adale-
tin bir gün kendilerine de lazım olacağını  
belirttiler. 

Açıklama atılan sloganlarla son bul-
du.

Duruşma 15 Ocak 201  tarihine erte-
lendi.

Kurtuluş Partililer Abdullah Cömert 
ve tüm Gezi ehitlerimizin davalarını 
kararlılıkla takip edeceklerini belirterek 
bir kez daha sloganlarını haykırdılar. 
20.11.205

Balıkesir’den
Kurtuluş Partililer

     şlenmiş Kırmızı Etteki Kanser iski

Abdullah ömert ölümsüzdür!
Biz bitti demeden bu dava bitmez!

ıl    Sayı     Aralık 



E v e t , bi z l e r  de  “başka lem istiyo-
ru z ”.  Fakat bizim istediğimiz dün-
yada, çocukları ve insanları katleden 

emperyalistler olmayacak. Çünkü bu em-
peryalist çakallara da, onların işbirlikçile-
rine de geçit vermeyeceğiz. Kendini “dev-
rimci” diye tanımlayıp, emperyalistlerin 
ekmeğine yağ süren Sevrci Soytarı Sahte 
Solcular da Tarihin çöplüğüne gömülecek-
l e r .

Bildiğiniz gibi 20 Kasım 2015 Cuma 
günü, “ iz aşka lem İsteriz” i s i m l i , 
Taksim Hill Otel’de “Gençlik r ütleri 
Seçim Sonuçlarını ve Sonrasını Konu-
şuyor” gündemli bir toplantı düzenlendi. 
Bu toplantıya  ikir Kulüpleri ederas-
yonu K , CHP, HDP Gençlik Mecli-
si, Gençlik Muhale eti,  Emek Gençli i, 

renci Kolekti eri’nden birer temsilci 
katıldı.

Peki, bu toplantının destekçileri kim-
l e r d i ?

Gelin onu biz açıklayalım  S DE  
Sosyal Demokrasi ak ı  ve  Alman 
riedrich Ebert ak ı’ydı.

Bu vakı arın amacı ise açık ve nettir. 
Bunlar AB Fonlarından yardım alan ve 
AB-D Emperyalistlerinin amaçları doğ-
rultusunda hareket eden kurumlardır. Yani 
bunların amacı emperyalistlere hizmet ede-
cek kişiler yetiştirmektir. İnsanların beyin-
lerini örümcek ağı ile sararak, kendi söy-
lediklerinden başka bir şey yapamaz hale 
getirmektir. 

Bu gibi kurumlar, AB’den milyon 
Euro’lar alarak, gittiği her ülkede Avrupa 
Birliği’nin politikalarını yaymak için çalı-
şıyorlar. AB’nin nasıl bir yapıya sahip ol-
duğunu bütün herkes bilir. Bunlar, Kurtuluş 
Savaşımız döneminde ülkemiz topraklarını 
kendi aralarında paylaşan, Sevr Planı’nı 
hayata sokmak için onlarca, yüzlerce, bin-
lerce insanı öldüren, her gittiği yere kan ve 
gözyaşı götüren emperyalist katilledir. Bu 
kurumların amacı net ve açıktır. Emperya-
lizme hizmet...

Bu toplantıya konuşmacı olarak katılan 
kurumlar, bu gibi yerleri kendi düşünce-
lerini aktarmak için bir araç olarak görü-
yorlarsa, emperyalist örgütlerin önünde 

düğme ilikleyip, el pençe durmaktan başka 
bir şey yapamayacaklarını da bilmeleri ge-
rekir. Bizler bu kurumlarının içerisinde yer 
alan antiemperyalist yiğit insanlara, hiçbir 
koşulda emperyalistlerle iş yapılmayacağı-
nı buradan söylüyoruz. Tabi , bizim burada 
amacımız artık hainlik safhasına gelmiş 
yöneticilere bir şeyler anlatmak değil. Çün-
kü onlar artık i ah olmazlar.

imdi gelelim bu hainler ve gafiller 
sürüsünün şu anki durumlarına. Bu toplan-
tıya katılan sözde devrimciler, kendilerini 
emperyalizme karşı olarak tanımlıyorlar. 
Ama hiçbir zaman öyle davranmıyorlar. 
Emperyalistlere bilinçli ya da bilinçsiz hiz-
met ediyorlar. Bu toplantının içerisinde en 
başta Sorosçu eni CHP var. Bunların ne 
mal olduğunu anlatmaya bile gerek yok. 
Diğer katılımcılar da aslında HDP bileşen-
leri ve destekleyicileridir. Yukarıda bun-
ların isimlerini saymıştık. Bunların hepsi 
HDP’yi açıktan ya da sözde kapalı bir şe-
kilde desteklediler. Kafalarınız karışmasın 
diye söylüyoruz şunu, bugün HDP’yi des-
teklemek demek  başta Kürt Halkı olmak 
üzere Türkiye ve Ortadoğu’da yaşayan 
bütün halkların, AB-D Emperyalizmi tara-
fından katledilmesine göz yummaktır. Em-
peryalistlerin şar örlerine bir mermi daha 
koymaktır. Çünkü HDP, AB-D Emperya-
lizminin söylediklerinden başka hiçbir şey 
yapmayan bir partidir. 

Hepimizin bildiği gibi, HDP Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş, NATO’yu 
göreve çağıran bir kişidir. Kürt illerinde 
“ i i Serok bama” di ye r e k ç oc ukl a r a , 
gençlere slogan attıranlardır. Bunların an-
tiemperyalist olması mümkün değildir.

Peki, burada bulunan gençlik örgütleri 
her zaman ne diyorlar?

Bizler Denizler’in, Mahirler’in devam-
cısıyız. Onların yolunda ilerliyoruz.

Biz de diyoruz ki  Hadi oradan
Denizler, Mahirler,  kuşağı . Filo’yu 

denize dökmüş, emperyalistlere karşı her 
zaman yiğitçe mücadele etmiş kişilerdi. Siz 
nasıl olur da, bu yiğitlerin isimlerini ağzı-
nıza alırsınız  Sizin AB-D Emperyalizmine 
karşı tutumlarınız sadece göstermeliktir. 
Siz ancak dünyanın en azılı katillerinin bir 
araya geldiği G20 zirvesinde, Obama’ya 

taleplerinizi içeren mektup gönderirsiniz.
Kimden ne talep ediyorsunuz?
Halkların başdüşmanı olan bu katiller-

den şunu mu rica edeceksiniz
Ya kusura bakmayın ama burası Türki-

ye, yani burada bizi antiemperyalist olarak 
biliyorlar. O yüzden siz gidin başka yerde 
toplanın mı diyeceksiniz?

O yüzden, sizlerin devrimcilik kelime-
sini bırakın kullanmayı, bu kelimenin sizin 
herhangi konuşmanızda dahi geçmemesi 
gereklidir. Siz gidin, AB-D Emperyalistle-
rinin istediği gibi devrimcilik oynayın. Siz 
devrimcilere ihanetten başka bir şey yap-
mazsınız. Gidin emperyalist örgütlerle top-
lantılar yapın, birbirinize sarılıp el sıkışın.

Bu toplantı öncesi datv’de yayınla-
nan bir haberde, Kurtuluş Partisi Genç-
li i’nin ve Komünist Partisi Gençli i’nin 
toplantıya yönelik yaptığı eleştirilere yer 
verilmişti. Bu haberin içeriğinde K  

emsilcisi aransel A ca’nın da kendile-
rini eleştirenlere karşı bir eleştirisi olmuştu. 
Baransel Ağca, kendilerini eleştiren bizleri 
“meczup” olarak görüyor.

Bu ne pişkinlik, bu ne yüzsüzlük...
imdi soruyoruz ona, Avrupa Birliği’n-

den birebir destek aldığı belli olan kurum-
larla birlikte bir etkinlik yapmak ne demek-
tir? stüne üstlük sırf yaptığınız yanlışı 
savunacağız diye emperyalist bir örgütü 
meşrulaştırmak nedir?.. Eğer bu meczup-
luk değilse meczupluk nedir?

Bu durum bize göre AB-D Emperya-
listlerinin istediği “sol”u yaratmaktır. Bu 
kurumların amacı, ABD ve AB Emper-
yalist haydutlarının insanlık dışı vahşi çı-
karlarını savunmaktır. Böyle kurumların 
katıldığı toplantılarda konuşmacı olmayı 
bırakın izleyici bile olmak, insanlığa yapıl-
mış en büyük ihanettir. Ama siz bunu anla-
yabilecek durumda değilsiniz. Çünkü sizler 
devrimci değilsiniz...

Baransel Ağca’nın bize yönelik bir 
eleştirisi de Friedrich Ebert akfı ile Dev-
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 
DİSK  yaptığı bir Sempozyumda bizim 

çalışma yaptığımız sendikanın da orada bu-
lunduğunu söylemesidir. Ağca’nın yaptığı 
sözde eleştiride konuyla alakalı bölümü 
aynen aktarıyoruz. “ u ariplikler devam 

ederken Ebert ak ı ürkiye’de neler 
yapmış diye bakındım. Gerçekten çok 
iş yapmışlar. Hatta bu etkinli i yerden 
yere vuran bir zevatın sendika sorumlu-
sunun da katıldı ı bir etkinli e sponsor 
olmuşlar. u Deniz Gezmiş’li nderme 
yapan arkadaştan bahsediyorum ”

FKF Temsilcisinin bahsettiği Sem-
pozyumu bizim içinde çalışma yaptığımız 
sendika da açıkça ve netçe eleştirmiştir. Bu 
Sempozyuma karşı tutumlarını, emperya-
list örgütlerle düzenlenen ortak toplantıla-
rı vb.lerini, her zaman olduğu gibi burada 
da açıkça sergilemiş, eleştirisini yapmıştır. 
DİSK’in böyle bir etkinlikte olması demek 
bizim-Kurtuluş Partililerin olması demek 
değildir.

Yani biz hiçbir zaman emperyalistlerin 
içinde bulunduğu hiçbir etkinliğe katılma-
dık. Herhalde Baransel Ağca bu eleştiriyi 
yaparken nasıl yapsam da bunları eleştir-
sem mantığı ile düşünmüş ve böyle içi boş 
bir sözde eleştiri yapmıştır. Ama bizim bir 
önerimiz var size

Bir daha bir olayı eleştireceğiniz zaman 
biraz araştırın, sırf laf olsun diye eleştiri 
yapmayın. Demago iye sarılarak yaptığı-
nız ihanetin üstünü örtmeye kalkmayın. 
Asla yalan söylemeyin, kitleleri aldatma-
yın. Ki bu olayda da olduğu gibi, yalanınız 
bir anda açığa çıkar ve siz yalancılığınızla, 
siyasi ahlaksızlığınızla ortada kalıverirsi-
niz... tanır mısınız yalanınızdan ötürü? 
Özeleştiri yapar mısınız?

Sanmıyoruz çünkü siz yalancılığı dev-
rimcilik diye yutturmaya kalkanlarsınız.

Bu ülkede yıllardır emperyalizme kar-
şı mücadele veriliyor. Kuvayimilliye’den, 
Musta a Kemal’lerden, Hikmet Kıvıl-
cımlı’lardan, Musta a Suphi’lerden, De-
nizler’den, Mahirler’den ve burada adını 
sayamadığımız onlarca antiemperyalist yi-
ğit devrimcilerden bugüne kadar, ABD-AB 
Emperyalizmine karşı mücadele devam 
e di yor .

Bizler Kurtuluş Partisi Gençliği ve 
HKP olarak, yıllardır bu ülke toprakların-
da AB-D Emperyalizmine karşı mücadele 
veriyoruz. sta’mız Hikmet Kıvılcımlı, 
henüz 1  yaşında, elde silah Yörük Ali Efe 
Çetesi’nde ve Köyceğiz Kuvayimilliye ko-
mutanı olarak Ege dağlarında, ovalarında 
emperyalistlere karşı savaşmıştır. Bizler 
de sta’mızdan aldığımız bayrağı hiç-
bir zaman yere düşürmedik. Davamızdan 

vazgeçmedik. Onca baskılara, saldırılara 
rağmen asla geri adım atmadık emperya-
listlere ve işbirlikçilerine karşı. Mücadele-
mizi gerçek devrimcilere yakışır bir şekilde 
yürüttük. 

AB-D Emperyalistlerinin dünya halkla-
rının başdüşmanı olduğunu bulunduğumuz 
her alanda dile getirdik. 1 Kasım seçimle-
ri öncesinde Partimizle görüşmek isteyen, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirli i eşkilatı, 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakla-
rı si AGİ DİH  adlı emperyalist 
örgütün görüşme talebini reddettik. Çünkü 
bu örgütlerin hepsi emperyalistlerin çıkar-
ları doğrultusunda hareket eden örgütlerdir. 
Bu konuyla ilgili yazıya buradan ulaşabi-
lirsiniz.  

http odatv.com uluslararasi kuru-
lusu sok etti .html

Yine geçtiğimiz günlerde bu emperya-
listlerin G  zirvesi adını verdikleri, katil-
lerin bir araya geldiği, sta’mız Kıvılcım-
lı’nın “Dünya üzerinde han i çocu un 
kaç lokma ekmek yiyece ine, lüks kah-
valtılarda karar verilir” dediği bir top-
lantı yapıldı. Bizler bu toplantıların ama-
cının  dünya halklarına zulüm etmek oldu-
ğunu, kendilerine karşı olan insanları nasıl 
öldüreceklerini planladıklarını, üyük 

rtado u Pro esi P ’u nasıl hayata 
geçirileceğinin konuşulduğu bir toplantı 
olduğunu söyledik. Buna karşı eylemler 
yaptık. Bunların bu topraklarda hatta dün-
ya üzerinde yerleri olmadığını haykırdık. 

Diyeceğimiz o ki, bizim AB-D Em-
peryalistlerine ve onların işbirlikçilerine 
karşı mücadelemiz yıllardır sürüyor ve her 
zaman sürecek. Antiemperyalist mücadele-
miz, dünya halklarının mücadelesi zaferle 
sonuçlanana kadar devam edecek. Emper-
yalizme karşı insanlığın kurtuluş müca-
delesi eninde sonunda zaferle taçlanacak. 
Emperyalistler bu topraklardan bir daha 
geri gelmemek üzere defolup gidecekler  
22.11.2015

Halkız, Haklıyız Kazanaca ız  
Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldik-

leri Gibi Gidecekler
aşasın Gençli in Devrimci Mücade-

lesi
Kahrolsun Emperyalizm

aşasın Sosyalizm
aşasın Halkların Kardeşli i

Kurtuluş Partisi Gençliği

Antiemperyalist mücadelenin dışında hareket edenler 
eninde sonunda yok olacaklar!

Kurtuluş olu  Kurtuluş Yolu Ga-
zetesi olarak 95 gündür direnen 
Santa Farma işçileriyle beraberiz. 

Merhabalar isminizi öğrenebilir miyim?
Erol  Benim ismim Erol. Presti de ça-

lışıyorduk. 1  arkadaşımla beraber işten 
atıldık. Burada eylemimiz 95’inci gününü 
dol dur du.

Kurtuluş olu  Peki baştan bu yana 
olanları kısaca özetleyebilir misiniz? 

Erol  öyle söyleyeyim
Kurtuluş olu  Neden bu direnişe baş-

ladınız öncelikle?
Erol  Bu direnişe başlamamızın sebebi  

yani ekmeğimize sahip çıkıyoruz en başta. 
Bizim önceki çalıştığımız iş yerinde Santa 
Farma’nın taşımacılığını yapıyorduk. Yak-
laşık 19-20 yıldır yani biz bu Santa Far-
ma’nın ilaçlarını taşıyoruz, nakliyesini biz 
yapıyoruz. Bizi bu senenin sonuna kadar 
sözleşmemiz olmasına rağmen ’ncı ayda 
tek tara ı sözleşmeyi fesih ederek bizi de 
tabiri caiz ise sokakta bıraktı, ortada bırak-
tı yani. Buna istinaden eylemimizi burada 
95 gün önce başladığımız eylemimizi 95 
gündür burada devam ettiriyoruz.

Kurtuluş olu  Peki bu direniş sizi na-
sıl etkiledi? Hayatınızda ne gibi değişiklik-
lere yol açtı?

Erol  Yani bir kere şunu anladık ki 10 
sene, 20 sene, 0 sene, 1 sene, 2 sene hiç 
fark etmiyormuş. İnsanlar para için 20 se-
nelik dostluğunu da, arkadaşlığını da yani 
işçisini de her türlü para yüzünden satabili-
yormuş yani bir kere bunu öğrendik. Hepi-
mizin gözü bu konuda açıldı. Yani bundan 
sonraki adımlarımız mutlaka daha temkinli 
olacak kimseye güvenmeyiz. İşverenle iş-
çinin arası her zaman mesafeli olması la-
zımmış bunu öğrendik. Sadece Santa Far-
ma için değil bizim çalıştığımız, eski çalış-
tığımız şirkette de bu böyleydi. 

Biz yıllardır -ben 11 yıldır buradayım- 
20 yıldır çalışan arkadaşlarımız var, abile-
rimiz var. Yani biz patron-işçi değil de ba-
ba-oğul gibi gördük hep. Kendimizi kendi 
işimiz gibi adapte etmiştik. 11 yılımı ben bu 
şekilde verdim. Kendi ekmeğim gibi, ken-
di işim gibi sarıldım dört elle ama bugün 
yaşananlar ortada 95 gündür sokaktayız, 
burada eylemimizi yapıyoruz. Hiç kim-
se de gelip siz niye eyleminize son vermi-
yorsunuz ya da bu eylemi neden yapıyorsu-
nuz? İşte ortada buluşalım, şöyle yapalım, 
böyle yapalım hiçbir şey söylenmedi. Yani 
bizi hiç umursamıyorlar, yüzümüze bile 
bakmadan gelip geçiyorlar. 20 yıldır, 15 
yıldır, 11 yıldır çeşit çeşit arkadaşlarımız 
burada çalışıyorlar yani. Hiçbirimizi tanı-
mıyorlar artık öyle söyleyeyim.

Kurtuluş olu  Teşekkür ederim. Dire-
nişinizde başarılar.

Erol  Bizde size teşekkür ederiz. Bize 
yardımcı oluyorsunuz. Geliyorsunuz bura-
lara, destek oluyorsunuz bize.

Kurtuluş olu  Sizin adınız nedir?
Dursun Kütük  Ben Dursun Kütük. 

Nakliyat-İş Sendikası üyesiyim. Arkada-
şım Erol’un dediği gibi de 11 yıldır Presti  
Tanıtım Organizasyon Depolama firmasın-
da çalışıyorduk. 20 yıl, 21 yıl, 2  yıl örgüt-
lü sendikalı olarak çalışan arkadaşlarımız 
var. Bu firmada en az çalışan arkadaşımız 
11 yıllık yani. 

Baktığınız zaman Santa Farma ile sı-
kıntılarımız şudur misal  Eylemimizle ilgili 
olan diyeyim ben size, yaşadığımız sıkın-
tılar, gelişmeler. Biz 95’inci günümüze 
girdik bu eylemin içerisinde. Bundan 
aşağı yukarı 15 gün önce bizim 
taleplerimiz Başkanımız işte Başkan 
Yardımcılarımız, Genel Sekreterler 
yetkili şahıslarla görüşmelerinde hep 
oyalama taktiği. Yani bize 2 gün  gün 
süre verin işte biz size döneceğiz, tele-
fonlaşacağız gibi oyalama taktikleriyle hep 
bizi başlarından savdılar. Biz sabırla, di-
renişle mücadelemize devam ettik, kararlı 
bir vaziyette arkadaşlarımızla. u konuda 
çok bağımlılığımız var, hemfikiriz. Yani 
baskıyla işte söz vermelerle, kandırma-

larla bizi caydıramazlar. Yağmurda yağsa,  
fırtına da olsa biz buradayız.

Başkanlarımızla görüşmelerimizde 
bundan bir ay önce veyahut on beş gün 
önce bir karar aldık Nakliyat-İş Sendi-
kasında. Dedik ki biz bir sabah geleceğiz 

içeriyi işgal edeceğiz. Çünkü sesimizi fark-
lı bir şekilde duyurmamız gerekiyordu. 
Bizim burada olduğumuzu k le almaları 
gerekiyordu. Böyle bir şey yapmamız için 
Ali Başkanımız işte diğer arkadaşlarımız 
oturduk somut olarak bir karar aldık ve sa-
bahleyin geldik saat 9-10 gibi Erdal Başka-
nımız, Gebze sorumlumuzdur, başımızda 
olmak üzere biz içeriyi işgal ettik. İşgal 
sırasında 2 tane,  tane arkadaşımız dışarda 
kaldı. Biz içeri girdiğimizde sabah 10’da 
girdik işte öğlene kadar çeşitli görüşmeler 
oldu ama peki bize “Buraya niye girdiniz, 
ne yapıyorsunuz?” diye soran olmadı.

Daha sonra işte hiç alakası olmayan, 
o ana kadar kimseyi muhatap almadığını, 
göremediğimiz insanlar işte atıyorum sana 

işli Emniyet Amiri efendime söyleye-
yim, İstanbul Emniyet Amiri Yardımcısı, 
işte 150-200 tane çevik kuvvet sanki bizi 
burada teröristmişiz gibi bir muameleye 
maruz bıraktı. İçeride de Ali Başkanımızı 
biz davet ettik. Dedik ki  hani gerekli gö-
rüşmeler yapılsın, Erdal Başkanımızla biz 
kendi aramızda toplandık bir somut, bura-
ya girdik bu eylemi yaptık bir somut karar 

alalım. Hani bize bir şey bir talepte bulun-
duk onun karşılığı verilsin. Ali Başkanımız 
içeri girdi içerde Sema Hanım var, Sema 
Hanım’la birtakım görüşmeler oldu. Gö-
rüşmeler sonunda yine bize birtakım talep-
ler sonucunda işte karşı tara a Tez Trans’la 
görüşüp bizden firmayı alan rakip firma 

Tez Trans’la görüşüp “Sizin işinizi halle-
deceğiz.” diye Sema Hanım sözler verdi. 
Buna istinaden Ali Başkan “Tamam sizin 
sözünüze itimat ediyoruz. Bundan dolayı 
da biz eylemimizden vazgeçiyoruz.” diye-
rek karşılıklı görüşmeyle eylemimizi o an 
sonlandırdık. Biz o anlamda eylemimize 
ulaştığımıza, amacımıza ulaştığımıza ina-
nıyoruz. 

Ondan öte zaten içeriyi işgal etmeden 
önce şey yoktu. Bize karşı bir yaklaşım, 
işte bir sempati, ne yapıyorsunuz falan 
herhangi bir yaklaşım yoktu. Ondan sonra 
Sema Hanım Başkanımızı arayarak sürek-
li kontakta bulunarak, işte karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunarak bu zamana kadar 
geldik. Burada yaşadığımız çeşitli şahsi 
sıkıntılarımız oldu işte bire bir olsun, arka-
daşlarımızla sabrımızın taştığı anlar oldu, 
işte geçim sıkıntısı çektiğimiz oldu, hasta-
lananımız oldu arkadaşlarımızın arasında. 
Bunları biz elimizden geldiği kadarıyla, bir 
şekilde yendik. Niye yendik? İşte dediğim 
gibi biz arkadaşlarımız olarak ben en 
çok şuna seviniyorum. Hepimiz tek 
yumruk olduk. Yani ben kalkıp arkadaş-
larımıza “Tamam arkadaşlar biz burada bu 
iş bitene kadar gitmeyeceğiz, eylemimizi 
sonlandırmayacağız.” dediğim anda hiç-
bir arkadaşımız çıkıp “Hayır böyle bir şey 

olmaz, ben bu yoldan 
dönüyorum.” diyen 
bir arkadaşımız çık-
madı, kararlıyız. Onlar 
bizi ne kadar oyalasa 
da, ne kadar yıldırsa 
da biz yılmayacağız. 
Arkamızda sendi-
kamız. Nakliyat-İş 
Sendikası’nın üyesi 
olarak Ali Başkan’ı-
mız, yardımcıları işte 
biz kendi arkadaşları-
mız, üyelerimiz olarak 
inanıyoruz buna. Bu 
daha önceki verdiğim 
röporta larda da söy-
lüyorum biz gerekirse 
bedel ödeyeceğiz 95 
gün kadar burada kal-
dık, karşılığını alacağız 
diyorum. Direne direne 
kazanacağız.

Kurtuluş olu  Te-
şekkürler.

Dursun Kütük  
Ben teşekkür ederim. 
Bize vakit ayırdığı-
nız için, bize görsel 
veyahut da internet 
üzerinden yardımcı ol-
duğunuz için teşekkür 

ederim ben.
Kurtuluş olu  Sizin de adınızı ve gö-

rüşlerinizi alalım
Erdinç Kaptan  Adım Erdinç Kaptan. 

E bugünden başlarsak konuya DİSK’e bağ-
lı Nakliyat-İş Sendikası arkamızda olma-
saymış yani tamamen halimiz perişanmış. 

Sağolsunlar Ali Başkanın nezdinde bütün 
Başkanlarımız yardımcı oluyorlar. Ben sü-
rekli bütün röporta larda şunu söylüyorum, 
Santa Farma’nın önemli yöneticileri üst 
düzey yöneticilerinden yani sağduyulu 
olanların çıkabileceğini, bizi dinleyecek-
lerini işte anlayışlı, karşı ortak bir noktada 
buluşacağımızı düşünüyordum ama hala il-
gilenen yok yani. Deminden başlarken sağ-
lık konusu falan söylemiştiniz hakikaten 
hepimizin sağlığı bozuldu. Sabrımızın tam 
sonundayız artık bilemiyorum. Bu saatten 
sonra dönmeyiz zaten. Bundan sonra iyiye 
gitmez, daha da kötüye gider. Biz kararlı-
yız, hakkımızı savunuyoruz.

Kurtuluş olu  Peki bu direniş sizi na-
sıl değiştirdi, hayatınızda nasıl bir değişik-
likler yarattı?

Erdinç Kaptan  Yani şöyle buradaki 
arkadaşların hepsi evli, hepsinin çocuk ço-
cuğu var. Ben kendi payıma söylersem yani 
çocuğumun yüzüne bakarken utanıyorum, 
işim yok demek zor yani. Her şeyde maddi-
yata dayanıyor, hakikaten çok zor durum-
dayız. Bunun yanında istediğimiz kötü bir 
şeyde değil. Biz çalışalım da hakkımızı ala-
lım diyoruz ama önümüzü açan yok. Kaldı 
ki biz bu insanlara bir kötülük de yapma-
dık. Santa Farma açısından bakarsak olaya 
yılbaşına kadar zaten sözleşmesi vardı 
bir anda fesih etti. Sonra dağıtımını 
alan Tez Trans taşeron firma bildiğiniz 
gibi o da tutuyor Safron’a veriyor yani ta-
mamen arapsaçına döndürmeye çalışıyor-
lar. İşte dediğim gibi biz kararlıyız yani. 
Bayağı etkilendik yani ruhsal olarak hep 
etkilendik. Mesela Dursun Arkadaşım te-
davi görüyor. Bende gitsem geri çevirmez-
ler herhalde yani öyle.

Kurtuluş olu  Peki bu direnişin size 
kattıkları neler oldu?

Erdinç Kaptan  Kattıkları şöyle yani 
e vde  bi r  a i l e m i z  va r , bur a da  da  bi r  a i l e  ol -
duk hakikaten yani. Mesela bir ekmeği be-
raber paylaşabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey 
var bunu söylemeden geçemeyeceğim 
buradaki halk çok destek veriyor bize, 
sizler gibi size de teşekkür ederiz onlara 
da sizin nezdinizde. Yani hakikaten halk 
büyük destek veriyor, vermesi gerekenler 
değil de yani beklemediğimiz insanlardan 
geliyor sizin nezdinizde onlara teşekkür 
e di yor uz .

Kurtuluş olu  Bu direnişte en büyük 
desteği kimlerden aldınız?

Dursun Kütük  Bizi desteklemeye ge-
len Çağdaş Hukukçular Derneği arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. Halkın Kurtuluş 
Partisi mensuplarına, arkadaşlarına teşek-
kür ediyorum. Bunları yanımızda görmek-
ten gerçekten onur duyuyoruz, teşekkürle-
rimi sunuyorum.

Kurtuluş olu  Size de teşekkür ede-
riz. Biz de direnişte sizi hiç yalnız bırakma-
yacağımızı yinelemiş olalım yeniden.

Erdinç Kaptan  Sağolun, teşekkür 
e de r i z .

Santa arma şçileri direniyorlar, kazanacaklar!

ıl    Sayı      Aralık 
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H alkın Kurtuluş Partisi ol a r a k 
birlikte birçok etkinliğe 
imza attığımız, sofralarımızı 

paylaştığımız Ernesto Gomez Abascal 
Yoldaş’ımızın, dostumuzun bedence 
aramızdan ayrılışı nedeniyle Küba 
Halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek 
üzere Küba Büyükelçiliğine bir ziyarette 
bulunduk.

Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales 
Casalas Yoldaş’a, Küba Halkına, 
Küba Komünist Partisi’ne ve ailesine 
iletilmek üzere, Abascal Yoldaş’ın 
bedence kaybından duyduğumuz derin 
üzüntülerimizi bildirdik. Abascal Yoldaş 
için hazırladığımız ve birlikte yapılan 
etkinliklerin fotoğra arı ile bu etkinliklerin 
kitaplarından oluşan dosyayı kendilerine 
sunduk.

Heyetimizi temsilen HKP Merkez 
Komite yesi Av. Sait Kıran, Abascal 
Yoldaş ile nasıl yoldaşlaştığımızı ve 
nasıl dost olduğumuzu aktardı. Sait 
Yoldaş, birlikte yapılan etkinliklerin 
kitaplaştırılmasıyla da Abascal Yoldaş’ın 
ölümsüzleştiğini vurguladı.

Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales 
Casalas Yoldaş da Abascal Yoldaş’ın 
Devrimci kişiliğini, Devrime olan inancını 
ve bilinci yerinde olduğu sürece nasıl 
çalıştığını aktardı. Büyükelçi Yoldaş, 
Abascal Yoldaş ile birlikte yapılan 
etkinlikleri sürdürme noktasında dileğini 
bildirdi ve Abascal Yoldaş’ın anısının 

ancak böyle yaşatılabileceğini söyledi.
Sonrasında ise Küba Devrimi’ne 

bakışımız, Türkiye Devrimi’ne 
bakışımız, son gelişen olaylar konusunda 
Parti’mizin düşüncelerini aktardık Küba 
Halkının Temsilcisi yoldaşa. Abascal 
Yoldaş’ın yıllarca Büyükelçilik yaptığı 
Ortadoğu’nun AB-D Emperyalistleri 
tarafından BOP Planı çerçevesinde nasıl 
kan gölüne döndürüldüğünü, yine bu plan 

çerçevesinde sıranın Türkiye’ye geldiğini 
aktardık.

e önümüzdeki dönemde birlikte 
yapacağımız etkinliklerde buluşmak üzere 
ayrıldık Sosyalist Küba’nın Türkiye’deki 
evinden. 2 .11.2015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Küba Büyükelçiliğine taziye ziyareti

sında bulunmaktadır.
İlk günden itibaren duruşma salonuna 

kadar yapılan yürüyüşlerde  “Soma’nın 
Katili  ayyip illerin ekçili ini aptı ı 
S mürü Düzenidir” içerikli pankartımızı 
taşımaktayız. Aynı pankartı duruşma başla-
dıktan sonra da salonunun bitişiğinde bulu-
nan parka asıyoruz.

Her duruşma günü düzenli bir şekilde 
tekrarladığımız bu eylemimizin her saniye-
si polis tarafından görüntülenerek  “Cum-
hurbaşkanına Hakaret” suçunun unsuru 
olarak yorumlanıp, hakkımızda soruşturma 
başlatılmakta. Daha doğrusu Polisin bu tu-
tanaklarını Akhisar Cumhuriyet Savcılığı 
iddianameye dönüştürmektedir.

Pankartımızı yürüyüş anında taşıyanlar, 

parktaki ağaçlara asanlar, akşam olunca 
indirenler, araca götürenler ayrı ayrı tespit 
edilerek herkes sanık yapılmaktadır. Öyle 
ki, Soma Duruşmalarının her biri sekiz-on 
oturum sürmekte ve biz bu günlerin hep-
sine aynı şekilde, yani aynı pankartımızla 
katıldığımız için polis de aynı tespitleri 
yapmaktadır.

Nisan 2015 duruşmalarına katılan beş 
yöneticimiz ve üyemiz hakkında soruştur-
ma tamamlanmış, Akhisar 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin 2015  E. sayılı dosya-
sında dava açılmıştır. Bu davanın duruşma-
sı 21 Ocak 201  günü yapılacak.

Ağustos 2015 duruşmalarına katıldığı-
mız için de Genel Sekreter Yardımcımız 

Av. Tacettin Çolak’la birlikte İzmir Mil-
letvekili Adaylarımız  Muzaffer Çolak ve 
Gürcan Dalıcı’ya, bir parti üyemize ve 
Milletvekili Adayımızın o gün yanında bu-
lunan oğluna da soruşturma açılmıştır.

Bugün 0 11 215 günü  İzmir Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik ube Müdürlüğü’nde 
talimatla ifadeler alınmış, Genel Sekreter 
Yardımcımız, Avukat olduğu için poliste 
ifade vermemiştir.

Anlaşılıyor ki, Soma Katliamı duruş-
ması sayısı kadar bize de Tayyip’e hakaret-
ten dava açacaklar.

Oysa pankartın içeriğinde  HKP’nin 
ideolo isi ve programı çerçevesinde bir 
cümle ile özetlenen siyasi bir tespitin ya-
pıldığı çok açıktır. Esasen bunu, hem polis 
hem savcılık da bilmektedir.

Ama günümüz  “ağaya 
yaranma devri” olduğunda, 
her düzeydeki görevli “du-
rumdan vazife çıkartarak” 
hakkımızda başlattıkları 
soruşturmalarla belki terfi 
alacaklarını düşünmekteler.

Ne yapalım. Onlar so-
ruşturma açsınlar biz de 
her Soma Davasında  “So-
ma’nın Katili  Tayyipgille-
rin Bekçiliğini Yaptığı Sö-
mürü Düzenidir” pankartı-

nı açmaya devam edeceğiz.
Hep söylüyoruz biz  50 yıllık siyasi 

mücadelesi boyunca sizin işkence tezg h-
larınızdan alnının akıyla çıkmış, ömrünün 
22,5 yılını zindanlarınızda geçirmiş ama 
hiçbir zaman mücadeleden geri durmamış, 
Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvıl-
cımlı’nın öğrencileriyiz.

Baskılarla, gözaltılarla, davalarla bizle-
ri yıldıramazsınız.

Yine her Soma Davasında bu pankart 
Akhisar’da olacak. 

zmir’den Kurtuluş Partililer

HKP’nin Soma Pankartına
bir soruşturma daha

Baştarafı sayfa 1 ’da

“ u müzelerde ser ilenen eserlerin 
üzerinde yer alan bil i notlarından yola 
çıkarak  bin eserin ürkiye’den kaçı-
rıldı ını belirledi ini, tüm eserlerin tek 
tek oto ra arını çekti ini anlatan ıl-
maz, ş yle dedi  “ ilindi i üzere E e’de 
en büyük ya maya er ama ve E es’in 

’te bilimsel araştırma’ denilerek 
Alman Arkeolo i Enstitüsü ve Avustur-
yalılar tara ından kazılmasıyla başlandı 
ve hiçbir itiraz elmemesi üzerine  
yılında  er ama Müzesi açıldı. u ün 
h l  Alman Arkeolo i Enstitüsü tara ın-
dan er ama’da kazılar devam etmek-
tedir. ine benzer şekilde Avusturyalılar 
da  yılında Neubur  Sarayı’nı E es 
Müzesi’ne d nüştürmüşlerdir. alnızca 
bu müzeler bile ülkelerine yılda  mil-
yon Avro etirmektedir. unu düşünür-
sek ülke olarak ne denli büyük bir kayıp 
yaşadı ımız ortadadır.” Cumhuriyet, 22 
Aralık 201

Başlangıçta Osmanlı’da yeterli bilinç 
ve duyarlılık yoktur. Tabi  Fatih’i bunun 
dışında tutmak gerekir. Fatih’in inşaat 
sırasında çıkan tarihi eserleri sarayın bah-
çesinde koruma altına aldığı aktarılır.  
Sonrakilerde bu duyarlılık olmamıştır ma-
alesef  Tanzimat ile birlikte 1 9  Os-
manlı’da arkeolo ik eserlere ilgi biraz ge-
lişir ve ilk müzeler ortaya çıkmaya başlar. 
İlk arkeolo i müzesi İstanbul’da 1 4 ’da 

kurulur . Ama asıl soygun da Tanzimat’tan 
sonra olur ne yazık ki  Bilinen ilk yurt-
dışına eser kaçırma yağması 1 4 ’te Mag-
nesia’dan Aydın, Germencik  çıkarılan ar-
keolo ik eserlerin Fransa’ya aşırılmasıyla 
olur . eriatçı, Ortaçağ karanlığından ka-
fasını sıyıramamış Osmanlı’ya göre, zaten 
tarihi eserler “g vur işi”dir, dolayısıyla de-
ğersizdir veya sadece değerli maden altın, 
gümüş vb.  olarak değeri vardır. Mermerler 
ise konutlarda kullanmaya elverişli taştır. 
Öte yandan Osmanlı ekonomisinin çöküş-
te oluşu bu tarihi eserlerin yurtdışına satışı 
için kapı açmıştır. Tabi , bir önemli etken 
de Osmanlı’nın rüşvet bataklığıdır. 

Yasal düzenlemeler
ve gelişmeler

Aslında 1 9’da tarihi eserleri koruma 
için bir yönetmelik çıkarılır ünlü sman 
Hamdi tarafından.  Ama uygulamaya ko-
nulamaz ve 1 4’te Asarı ı Atika Nizam-
namesi Eski Eserler Tüzüğü  çıkarılır. 
Buna göre yapılan kazılarda elde edilen 
eserlerin 1 ’i kazıyı yapanın, 1 ’i arazi 
sahibinin, 1 ’i de devletin olmaktadır. Bu 
yasa genel olarak şöyle uygulanır  Kazıyı 
yapanlar genellikle emperyalist temsilcile-
ridir, soygunculardır. Bilinçsiz arazi sahibi-
ni de kolayca ikna ederek ikinci 1 ’i alır. 
Devletin payına düşen 1  ise rüşvetle veya 
sahtek rlıklarla aşırılır. stelik kazılar da 
çok vahşice, hoyratça, açgözlülükle, tarihi 
eserlere zarar vererek, yangından mal ka-
çırır gibi, yağma zihniyetiyle yapılır. Tabi  
bildirimler de tüm bulunanları yansıtmaz.

Çökkün Osmanlı, tarihi eserleri bir 
gelir kapısı gibi görür. Örneğin 19 - 9 

Bergama kazılarından Osmanlı’nın payına 
düşen eserler Almanlara para karşılığı sa-
tılır. Tabi , bunda “Alman Dostluğu”  da 
rol oynar. Devletin payına düşen pek çok 
eser de “konservasyon” ve “yayın yap-
ma” bahanesiyle Berlin’e kaçırılır. Bilinç-
sizdir Osmanlı. Bunu da yabancı arkeolog 

heodor ie and’dan Alman arkeolog, 
1 4-19  öğreniyoruz. iegand, Mag-
nesia’dan çıkarılan mermer kalıntıların 
Sultanlığının 25. yılı için bir çeşme yaptıra-
cak olan Abdülhamit için İstanbul’a gönde-
rileceğini belirtir. Gene buradan çıkarılan 
mermer kalıntılar, Aydın’da köprü inşaa-
tında kullanılır. Osman Hamdi’nin kardeşi 
olan Halil Edhem Bey’in 1 9 ’da Magne-
sia kalıntılarına keşif yapması sonucunda 
düzenlediği rapora göre ise, kalıntılar için-
de yer alan Zeus Tapınağı, Agora duvar-
ları ve Artemis Tapınağı’na ait altı vagon 
mermerin bugün İzmir Konak’ta bulunan 
ve Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tara-
fından yaptırılan Salepçioğlu Camisi’nde 
kullanılmak üzere İzmir’e gönderildiği 
belirtilmektedir Görkem Kökdemir, Mag-
nesia Ad Maeandrum, Aktüel Arkeolo i, 
Eylül-Ekim 2015 . Öyle ya  Osmanlı için 
cami mi kutsal, yeraltından çıkan birkaç 
“g vur işi” mermer mi?

Sultan’a veya suyun başındakilere rüş-
vet de iyi işler. Örneğin Efes kazılarına 
onay 1 9 ’de Avusturyalılara verilir. 1 9  
yılında iyana’ya götürülecek Efes bulun-
tularını seçmek üzere “İrade” Kararname  
ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
elçisine yetki verilir. Sultan’a ise İspanya 
Krallığı’nın binicilik okulundan lipizzan 
cinsi atlar hediye olarak gönderilir. Bu sü-
reçte Efes’in önemli buluntuları iyana’ya 
gönderilir. E es’e ait eserler ’den 
beri iyana’daki Ephesos Müzesi’nde 
ser ilenmektedir. 

e sonuçta 1 1’de suyun başına ge-

tirilen, Sadrazam Çocuğu Osman Hamdi 
Bey Maarif Nezareti’ne şu raporu yazar

“   tarihinden beri türlü yer-
lerde de alarca büyük kazılar yapılmış 
ve eski eser namına her ne varsa kayıt-
sızlı ımızdan aydalanılarak yabancılar 
tara ından ya ma edilmiştir. Hille do-
laylarında, İn ilizlerin yaptı ı kazılarda 

 eser bulunmuş, Müze i Hümayun 
payına  parça antika düşmüştür ki 
bunlar da kırık d kük eşyadan ibaret 

oldu undan teşhire de er rülmemiş-
tir. İl ili yayınlardan Londra’ya iden 
eşyanın ne kadar ne s ve mühim eserler 
oldukları malum olur.” Aktaran  Nevzat 
Çevik, 19. Yüzyıl Likya Mermerleri, Aktü-
el Arkeolo i, Eylül-Ekim 2015

Osman Hamdi, 1 4’te ise daha sıkı, 
yeni bir Asar-ı Atika Nizamnamesi’nin çı-
karılmasını sağlar.

Osman Hamdi Sonrası
arklı mı  Humann Diye Biri!
Ama bu da para etmez. Bizzat Osman 

Hamdi’nin 1 1’de başlayıp 1910’a kadar 
süren Müze-i Hümayun Müdürlüğü döne-
minde dünyanın eseri, tonlarca tarihi eser 
emperyalist metropollere aşırılır. Koruyu-
culuk açısından daha üstün olan 1 4 dü-
zenlemesi de işe yaramamıştır. 

Bu dönemdeki tarihi eser kaçakçıla-
rının en gaddarı Alman inşaat mühendisi 
Carl Humann’dır. Humann, 1 - 9, 
1 0- 1 ve 1 -  yıllarında özellikle 
Bergama’da ama başka ören yerlerinde de 
Magnesia, Asos vb.  üç büyük kazı yapar 

ve tonlarca tarihi eseri Alman savaş gemi-
leriyle Berlin’e aşırır. 

Humann, bu hırsızlıklarını açıktan, 
uzun uzun yazar da  Birinci kazı raporun-
da şöyle der

“  Daha d rt kez yola çıkan savaş 
emisi Loreley’  Nisanda son sandı-
ını da etirmiş oldu. G nderilenlerin 

hepsinin erlin’e ulaşmasından sonra, 
en sonuncular da erlin’e  Haziranda 
eldiler. oplam hepsi  sandık idi, 

a ırlıkları  zentnerdi 1 zentner 50 
kg, dolayısıyla 000  50  50000 kg, yani 
50 ton  KY . unların yarısı yontular, 

di er yarısı mimarlıkla il ili ve yazıtlar-
dı. Ayrıca Attalos ’nin eksedrasından 
eserler, raian apına ından parçalar 
yanında, bir servet dolusu mimari eser-
ler ile sunak evinden ve Au esteum ile 
Gymnasium’u çevreleyen ne varsa be-
raber türdük.” Yaşar Yılmaz, Mösyö 

Humann  Humann’ın Bergama Raporları 
ve Osman Hamdi Bey, Aktüel Arkeolo i, 
Eylül-Ekim 2015

ç yüz elli ton tarihi eser, göz göre göre 
götürülür. Dile kolay  e hiçbir tepki yok-
tur. İzmir’de eserlerin Bergama’da kalması 
gerektiğini savunan az sayıdaki Rum aydı-
nın dışında

Humann, Osman Hamdi’nin müdürlü-
ğü döneminde de soygunu sürdürür. çün-
cü kazı raporunda Osman Hamdi Bey’den 
övgüyle söz ederek şunları yazar

“  Alçak nüllü, sev i dolu, ku-
sursuz bir dünya adamı olarak yabancı 
araştırmacılara yol sterici ve eliş-
tirici y nde yardımlarını sunmuştu. 

zellikle bizim er ama Kuruluşumuz 
Per amenisches Unternehmen  kendi-

sine sonsuz teşekkürlerini borç bilmek-
tedir. u arada Hamdi ey, bu üne ka-
dar toparlanan yazıt ve mimari eserleri 
zaten bize bırakmıştı, kendine ayırdı ı 
birkaç eseri Konstantinopolis’teki yeni 
düzenlenen okula türmüştü. aten 

erlin’de bulunan eserlerin devamı olan 
parçalar, imtiyaz anlaşması ere i, bize 
s z verilmişti. Ekselansları ürk Müzesi 
için ayrıca Pazaryeri’nde bulunan Gi-
antların Savaşı’nı canlandıran iki ayrı 

birbirleriyle il ili dev kabartma parça-
larını ve buna ilaveten tiyatrodan çıkan 
maske ve irlandlarla süslü arşitravı ta-
lep etmekteydi. İki üç parça paketlenip 
Dikili’ye oradan da Konstantinopolis’e 
emi ile nderildi. Sonradan Sultan’ın 

bu çok nemli parçaları Kraliyet Müze-
sine bırakmasına vesile olan Konsolos’a 
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız ve bun-
ların hepsi sman Hamdi ey’in müsa-
adesiyle erçekleşti. u yüce davranışa 
karşılık bir hediye niteli inde iki adet 
eksiksiz sayılabilecek er ama’da bu-
lunmuş Ammon ve Herma rodit heykel-
leri kendilerine hediye edilmiştir.” Ya-
şar Yılmaz, agy

Durum içler acısıdır. Bu kültürel var-
lıklar insanlığın, ama özellikle de bu top-
raklarda yaşayan insanların ortak mirasıdır. 
Kamusal zenginliktir. Sultan da, Osman 
Hamdi de, kişi mülküymüş gibi bu zengin-
likleri, küçük rüşvetler karşılığı Almanlara 
peşkeş çekmişlerdir. Emperyalist hırsızlık 
sürerken anlayış budur, ne yazık ki

Sonraki soygunlar ve 
Yurtseverlerin bakışı

Sonrası malum  Birinci Emperyalist 
Savaş sonlanır. Emperyalistler Anadolu’yu 
paylaşmaya girişirler. Tabi , büyük tarihsel 
ve kültürel zenginlik de paylaşılır. İstanbul 
işgal edildiğinde, İngiliz Kabinesinin gizli 
oturumunda Lord Curzon şunları söyler

“  Paris’ten arkeolo i uzmanları 
etirilerek bütün tarihi eserlere kıymet 

konacaktır. Kıymet tespit heyeti şu şa-
hıslardan oluşmuştur  İn iltere adına 
Kumandan Ho arth, ransa adına Pro . 
Ca nat, İtalya adına Sinyor Parabeni, 
Amerika adına ise Mr. utler tarihi ve 
artistik de eri olan mallar alınıp tü-
rülecektir.” Yaşar Yılmaz, Anadolu’nun 
Gözyaşları, Yem Kitabevi, 2015

Anadolu’nun tarihi ve kültürel zengin-
liklerinin, dört emperyalist ülke İngiltere, 
Fransa, İtalya ve ABD  tarafından paylaş-
ma kararının alındığı anlaşılıyor. 

Emperyalistler Sevr’de de bu zengin-
likleri sömürmeyi unutmaz. Eski koruma 
kanununun kaldırılmasını, yeni kanun ya-
pılmasını dikte eder. Tabi , emperyalistle-
rin “Finans Komisyonu”na danışmak ve 
onayını almak kaydıyla Sevr Anlaşması, 
madde 421 . 

Türkiye lusal Kurtuluş Savaşı ile bu 
emperyalist tarihi eser soyguncularına da 
gereken cevabı verir. Yaşar Yılmaz’dan ak-
taralım

“  u d nem içerisinde yeni ku-
rulmuş Musta a Kemal hükümetinin 
cesur ve bilinçli  duruşu  istisnadır.  Ki-
tapta  da rnek verdi im üzere ’de 
batan smanlı y netimi yerine yeni 
cumhuriyetin kurulaca ını anlayan 
Amerikalılar, Sardis’ten eserleri İzmir 
limanına türerek Amerika’ya emiyle 
acele ndermişlerdi. eni y netimden 
kazı izinlerinin devamı talebine ’te 
Genç Cumhuriyet y neticilerinin “Eser-
leri  eri  vermedikçe  bu  topraklarda 
size ebediyen kazı izni vermeyece iz” 
duruşları  karşısında  Amerikalılar  bir 
yıl içinde eserlerimizi iade etmişlerdi. 

u rnek duruş etkisini ’ye kadar 
sürdürdü. ndan sonraki d nemde ikti-
dara elen y neticilerin ço u, ne do ru 
tarih bilinci ne de tarihi eser bilincine 
sahipti. u bilinç eksikli i, Anadolu’nun 
mevcut kültür varlıklarına sahip çıkma-
da ya da yurtdışından eserlerimizi eri 
istemede en büyük en el olarak sürmek-
tedir.” Yaşar Yılmaz ile ArkeoRöporta , 
Aktüel Arkeolo i, Eylül-Ekim 2015

Yaşar Yılmaz’ın dediği gibi, günü-
müzde de tarihi eserlere karşı bir umursa-
mazlık, değer bilmezlik sürmektedir. H l  
zenginliklerimizi çalan Avusturyalılara 
ve Almanlara Efes ve Bergama’da kazılar 
yaptırılmaktadır. Daha dün Tayyip değil 
miydi, üç beş çanak çömlek için Marma-
ray’ı geciktirdiler diyen?

Sonuç  Anadolu’nun Mirası 
Er Geç Emperyalistlerden 

Alınacaktır!
 Anadolu’dan aşırılan ve h l  da aşırıl-

makta olan tarihsel ve kültürel zenginlik, 
bu topraklarda binyıllardır yaşayan halkla-
rın ortak mirasıdır. Bu mirasın yaratıcıları 
Alman, Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan 
vb. değildir. Anadolu halklarıdır. Bu eserler 
Anadolu halklarının dünyaya armağanıdır. 
Dolayısıyla bu eserlerin yeri de Anado-
lu’dur. Eserler yerinde korunmalı, tarihsel 
ve kültürel bütünlük yeniden sağlanmalı-
dır. Bu bakış, dünyanın başka bölgelerin-
deki eserler için de doğrudur. 

Ne var ki, emperyalizm dünya halk-
larının bu tarihi zenginliklerini geçmişte 
çalmıştır. imdi ise doğrudan ya da I İD, 
El Kaide, El Nusra gibi Ortaçağcı emper-
yalist oyuncağı örgütlerle dolaylı olarak 
yok etme çabasındadır. Dünyanın tarihsel 
ve kültürel bakımdan en zengin toprakla-
rında yapay savaşlar dayatarak insanlık ta-
rihinin en değerli eserlerini imha etmekte, 
burada yaşayan insanları ise çil yavrusu 
gibi dağıtmaktadır. Amaç, halkları kökle-
rinden koparmak, antiemperyalist duruşa 
zemin oluşturan ulusal benliği kırmak, yok 
etmektir. Küreselleşme oyununun bir yönü 
de budur. 

Dünya halkları emperyalist güçlerden 
kurtulduğunda zaten gönüllü olarak kar-
deşçe yaşayacaklardır. Emperyalistlerin 
tarihi eser kaçakçılığı da böylece son bu-
lacaktır. Emperyalistlerce çalınan zengin-
likler ise doğal yerlerinde bütünlüğü ko-
runarak insanlığın ortak zenginliği olarak 
korunacaktır. Güzel Anadolu’muzun eşsiz 
zenginlikleri de q

H alkın Kurtuluş 
Partisi, İstanbul 
Büyükşehir Be-

lediyesi İBB ’nin  arala-
rında GE  ve Ensar 

akfı’nın da bulunduğu 
toplam 5 vakfa, 19 binayı 
bedelsiz olarak tahsis et-
mesine ilişkin 1  Kasım 
2015’te suç duyurusunda 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan ve çocukla-
rı Bilal Erdoğan ve Esra 
Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 
9 kişiye, “görevi kötüye kullanma, 
görevinden kaynaklı kişi ve kurum 
kayırma, bilerek ve isteyerek kamu 
zararına sebep olmak ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının zararına olarak ni-
telikli dolandırıcılığa neden olmak” 
iddialarıyla suç duyurusunda bulu-
nan HKP, suç duyurusu dilekçesinde 
şu ifadelere yer verdi

“ GE ’e yapılan “tahsis-
ler” sık sık basında ve kamuoyun-
da b ylesine eleştirilir ve olaya 
isyan edilirken, yetkili Adli merci-

lerin olaya kulak tıkamasını anla-
mak zorlaşmaktadır. 

u olay yle sıradan bir olay de-
ildir. üm kamuoyunu yakından 

il ilendiren bir olaydır. Soruştu-
rulması zorunludur. layın soruş-
turulmasında kamu yararının var-
lı ı açıktır.

ylesine bir olayın soruşturul-
madı ı bir ülkede demokrasinin 
varlı ından s z edilemeyece ine 
inancımız nedeniyle bu ihbarı va-
tansever bir rev olarak rüyo-
ruz.”

HKP
T GE  urgunlarının peşini bırakmıyor

B  Ber ’de er a se ’da Ber a a es  a  Ber a a’da  aşırı ış e s a ı

ıl    Sayı     Aralık 

Baştarafı sayfa 1 ’da

Tarih ve Kültürde Emperyalist mha



D ünya  S e ndi ka l a r  F e de r a s yonu 
Adana Seyhan PTT’de işten 
atılmalara, baskılara karşı daya-

nışma 
Adana Seyhan PTT’de işten atılmala-

ra, baskılara mobbing uygulamasına son 
ve r i l s i n

D ünya  S e ndi ka l a r  F e de r a s yonu 
Adana Seyhan PTT’sinde işçilerin bütün 
baskı ve şanta lara karşı verdiği direnişi 
selamlar ve dayanışma içinde olduğumu-
zu beyan eder.

İşveren ve hükümetler kendi çıkarları 

için her zaman işçi karşıtı uygulamalarla 
mücadeleci işçileri işten atarak baskıyla 
şanta la işçileri korkutmak isterler.

Biz işçiler sınıf temelli örgütlü müca-
dele ederek bu baskı ve şanta ları yene-
ceğiz. 19.11.2015

P ’de aşeron Cehennemine ve 
İşçi Kıyımına Son

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
aşasın Enternasyonal Dayanışma

DS  Sekreterliği

sinde çalışan işçilerin tamamı Nakli-
yat-İş’e üye olup çoğunluğu sağlayınca, 
Yurtiçi Kargo Yasadışı Lokavt uygulayarak 
şubeyi kapattı. İşçilere iş vermediğini söy-
ledi. Bu haksız yasa tanımaz tavrı protesto 

ediyoruz. İş başı yaptırılmayan işçilere bir 
an önce işlerini verilmesini istiyoruz, dedi.

DİSK Kocaeli l e emsilcisi edat 
Küçük de konuşmasında işçilerin anayasal 
hakkı olan sendika hakkına saygılı olunma-

sını istedi. 
ube Müdürü olarak çalışan Ahmet 

Kartal ise bugüne kadar işini tam yaptı-
ğını, ancak Yurtiçi Kargo’nun kötü niyetli 
davrandığını bir gece operasyonu ile şube-
nin kapısının kilidinin değiştirildiğini ifade 
etti. ubede çalışan işçilerin ücretleri ve 
yasal haklarının ödenmediğini anlattı.

Ayrıca ubede çalışan Hacer Eray i s e  
yıllarca çalıştığı firmada anayasal hakkını 
olan sendika hakkını kullandığı için işine 
son verildiğini vurguladı.

Basın açıklamasından sonra işçiler, Di-
renişe başladılar ve Direnişlerinin tekrar 
işbaşı yapacakları güne kadar süreceğini 
belirttiler.

Basın açıklamasına Nakliyat-İş Sendi-
kası’nın örgütlü olduğu İzmit’teki ambar 
işçileri de destek verdi.

Eylemde, “ urtiçi Kar o’da Kanun-
suz Lokavta Hayır”, “ aşasın urtiçi 
Kar o Direnişimiz”, “İşçiyiz Haklıyız 
Kazanaca ız” ozaliti açıldı. “ urtiçi Kar-
oda Kanunsuz Lokavta Hayır”, ”Sen-

dika Hakkımız En ellenemez”, “ urtiçi 
Kar o İşçisi K le De ildir”, “Kanunsuz
İşçi Düşmanı Lokavta Kaldırılsın, İşçi-
ler işbaşı apsın”, “İşçiyiz Haklıyız Ka-
zanaca ız” sloganları atıldı.

15

Yurtiçi Kargo’da Kanunsuz okavta karşı 
akliyat ş yeleri Direnişe başladı

Baştarafı sayfa 1 ’da

Z F Sachs Süspansiyon Sistemleri 
San. ve Tic. A ’nin taşeronu alt 
işveren  MC Paketleme Taşımacı-

lık Hiz. ve Tic. Ltd. ti.’de çalışan işçiler 
geçtiğimiz aylarda sendikamızda örgütlen-
mişlerdir.

Çalışma Bakanlığı tarafından sendi-
kamıza toplu iş sözleşmesi yetki belgesi 
verilmiştir. İşçilerle birlikte toplu iş söz-
leşmesi teklif tasarısı hazırlanmış ve işyeri 
temsilcileri ile birlikte toplu ş sözleşmesi 
görüşmeleri başlamıştır.

Toplu iş sözleşme görüşmeleri uyuş-
mazlıkla sonuçlanmış, daha sonra arabulu-
cu aşamasından da bir sonuç alınamamıştır. 

yuşmazlık raporundan sonra yasal prose-
dür grev aşamasına gelmiştir. O aşamada 
yapılan görüşmeler sonucunda işyerinde 
çalışan sendika üyelerinin oy birliği ile top-

lu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile
1- İşe giriş ücreti belirlenmiştir. Sendi-

kaya üye olan işçilerin işe giriş ücretlerine 
aylık  oranında ücret zammı yapılacak-
tır.

2- Birinci yıl ücret zammı ise 01.0 .2015 
tarihinden itibaren alt grup ücret alan işçi-
lerin ücretlerin altı ay için aylık ,  L 
üst grup ücret alanlara ise ,  L üc-
ret zammı yapılacaktır. Birinci yıl ikinci 
altı aylık dönemi için ise ayrıca ücretlere 

,  L ücret zammı yapılacaktır. Böy-
lece birinci yıl ortalama ücret artışı oranı 
olarak ’a ulaşmıştır.

- İkinci yıl ücret artışı ise 01.0 .201  
tarihinden itibaren T İK’in  tüketici enf-
lasyon oranına 2 refah payı eklenerek bu-
lunacak oran üzerinden olacaktır.

4- İkramiye birinci yıl  ün ikinci 
yıl ise  ünlük ücret üzerinden ikramiye 
ödenecektir.

 Sosyal yardımlar
ayram ardımı  Birinci yıl, bayram-

larda her dini bayramda  1 4,00 TL,
akacak ardımı  Yakacak yardımı 

ise aylık ,00 TL’dir. 
ıllık İzin creti  Yıllık ücretli izin 

ücretleri 200,00 TL olarak ödenecek. İkinci 
yıl ise ücret zammı oranında artış yapıla-
caktır. Ayrıca yıllık ücretli izin süreleri 4 iş 
günü ilave yapılmıştır. 

 İşyerinde işçi çıkarma ile ilgili karar 
sendika ile birlikte alınacaktır. 
Mc Paketleme Taşımacılık Hiz. ve Tic. 

Ltd. ti. sözleşmesinde birinci yıl ücret, ik-
ramiye ve sosyal yardımların alınması ile 
yıllık toplam artış oranı  ’ın üzerine 
çıkmıştır.

Mc Paketleme Taşımacılık Hiz. ve Tic. 
Ltd. ti. ile imzalanan toplu iş sözleşmesi 
özel sektörde taşeronda olması ile ilk ücret 
zamları ile örnek bir toplu iş sözleşmesidir. 

İşçi Sınıfımızın, sendikamızın taşeron 
cehennemine karşı örgütlü mücadelesinin 
kazanımıdır. 2 .11.2015

aşasın MC Paketleme İşçilerinin 
aşeron Cehennemine Karşı Mücadelesi 

ve a eri
aşasın Nakliyat İş aşasın DİSK

akliyat ş Sendikası
G en el  M er k ezi

akliyat ş M  Paketleme Taşımacılık’ta 
toplusözleşme imzaladı

Kurtuluş olu İstanbul
Nakliyat-İş Sendikası, Yunanistan İşçi 

Sınıfı ile Sınıf Dayanışmasında buluna-
rak İstanbul’da Yunanistan Konsolosluğu 
önünde eylem yaptı.

Yunanistan’da S A ve ANEL Hü-
kümeti’nin AB ile Parababalarının uygu-
lamak istedikleri kemer sıkma, ekonomik 
ve siyasi zulüm politikalarını protesto et-
mek için Mücadeleci İşçi irli i Cephesi 
PAME’nin çağrısı ile unanistan Kamu 
Sendikaları Kon ederasyonu ADED  
ve Yunanistan Genel İşçi Konfederasyonu 
GSEE  12 Kasım’da Genel Grev kararı 

almıştır.
Nakliyat-İş Sendikası da alınan bu ka-

rar doğrultusunda luslararası Sınıf Da-
yanışması adına 12 Kasım’da unanis-
tan İstanbul Konsoloslu u önünde basın 
açıklaması yaparak bir dayanışma eylemi 
gerçekleştirmiştir.

Eyleme 2 gündür direnişe devam eden 
Santa arma Direnişçileri, et arma 
Direnişçileri, Nakliyat-İş’in diğer işyer-
lerinden üyeleri ve yöneticileri katıldılar. 
Konsolosluğun bulunduğu sokakta bir 
araya gelen Nakliyat-İş’liler Türkçe ve Yu-
nanca “PAME ve unanistan İşçileri İle 
Dayanışma” yazan pankart eşliğinde yü-
rüyüşe başladılar. Sloganlar eşliğinde yü-
rüyerek Emniyet güçlerinin yoğun önlem 
aldığı Yunanistan Başkonsolosluğu’nun 
önüne geldiler.

“ aşasın Sını  Dayanışması”, “İşçile-
rin irli i Sermayeyi enecek”, “İşçiyiz 
Haklıyız Kazanaca ız”, “ aşasın Enter-

nasyonal Dayanışma” sloganlarının atıl-
dığı eylemde Nakliyat-İş adına Örgütlenme 
Daire Başkanı Erdal Kopal bir basın açık-
laması yaptı. Basın açıklamasının ardından 
eylem sona erdi.

Basın açıklamasında yapılan açıklama-
nın tam metni aşağıdadır. 12.11.2015
A  Emperyalistlerinin, Parababaları-
nın, S A ve ANEL İktidarının 
İşçi Halk Düşmanı Politikalarına karşı 
Direnen, Mücadele eden

unanistan İşçi Sını ına, Halkına Selam 
lsun... Mücadeleleri mücadelemizdir

Yunanistan Halkının  1’i 5 Tem-
muz’da yapılan referandumda AB’nin 
programına, planlarına hayır demiştir. Ta-
sarruf tedbirleri, kemer sıkma vb. bizlere 
de yabancı olmayan İşçi Sınıfı ve halk düş-

manı politikalardır.
Halkın büyük çoğunluğunun onayla-

madığı AB Emperyalistlerinin, Finans-Ka-
pitalistlerinin programını hayata geçirmek 
için S A  ve  ANEL Hükümeti AB’nin 
patronları ülke liderleri ile anlaşmıştır.

çüncü memorandum Anlaşma 
el esi  karşılığında SYRIZA ve ANEL  

kemer sıkma, ekonomik ve siyasi zulüm  
politikalarını uygulamaya çalışmaktadır.

Bu politikalar, yeni vergiler, yeni maaş 
kesintileri, yeni işçi-halk düşmanı yasalar, 
“kurtarma paketi”, emeklilik yaşının yük-
seltilmesi, sosyal hakların kısıtlanması vb.
dir.

Yunanistan ekonomisinin krizini ya-
ratanlar, başta AB Emperyalistleri AB dü-
zeni, Yunanistan  Finans-Kapitalistleri ve 
onların güdümünde ki siyasi iktidarlardır. 
Krizin faturasını yaratanlar ödemelidir.

unanistan  Mücadeleci İşçi irli i 
Cephesi PAME  uzun bir süreden beri 
farklı işkollarında grevler, mitingler, Ça-
lışma Bakanlığı işgal eylemi ile İşçi Sını-
fını, halkın işçi-halk düşmanı politikalarına 
karşı mücadeleye hazırlanmıştır. Yunanis-
tan’da mücadele yeni bir aşamaya gelmiş-
tir.

Bugün 12 Kasım 2015 tarihinde PA-
ME’nin çağrısı ile unanistan Kamu 
Sendikalar Kon ederasyonu ADED  
ve  unanistan Genel İşçi Kon ederas-
yonu GSEE  Genel Grev kararı almıştır. 
Bu karar bugün uygulanmaktadır. Binlerce, 
on binlerce, yüz binlerce işçi-emekçi bu 
eyleme greve katılmaktadır. İşçi Sınıfının, 

dünya halklarının ABD ve AB Emperyaliz-
mine karşı mücadelesi ortaktır.

Yunanistan İşçi Sınıfının-halkının karşı 
karşıya kaldığı tüm sorunlarla Türkiye İşçi 
Sınıfı emekçi halkları ve diğer ülke işçi sı-
nıfı ve halklarda kalmaktadır.

Bundan dolayı da Yunanistan İşçi Sını-
fının, halklarının AB Emperyalizmine, Pa-
rababaları düzenine karşı verdiği bu müca-
dele aynı zamanda bizlerin de mücadelesi-
dir. AB Emperyalizmine karşı direnen mü-
cadele eden Yunanistan İşçi Sınıfına  selam 
olsun. 12.11.2015

aşasın Uluslararası İşçi Sını ı Daya-
nışması

akliyat ş Sendikası

Türkiye şçi Sınıfından
Yunanistan şçi Sınıfına Dayanışma

D SK Konya Bölge 
Temsilciliği’nden

Asgari cret  et  
eylemi

Kurtuluş Yolu Konya
DİSK’in yurt genelinde yapılmasını 

kararlaştırdığı “As ari cret  Net” 
eylemleri doğrultusunda DİSK Konya İl 
Temsilciği olarak bir eylem gerçekleştiril-
di.

24 Kasım 2015’da DİSK İl Temsilcili-
ği-Nakliyat-İş Sendikası önünde saat 12. 0 
da toplanan DİSK’liler korte  oluşturarak 
basın açıklamaması yapılacak olan Kayalı 
Park alanına doğru yürüyüşe geçti.

Saat 1 .00’da yapılan basın açıklama-
sını Nakliyat-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi 
Ömer Öner okudu.

Konya Halkının yoğun ilgisi ile yapı-
lan eylemde sık sık “As ari cret  
Net”,”Saraylar üyümesin Ekme imiz 

üyüsün”, “İşçilerin irli i Sermayeyi 
enecek”, “ aşasın r ütlü Mücadele-

miz” sloganları atıldı. 
Eylem korte  halinde sloganlarla DİSK 

İl Temsilciliği-Nakliyat-İş Sendikası önüne 
gelerek  sonlandırıldı.

nemeyen işverenler bu se er de sendi-
kal r ütlenmede ncü ve ikisi işyeri 
temsilcisi olmak üzere d rt işçiyi basit 
erekçelerle işten atmışlardır. Bununl a  

ilgili de 1  Kasım günü Sendika bir basın 
açıklaması yapmış ve özellikle Adana yerel 
basınında geniş bir yer almıştır.

Nakliyat-İş Sendikası ve üyeleri, işve-
renlerin sendika-işçi düşmanı, bu haksız ve 
hukuksuz bir şekilde işten atmaları protesto 
etmek için bugün meydanlardaydı. 19 Ka-
sım Perşembe ünü Sendika nce işten 
atılan işçilerin işe iade davaları ile üye-
lerine y nelik isti a baskısı, tehditle il ili 

CK’nin  ve . Maddelerine re 
suç duyurusunda bulundu.

PTT Seyhan Başmüdürlüğü 
nünde Direniş Başladı

PTT Seyhan Başmüdürlüğünün önünde 
saat 14.00’da bir basın açıklaması yapıla-
rak direnişe başlandı.

Basın açıklamasını DİSK ve  Nakli-
yat İş Konya l e emsilcisi Ali Özçelik 
yaptı.

Ali Özçelik konuşmasında atılan işçi-
ler geri alınana kadar direnişin süreceğini 
belirtti. PTT’nin içeride işçilere yönelik 
baskılarının arttığını, işçilerin sendikadan 
istifa etmeye zorlandığını ifade etti.

Eyleme destek veren DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuş-
mada, DİSK olarak PTT Taşeron işçilerin 
yanında olduğunu Direnişin kazanımla so-
nuçlanacağına inandığını belirtti.

Eyleme, DİSK Genel-İş Sendikası Ada-
na 1-2 Nolu şubeler, Dev Sağlık-İş Adana 

ube, Dev-Sağlık İş üyesi Balcalı Hasta-
nesi Taşeron İşçileri, HKP ve Halkevleri 
destek verdi.

Ayrıca, Dünya Sendikalar ederasyo-
nu DS , PTT Taşeron İşçileri ile başla-
tılan Direnişe dayanışma mesa ı gönderdi.

Eylemde, “P ’de aşeron Cehen-
nemine, İşçi Kıyımına Son”, “İşçiyiz 

Haklıyız Kazanacağız” 
pankartı açıldı. “ aşero-
na K le lmayaca ız”, 
“Atılan İşçiler Geri Alın-
sın” İşçilerin irli i Ser-
mayeyi enecek” , “ a-
şasın P  Direnişimiz”, 
“ askılar izi ıldıra-
maz” sloganları atıldı.

akliyat ş’ten Adana Seyhan 
PTT’de yeni direniş

Baştarafı sayfa 1 ’da

Dünya Sendikalar ederasyonu’ndan
PTT Direnişçilerine dayanışma mesa ı

ıl    Sayı      Aralık 



akliyat ş’ten
Adana Seyhan PTT’de şten Atılan yelerimiz

şi, Ekmeği, Sendika Hakkı çin Direnişe Başladı

a yat ş e d ası  da a ey a   Baş d r  de 
re ş aş attı  y a 

a yat ş’te  e e  a ı a ayı ay e  yayı ıy r
Nakliyat-İş Sendikası, Adana PTT Başmüdürlüğü Taşeronu Mersin 

Çağdaş Turizm İnşaat Temizlik Oto işyerinde örgütlenme faaliyetini ta-
mamlayarak yetki için gerekli çoğunluğu sağlamış ve Çalışma Bakanlığı-
na yetik için başvuru yapmış ancak yetki başvurularında mevzuat gereği 
verilmesi gereken bilgi ve belgeler PTT Adana Başmüdürlüğü ve Mersin 
Çağdaş firması tarafından zamanında verilmemiş ve bilerek sürecin uza-
masına ve sendikanın örgütlenmesine engel olunmuştur.

Bütün bu süreç içerisinde işverenler tarafından sendika üyelerine bas-
kılar ve mobbing uygulaması yapılmış, asılsız gerekçelerle tutanak tutul-
muş ücret kesintileri yapılmış, ücretlerini ödemeyerek sendika üyesi işçiler 
sendikadan istifa etmeye zorlanmıştır. Sendika üyesi işçiler sendikadan is-
tifa etmediği gibi Sendikanın işyerinde çalışan işçilerin geçmiş dönemde 
ödenmeyen, eksik ödenen ücretleri ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığına 
şik yette bulunmuş ve Bakanlık Sendikanın şik yet dilekçesini haklı bu-
larak konuyla ilgili iş müfettişleri tarafından işverenlere uyarı yazıları ya-
zılmıştır.

İşverenler bütün baskılara rağmen sendikayla üyesi işçilerin arasındaki 
örgütlülük bağını koparamamışlardır. B u nu  haz m ed em eye n ve  k ab u lle-

G enel Başkan’ımız Nu ru llah A nk u t  Küba Devrimi’nin 50’nci yıl-
dönümünde, “Küba Devrimi  ıldır A D Emperyalistlerine 
M eyd an O k u yor ”  adıyla Ankara’da düzenlenen ve K ü b a B ü yü -

kelçisi Ernesto Gomez Abascal oldaş ile enezüela üyükelçisi aul 
etancourt Seeland oldaş’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta 

şöyle seslenmişti
“İnsanlar, ş yle ya da b yle, sıkıntılar içinde ya da varlık içinde 

hayatlarını sürdürebilirler. u süre uzun olur, kısa olur, eziyetli olur, 
mutlulukla eçer, ama eçer  Ama e er onurumuzu koruyamazsak, 
say ınlı ımız olmazsa, o zaman yaşanılan hayatın bu hayatın beş pa-
ralık bir de eri olmaz, yoldaşlar. Çünkü insanı hayvandan ayıran en 
nemli zellik  insanın bilincinde yüklü olan sosyal, insancıl de erler 

sistemidir. yleyse biz de insan olarak, insanlı ımızın hakkını verebil-
mek için, ncelikle onları korumak mecburiyetindeyiz.”

Bedence aramızdan ayrılan Ernesto Gomez Abascal oldaş insan ola-
rak geldiği bu dünyadaki ömrünü, insan olarak tamamlayanlardandı.

Abascal Yoldaş onurunu, saygınlığını hep korudu, insancıl değerler sis-
temini hiç yitirmedi. O yüzdendir ki sadece bedence aramızdan ayrıldı ve 
ölümüzler kervanına katıldı.

Çünkü o C he’nin, F id el’in, C am ilio ’nun, aul’un oldaşıydı.
Çünkü O, Sosyalist Kamp’ın çöküşünden sonra, Sosyalizmin ve Pro-

letarya Enternasyonalizminin bayrağını, hiç taviz vermeden, hiç geri adım 
atmadan, kararlıca, yüreklice, yiğitçe, Che gibi savunan, Küba Halkının 
Türkiye’deki saygıdeğer temsilcilerindendi.

Çünkü O, Küba Devrimi’ne, Sosyalizme inancını yaşamı boyunca kay-
betmemiş bir devrimciydi.

Çünkü O, tıpkı önderleri Che gibi, Fidel gibi AB-D Emperyalistlerini 
insan soyunun en büyük düşmanı bildi ve onların Halk Düşmanı politika-
larını hep teşhir etti.

Abascal Yoldaş Partimizin “Kahraman Gerilla Che Guevara Dünya 
Halklarının Devrimci Mücadelesinde aşıyor” adıyla düzenlediği kon-
feransta AB-D Emperyalistlerini şöyle teşhir ediyordu

Kurtuluş olu İzmit
Nakliyat-İş Sendikası, Yurtiçi 

Kargo’da örgütlenme çalışmala-
rını sürdürmektedir. Kocaeli’nde 
bulunan Kartepe Acente ubesinde 
gerekli çoğunluğu sağlayarak yetki 
için Çalışma Bakanlığına başvuru 
yapılmıştır. 

İşveren işçilerin sendikalı oldu-
ğunu öğrendikten sonra kanunsuz 
lokavt uygulayarak şubeyi kapat-
mış, işçileri çalıştırmamaktadır.

Yurtiçi Kargo’nun kanunsuz lo-
kavt uygulamasını protesto etmek 

için bugün Yurtiçi Kargo Kocaeli 
Bölge Müdürlüğü ve Transfer Mer-
kezi önünde bir basın açıklaması 
yapıldı. 

Basın Açıklamasını Nak li-
yat İş r ütlenme Daire aşkanı 
Erdal Kopal yaptı. 

asın açıklamasında Erdal 
Kopal  Kölelik koşullarında ça-
lışan kargo işçilerinin Nakliyat-İş 
Sendikasında örgütlenmesini sür-
dürdüğünü belirtti. Kartepe ube-

N akliyat İş Sendikası’nın 95 gündür yürüttüğü direnişe bakıl-
dığında lokal bir direnişmiş gibi gözüküyor. Ancak etkileri ve 
etkiledikleri bakımından Parababalarına karşı önemli bir direniş 

olmuş durumdadır. Direnişin 51. gününde işyeri işgalinde yaşananlar bu-
nun bir göstergesidir. İşgalle birlikte işyerinde, Parababalarının temsilci-
leri anında Santa Farma’ya destek için harekete geçmiştir. KİPLAS’tan 
Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası  bir 

yönetici ve Çalışma Bakanlığından bir İş Müfettişi işgal anında işyerine 
gelmişti. İş Müfettişi, Santa Farma’da durum tespiti yapmak için geldiğini 
belirtmişti. Sendikaların ve İşçilerin işyerlerinde yaşanan sorunlarla ilgili 
Çalışma Bakanlığına vermiş olduğu şikayet dilekçeleri dikkate alınmaz-
ken, Santa Farma İşgali ile bir telefonla işyerine İş Müfettişinin gelmesi 
dikkat çekicidir.

Ayrıca, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK  Genel 
Sekreteri Bülent Pirler, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’yu arayarak so-
runun çözümü ve işgalin bitirilmesi konusunda yardım istemiştir. e o gün 
oraya yüzlerce Çevik Kuvvet polisi sevk edilmiştir. Bu bakımdan Nakli-
yat-İş Sendikasının 12 işçi ile yürüttüğü  Santa Farma Direnişi, Santa Far-
ma’ya karşı yürütülen  lokal bir direniş olmaktan çıkmış, tüm sermayeye 
karşı verilen mücadeleye dönüşmüştür.

Değerli Yoldaş Maduro
Halkın Kurtuluş Partisi 

olarak, ABD Emperyaliz-
minin dünya halklarının en büyük 
düşmanı olduğunu her zaman dile 
getirdik.

Onlar insanlığa karşı sayısız 
suç işlemişlerdir. Dünyanın dört 
bir yanında çıkardıkları emperya-
list savaşlarla milyonlarca masum 
insanı katletmişlerdir. Bu kesin 
gerçeklik, 1990’lardan bu yana Or-
tadoğu’da yaptıklarını göz önünde 
bulundurunca netçe kanıtlanmak-
tadır. Hepimizin bildiği gibi, ABD 
Emperyalistleri Körfez Savaşı’n-
dan bu yana sadece Ortadoğu’da 
5 milyondan fazla masum insanın 

canına kıymıştır.
Değerli Yoldaş
Aynı şeytan bizim kendi ülke-

mizde, Türkiye’de de sayısız suç 
işlemiştir. Satılmış faşist güçleri. 
siyasi ve ekonomik yönden des-
tekleyerek 19 1’de ve 19 0’de iki 
faşist darbe yaptırtmıştır. Bu faşist 
darbelerde yüz binlerce suçsuz 
insan tutuklanmış, onbinlercesi 
işkence görmüş ve alçakça katle-
dilmiştir. Yani bizler bu şeytanın iç 
yüzünü çok iyi biliyoruz. 

Birkaç gün önce, bu emperya-
list canavarın lideri Obama, Avrupa 
Birliği’ndeki emperyalist ülkelerle-
rin temsilcileriyle birlikte, tüm in-
sanlığa ait olan kaynakları daha iyi 

yağmalayabilmek için planlar yap-
mak üzere Türkiye’deydi. Partimiz 
buna yönelik olarak yoğun biçimde 
eylemler yaptı ve “K at il A B D  O r-
tado u’dan De ol ”, dedi.

Bizler aynı zamanda lümsüz 
oldaşımız Hu o Chavez öncü-

lüğünde enezuela’da yürütülen 
onurlu halk hareketini de biliyoruz.

Santa arma şçileri 
direniyorlar, kazanacaklar!

Emperyalizmin saldırganlığı 
had safhada  Doğası gereği 
saldırır. Başlıca amaç sö-

mürüdür. Dünya halklarının başta 
emeği, maddi varlıkları, doğal zen-
ginlikleri, neyi varsa hoyratça, aç-
gözlülükle sömürür emperyalizm. 
Bu sömürüyü pürüzsüz yürütmek 
için kendi ideolo isini, kültürünü 
de doğrudan veya dolaylı olarak 
dünya halklarına dayatır. Bu amaç-
la bir iş daha yapar emperyalizm  
İmha  Dünya halklarının kökenle-
rini yok etmek ister. Halkların kök-
leriyle bağlarını gaddarca koparır. 
Küreselleşme Globalizm  adıyla 
dünya halklarına dayatılan emper-
yalist siyaset ve ideolo i, bunların 
tümünün tek bir sözde cisimleşme-
sidir, aslında. 

Anadolu, Mezopotamya ve 
L evan t  olarak adlandırılan Suriye 

 Filistin, insanlığın ilk Toprağa 
yerleştiği, ilk Kentleşmelerin oldu-
ğu, ilk Tektanrılı dinlerin doğduğu, 
dünyanın tarihsel ve kültürel biri-
kim olarak en zengin topraklarıdır. 
Bu coğrafyada son 25 yıldır yaşa-

nanlar tam bir emperyalist imha 
siyasetidir.  

Irak’ta gördük. İşgal ile birlikte 
Irak’ın üniversiteleri bitirildi, mü-
zeleri yağmalandı, Iraklı bilimciler 
yok edildi 2012’ye kadar yaklaşık 
500 üniversite öğretim üyesi öldü-
rüldü , okullar, kültür kurumları 
bombalandı, laboratuvarlar, bilgi-
sayarlar imha edildi, okuma yaz-
ma oranı bir anda 25 yıl öncesine 
geriletildi, kız çocuklarının  5’i 
okulu bıraktı, binlerce meslek sahi-
bi, yetişmiş insan hukukçu, doktor 
vb.  öldürüldü. 

imdi emperyalizm bir de I İD 
belasını soktu bu coğrafyaya. Em-
peryalizmin imha siyasetini şimdi 
ABD yetiştirmesi I İD sürdürüyor. 
Öldürüyor, yakıyor, yıkıyor I İD  
En büyük düşman bellediği ise ta-
rihi eserler, kalıntılar ve kültürel 
miras. Bu yılın ubat ayında I İD 
Musul’daki Nineveh Müzesi’ni 
yerle bir etti   Daha önce de M u -
sul Kütüphanesi’nde 10 binden 
fazla kitabı, örneği olmayan 00 
elyazmasını yakmıştı. Suriye’de 
de benzer imha işlerini yürütüyor 
I İD. En son NESCO’nun Dünya 

Mirası listesinde yer alan ve “Ç -
lün Gelini” olarak bilinen antik 
P alm yr a kentini tahrip etti I İD. 
Daha önce ise Humus, Hama, 

akka, Deyr i or ve Maaratu’n 
nu m an m ü z elerini yağmalamıştı. 

( http .orsam.org. t r
t r t r p loads Yazi la r Dosya -
lar 20149 0 2 besimeyucel.pdf

Demek ki, emperyalizm I İD’i 
sadece emperyalist uşağı bir Kür-
distan’ı kurmak için değil, insan-
lığın kültürel mirasını yıkmak için 
de kullanıyor

Ya Anadolu
Kültür Mirası

Anadolu, dünyada tarihsel ve 
kültürel bakımdan en zengin coğ-
rafya. Onlarca uygarlık gelip geç-
miş. Kaçınılmaz olarak halklar 
birbirlerinden etkilenmiş ve bir 
birikim ortaya çıkmış. Bu birikim 
çok büyük bir tarih ve kültür mi-
rası şeklinde günümüze yansıyor. 
Ne var ki, bu miras emperyalistler 
tarafından özellikle 19’uncu Yüz-
yılda yağmalanır. Yağmalayanlar, 

o dönemde üzerinde güneş batma-
yan imparatorluk yani İngiltere ile 
Fransa, Almanya ve Avusturya’dır. 
Bunlara 20’nci Yüzyılla birlikte 
ABD Emperyalizmi de eklenir. 

Durum gerçekten vahimdir. 
Yaklaşık 2 yıl önceki şu haber du-
rumun vahametini ortaya koymak-
tadır  

“A D, Avusturya, Danimar-
ka, Almanya, usya ve una-
nistan’ın nde elen müzelerini 
ezerek, ya malanan ve çalınan 

eserleri oto ra ayan emekli in-
şaat mühendisi ılmaz, İzmir ve 
E e’den yaklaşık  bin eserin 
yurtdışına kaçırıldı ını açıkladı. 
Araştırmasına ’da başlayan 

ılmaz, A D’deki Paul Getty, 
Metropolitan, oston, İn ilte-
re’deki ritish, ord Ashmole-
an, Almanya’daki er ama, Alte 
ve unanistan’daki enaki ibi 
müzelerde smanlı eserlerinin 
yanı sıra milattan ncesine daya-
nan eserlerin, hatta türbelerdeki 
tabutların bile kaçırıldı ını tes-
pit etti ini s yledi.

Ernesto Gomez Abascal 
Yoldaş lümsüzdür!

HKP’nin Soma Pankartına
bir soruşturma daha

Soma Katliamı Davası duruş-
malarının tamamına katılan 
ve duruşmada Adliye salo-

nunun önüne “Soma’nın Katili  
ayyip illerin ekçili ini aptı ı 

S mürü Düzenidir” yazılı pankart 
asan HKP İzmir İl Örgütü hakkın-
da, her duruşma için dava açıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Gü-
venlik ube Müdürlüğü’nde ifade 
veren HKP İzmir Örgütü, ifadenin 
ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bilindiği gibi, 1  Mayıs 2014 

günü Soma’da 01 Madenci kar-
deşimiz iş cinayetinde katledildi. 
Katliamın sorumlusu patron ve di-
ğer üst düzey yöneticiler Akhisar 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı-
lanmaktalar.

Nisan 2015’de başlayan tüm 
duruşmalara Parti olarak destek 
vermekteyiz ve Genel Sekreter Yar-
dımcımız Av. Tacettin ÇOLAK’da 
madenci ailelerinin avukatları ara-

Yurtiçi Kargo’da Kanunsuz okavta 
karşı akliyat ş yeleri Direnişe başladı

HKP Genel Başkanı urullah Ankut’tan
Bolivarcı enezuela Devlet Başkanı icolas Maduro’ya Destek Mesa ı

Tarih ve Kültürde Emperyalist mha

akliyat ş’ten Adana 
Seyhan PTT’de yeni direniş

4’te

5’te

4’te

4’te

’da

3’te

5’te
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