
Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence ara-
mızdan ayrılışının 44. yıldönümünde, 29 
Kasım’da yapılan salon anmasında HKP 
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un yaptığı 
konuşmadan bazı bölümleri aktarıyoruz. 
Konuşmanın tamamı sonradan kitap halin-
de yayımlanacaktır.

Sevgi ve saygıdeğer yoldaşlarım,
Belki unuturum diye ilkin söz etmek 

istiyorum. Dün Diyarbakır Baro Başkanı 
Tahir Elçi alçakça, kalleşçe, namussuzca 
bir kurşunla, bir avcının bir kuşu vurduğu 
pervasızlıkla, başından tek kurşunla vuru-
larak katledildi.

Neydi katline sebep suçu?
Şu sözü: “Biz bölünme istemiyoruz. 

Kürtlerin yüzde 90’ı bölünmeye karşı-
dır.”

Evet, bu sözü sebebiyle katledildi Ta-
hir Elçi. Çünkü bu söz, aynen bizim ko-
nuşmalarımız gibi, ABD Emperyalizmi-
nin BOP planını doğrudan hedef alıyordu. 
Tetiği çeken zavallı piyon kimdir, önemli 
değil ama ona o emri veren ABD Emperya-
listleridir, onların casus örgütleridir.

Önderimiz, Usta’mız Kıvılcımlı’nın 
bedence aramızdan ayrılırken sahip oldu-
ğu yaşın bir yaş üstündeyim. Yani biz de 
ömür merdiveninin son basamaklarına 
gelmiş bulunmaktayız. Ama inanın gözü-
müz arkada kalmayacak ve ruhumuz genç 
yoldaşlarımızla beraber hep kavganın ön 

saflarında ve siperlerinde olacak. Bundan 
eminiz. Biraz önce de genç yoldaşımın 
dünya ve Türkiye’deki siyasi gelişmeleri 
şöyle bir toparlayıp size sunuşundan anla-
dım ki, yoldaşlarımız biz gittikten sonra da 
kavgamızı aynı kararlılıkla, aynı cesaretle 

ve aynı bilinçle sürdürecekler. Çünkü biz 
Usta’mızdan öncelikle şunu öğrendik:

Düşman ne denli güçlü ve biz ne denli 
zayıf, şartlar bizim için ne denli olumsuz 
olursa olsun, asla tereddüde düşmeyeceğiz, 
asla kararsızlığa düşmeyeceğiz ve gerici 
rüzgâra karşı göğüs germekte asla tereddüt 
etmeyeceğiz.
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Başyazı

8’de

Batı’nın değerleri
Al birini vur ötekine: 

hepsi aynı...

Asla tereddüde düşmeyeceğiz,
asla kararsızlığa düşmeyeceğiz

 Halkın Kurtuluş Partisi, her yılın ilk günü yaptığı 
asgari ücret protestosunu bu yıl da gerçekleştirdi.

Karşıyaka Çarşı girişinde saat 16.30’da toplanan 
HKP İzmir İl Örgütü üyeleri, “Sefalet Ücreti İstemi-
yoruz”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zama, Zulme Son”, 
“İnsanca Yaşam Ücreti İstiyoruz” sloganları attı.

Eylemde HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İz-
mir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı.

Açıklama metninin tamamı aşağıdadır:

Asgari Ücret=Azami Sefalet!
Her yıl olduğu gibi, AKP iktidarı “Asgari Ücret” 

adı altında sefalet ücretini halkımıza reva görmüştür. 
Ayakkabı kutularında servet biriktirenler, gayrimeşru 
ilişkiler içine girerek milyarlarca dolarlık kamu malı-

nı küplerine dolduranlar, devletin kendi verilerini bile hiçe sayarak, çalı-
şanlarımıza 1.300 lira gibi insanlık dışı bir ücreti reva görmüşlerdir.

Parababalarının sömürü ve soygun düzenine hizmette kusur gösterme-
yen AKP iktidarı, başta sarı sendika Türk -İş olmak üzere yandaş sendi-
kaları da yanına alarak emekçi halklarımıza ihanet ediyor. Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK)’in bile 1599 lira olması gerekir dediği asgari 
ücreti 300 lira eksik açıkladılar.

Kendileri şatafat içinde yaşarken, halkımıza sefaleti dayatanlar, halkı-
mızı Allah’la kandıranlar, kendisi tokken komşusu aç yatan, Hz. Muham-
med’in de dediği bizden değildir. 

AKP iktidarı, üç-beş kuruşluk sadakavari zamlarla halkımızı açıkla 
terbiye etmek istiyor. 

4’te

ODTÜ olayının
gösterdiği gerçekler…

10’da

Asgari ücret sefalet 
ücreti olmaktan çıktı mı?

5’te
Ali Koç’un derdi ne?

16’da

Tavşanın suyunun suyu davasında savunmasını veren HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut:

Savaş suçlularının cezasız 
kalmaması için mücadeleye devam!

10’da

3’te

Tavşanın Suyunun Suyu Davasında, 
HKP Genel Başkanı, Efkan Ala’nın 
kendisini Savcılığa şikâyet etmesi-
ne karşı Savcılığa savunma (itham) 

dilekçesini sundu

Suriye Halkının kitlesel katliamlar-
la öldürülmesine, hayatta kalanların ise 
önemli bölümünün derbeder, perişan, ya-
kınlarını yitirmiş şekilde göç yollarına 
düşmesine, minicik Aylan Bebek’lerin 
cansız bedenlerinin sahillerimize vurma-
sına sebep olan Emperyalist Haydutların 
Türkiye’deki İşbirlikçileri konumundaki 
AKP önde gelenlerine karşı pek çok suç 
duyurusu yapmış, HSYK’yi ele geçirerek 
Türkiye’de aleyhlerinde hiçbir soruşturma 
ve kovuşturma yürümemesini garantiye 
alan AKP’lileri, Suriye’ye karşı 3 farklı ey-
lemleri için Uluslararası Ceza Mahkemesi 
Savcılığına şikâyet etmiştik. Son şikâyeti-

miz Odatv haber sitesinin ve Cumhuriyet 
Gazetesi’nin ortaya çıkardığı yeni deliller 
ve AKP’li Yasin Aktay’ın itirafları üzerine 
MİT TIR’larıyla ÖSO ve IŞİD’e silah ta-
şınmasına ilişkindi.

Dönemin İçişleri Bakanı olan Efkan 
Ala da, UCM’ye, hakkında suç duyu-
rusunda bulunduğumuz savaş suçluları 
arasında yer alıyordu. Evet, kendisine bu 
isnadı yapmıştık, keza isnadı bir Uluslara-
rası Ceza Muhakemesi şikâyeti kapsamın-
da ifade etmiştik. Yani iddialarımızı hukuk 
mücadelesine taşıyorduk.

Kendisi aleyhindeki başvurumuzu, 
Partimiz Genel Başkanı Nurullah Ankut 
aleyhinde “hakaret, iftira” suçlarından sav-
cılığa şikâyet konusu yapan Efkan Ala’ya 
karşı şöyle seslenmiştik:

Kaş Çukurbağ Yarıma-
dası’nda İmar Vurgunu 
Yoluyla; Kültür-Tabiat 
Varlıkları İmara Açılarak 
Haksız Kazanç Sağlanı-
yor. HKP, Antalya Kaş 
İlçesi Çukurbağ Yarıma-
dası’ndaki 150 dönümlük 
arazi vurgununa karşı suç 
duyurusunda bulundu.

2’de

6’da

2016’un ilk eylemi HKP’den... 

Asgari ücret=Azami Sefalet

HKP MYK Üyesi’ne 
Cumhurbaşkanına 

hakaretten hapis cezası

HKP’nin madenci ölümlerini protesto et-
mek amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerde  
taşıdığı “Tayyipgiller’in Fıtratında; Hırsız-
lık, Katillik Halk Düşmanlığı Var” yazılı dö-
viz nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanına 
hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılan HKP 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Bayraklı 
İlçe Başkanı Yusuf Gencer’e 10 ay hapis ce-
zası verildi. 

10’da

Venezuela’da
bu raundu

karşıdevrim
kazandı

7’de

HKP arazi 
vurguncularının 

peşini 
bırakmıyor 

Ya Özgür 
Vatan

Ya Ölüm!

12’de

HKP’den Küba 
Devrimi’nin 

57’nci yılında 
açıklama:
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AKP İktidarı 13 yıldır, ülkemizde 
büyük tahribatlara imza attı. 

Ekonomide, siyasette, sanatta, 
eğitim ve kültürde, sağlıkta hep bildiğini 
okudu, okumaya devam ediyor. Daha doğ-
rusu bildikleri tek şey; varsa yoksa key lik 
ve hukuk dışı işlemler..

Hak gaspları, kamu malı aşırmalar, 
yandaşlara peşkeş çekmeler, vurgunlar-ta-
lanlar...

İktidara geldiklerinden bu yana, nere-
deyse tüm Cumhuriyet kazanımlarını, yer-
li ve yabancı Parababalarına, akrabalarına, 
yandaşlarına yeyim ettiler.

Örneğin; 005 yılında Seydişehir Alü-
minyum Tesislerini, yanına Manavgat’taki 
Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ni de 
ekleyerek 305 milyon dolara, yandaşları 
olan ve geçtiğimiz yıllarda “milletin a.. 
koyacağız” diye Halka alçakça küfürler 
eden bir Parababasının sahibi olduğu CE-
KA Holding’e hurda yatına bağışladılar. 
Danıştay’ın verdiği İptal kararlarına dahi 
uymadılar.  

imanlarımızı, SEKA’yı, PETKİM’i, 
TÜP AŞ’ı, TEKE ’i; hangi birini saya-
lım  Hepsini benzer yöntemlerle peşkeş 
çektiler. Mera Kanunu ve Yönetmeliğini 
değiştirerek, devletin hüküm ve tasarru-
fundan bulunan otlakları, meraları, yay-
lakları imara açmaya başladılar. Bildiğiniz 
gibi, bununla ilgi HKP olarak, geçtiğimiz 
günlerde Danıştay’a bir İptal davası da aç-
tık.

Bu saldırgan, aç gözlü ortaçağcılar bu 
kez de ülkemizin Turizm Cenneti olan bel-
delerimizin bakir koylarına, kıyılarına göz 
diktiler. Buralardaki korunması gerekli 
kültür ve tabiat varlıklarımıza, Arkeolo ik 
Alanlara, Doğal Sit Alanlarına, eytin tar-
lalarına saldırmaktalar. Çünkü onlar için, 
tarihin, kültürün, doğal varlıkların hiçbir 
değeri yoktur.

ereden bir haksız kazanç elde ederiz, 
vurgun vururuz, çalarız-çırparız diyedir 
bütün çabaları.

İşte Kaş İlçemizin Çukurbağ Yarıma-
dasındaki İmar vurgunu yoluyla haksız 
kazanç elde etme girişimleri de bunlardan 
bir tanesidir.

Adamlar ta sekiz yıl öncesinden plan-
larını uygulamaya koymuşlar. 00  yılın-
da kapatmışlar 150 dönümlük eytinliği 6 
milyon Avroya. Arazinin 30 dönümü arke-
olo ik, geriye kalanı da 3. derece Sit Ala-
nıymış, onlar için hiçbir önemi yok. Tapu 
kaydında “KOR NMASI GEREK İ 
KÜ TÜR ve TABİAT AR I I IR” 
şerhi bulunmaktaymış. O da ne ki .. 

“Allah’ın toprağının neyini koruya-
can ” 

Hepsi Tayyipgillerin yakın arkadaşı, 
aile dostu, iş ortağı, çocuklarının nansö-
rü. Tabii bu ilişkileri boşuna kurmuyorlar. 
İşte bu yağma ve talanı yapabilmek için. 

00  yılında almışlar yanlarına Kaş 
Belediye Başkanı Halil Kocaer’i, başla-
mışlar bu arazinin imara açılması için, 

daha doğrusu imar vurgunu yoluyla haksız 
kazanç elde etmek için girişimlere... 

Çevre düzeni planına itirazlar yapmış-
lar. Söz konusu arazinin “orman alanı” 
değil, “tercihli kullanım alanı” olarak de-
ğiştirilmesini istemişler. 

Ancak bu sinsi ve ahlaksız girişimi se-
zen namuslu kamu görevlileri de çıkmış 
karşılarına. 

“Antalya Gıda Tarım Hayvancılık İl 
Müdürlüğü “(...) zeytinli tarla niteli
ğindeki taşınmazların zeytinliklerin 
korunmasını öngören 35 3 sayılı yasa 
ka samında değerlendirilen alanlar
dan olduğu gerekçesiyle anılan arazi
nin tarım dışı amaçla kullanılmasının 
mümkün olmadığı” gerekçesiyle arazi-
nin imara açılmasına itiraz etmiştir. 

Bunu dinleyen kim  Bu kez Kaş Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne 
başvurarak; “zeytinli tarla” vasfındaki 
arazinin “tarla” vasfına dönüştürülmesini 
istemişlerdir. Burası da “söz konusu ta
şınmazların Tarla vasfında olmadığı, bu 
nedenle tale  edilen cins değişikliği işle
minin uygun görülmediği”ni bildirmiştir.

Adamlar, devletin İl ve İlçe düzeyinde-
ki bu kurumlarının olumsuz görüşüne kar-
şın, Kaş İlçe Tarım Müdürlüğü’ne tekrar 
başvurarak, önceden ayarladıkları Gökhan 
Göktaş’tan aynı gün içinde istedikleri ce-
vabı almışlar. Ismarlama şekilde, önceki 
yazıdan bir ay sonra verilen bu cevaba kar-
şı Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nce soruş-
turma başlatılmış ama “yukarılardan gelen 
baskı” ile bu soruşturma da kapatılmıştır.

Bu arada çıkartılan 1 5000’lik İmar 
Planı, Antalya Büyükşehir Belediye Mec-
lisi tarafından onaylanmıştır. Bu Planda, 
anılan arazisinin bulunduğu alan, aynen 
talep edildiği gibi “tercihli kullanım 
alanı” olarak belirlenmiştir. 

Böylece Meis Adasının karşısındaki 
Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadası’nda, bir 
bölümü Arkeolo ik Sit Alanı olan eytin-
lik arazinin imara açılmasının önündeki 
“engeller” kaldırılmıştır. 

Bu araziye lüks oteller, villalar ve özel 
liman yapılacağı söylenmektedir.  

Adamlar araziye daha ellerini bile 
değdirmeden ya da değer artırıcı hiçbir 
işlem yapmadan, tamamen kayıtlar üze-
rinde yaptırdıkları değişiklikle büyük bir 
rant sağlamışlar. Sonuçta 6 milyon Av-
roluk arazi olmuş 30 milyon Avro.  Oysa 
Anayasanın 63. maddesi devlete tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarını koruma gö-
revini yüklemiştir. 

Yine 63 Sayılı Tabiat ve Kültür Var-
lıklarını Koruma Kanununun 5. madde-
sinde; “kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine 
tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlarda dahi varlığı bili-
nen kültür ve tabiat varlıkları Devlet malı 
niteliğindedir.”  denilmektedir.

35 3 Sayılı eytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılaştırılması Hakkında 

Kanunun 0 6 Sayılı Yasa ile değişik 0. 
maddesinde;“Zeytinlik sahaları içinde ve 
bu sahalara en az 3 kilometre mesafede 
tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği, 
Zeytincilik sahalarının daraltılamaya-
cağı,  belediye sınırları içinde bulunan 
zeytinlik sahalarının imar hudutları kap-
samı içine alınması halinde dahi altyapı 
ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma-
nın, zeytinlik alanının % 10’unu geçe-
meyeceği, .... Tarım ve Köyişleri Bakan-
lığına bağlı araştırma enstitülerinin ve 
mahallinde varsa ziraat odasının uygun 
görüşü alınmadan ve kesin zaruret gö-
rülmeyen zeytin ağaçlarının kesilemeye-
ceği ve sökülemeyeceği” öngörülmüştür.

Ayrıca ve önemlisi, adamların yukarı-
da anlatılan illeri; 5 3  Sayılı Türk Ceza 
Kanununun, “Nüfuz Ticareti” suçunun 
md. 55 ; “Görevi Kötüye Kullanma” 

suçunun md. 5  maddi unsurlarını oluş-
turmaktadır. 

Bu nedenle; Kaş İlçesi Çukurbağ Ya-
rımadası’ndaki araziden imar vurgunu yo-
luyla haksız kazanç sağlamak için hukuk-
suz girişimlerde bulunan Selim Doğan ve 

emzi Gür ile bunların bu suçlarına yar-
dım ve yataklı eden Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Kaş 
Belediye Başkanı Halil Kocaer ve Kaş 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 
Gökhan Göktaş hakkında Antalya Cum-
huriyet Başsavcılığı’na Suç Duyurusunda 
bulunuyoruz. 

Sonuç olarak  ülkemizin cennet koy-
larına sahip, Arkeolo ik ve Doğal Sit Alan-
larının bulunduğu, doğal yapısı henüz bo-
zulmamış Kaş İlçesi’nin bu bakir yerini 
ele geçirip, içerisinde Büyükşehir ve İlçe 

Belediye Başkanları ile Tarım İlçe Müdü-
rü’nün de dahil olduğu bir organizasyonla 
gerçekleştirdikleri İmar vurgunları yoluy-
la, araziye yapacakları otel ve villalarla, 
özel limanla hem çevre ve görüntü kirli-
liği oluşturarak doğal yapıyı katledecekler 
hem de devletin hüküm ve tasarrufunda 
bulunan ve Halkın kullanımında olması 
gereken kıyılarımızı yağmalayacaklardır. 

Halkın Kurtuluş Partisi bu yağma ve 
talana dur demektedir. Yaptığımız Suç 
Duyurusu bu girişimlerden bir tanesidir. 
Bundan sonra da farklı biçimlerde bu vur-
gunun karşısına çıkacağız. Bu mücadele-
mizde Halkımızı ve Basın Emekçilerini 
yanımızda görmek gücümüze güç kata-
caktır.  0 .1 . 015

H K P
Antalya l Örgütü

Konya Valisi ve İl Genel Meclisi, 06 
Haziran 013 tarihinde aldıkları 
bir kararla; Devlete Kredi Yurtlar 

Kurumuna  ait 00 kişilik yurt binasını  
yıllığına karşılıksız olarak TÜ GEV’e ve-
rilmesini kararlaştırmışlardı. TÜ GEV’e 
devredilen Yurt’un yerine de buraya 00 
metre mesafede başka bir binayı aylık 160 

bin liraya kiralamak suretiyle kamu zararına 
neden olmuşlardı.

Konya Valisinin de içinde bulunduğu İl 
Genel Meclisi üyelerinin bu açık peşkeşleri 
hakkında HKP olarak suç duyurusunda bu-
lunmuştuk.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
01 1 56  nolu dosyasında soruşturma 

devam ederken, Konya Valiliğince anılan 
Yurt’un 6360 sayılı yasa uyarınca Konya 
Büyükşehir Belediyesine devredildiği bildi-
rilmişti.

Belediye de yapılan bu açık vurgun-
da “mızrağın çuvala sığmadığını” çok 
iyi bildiğinden; Valiliğe yazı yazarak, yurt 
için ayda 5 bin lira ecrimisil istemişti. Oysa 
devlet aynı Yurt ihtiyacı için aylık 160 bin 
lira kira ödemektedir. Yani Belediye’nin ec-
rimisil istemi, vurgunu ortadan kaldırmadığı 
gibi işlenen suça yasal kılıf bulma çabası 
olduğu açıktı.

Ancak biz yaptığımız suç duyurusuyla 
hiç olmazsa o an için, 5 bin T  alınmasını 
sağlamıştık TÜ GEV’den.

Bunun üzerine tarafımızdan Savcılığa 
verilen ikinci bir dilekçe ile Konya Belediye 
Başkanı ve Encümen Üyelerinin de soruş-

turmaya dahil edilmesini talep ettik.
Ancak İçişleri Bakanlığı; hakkında suç 

duyurusunda bulunduğumuz Konya alisi 
Muammer Erol, Konya Büyükşehir Bele
diye Başkanı Tahir Akyürek ve diğer ilgi-
liler hakkında hiçbir araştırma yapmadan ve 
sadece Valiliğin sunduğu bilgi ve belgelere 

dayanarak soruşturma izni 
vermemişti.

Görüldüğü gibi, dev-
letin kurumları İçişleri 
Bakanlığı, Konya Valisi 
ve karara katılan İl Genel 
Meclis Üyeleri, Konya 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Encümen Üyeleri 
ile Kredi Yurtlar Kurumu 
yetkililerinin  organize 
bir şekilde aldıkları key  
ve yasal dayanaktan yok-
sun kararlarla oğul Bilal’e 
kamu mallarını peşkeş-

te yarışmaktalar. Esasen 
TÜ GEV’e yapılan bu peşkeşler sadece 
Konya ile de sınırlı değildir. Başta İstanbul 
olmak üzere ülkenin birçok yerinde benzer 
uygulamalar sıkça görülmektedir.

Biz yine HKP olarak İstanbul’da TÜ -
GEV’e vurdurulan vurgunların hesabını da 
sormak için davrandık ve iki kez daha suç 
duyurusunda bulunduk bunlar ve bunlara 
Kamu Mallarını yağmalatanlar hakkında.

Onların Bilal’i varsa
Halkın da HKP’si vardır

Biz suçluları kulaklarından yakalıyoruz, 
teşhir ediyoruz ve yargılanmalarını istiyo-
ruz. Ama devletin kurumları bu suçluları ko-
ruyup kolladığı gibi, bir de soruşturma izni 
vermemekle yargı bağışıklığı da kazandır-
mak istemekte. Ama Halkın Kurtuluş Par
tisi olarak bunların eşini bırakmıyoruz, 
bırakmayacağız.

 İçişleri Bakanlığı’nın “soruşturma izni 
vermeme” kararının hiçbir yasal dayanağı 
yoktur. Yasanın emredici hükümlerine açık-
ça aykırı olduğu biline biline verilen bu key-

 karara karşı Danıştay Başkanlığına itiraz 
ettik.

Bunun üzerine Danıştay 1. Dairesi 

16 0 015 tarih ve 015 1  E., 015 1 36 
K. Sayılı kararıyla; “Bakanlık tarafından 
verilecek karara dayanak bir araştırma 
ra oru hazırlanmadan, sadece alilik 
görüşü ve ilgili yazışmalardan yola çıkıla
rak karar verilmesinin izin vermeye yet
kili mercilerce verilecek işleme konulma
ma kararının ob ekti iğini, sıhhatini ve 
hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 

3 sayılı Kanunun rensi lerine aykı
rı olacağı açıktır.” gerekçesiyle itirazımızı 
kabul etmiştir.

Danıştayın, İçişleri Bakanlığı’nın 

1 11 01  tarih ve 3 36 sayılı “soruştur-
ma izni vermeme” kararını kaldıran kararı-
nın gerekçesi son derece hukuki olup, İçiş-
leri Bakanlığının key liğini de deşifre eder 
mahiyettedir.

Bakalım bundan sonra ne yapacaklar
Bunların hakka-hukuka-hakkaniyete-ya-

saya en küçük bir saygıları yoktur. Bütün ça-
baları Kamu Mallarını kendilerine, akraba-
larına, yandaşlarına peşkeş çekmektir. aten 
TÜ GEV de bunun için kurulmuştur.

Adamlar “tüyü bitmedik yetimin hak
kını” gasp etmekten çekinmedikleri gibi, 
bir de buna kendilerince yasal kılıflar uy-
durmak istemekteler. Oysa bunların yaptığı 
vurgunların hepsi böylesi hukuksuzluklarla 
doludur. Kaldı ki, soruşturma izni verilme-

lidir diyen yargı kararlarına da uymamakta 
direnmektedirler. Aslında bunların hepsinin 
yargı kararlarını uygulamamaktan cezalan-
dırılmaları gerekmektedir.

Ama nerde
Kendi hukuk bürolarına döndürdükle-

ri yargıdan böylesi yaptırımlar beklemek 
boşuna, bugün. Ancak Demokratik Halk 
İktidarında zamanaşımı işlemeyecektir. 
Bunların aşırdıkları kamu mallarının hepsi 
ellerinden alınacak ve hak ettikleri cezaya 
çarptırılacaklardır.

Halkın Kurtuluş Partisi bu mücadelenin 
öncü kurmayı olacaktır. 1 .1 . 015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP, TÜ GEV’e yapılan peşkeşlerin
peşini bırakmıyor

Kaş ukurbağ arımadası’nda imar vur unu yoluyla  kültür tabiat varlıkları imara a ılarak haksız kazan  sağlanıyor

Sessiz kalmayacağız!
zin vermeyeceğiz!

Antalya Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadası’ndaki 150 dönümlük arazi vurgununa karşı 
suç duyurusunda bulunduk.

HKP Antalya İl Binasında yapılan basın açıklamamız, Genel Sekreter Yardımcımız 
Av. Tacettin Çolak’ın, vurgunun boyutlarını açıklayan ve faillerin yasaya aykırı imar 
değişiklikleri ile hangi suçları işlediklerine dair bilgilendirmesi ile başladı.

Daha sonra İl Başkanımız Hikmet Yılmaz; basın açıklaması metnini okuyarak; “HKP, 
bu yağma ve talana dur demektedir. Ya tığımız suç duyurusu bu girişimlerden bir 
tanesidir. Bundan sonra da farklı biçimlerde bu vurgunun karşısına çıkacağız. Bu 
mücadelemizde Halkımızı ve Basın Emekçilerini yanımızda görmek gücümüze güç 
katacaktır.” çağrısını yaptı.

Ardından Av. Tacettin Çolak ve Hikmet Yılmaz suç duyurusu dilekçesini Antalya 
Cumhuriyet Başsavcılığına verdiler.

İnsana, doğaya, çevreye, hayvana dost bir parti olan HKP, bu ve benzeri vurgunların, 
talanların peşini bırakmayacak.

ecla Kıran

Selam Olsun Bizden Önce Geçene
Selam Olsun Savaşırken Düşene

ükrü Bulut Ali Bayık

Kıvılcım Semiha
Güldemir
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Bildiğimiz gibi, Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
C an  D ü n d ar  ve Ankara Temsilcisi 

Erdem Gül, MİT TI ’larıyla ilgili 
yaptıkları bir haberden dolayı casusluk 
suçlamasıyla tutuklanarak Silivri 
Cezaevi’ne konuldular.

Başta Can Dündar ve Erdem Gül olmak 

üzere, tutuklayan hakimler de dahil, herkes 
bu suçlamanın komikliği konusunda 
hem kirdi. Ancak emir büyük yerden: 

eis’ten gelmişti. 1 Haziran 015 tarihinde 
yaptığı açıklamada eis şöyle demişti: 
“ Bu haberi ya an kişi bunun bedelini 
ağır ödeyecek öyle bırakmam onu.”

ihayetinde de “öyle bırakma”dı onu 
ve tutuklattı.

Şimdi kimse mahkemelerin 
bağımsızlığından, adaletten dem vurmasın. 
Bu ülkede şu anda, özellikle 010 yılında 
gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği 

eferandumundan sonra, AKP’nin hukuk 
bürolarına dönüşmüş bir yargı sistemi 
var. Bu yargı sisteminde hukuk kuralları 
işlemez. eis ne derse o olur.

Ya dedikleri olmazsa ..
Onu da kendileri o emirleri 

uygulamayan hakimler ve savcılar  bilir

* **
Bugün sadece bugün mü .. Onlarca 

yıldır  ülkemizdeki insanların büyük bir 
kısmı buna Aydınlar da dahildir  bir 
“Batı değerleri”, “Avru a’nın temel 
değerleri” teranesi tutturmuş gidiyorlar. 
Hem de ne tutturma

Bizzat Can Dündar ve Erdem Gül 
tutuklandıktan sonra, Avrupa Birliği 

irvesine gönderdikleri bir mektupta 
aynen şöyle diyorlar:

“Türkiye’nin Avru a ailesinin bir 
arçası olduğuna ve tam üyelik hede ne 

inanan gazeteciler olarak, size Silivri 
Cezaevi’nden yazıyoruz.

“ üşünce ve ifade özgürlüğü, 

mensubu olduğumuz uygarlığın 
vazgeçilmez değeridir.

“Bu özgürlüğü kullandığımız 
ve halkın haber alma hakkını 
savunduğumuz için tutuklu 
yargılanıyoruz.

“Bu hafta sonu buluşacağınız 
Türkiye Başbakanı ve onun temsil 
ettiği re im, insan hakları ve basın 
özgürlüğünü hiçe sayan olitikası ve 
uygulamalarıyla tanınıyor.

“Hükümetleriniz, he imizin yüreğini 
yakan mülteci krizi nedeniyle Ankara 
hükümetiyle müzakere halinde... 
To lantınızda bu soruna kalıcı bir 
çözüm bulunmasını samimiyetle arzu 
ediyoruz.

“Bu konudaki çözüm arzunuzun, Batı 
dünyasının da temel değerlerinden olan 
insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü 
hassasiyetinize engel olmayacağını 
ummak istiyoruz. Ortak değerlerimizin 
ancak ortak tavırlar ve dayanışma 
ile korunabileceğini hatırlatıyor, bu 
dayanışmanın önemli ve acil olduğunu 
belirtmek istiyoruz.”

Gördüğümüz gibi C. Dündar ve E. Gül, 
Batı’dan yani AB’den “temel değerleri”ne 

sahip çıkmasının “önemli ve acil olduğunu 
belirt”iyorlar.

Aynı düşünceyi ünlü döneklerden ülfü 
ivaneli de tekrarlıyor bir konuşmasında:

“ ivaneli katıldığı to lantılarda, 
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Can 

ündar ve Ankara Temsilcisi Erdem 
Gül’ün tutuklanmasını da gündeme 
getirdi. ivaneli, “Biz Avru a’dan yalnız 
dayanışma değil, kendi temel değerlerine 
geri dönmesi açısından Can ündar ve 
Erdem Gül’e destek olmasını istiyoruz. 
Avru a, Avru a olarak kalacaksa bu bir 
borçtur” çağrısını ya tı.” http: .
cumhuriyet.com.tr haber turkiye

ivaneli AB den ses istedi.html
Gördüğümüz gibi, . ivaneli de 

Batı’ya AB’ye  “temel değerlerine” sahip 
çıkması çağrısı yapıyor.

Sadece bu üçü mü bu çağrıyı yapan
1 0’lı yıllarda, İnsan Hakları Derneği 

İHD ’nin Genel Merkez Yöneticileri olan 
Akın Birdal- evzat Helvacı ekibi de, aynı 
bu anlayışı savunurdu.

Şöyle derlerdi bu konuda:
“AT yani bugünkü AB  Kurtuluş Yolu  

demokrasi ve hukuk normlarının temel 
alındığı bir to luluğa dönüşmüştür.”
İHD 3’üncü Olağan Genel Kurul aporu, 

 Ekim 1 0, s.1
Tabi  bugün de bu ekip ve devamcıları 

İHD’nin bütünü de desek yanlış olmaz  
savunmaktadırlar aynı anlayışı...

Abdullah Öcalan da aynı anlayışı 
savunur “Bir Halkı Savunmak” adlı 
savunmalarında. Şöyle yazar A. Öcalan:

“Avru a hukukuna bağlanmış bir 
Türkiye, barışın da temel garantisi 
olacaktır. Bütün bu gerçekler, 
Avru a’nın savaşlarla dolu geçmişinin 
bir özeleştirisi olarak doğan, barışın ve 
insan haklarının en yüce erdem olarak 
kabul edildiği AB’nin hukukun ve 
demokrasinin sarsılmaz kalesi olduğunu 
kanıtlayacaktır.” A. Öcalan, Bir halkı 
Savunmak, Amara Yayıncılık , 1. Baskı: 
Ağustos 015, s. 6

HDP de savunmaktadır bugün bu 
anlayışı. Hatta HDP, bugün resmi olarak, 

Emperyalist bir Birlik olan AB’ye girmeyi 
savunmaktadır.

Yani sürümü bol bir maldır “Batı 
değerleri” ve alıcısı da hep bulunur 
ülkemizde...

“Batı” ya da “Avrupa” değerlerinden 
kastedilen nedir

Onlara sorarsanız; “İnsan Hakları”, 
“Düşünce ve İfade Özgürlüğü, 
“Demokrasi”, “Hukuk ormları”dır esas 
olarak.

Şimdi bu “değerler” hakkında, bu 
“değerler”in savunulması konusunda 
namuslu yurtsever şairimiz Attila İlhan’ın 
deyişiyle “Hangi Batı ”, “Hangi Batı’nın 
değerleri ” diye sormamız gerekir. Hangi 
Batı ..

Çünkü Batı ya da Avrupa dediğiniz, 
coğra  bir terim olmakla birlikte; Avrupa 
ülkelerinde gerçekleşen önesans 
sonrasında önce İngiltere’de sonra Kara 
Avrupası’nda ortaya çıkan Kapitalist 
Dünyadır. Günümüzde ise Batı denince 
anlaşılması gereken, 1 00’lü yıllardan 
itibaren Emperyalist aşamaya ulaşan 
Avrupa ülkeleri ve bunlara ek olarak ABD, 
Kanada ve aponya’nın da içinde yer aldığı 
emperyalist ülkeler topluluğudur. Yani 
Batı dediğiniz, Emperyalist Avrupa’dır. 
Bugün için söylersek Avrupa Birliği AB  
ülkeleridir. Yani Emperyalist bir birlik olan 
AB’den söz etmiş oluruz “Batı” derken.

Bunu dediğimiz anda da aklımıza; 
“İnsan Hakları”, “Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü, “Demokrasi”, “Hukuk 

ormları” altında “Batı”nın yaptığı 
katliamlar, soykırımlar, vahşetler, zulümler, 
insanlık dışı uygulamaların tümü gelir. 
Doğayı ve hayvanları acımasızca katleden, 
yok eden, türlerini ortadan kaldıran “Batı” 
gelir. Başka bir şey gelmez aklımıza. 
İnsanlığın aklına da başka bir şey gelmez 
zaten. Bu “Batı” yüzyıllardır bu saydığımız 
kötü, ahlâk dışı şeyleri yapmaktadır.

Amerika’daki, Asya’daki, Afrika’daki, 
Ortadoğu’daki vd. yerlerdeki katliamları, 
soykırımları kim yaptı

Amerika kıtasındaki yerlileri, 
hayvanları kim soykırıma uğrattı  Çiçek 
virüsü bulaştırılmış eşyaları Kızılderililere 
kim verdi  Bugün Amerika kıtasında, başta 
da ABD’de olmak üzere, kaç yerli kaldı

Ya atin Amerika’da yaptıkları 
Batılıların

Ya Afrika’da yaptıkları
Ya bölgemiz Ortadoğu’da yaptıkları
Hangi birini sayalım  Saymaya kalksak 

sayfalar dolusu, kitaplar dolusu, ciltler 
dolusu yazmamız gerekmez mi

Ve dünyanın her yerinde yapmaya 
devam ettikleri katliamlara ne demeli

Saymaya gerek var mı daha
Çok uzağa gitmeyelim, ülkemizde 

yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri 
katliamlara ne diyelim

Yine çok uzağa gitmeyelim: 1  Mart ve 
1  Eylül Faşizmlerinin tezgâhlanmasında 
kim rol aldı  Kim gerçekleştirdi bu faşist 
darbeleri  Kim korudu Kontrgerillacı 
katilleri  Kim öldürttü onlarca yurtsever 
aydınımızı  Binlerce insanımızı kim 
öldürttü

Bugün Afganistan’da, Irak’ta, 
ibya’da, Suriye’de gerçekleşen insanlık 

dışı katliamların sorumlusu kim  Kim 
Ege’nin soğuk sularında öldürülen Aylan 
Bebeğin sorumlusu  Kim böldü, parçaladı 
bu ülkeleri  Tarihin beşiği olan bu ülkeleri 
kim Tarihin karanlıklarına geri götürdü

El Kaide’yi, IŞİD’i, El usra’yı, 
Fetih Ordusu’nu vb. onlarca Ortaçağcı 
canavarlaşmış, insanlıktan çıkmış çeteyi 
kim yarattı  Kim askeri olarak donattı 
onları

“Batı’nın değerleri”ymiş
Olmaz olsun öyle değerler...
Ama biz bir başka “Batı” da biliyoruz 

elbette. İşçi Sınıfının, Emekçi Halkların 
Batısı’dır bu:

1 9 Büyük ransız İhtilali’ni 
gerçekleştiren ve bu ihtilal sonucu 
İnsanlığa: “Eşitlik, zgürlük, Kardeşlik” 
anlayışını hediye eden,

Dünyanın ilk proleter devrimini 
gerçekleştirerek “Paris Komünü”nü, 
Sosyalizmin ilk örneğini yaratan 
Fransa’yı  Batı’yı da biliyoruz biz.

Ve bu “Batı”nın değerleri bizim de 
değerlerimizdir. O “Batı”, İşçi Sınıfı ve 
Emekçi Halkların Batısı’dır.

Bugünün “Batı”sı; Bur uva 
diktatörlüklerinin, Finans-Kapital 
Diktatörlüklerinin, “Batısı”dır ne yazık ki.

Görünürde “Demokrasi”yle yönetiliyor 
olması aldatmasın bizi. Bu ülkelerde 
acımasızca zulüm uygulanmaktadır. Aşağı 
yukarı bütün ülkelerinde Irkçılık, İslam 
Düşmanlığı hâkimdir.

“İnsan Hakları”ymış, “Basın 
Özgürlüğü”ymüş, “Demokrasi”ymiş, 
bunlar çerezdir AB Emperyalistleri için. 
Halkları kandırmak, aldatmak, sömürü ve 
zulümlerini gizlemek için kullandıkları 
enstürmanlardır.

Onlar bunu hep yaparlar ve ne yazık 
ki üstelik de kendilerine “Aydın” diyen 
zavallılar da bu öldürücü zokayı yutarlar. 
Ve onlar da bağırırlar hep bir ağızdan 
yukarıda gösterdiğimiz gibi: “Batı’nın 
değerleri” diye, “Batı değerlerine sahip 
çıkmalı” diye

İşte yukarıda saydığımız bütün bu 
gerçekliklere rağmen, gördüğümüz gibi C. 
Dündar ve E. Gül, AB’den medet umuyorlar, 
onlardan “acil” olarak “değerler”ine sahip 
çıkmalarını istiyorlar. . ivaneli de, 
adını andığımız diğerleri de aynı talepte 
bulunuyorlar AB Emperyalistlerinden.

Vay zavallılar vay... 
Bakın size yüzyıllar öncesinden, sanki 

bugünleri görmüşçesine nasıl sesleniyor 
mer Hayyam: 

Celladına aşık olmuşsa bir millet
İster ezan ister çan dinlet
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet
Müstehaktır ona her türlü zillet.

Ya biz Kurtuluş Partililer ..
Biz ne diyoruz bu konuda on yıllardan 

bu yana:
“AB Yolu Sevr’e çıkar. Savunanlar 

Ya Ga ldir Ya Hain ”q

Batı’nın değerleri!
“İnsan Hakları”ymış, “Basın Özgürlüğü”ymüş, 

“Demokrasi”ymiş, bunlar çerezdir AB Emperyalistleri 
için. Halkları kandırmak, aldatmak, sömürü 

ve zulümlerini gizlemek için kullandıkları 
enstürmanlardır.

Sosyalist Kamp’ın 1 1 yılındaki çö-
küşü ile birlikte Dünyada tek güç 
olarak kalan ABD-AB ve diğer em-

peryalist devletler; halklara acı, gözyaşı 
ve kan döktürüyor, döktürmeye devam 
ediyor. Sosyalist Kamp’ın çöküşünden 
hemen sonra, önce Yugoslavya’yı kana 
buladı hain emperyalistler. Kadın-erkek, 
genç-yaşlı, çoluk-çocuk demeden katletti-
ler kendi çıkarları için.

Emperyalistler, aynı bir köpekbalığı-
nın yüzlerce kilometre öteden aldığı kan 

kokusu gibi aldılar yüzyıl öncesinden Or-
tadoğu Bölgesindeki petrol kokusunu ve 
tamamını ele geçirmek ve sömürmek için 
önce İngiliz Emperyalizmi daha sonra da 
ABD Emperyalizmi o coğrafyaya saldırdı. 
Ama bir köpekbalığından bile daha vahşi-

ce, daha canice.
Önce Irak’a saldırdılar sadece ken-

dilerinin inandığı bir yalana dayanarak. 
“Irak’ta Kitle İmha Silahları var” dediler, 
“oraya demokrasi götürmeye gidiyoruz”, 
dediler. Bundan sonra da yaptığı her kat-
liamda ağızlarına sakız gibi yapışıp söyle-
mekten vazgeçmedikleri yalanı.

Şimdi sizlere Hürriyet Gazetesinin 
1.03. 015 tarihli haberini göstermek is-

tiyorum:
“ BD’nin rak işgali öncesinde ha-

zırlanan istihbarat raporunda, addam 
üseyin yönetiminin kitle imha silahı 

ürettiği iddiasının teyidi için yeterli delil 
olmadığının dönemin BD Başkanı e-
orge Bush ve yönetimine bildirildiği res-
men kanıtlandı.

“ AB  merkezli ice Ne s’ün habe-
rine göre, Bush yönetiminin, Irak ta kit-
le imha silahı ürettiği iddiasına dayanak 
gösterdiği ve AB  Kongresi’nden Irak’ı 
işgal etmek için yetki almakta kullandı-
ğı 93 sayfalık istihbarat ra orunun bü-
yük bölümünün gizliliği kaldırıldı.

“ ice Ne s’ün bilgi edinme yasası 
aracılığıyla CIA’dan edindiği ra orda 
yer alan istihbarat birimlerinin değer-
lendirmesinde, Irak’ta Saddam Hüse-
yin yönetiminin kitle imha silahı üretme 

rogramı yürüttüğü iddialarına ilişkin 
kilit konularda bilgi eksikliği olduğu 
vurgulanıyor.

“Ra orda, Irak’ın kitle imha silahı 
üretim rogramına devam ettiği ancak 
bu silahlara ilişkin anahtar konumda-
ki birçok önemli bilginin eksik olduğu 
kaydediliyor.

“Bush yönetimi ise savaş öncesi açık-
lamalarda, istihbarat ra orlarının sar-
sılmaz biçimde Irak’ta kitle imha silahı 
bulunduğunu teyit ettiğini savunmuştu.

“Ra orda dikkat çeken bir husus 
ise Saddam Hüseyin’in nükleer silaha 
sahi  olma niyeti olmasına karşın bunu 
ya abilecek materyalinin bulunmadı-
ğı ve yakın zamanda bunu ya abile-
cek ka asitesinin de olmadığının Bush 
yönetimine bildirilmiş olması.” http:

.hurriyet.com.tr iste-abdnin-irak-is-
galine-gerekce-gosterdigi-istihbarat-rapo-
ru- 511 3

Evet, Vice e s adlı ABD haber a an-
sının paylaştığı haber bu. Onlar bile söy-
lüyorlar, yalandı bu kitle imha silahları 
olayı. Ve evet, apaçık yalan bu.

Peki gerçek amaç ne  Hangi amaçla 
katil emperyalistler bu ülkeyi parçalara 
böldü  Hangi amaçla o kadar masum ka-
dını, erkeği, çocuğu katlettiler

Amaç belli: Ortadoğu’yu Büyük Or-
tadoğu Pro esi kapsamında bölüp par-
çalamak, kendi amaçları doğrultusunda 
kullanmak... Ve Irak bu pro enin ilk adım-
larından biriydi.

e yazık ki devam ediyoruz bu alçak 
emperyalistlerin yaptığı katliamları anlat-
maya. Çünkü bitmiyor onların katliamla-
rı...

Irak’ı parçalara bölüp kendi kukla yö-
netimlerini kurduktan sonra sıra diğer Or-
tadoğu ülkelerine geliyor. “Arap Baharı” 
diye adlandırılan halkların ayaklanması 
sonucu 30 yıllık, 0 yıllık, ABD uşağı ge-
rici iktidarlar devrildi. Fakat halklar örgüt-
süz ve programsız oldukları için kazanım-
larını koruyamadılar. Ve emperyalistler, 
bu durumu kendi lehlerine çevirmek için 
her türlü yola başvurdular kendilerini daha 
fazla zengin edip, bu halklara daha fazla 
acı yaşatmak için. Bu sefer de sıra ib-
ya’daydı. Orada öncelikle bir CIA oyunu 
ile halkı kandırıyorlar ve ibya lideri Mu-
ammer Kadda , kameraların gözleri önün-
de katlediliyor. Ve emperyalistler yüzle-
rinde gülücüklerle mutlu bir şekilde söy-
lüyorlar: ibya’ya demokrasi geldi  diye.

Ama onların demokrasisi sadece üç 
şeyden oluşur: Kan, acı ve gözyaşı

Bu üç şey emperyalizmin görünmez, 
dilsiz parolasıdır. Geçmişte de böyle idi. 
Emperyalizm sürdüğü müddetçe gelecek-
te de böyle olacak. Yugoslavya’yı, Irak’ı, 

ibya’yı kana buladıktan sonra bu sefer de 

Ortadoğu’nun aik Devleti Suriye’de idi 
sıra. Ama emperyalistler bu sefer yuttu-
ramadılar oyunlarını Suriye Halkına. Su-
riye’nin şu anki meşru ve yiğit lideri Beş-
şar Esad’ı deviremediler, yenemediler. İlk 
önce “Özgür Suriye Ordusu” adlı bir gerici 
ordu kurup saldırdılar Suriye’ye olmadı, 
yıldıramadılar Suriye Halkını ve yiğit i-
derini. Sonra “Koalisyon Güçleri” adı al-
tında diğer emperyalist devletlerle birlikte 
bombaladılar olmadı. O coğrafyanın en 
gerici, en şeriatçı güçlerini bir araya top-
layıp IŞİD adı altında bir çete oluşturdular 
yine olmadı ve olmayacak. Çünkü Esad 
bir vatansever, çünkü Esad bir Antiemper-
yalist ve Suriye Halkı onun arkasında.

Biliyor Suriye Halkı da “demokrasi 
güçlerinin”  onların arkasından çevirdi-
ği planları. İşte o yüzden Suriye Halkının 
yiğit lideri Beşşar Esad’ın arkasından gi-
diyorlar ve ona güveniyorlar. Çünkü onlar 
vatanlarını ölümüne seviyor ve savunuyor.

 Yiğit ider Beşşar Esad’ın da dediği 
gibi

“Anavatan, içinde yaşayan ya da 
asa ortuna sahi  olanların değil onu 

savunan ve koruyanlarındır.”
Ve biz diyoruz ki: Bugün AB-D Em-

peryalistlerinin oyununa kanan halklar 
da er geç gerçeği fark edecek ve onları 
topraklarından defedip atacaktır. Onların 
halklara yaptıklarının hesabını bir bir so-
racaktır.   Buna inancımız tam. 

Kahrolsun Em eryalizm
Yaşasın Em eryalizme Karşı Birleş-

miş Halklar

stanbul’dan
Halk Kurtuluşçu iseli

Bir Yoldaş

Emperyalizm Yenilecek Halklar Kazanacak
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“11 Ocak tarihli Milliyet 
Gazetesi’nde “Reçete yazdıran ilaç 
devine 39 milyon  ceza” başlıklı bir 
haber vardı ve biz bunu Gazetemizin 
3 Şubat 015 tarihli ’üncü sayısında 
“Mızrak çuvala sığmamış” başlığıyla 
konu etmiş, çokuluslu şirketlerin yaptıkları 
bu tür işlerin kapitalizmin doğasından, kâr 
hırsından kaynaklandığını yazmıştık.

Habere göre aponya’nın en büyük 
ilaç şirketlerinden aiichi Sankyo,
ABD’deki doktorlara kendi ürettiği ilaçları 
yazmaları için para ödemiş. Şirket ilaç
yazılmasını sağlamak amacıyla doktorlara 
paralı konuşmalar ayarlamış, eğlenceler 
düzenlemiş. Ve bunlara benzer şeyler 
yapmıştı.

İşte bu konuya ilişkin Eylül ayında 10 
Eylül’de  Cumhuriyet Gazetesi’nde yeni 
bir haber çıktı. Bu kez de bu işi yapan rma, 
dünyanın en çok bilinir markalarından biri 
olan ve ABD Emperyalizminin ülkelere 
girişinde koçbaşı görevi gören Coca
Cola’sıydı.

Haberin başlığı şu:
“ oca ola’dan sus payı
“Sağlığa zararlı olduğu söylenen 

Coca Cola’nın AB ’nin önde gelen 
sağlık kuruluşlarına milyonlarca dolar 
bağışlar ya tığı ortaya çıktı.”

Coca-Cola’nın içinde başka zararlı 
maddelerin yanı sıra özellikle kullanılan 
şeker miktarı yüksek. Bu da çocuklar başta 
olmak üzere herkeste şişmanlığa ve bir dizi 
sağlık sorununa neden oluyor. Bu yüzden 
milyonlarca-milyarlarca liralık sağlık 
harcaması yapmak gerekiyor. Üstelik de
sağlıksız nesiller yetişiyor.

Bugün ABD’nin en büyük sağlık 
sorunlarından biri Obezite’dir. Yani 
aşırı şişmanlık. Bunun da en büyük 
nedenlerinden biri sağlıksız beslenmedir.
Oysa tüm insanlık için yapılması 
gereken: Yeterli ve engeli beslenmenin 
sağlanmasıdır.

Coca-Cola, bugüne kadar 1 0 milyon 
dolar bağış yapmış. Tabi  bu da resmi 
olarak açıklanan. Ya gayriresmi olarak 
ödenenler .. Onlar henüz meçhul. Gün gelir 
onlar da açığa çıkar elbet.  Bağış yaptığı 
kurumlar ise işin tam kalbinde, merkezinde 
olan kuruluşlar: Amerikan Pediatri 
Enstitüsü’nden Amerikan Beslenme Bilim 
Akademisi’ne, ouisiana Üniversitesi 
Pennington Biomedikal Araştırma 
Merkezi’nden çocuk doktorlarının ulusal 
derneklerine, kalp ve kanser uzmanlarına 
kadar onlarca kuruluş. Hem de sağlık 
kuruluşu

Amerikan Pediatri Akademisi’nin 
60 bin, ABD’li diyetisyenlerin en büyük
örgütü Amerikan Beslenme Bilimi 
Akademisi’nin 0 bin üyesi varmış.

Peh peh peh
Adlara bak: Beslenme Bilimi 

Akademisi, Amerikan Pediatri 
Akademisi, ouisiana Üniversitesi 
Pennington Biomedikal Araştırma 
Merkezi

Bu kurumların kendilerinin nereden 
beslendiği besbelli, kimi besledikleri de
besbelli...

e  York Times Gazetesi’nin haberine 
göre “Coca Cola, Amerikan Pediatri 
Akademisi’ne  yılda 3 milyon dolar 
kadar bağış ya ”mış.

Buna karşılık da Amerikan Pediatri 
Akademisi: “şekerli içeceklerin 
çocuklarda obezitenin ana nedenlerinden 
biri olduğunu söylemekle birlikte çocuk 
sağlığı ile ilgili kurduğu HealtyChildren.
org sitesinde Coca Cola’yı ‘ t ü m  dü n y ada 
çocukların daha sığlıklı olması ile ilgili 
çabalarından’ ötürü öv”müş.

Yani al gülüm ver gülüm kuralı 
işlemiş...

Yine bir üniversite ve o üniversitenin
bir bilim merkezi; ouisiana Üniversitesi 
Pennington Biomedikal Araştırma 

Merkezi, çocuklarda obezite ile ilgili 
kapsamlı  bir araştırma yapmış.

Araştırmanın sonuçlarına göre 
çocuklarda obezitenin en önemli nedenleri 
olarak; egzersiz yapmamayı, çok fazla 
televizyon izlemeyi ve uykusuzluğu 
göstermiş. Ancak zinhar “şekerli 
içeceklerden söz etme” miş

asıl etsin  Edebilir mi  O zaman 
milyon dolarlar gelir mi bağış adı altında

Etmez, edemez

***
Size Coca-Cola şirketinin, anavatanında 

yaptığı ahlâksızlıklarla ilgili bir haber daha 
aktaralım.

“ ddialar doğru çıktı, oca ola’dan 
rüşvet skandalı

“(...)
“Ne  York Times gazetesi 

geçtiğimiz ağustosta yayımladığı 
bir haberinde “Coca Cola, sağlık 
araştırmaları ya an bir şirkete gazlı 
içecekler hakkında olumlu ra or 
vermeleri halinde 1.5 milyon dolar bağış 
ya tı” iddiasıyla gündemi sarsmıştı. 
O haberde Coca Cola yöneticileriyle 
iddiaların merkezindeki Global Energy 
Balance Net ork (GEBN) isimli 
araştırma şirketi görevlileri arasındaki 

e osta tra ğinden de bahsediliyordu. 
İşte iddialara konu olan e ostaların 
içeriğini dün Associated Press haber 
a ansı yayımladı.

Z Z , K  ’ 
E o s t a l a r d a n 

birinde GEBN başkanı ames O. Hill, 
Coca Cola sağlık ve bilim şe  Rhona 
A lebaum’a “Coca Cola’nın insan 
hayatı için bir roblem oluşturduğu 
izlenimini ortadan kaldırmak ve 
eskiden olduğu gibi insan hayatına 
mutluluk ve iyilik getirdiği izlenimini 
geri getirmek konusunda yardımda 
bulunmak istiyoruz” diye yazmış. AP 
haberinde Coca Cola’nın şirket için 1.5 
milyon dolarlık yardımda bulunmasının 
dışında yönetici ve çalışanlarının 
seçilmesi, kuruluşu ve yayımladığı 
tüm yazılı ve görsel malzemelerin 
içeriğinin oluşturulmasında belirleyici 
olduğunu ortaya koyuyor. Hatta 
Coca Cola yönetiminin telkinleriyle 
GEBN şirketi obeziteyle ilgili 
yürüttüğü kam anyaların yönünü de 
belirlemiş. Buna göre şirket, obeziteyle 
mücadelede hareketsiz yaşamın ortadan 
kaldırılmasının ön lana çıkarılacağı, 
dolayısıyla insanlara düzenli egzersiz 
ya ılması halinde kola içilmesinin 
sakıncası olmadığı krinin em oze 
edilebileceği üzerine ro eler yürütmüş.

“ ’   T  
D  K

Coca Cola yönetimine göre iddiaları 
doğrulayacak düzeyde delil yok. Ancak 
GEBN’nin ra orlarını Coca Cola lehine 
denetimden geçirdiği iddia edilen 1 
yaşındaki A lebaum görevini bıraktı. 
GEBN’nin sağlık araştırmalarını ya an 
Colorado Üniversitesi Tı  akültesi 
1 milyon ’lık bağışın iade edileceğini 
açıkladı. (...)” http: .bursahayat.
com.tr saglik iddialar-dogru-cikti-coca-
coladan-rusvet-skandali  http:

.sabah.com.tr yasam 015 11
obezite-arastirmalarina-bagisla-yon-
vermisler

Gördüğümüz gibi, kurumları-kişileri 
satın alıyor, şirketler, vakıflar kuruyor-
kurduruyor, araştırmalar yaptırıyor, 
raporlar hazırlatıyor. Kan teri döküyor. 
Amaç hep aynı: kâr, daha çok kâr...

***
Bizzat kendi ülkesi ABD’de, kendi 

insanlarına karşı böylesine pervasızca 
cinayet işleyen, böylesine aşağılık, insanlık 
dışı işler yapan-yaptıran bir şirket başka 
ülkelerde neler yapmaz-yaptırmaz

Yapar ve yaptırır. İşte bir örnek de 
İngiltere’den.  Ekim 015 tarihli BBC 
Türkçe internet sitesi, ünlü İngiliz gazetesi 
Times’in bir haberini veriyor. Times’in 
özel haberinin başlığı şu:

“ oca ola bilim insanlarına 
milyonlarca terlin akıttı”

Akıtır tabi , niye akıtmasın
Halkımızın, “kaz gelen yerden tavuk 

esirgenmez” atasözünün tam yeridir burası.
“Bilim insanlarına”  milyonlarca 

sterlin aktarır ama kendisi de bunun 
karşılığında yüz milyonlarca sterlin 
kazanır. 

Times’ın özel haberinde özetle şu 
bilgiler aktarılıyor:

Coca-Cola bu pis işinde devlet 
kurumlarından üniversitelere, araştırma 
merkezlerinden “saygın” profesörlere 
dek onlarca kurum ve kişiyi kullanmış. 
Sözcüğün gerçek anlamıyla kullanmış. Yani 
üniversiteler, bilim kuruluşları, profesörler 
bu işe bilerek, isteyerek girmişler. Coca-
Cola tarafından bir aldatma olmamış. Coca-
Cola istemiş onlar da bilimsel araştırma  
yapmışlar ve şekerli içeceklerin obeziteye 
yol açmadığını, hatta sağlıklı yaşam için 
yapılan spordan, ziksel aktivitelerden 
sonra bu içeceklerin içilmesinin yararlarını 
ortaya koyan, kanıtlayan  raporlar 
hazırlamışlar.

“Birçok bilim insanı İngiltere’deki 
obezite salgınıyla ilgili şeker tüketiminin 
artışını suçluyor. Obezite İngiltere’de 
her yıl yaklaşık 53 bin kişinin ölümüne 
neden oluyor. Obezite, NHS’ye ( lusal 
Sağlık Hizmetleri) yılda 5.1 milyar 
Sterline de mal oluyor.”muş. http: .
bbc.com turkce haberler 015 10 15100
times coca cola

Peki Coca-Cola sadece bunları mı 
yapmış  Yani yalnızca üniversiteleri, 
enstitüleri, dernekleri, “saygın” profesörleri 
mi satın almış

Hayır  Bir de bizzat kendisi yine 
milyonlarca sterlin harcayarak bir “Vakıf” 
kurmuş:

“Coca Cola Avru a Hidrasyon 
Enstitüsü’nün kurulması için 
milyonlarca Sterlin harcadı.

“ irket, enstitünün kurulması için 
010 ve 015 arasında .  milyon 

Sterlin harcadı.” agy
Bakın bu vakıf neler yapmış:
“Görünüşte bağımsız olan bu 

araştırma vakfı, insanlara, şirketin 
sattığı türden s or içeceklerinin ve 
meşrubatların tüketimini öner”miş.

“Bu enstitünün bilimsel danışma 
kurulunun başında saygın bir 

rofesör var. Coca Cola bu rofesörün 
üniversitesine 1 milyon dolar verdi. 
Bu kişi önde gelen s or kurulları için 
beslenme önerilerinde bulun”muş.

Böyle işliyor bu işler...
Ya İngiltere’den bu aşağılık, insanlık 

dışı işe, bir anlamıyla taammüden cinayete 
hangi kurumlar katılmış

“Coca Cola’nın mali destek verdiği, 
s onsorluğunu üstlendiği, araştırma 
fonu verdiği kurumlar arasında 
şunlar bulunuyor  KActive, İngiltere 
Beslenme akfı, Hull Ünversitesi, 
Homerton Üniversitesi Hastanesi, 

lusal Obezite orumu, İngiltere iyet 
erneği, 013 Obezite Haftası, İngiltere 

Obezite Çalışma erneği.” agy
Gördüğümüz gibi, Coca-Cola kârına 

kâr katmak için kişileri, kurumları parayla 
satın alıyor. Vakıflar, dernekler kuruyor. 
Yani her türlü yolu mubah sayıyor.

Tek ölçüsü: kâr, daha çok kâr, daha çok 
kâr...

***
Ya satın alınanlar
Üniversiteler, bilim akademileri, 

enstitüler, hastaneler, anlı şanlı, ünlü, 
“saygın” profesörler vb.leri...

Bilim mi  Ahlâk mı  amus mu  Bilim 
ahlâkı, bilim namusu mu

Geçiniz onları bir kalem...
Onlarla lüks bir yaşam sürebilir 

misiniz  üks evler, lüks arabalar alabilir, 
lüks tatiller vb.lerini yapabilir misiniz

Hayır  Onların hiçbir maddi gelir 
getiren yanı yoktur.

O kavramlar, içinde bulunduğumuz 
kapitalizm-emperyalizm cangıl ortamında 
güzel sözlerden ibarettir. Halkları 
kandırmak için kullanılan boş sözlerdir 
onlar...

O kavramların, o sözlerin içini 
dolduracak olan bizleriz. Biz gerçek 
devrimcileriz. O kavramlar gerçek 
içeriklerine, bizim kuracağımız Demokratik 
Halk İktidarında kavuşacaklar.

O iktidarda, bilim insanları halk 

için bilim, halk için sağlık araştırmaları 
yapacaklar.

O bilim insanlarının kafaları ve 
yaşamları hem maddi olarak doyurulacak 
hem de manevi olarak doyurulacak. O bilim 
insanları araştırmalarını gelir elde etmek 
için değil, halkına, halklara, insanlığa 
hizmet etmek için yapacaklar. Başkaca bir 
şey için değil

Kuracağız o düzeni  Yıkacağız bu 
düzeni

***
Peki, şimdilik medyaya yansıdığı 

kadarıyla ABD’de ve İngiltere’de bunları 
yapan Coca-Cola, acaba ülkemizde ne 
yapıyordur

İşte yukarıdaki haberleri okuyunca, bu 
soru insanın aklına ister istemez geliyor. O 
zaman diyorsunuz bir bakalım Coca-Cola 
Türkiye internet sayfasına https: .

coca-colaturkiye.com . Sayfaya girince 
karşınıza çıkan “Aktif Yaşam Dengeli 
Beslenme” başlığına tıkladığınızda 
karşınıza şu bilgiler çıkıyor:

“ engeli beslenmeyi destekliyoruz
“Coca Cola irketi olarak dengeli 

beslenmenin önemine inanıyoruz. İçecek 
ihtiyacının kişiden kişiye, yaştan yaşa 
değiştiğini biliyoruz. Bu konuda herkesi 
bilinçlendirmek ve dengeli beslenmeyi 
desteklemek için çalışıyoruz.

“Gazlı içecek, meyve suyu, s orcu 
içeceği, ener i içeceği, su, maden 
suyu, çay ve buzlu çay gibi farklı 
kategorilerde, kaliteli seçenekler 
sunarak sektörümüzdeki ürün 
çeşitliliğini artırmak istiyoruz. (...)

“Ayrıca, hazırladığımız yayınlarla, 
düzenlediğimiz etkinlikler ve 
seminerlerle dengeli beslenme 
konusunda to lumu bilinçlendirmeyi 
hede iyoruz.”

Vay vay vay... e kadar da doğru işler 
yapıyorlarmış bakın...

 Aynı sitenin “Çevre” bölümüne 
tıkladığınızda ise “Coca Cola Hayata 
Artı akfı”yla karşılaşıyorsunuz.

İşte size bir Vakıf daha
“Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz 

kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarını yürütmek üzere 009 
senesinde kurduğumuz Coca Cola 
Hayata Artı akfı ile sivil to lum 
kuruluşları, üniversiteler ve kamu 
kuruluşları ile birlikte to luma duyarlı, 
yenilikçi, sonuç odaklı, ölçülebilir ve 
sürdürülebilir çözümler geliştiriyor 
ve bu amaçla ya ılan araştırmaları ve 

ro eleri destekliyoruz.
“ 009’dan bugüne kadar Coca Cola 

Hayata Artı akfı aracılığıyla öncelikli 
olarak belirlediğimiz çevre, aktif yaşam 
ve kadın konularında 0’tan fazla 

ro eyle, 1,  milyon insana ulaşarak, 
to lam 0 milyon T ’lik yatırım 
gerçekleştirdik.”

Al işte: “sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler ve kamu kuruluşları ile 
birlikte”...

Yani yöntem her yerde aynı
Sadece bu kadar mı
Olur mu
Vakıf Bizzat çocukları alet ediyor 

aşağılık işine. Bakın ne yapıyormuş:
“ akıf olarak, to lumsal anlamda 

önem verdiğimiz bir diğer konu  Aktif 
Yaşam. İlköğretim okullarına yönelik 
Çık ışarıya Oynayalım Pro esi ile okul 
bahçelerinde ziksel aktivite ya ma 
imkanı sağlayan oyun alanları kuruyor, 
öğrencileri oyun oynamak için dışarıya 
çağırıyoruz. Bugüne kadar 50 ildeki 300 
okulda hayata geçirdiğimiz ro e ile 1 
milyon çocuğa ulaşmayı hede iyoruz.

“Coca Cola Hayata Artı akfı olarak 
kurduğumuz işbirlikleri çerçevesinde 
çevre ve to lumsal ro eleri 
desteklemeye ve umutlara “cesaret” 

olmaya devam edeceğiz.” http: .
hayataartivak .org galya frayman.html

Bunlar böyle. Bunların bütün davaları 
kârlarının daha çok artması, daha çok 
vurgun vurmak için insanları aldatmak, 
kandırmak... Bunun sonucunda insanlar, 
toplumlar sağlık yönünden çok büyük 
zararlara uğrarmış, toplumun sağlığı 
bozulurmuş hiç umurlarında olmaz. Onlar 
bilimi de, sağlığı da, insanlığı da asla 
düşünmezler. Bunun sonucunda kitlesel 
ölümler doğar demezler. Hep söylediğimiz 
gibi bir teke şeye bakar bu çokuluslu 
şirketler: vurgunlarının, kârlarının devam 
etmesi...

Bunu yapan sadece Coca-Cola mı
Hayır. En başta da yazdığımız gibi 

apon çokuluslu şirketi de aynı şeyi 
yapıyor. Alman Vols agen otomotiv 
şirketi de yapıyor. Tütün-sigara tekelleri 
de yapıyor. ABD’lisi, Almanı, İngilizi, 
aponu, velhasıl hepsi yapıyor.

Peki bu işte, bu aldatmaca, kandırmaca, 
almaca-satmaca işinde devletlerin rolü 
ne  Devletlerin bu çokuluslu şirketlerin 
yaptıkları usulsüzlüklerden, hilelerden, 
yasa dışı işlerden haberleri yok mu  Yasalar 
niye işlemiyor-işletilmiyor bu şirketlere 
karşı

Çünkü o devletler, o şirketlerin 
çıkarlarını korumak üzere kurulmuşlardır 
da ondan. Bu devletler Finans-Oligarşisinin 
devletleridir. Ve bu çokuluslu şirketler 
Finans-Oligarşisini oluştururlar. Devletler, 
onlar adına yönetirler dünyayı ve yasaları 
onların çıkarlarına göre düzenlerler.

e zamana kadar  ereye kadar
Halklar uyanıp birleşip bu asalakları 

başlarından atana, ekonomik, siyasi ve 
hukuki düzenlerini sona erdirene kadar.

Demokratik Halk İktidarlarını, 
Sosyalist İktidarları kurana kadar

Tüm dünya sosyalist bir aile olana 
kadar.

İşte o kadar.
Gelecek mi o günler
Mutlaka gelecek q

Al birini vur ötekine: hepsi aynı...
o a ola k rına k r katmak için kişileri, kurumları parayla satın alıyor. akı ar, 

dernekler kuruyor. ani er türlü yolu muba  sayıyor.
ek ölçüsü  k r, da a çok k r, da a çok k r...

Eylemde HKP Genel Sekreter Yardım-
cısı Av. Tacettin Çolak bir açıklama yapa-
rak özetçe şunları söyledi:

“Yeni Maraş’lar, Sivas’lar, Suruç’lar, 
Ankara’lar olmasın diyorsak; Halkımızla, 
onun bir parçası olan Bilim İnsanlarımız-
la, Aydınlarımızla, Ordu Gençliği’mizle ve 
bin yıldan beri birlikte yaşadığımız Kürt 
Kardeşlerimizle omuz omuza vererek, 
AB-D Emperyalistlerini ve kaderleri on-
ların varlığına bağlı olan yerli satılmışları 
yenilgiye uğratmak için kurmak zorunda-
yız Halkın İktidarını” dedi.

Ardından eylem “Maraş’ın Hesabı So
rulacak”, “Kahrolsun MİT CIA Kontr
gerilla”, “Kahrolsun AB AB Em erya
lizmi” sloganlarıyla sonlandırıldı.

zmir’den
Kurtuluş Partililer

* * *
Maraş Katliamı’nın 7. yıldönümün-

de bir kez daha alanlardaydık
Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Ör-

gütü olarak, Maraş Katliamı’nın 3 . Yıl-
dönümü nedeniyle  Aralık günü saat 
1 .30’da Galatasaray isesi önünde bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirdik.

“Maraş, Çorum, Sivas, Reyhanlı, Ro
boski, Suruç, Ankara... AB  Em erya
listleri Halklarımızı Katletmeye evam 
Ediyor” ozalitinin açıldığı basın açıklama-
mızı Gençlik Komitesi Üyesi Boran Al  
okudu.

Yoğun bir ilgiyle izlenen açıklama sı-
rasında sık sık “Maraş’ı nutmadık, 

nutturmayacağız”, “Kahrolsun MİT, 
CIA, Kontrgerilla”, “Katil AB  Orta
doğu’dan efol” sloganları atıldı.

stanbul’dan
Kurtuluş Partililer

7’nci yılında Maraş Katliamı’nı 
nutmadık!

Baştara ı say a ’da



5Yıl 10  Sayı  95  5 Ocak 01

Tabi  ki hayır...
Çalışma Bakanının, 016 yılı Asgari 

Ücretini 1300 lira olarak açıklaması diğer 
yıllardaki artış oranlarına göre elbette yüksek 
bir miktar. Ama bu rakamsal bir yüksekliktir.

Peki gerçeklik nedir
Yani 1300 lira asgari ücret İşçi Sınıfımızın 

derdine deva mıdır  Parababaları düzeninin 
yarattığı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde 
onun yarasına bir merhem olacak mıdır

Elbette olmayacaktır...
Çünkü Bilimsel ölçülere göre A s g a r i  

Ücret  işçinin ailesiyle birlikte gıda, konut, 
giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu 
gereksinimlerini günün yatları üzerinden 
asgari düzeyde karşılamaya yetecek 
ücrettir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi; gerçek, 
eşit-adil ve insan onuruna yaraşan bir asgari 
ücretin belirlenmesi için yukarıdaki ölçütlerin 
dikkate alınması gerekmektedir. Bu ölçütler; 
Uluslararası Sözleşmelerde de yerine bulan 
“ insanca bir yaşam düzeyi ücreti”, “herkese 
korunmaya ve gereksinmeye uygun 
düzeyde ücret alma”, “adil ve eşit ücret 
alma” hakkı gibi tanımlamaları içermektedir.

Buna göre, bizdeki asgari ücretlere 
baktığımızda son açıklanan da dahil  hiçbir 
dönemde İşçi Sınıfımıza insan onuruna 
yaraşan bir ücret reva görülmemiştir.

Genellikle günlük bir simit parasını bulan 
artışlarla geçiştirirlerdi. Oysa bu yıl 300 lira 
birden artış yaptılar.

Peki, Komisyonun başına taş mı düştü de 
birden işçi sever oluverdiler

Elbette değil...
Bilindiği gibi bu artış, Bur uva 

partilerinin  Haziran Milletvekili Seçimi ve 
sonrasında 1 Kasım Erken Seçimindeki “vaat 
yarışları”ndan kaynaklandı.

Bur uva partileri  Haziran’da oy avcılığı 
yapmak için bir asgari ücret açık artırması 
başlattılar. Birisi 1 00 lira vaat etti, diğeri ise 
1500. Başka birisi ise 1 00 lira, dedi. Bazıları 
bu rakamları 1 Kasım’da küçük küçük artırdı.

AKP ve lideri Tayyip ise  Haziran’da 
bu asgari ücret vaatlerine; “kaynağı nerden 
buluyorlar, istihdamı düşünmüyorlar, işyerleri 
kapanınca ne yapacağız, asgari ücreti 
belirleyen hükümet değil iş çevreleridir” 
diyerek şiddetle karşı çıkmıştı. Ancak baktılar 

ki geri kalıyorlar, hemen 1 Kasım’da pazara 
daldılar ve 1300 lira vaadinde bulundular.

Bütün bunlar, bur uva-bezirgân partilerin 
yaptığı oy avcılığından başka bir şey değildir. 
Yoksa hiçbirinin yukarıda belirtilen ölçütlere 
uygun bir asgari ücreti İşçi Sınıfımıza verme 
gibi niyeti yoktur.

Bugüne kadar asgari ücreti günlük bir 
simit yatı miktarında artırmalarının hemen 
akabinde, iğneden ipliğe bütün mal ve 
hizmetlere zam yaparak, halkımızın deyimiyle 
“kaşıkla verdiklerini kepçeyle al”mışlardır. 
016 yılında da aynısı oldu ve yılın ilk günü 

halkımız zam sağanağına tutuldu bile.
Ayrıca Bakanlar; 016 yılı asgari 

ücretinin yükünü ha fletmek için devletin, 
işverenlere her işçi için 110 lira olmak üzere  

 0 oranında katkı sağlayacağını açıkladılar. 
Yani işverenin asgari ücret vererek çalıştırdığı 
işçiden elde ettiği artıdeğer sömürüsüne 
işletmesel kâra  hiç dokunmadan, bir 

de devlet desteği almasını sağlamaktalar 
işverenlerin. Dolayısıyla da işverenin kârını 
baştan garantiye almaktalar.

Öte yandan; sigortasız, sendikasız, düşük 
ücretle çalışma, fazla çalışma, genel tatil 
çalışması, yıllık izin vb. hakların işçilere 
ödenmemesi gibi ülkemizin bir klasiği haline 
gelen hak ihlallerini engellemek için hiçbir 
girişim yoktur.

Gün boyu 1  saat çalıştırdığı işçisine aylık 
1300 lira veren bir işverenin zarar ettiğinden 
söz edilebilir mi  Ya da yanında çalışan 
işçisini aylarca-yıllarca sigortaya bildirmeyen 
bir işverenin zarar etmesi mümkün mü

İşte bunun gibi sömürü yolları açık 
kaldıkça işverenlerin zarar ettiğini söylemek 
kocaman bir yalandır.

Kaldı ki, özel istihdam büroları ile 
işçi simsarlığı yapılması, ödünç işçilik, 
esnek çalışma gibi yöntemlerle işçinin 
köle gibi çalıştırılması bu iktidarın 
uygulamalarındandır. Bunlarla da yetinmeyip, 
İşçi Sınıfımızın kazanılmış haklarından 
olan Kıdem Tazminatı hakkının da 
fona devredileceğini sürekli gündemde 
tutmaktalar. Bugüne kadar ertelemelerinin 
nedeni seçimlerde yara almamak içindi. İşte 
1 Kasım’da yeniden hükümet kurdular fon 
tartışmalarını da hemen gündeme soktular.

Kaldı ki, yukarıda belirttiğimiz, işverene 

yapılacak  0’lık devlet desteğini de 
“İşsizlik Sigortası onu”nda biriken 
kaynaktan karşılayacakları basına yansımıştır. 
Yani diğer fonlar Tasarrufu Teşvik Fonu, 
Konut Edindirme Fonu  gibi bu fonu da iç 
edecekler ve işten çıkartılan işçilerin İşsizlik 

deneğini de tehlikeye sokacaklar ya da 
ortadan kaldıracaklar.

K o n f eder as y o n l ar  v e
A s g ar i  Ü c r et

Türk ş’in tutumu
Asgari ücret ortaoyununda bir de 

sendikaların durumlarına bakmak gerekir.
Bu yılki asgari ücret belirlenirken Türk-

İş, uzun zamandan bu yana ilk kez muhalefet 
şerhi düşmeden, hükümetle birlikte olumlu 
oy kullandı. Yani asgari ücretin 1300 lira 
olmasını kabul etti.

Oysa aynı Türk-İş;  Aralık 015 
tarihinde yayımladığı Bülteninde; dört 
kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken gıda 
harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 1.3 5, 6 
T ,  Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut 
kira, elektrik, su, yakıt , ulaşım, eğitim, 

sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının 
ise (Yoksulluk Sınırı) .51 , 5 T . olduğunu 
açıkladı.

Bu rakamları açıklayan Türk-İş, iki gün 
sonra da kendi belirlediği açlık sınırının 

5, 6 T  altına imza attı. Türk-İş, bırakalım 
yukarıda belirttiğimiz “insan onuruna 
yaraşan” bir ücretin bilimsel ölçütlerini, 
işçinin sadece açlık sınırını dahi korumaktan 
aciz bir tutum sergiledi.

Yukarıdaki bilimsel ölçütleri ve Türk-İş’in 
araştırmalarını dikkate aldığımızda; asgari 
ücretin .51 , 5 T . olması gerekirdi. Ya da 
Türk-İş’in bu miktarın savunusunu yapması 
gerekirdi.

Ama nerede
Türk-İş’ten böyle hakkaniyetli, bilimsel 

bir tutum beklemek ölü gözünden yaş ummak 
olur.

Kaldı ki, Asgari Ücret Komisyonu 
tarafından “asgari ücret hesa laması” 
ya ması istenen Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) bile, Asgari Ücretin ağır işlerde  
1599 lira, orta ağır işlerde  1  lira, ha f 
işlerde ise 13  lira olması gerektiğini 
komisyona bildirmiştir.

Görüldüğü gibi, “laf cambazlıkları”, 
“rakam oyunları” yaparak büyük bir 
gürültüyle açıkladıkları asgari ücret, devletin 
resmi kurumunun belirlediği ücretten bile 300 
lira eksiktir.

Bu arada geçerken belirtelim ki; TÜİK; 
015 yılı için de bir işçinin geçim maliyetini 

1 . 0 lira olarak hesaplamıştı. Ancak 
komisyonda asgari ücret işveren ve hükümetin 
oylarıyla .0  lira olarak belirlenmişti. 
Yani geçen yıl da TUİK verilerine göre bile 
işçinin alması gereken 5.6  lira yine işçiye 

verilmemişti.
Aynı Türk-İş, geçen yıl komisyon 

kararına muhalefet şerhi koymuştu, bu 
yıl ise hükümetle birlikte kabul oyu 
kullandı. Geçen yıl “en azından TÜİK’in 
tespit ettiği rakamın uygulanması 
gerekir” http: .resmigazete.gov.
t r e sk i l e r 01 1 01 1 31- .h tm  
görüşündeki Türk-İş, bu yıl hükümet 
yandaşlığına halel gelmesin diye işçileri bir 
kez daha satmıştır.

D SK’in tutum
Türk-İş böyle de DİSK nasıl dersiniz
Onun durumu daha bir içler acısı...
Bu Konfederasyon, daha Aralık ayı 

açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını bile 
yayınlamamıştır.

DİSK, 015 
yılı için “ A s g a r i  
Ücret 1 00 net ” 
k a m p a n y a s ı 
yürütürken, 016 
için bu kampanyayı 
1 00 net olarak 
sürdürdü.

DİSK, bu 
rakamı neye göre 
ö n e r m e k t e d i r  
Hangi ölçüleri 
baz almaktadır  
Ya da yukarıda 
b e l i r t t i ğ i m i z 
bilimsel ölçütlere 
göre, insan onuruna 
yaraşan bir asgari 
ücretin “yoksulluk 
sınırı” rakamlarını 
k a r ş ı l a m a s ı 
gerekirken, DİSK niçin bu ölçüden 
ayrılmaktadır

Hiçbiri belli değil.
Asgari ücretin açıklandığı günlerde bu 

Konfederasyon’un resmi internet sitesinde; 
“Asgari Ücretli Kişi Başına Milli Gelirden 
Payını Alamadı” başlığıyla yayınlanan 
DİSK-A  yazısında ise Asgari Ücretin 
Milli Gelirden Pay Alamadığı, almış olsaydı 
bugünkü net asgari ücretin 16 0 lira olacağı 
yazılmaktadır. http: disk.org.tr 015 1
asgari-ucretli-kisi-basina-milli-gelirden-
payini-alamadi

Asgari ücretin sanki milli gelire göre 
belirlenmesi gerekirmiş gibi yanlış bir yerden 
karşılaştırma yapmaktalar. DİSK, yukarıda 
açıkladığımız Asgari Ücret belirleme 
ölçütlerinin farkında bile değil, anlaşılan.

Çünkü, yazının devamında; “Türkiye’de 
kişi başına düşen milli gelir 015 yılı 
itibariyle 1 9 T ’nin üzerindedir.  
kişilik hane için işçilerin ayına düşenin 
sadece birini tale  etme en tabi hakkıdır.” 
diyerek, bunlar da İşçi Sınıfımızın ailesini 
dışlamaktadırlar.

Yazının devamında ise “ H a n e  başına 

milli gelirden düşen pay aylık en az  bin 1  
T ’dir.” denilmektedir.

Görüyorsunuz değil mi
DİSK, dört kişilik bir işçi ailesine 516 

lirayı değil de ancak bir kişilik bir ücreti yani 
1  lirayı reva görmektedir. Sanki ülkemizde 

İşsizlik-Pahalılık cehennemi gibi bir sorun 
yokmuş, tüm işçi aileleri çalışıyormuş gibi 
dört kişilik ailenin bir kişisine düşen milli 
gelir talep edilmektedir.

Bunu diyen işçi konfederasyonu mu  diye 
sormadan edemiyoruz.

Dahası DİSK, “Asgari ücret için 
belirlenmesi gereken gerçek tutar aslında 
yoksulluk sınırının üzerindedir. Yoksulluğa 
mahk m eden ücrete asgari ücret denmez ”
diye doğru bir tespit yaparken, hemen 
ardından da; “Asgari ücretlinin İki kişi 

çalışmasına rağmen çocuklarını yoksulluğa 
mahk m etmemesi için kimi sosyal 
desteklerle birlikte en az 1900 T  şarttır ”
diyerek yine ne dediğini bilmez haldedir. Yani 
doğrularla yanlışları bir araya koyup, bir anda 
olması gerekenden yoksulluk sınırından  
uzaklaşarak, talebini 1 00 nete indirmektedir.

Şimdi buna ne diyelim
En ha nden tam bir kafa karışıklığı...

Sonuç olarak
Hükümet ve sarı konfederasyon Türk-İş, 

bir yanda asgari ücret ortaoyunu oynarken, 
diğer yanda da bunların bu düzenbazlıklarını 
ortaya çıkarması ve İşçi Sınıfımızın 
taleplerinin sözcülüğünü yapması gereken 
DİSK ise yaşamdan kopuk, ülkemizin 
gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen 
“laf salatası” taleplerle İşçi Sınıfımızın 
gözüne kül serpmektedir.

Dolayısıyla da İşçi Sınıfımız bu yıl 
da sefalet ücretine mahk m olmaktan 
kurtulamamıştır.

Sendikalar faciasının yaşandığı 
ülkemizde, akliyat-İş gibi devrimci sendikal 
mücadelenin öncülerinin hareketi belirler hale 
gelemediği sürece de bu içler acısı durum 
kaçınılmazdır.q

Asgari Ücret  Sefalet Ücreti 
olmaktan çıktı mı?

T ürk Dil Kurumu’na göre: iyango  1.  
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı 
kâğıtları satın alanlar içinden, kazanan-

ların kura ile belirlendiği talih oyunu “Mill  
piyango.” . Beklenmedik olay veya durum.

Piyango vurmak veya çıkmak : 1. pi-
yangoda ikramiye kazanmak. . beklenmedik 
bir yerden büyük kazanç sağlamak’tır.

Yalnız anlatacağımız olayda 1. madde ge-
çerli değildir.

iye derseniz: “kazananların kura ile be-
lirlendiği” diyor.

Oysa AKP’nin Özelleştirme piyangosunda 
kazananlar kura ile belirlenmez. Onlar baştan 
bellidir. Ha olsa olsa hangi yandaşın kazana-
cağı kura ile belirlenebilir ki o da fark etmez.

İktidarda AKP Hükümeti varsa hoş hangi 
bur uva partisi iktidarda olursa olsun bu ger-
çek değişmez ya...  piyango her zaman vurur 
yandaşlara.

Bunları niye mi yazdık
1 Aralık tarihli Hürriyet Gazetesi’nin 

13’üncü sayfasındaki bir haber yüzünden. Ha-
berin başlığı şu:

“ ZE E TİRME PİYANGOS
iye piyangoymuş

Çünkü “Geçtiğimiz ekim ayında i tal 
edilen temeli 1 0’lerin sonunda atılan ve 
Milli Mücadele döneminde önemli bir işlev 
gören  Kurtuluş Yolu  İnebolu imanı ve 
Ho a Termik Santrali ihalesine, İstanbul 
Göktürk ve Ortaköy’de iki arsa ve Mar-
din’de bin dönüm arazi eklenerek yeniden 
satışa çıkarıl”mış da ondan.

iye eklenmiş bunlar
“Konuya yakın bir kaynak ihaleyi ca-

zi ’ hale getirmek için söz konusu gayri-
menkullerin ihaleye eklendiğini söyle”miş.

“ atronlardunyasi.com” adlı internet 
sitesi de; “Bu limanı alana Boğaz’da arsa” 
diye yazıyor. Ama sadece Boğaz’da arsa de-
ğil Hürriyet’in haberinde okuduğumuz gibi; 
buna ek olarak İstanbul Göktürk’te arsa ve 
Mardin’de arazi de verilecekmiş. Göktürk’teki 

arsa 6 dönüm, Mardin Mazıdağı yakınlarında-
ki arazi de 50 bin metre kareymiş...

Ya Boğaz’daki arsa:
“(...)  9  metrekarelik arsa denize yü-

rüme mesafesinde. Gayrimenkul uzmanları 
Boğaz manzaralı arsanın oldukça değerli 
olduğunu söyle”miş.

 Ki iman ihalesini kazanan sadece  yıl-
lığına limana ve limandaki tesislere değil, “50 
büyük gayrimenkul”e de sahip olacakmış 
İnebolu Belediye Başkanının verdiği bilgiye 
göre.

Bir de atıl durumdaki yani üretim faaliyeti 
olmayan Hopa Termik Santrali’nin varlıkla-
rı ve arazisi satılacakmış. Arazisi ise 65.366 
metrekare alana sahipmiş. Ve denize uzaklığı 
sadece 50 metreymiş...

Denize uzaklığı sadece 50 metre olan 
65.336 metrekare alana neler yapılmaz, ne 
vurgunlar vurulmaz değil mi  Bu ihaleyi al-
mak için nasıl Allah Allah nidaları atılmaz

Ya diğer eşantiyonlar  Onların özellikleri 
ne

“Mardin Mazıdağ’da arazi  zelleştir-
me ihalesi ya ılacak varlıklardan biri de 
Mardin Mazıdağ’da bulunan iki arsel ara-
zi. Birbirine bitişik iki arselin büyüklüğü 
950 bin metrekare. Söz konusu arazinin he-
men bitişiğinde ise Mazıdağ fosfat tesisleri 
bulunuyor.”

Peki kiminmiş bu Mazıdağı Fosfat tesis-
leri

Allah Allah, tesadüfe bakın ki: “ Söz ko-
nusu tesisleri Cengiz İnşaat’a bağlı TMC 
Mazıdağı osfatları Sanayi ve Ticaret A  
işletiyor”muş.

Göktürk’teki arsayla Cengiz’in bir ilişiği 
var mı

Tesadüf bu ya, 3. Havaalanını da Cengiz 
Holding yapıyormuş. Arsa buradaymış ve -
yatları neredeyse uçmuş durumdaymış... Ayrı-
ca 3. Köprü ile daha da değerlenmiş bir böl-
geymiş burası.

* * *
İşte bu “Bu limanı 

alana Boğaz’da arsa”  
başlığını okuyunca on 
yıllar önce yaşadıkla-
rımızı anımsayıverdik. 
Eskiden, 0’li, 0’lı 
yıllarda Şehir Hatları 
Vapurlarında ve Ban-
liyö trenlerinde hatta 
başta Eminönü olmak 
üzere Kadıköy, Üskü-

dar vb  büyük otobüs duraklarında bekleyen 
otobüslerde satıcılar olurdu. Kimisi kalem 
satardı. Kimisi iğne. Kimisi de başka ev eşya-
ları...

Ama hepsinin ortak yöntemi şuydu: Şu 
elimde gördüğünüz kalem veya iğne  bir 
lira. Amma yanında bir de kırmızı renkli ka-
lem daha veriyorum. Dur vatandaş  Bitmedi. 
Yanında şu siyah renkli kalemi de veriyorum. 
Bitmedi  Şu yeşil renkli kalemi de veriyorum 
vb... şeklinde, insanları cezbederdi almaları 
için. Ve sonunda da bir paket halinde kalemleri 
ya da sattığı her neyse onu verirdi. İzleyiciler 
bir anda birkaç kaleme birden sahip olmanın 
sevinciyle, bana da ver, bana da ver, derlerdi. 
Ve satıcımız bir onda onlarca kalemi vb.ni sa-
tar geçer giderdi...

* * *
İnebolu imanı satışı da aynen öyle olmuş. 

 Ekim’de yapılan ilk ihalede İnebolu imanı 
ve Hopa Termik Santrali’nin de aralarında yer 
aldığı taşınmazlar ve üzerindekiler satışa çıka-
rılmış. İhale için Ekol, Ce-Ka, Çelikler, Etiba-
kır AŞ ve Elon rmaları şartname almış. Eti 
Bakır AŞ teklif vermemiş. İhaleye de 3 rma 
katılmış. Fakat ihale  Ekim’de iptal edilmiş. 
Gerekçe olarak da tekliflerin yeterli olmama-
sı gösterilmiş. Ancak iptalin gerçek nedenini, 
“(...) yerel internet sitesine konuşan AKP 
İnebolu İlçe Başkanı İsa Karamehmetoğlu 
söyl”emiş:

“İhale önümüzdeki genel seçimler son-
rasında AK Parti’nin tekrar tek başına ikti-
dara gelerek istikrarı sürdürmesi sayesinde 
ilçemizin ve bölgemizin çıkarları doğrultu-
sunda yeniden ya ılacaktır.”

Burada küçük bir düzeltme yapmamız ge-
rekiyor: AKP İnebolu İlçe Başkanı İsa Kara-
mehmetoğlu’nun söylediğini şöyle anlamamız 
gerekiyor: “ilçemizin ve bölgemizin çıkarları 
doğrultusunda” değil de “bizim çıkarlarımız 
doğrultusunda” yeniden yapılacaktır.

Aynen de öyle olmuş
30 Kasım’da yapılan ihaleye bu kez 5 r-

ma Cengiz İnşaat A.Ş.’ye bağlı Eti Bakır AŞ, 
Elron İnşaat Taahhüt ve Ticaret td. Şti., Ekol 
giyim mağazalarının sahibi Ekol Hazır Giyim 
İnşaat Ticaret td. Şti., SBK Holding A.Ş. ve 
Özbolat İnşaat Turizm Otelcilik ve Ticaret 

td. Şti.  katılmış.
Ve bingo
“Piyango”, “Milletin .... koyacağız” di-

yen yandaşlardan Mehmet Cengiz’in sahibi 
olduğu Cengiz İnşaat’a bağlı Eti Bakır AŞ’ye 
vurmuş... 

e diyor Türk Dil Kurumu bu tür durum-
ları anlatan deyime:

“Piyango vurmak veya çıkmak : 1. pi-
yangoda ikramiye kazanmak. . bek-
lenmedik bir yerden büyük kazanç 
sağlamak’tır.”

Kaç liraya almış Cengiz burayı
Sadece 6 milyon T ’ye.
Boğaz’daki arsa çok kıymetliymiş 

ya hani, acaba 6 milyon T  eder mi .. 
İnsanın aklına geliveriyor bu soru 
hani...

Milletin .... koyan Mehmet Cen-
giz, bu kez de İnebolu imanı ve Hopa 
Termik Santrali’nin, Boğaz’ın, Gök-
türk’ün, Mazıdağı’nın .... koyacak.

Koyar, niye koymasın  İktidarda AKP, 
bunlarda yandaşlık oldukça daha çok koyar...

Başka nelerin ..... koymuş Cengiz
“Cengiz Holding’in aldığı ihalelerden bir 

kısmı şöyle. Bir kısmı çünkü tamamı 51 ayrı 
ihale ve hepsi yazılsa sayfalar yetmiyor.

“İstanbul 3. Havalimanı: 5  milyar 0 
milyon T

“Urfa Ilısu Bara ı Hasankeyf :  milyar 
51 milyon T

“İstanbul Avrupa Yakası Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım: 3 milyar 6 6 milyon T

“İstanbul Taksim- . event Metrosu:  
milyar T

“Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bursa Ulu-
dağ Elektrik Dağıtım: 1 milyar 5  milyon T

“Antalya, Burdur, Isparta Akdeniz Elekt-
rik Dağıtım: 1 milyar 10 milyon T

“Ankara-İstanbul Hızlı Tren . Etap: 1 
milyar T

“Trabzon Atasu Bara ı:  milyon T
“Şile Ağva Yolu: 5  milyon 0 bin T
“Artvin Yusufeli Bara ı: 6 milyon 0 bin 

T L
“Trabzon-Aşkale Yolu:  milyon 50 bin 

T L

“Seydişehir Eti Alüminyum Oymapınar 
HES: 1  milyon 5 bin T

“Sivas, Tokat, Yozgat Çamlıbel Elektrik 
Dağıtım: 00 milyon 0 bin T

“Ankara Tren Garı: 50 milyon T  iptal 
oldu yeniden yapılacak  Kaynak: Gazeteport

* *
İşte böyle ahvalimiz
1 0’lerden kalma Kamu Malları, gerçek-

ten, ama gerçekten peşkeş çekiliyor 3-5 yan-
daşa. İnsan üzülmeden edemiyor. Kahroluyor 
Kamu Mallarımızın böyle 3-5 ciğersiz satılmı-
şa, vurguncuya, talancıya yeyim edilmesine, 
peşkeş çekilmesine...

Ama biz devrimciyiz. Hem de hakiki dev-
rimci. Gerçekleri sadece görmek, tespit ve teş-

hir etmekle yetinmeyiz.
Bu acı gerçekleri değiştirmek için müca-

dele ederiz. Ömrümüzü bu davaya, insanlığın 
ve halkımızın kurtuluş davasına bunun için 
adadık.

Bu davayı, İnsanlık Davasını biz kazana-
cağız. Sonunda biz yeneceğiz

Onlar yaptıkları vurgunlar, talanlar yüzün-
den lanetle anılacaklar gelecek kuşaklar tara-
fından.

Bizse şerefle anılacağız. Mücadele ettiler 
ve kazandılar. Bu vatanı bize armağan ettiler 
diyecek gelecek kuşaklar.

Ve insanın insanı ezmediği, soymadığı, sö-
mürmediği, zulmetmediği o insanlık ailesinde, 
sosyalist ailede eşitçe, kardeşçe, mutlu ve hu-
zurlu olarak yaşayacaklar.

Daha ne isteriz bundan başka
e diyordu Konya Devrimci Ortamının 

çınarı aruk Sur Yoldaş:

Adamın daniskası bizlersek eğer
yledir elbet

O zaman öyle çıkar
Biz ne dersek

Bugüne kadar asgari ü reti günlük bir simit yatı miktarında 
artırmalarının emen akabinde, iğneden ipliğe bütün mal 
ve izmetlere zam yaparak, alkımızın deyimiyle “kaşıkla 
verdiklerini kepçeyle al”mışlardır.  yılında da aynısı oldu 
ve yılın ilk günü alkımız zam sağanağına tutuldu bile.

Piyango hep yandaşa vuruyor
A nin Özelleştirme piyangosunda kazananlar kura ile belirlenmez. 
nlar baştan bellidir. Ha olsa olsa angi yandaşın kazana ağı kura ile 

belirlenebilir ki o da ark etmez.
İktidarda A  Hükümeti varsa oş angi bur uva partisi iktidarda olur -

sa olsun bu gerçek değişmez ya...  piyango er zaman vurur yandaşlara.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına

Basın Soruşturma no  2 0 1 5 / 5 4 6 2
Basın Birleştirme no  2 0 1 5 / 1 6 4 2
Konusu  Suçlamalara karşı yazılı sa-

vunmamdır.
Ben, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Baş-

kanı’yım. Olay, Parti olarak avukatlarımız 
kanalıyla müşteki ve siyasi arkadaşlarını, 
Suriye’ye karşı savaş suçu işlediklerinden 
bahisle, Uluslararası Ceza Mahkemesine 
şikâyet etmemiz Ü E İ E, müşteki Efkan 
Ala’nın bu şikâyetimiz sebebiyle şahsımızı 
“suç uydurma”, “iftira”, “hakaret” suçların-
dan savcılığa şikâyet etmesi üzerine, bu kez 
şikâyetine karşı yaptığımız basın açıklama-
sından dolayı “kamu görevlisine görevin-
den dolayı “hakaret”, “iftira”, “tehdit” ve 
TCK 301. maddeyi ihlal suçlaması yapma-
sından ibarettir.

1  Suçlamalar, öncelikle savunma hak-
kının kullanılması bağlamındaki beyanları-
ma dönüktür. Efkan Ala’nın bizi savcılığa 
şikâyet etmesine karşı beyanda bulunmak, 
bu bağlamda savunma hakkı kapsamında-
dır.

Yine, Vatansever, Halksever devrimci 
bir partinin Genel Başkanı olarak, doğaldır 
ki sözlerimiz sert siyasal eleştiri kapsamın-
dadır.

Daha önemlisi, Efkan Ala, her sözü-
müzü savcılığa taşımakta ve her şikayette 
savcılık bizi ifadeye çağırmaktadır. Bu da 
memlekette ifade özgürlüğünün, eleştiri 
hakkının tümüyle ortadan kalktığının gös-
tergesidir. Yaşımız 0’i geçmiştir. Devrimci 
sözlerimiz sebebiyle yargılanmak da, ceza-
evine düşmek de bize vız gelir. Ancak mev-
cut hukukun dahi yok sayıldığı bir süreç ya-

şamaktayız. Söyleyeceklerimiz de yalnızca 
bu minval üzeredir.

 Ulusal ya da Uluslararası bir mahke-
meye başvurmak, şikâyet hakkını kullan-
mak, başlı başına S Ç AT E İ EBİ İR 

BİR EY EM E İ İR. Bilakis, ETKİ
İ BA R  HAKKI, Uluslararası Söz-

leşmelerde düzenlenmiş bir hukuksal haktır.
Efkan Ala’ya isnat ettiğimiz “savaş suç-

lusu” kavramı, bu uluslararası şikâyette kul-
lanılmıştır. Soyut bir isnat değil, hukuksal 
biçim içinde yer verilen bir iddiadır. Bu yö-
nüyle de bu sözümüz, “iddia dokunulmazlı-
ğı” kapsamındadır.

3  Bu iddialarımıza dönük pek çok belge 
ve veriyi sunduğumuz, yakınıcının UCM’ye 
başvurumuz sebebiyle ilk şikâyetine bakan, 
halen Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi 
015 651 E. sayılı derdest dava dosyası içe-

riğinde mevcuttur. Savcılığınızın o dosyayı 
isteyerek incelemesi mümkündür.

Yine, Uluslararası Ceza Mahkemesine 
şikâyet ettiğimiz bir diğer savaş suçlusu 
Tayyip Erdoğan, MİT TI ’larında silah ol-
duğunu tevil yollu ikrar etmiştir. Bu ikrarın 
konuşması şu haberde izlenebilir: https:

.youtube.com atch v d YC-Aa -

rg
Aynı ikrar şu haberde ise yazılı olarak 

mevcuttur:
http: .aktifhaber.com mit-tir-

lari-ile-ilgili-erdogandan-ilginc-acikla-
ma-1 6 55 h.htm

MİT TIR’ları kime, ne taşıyordu
Bu konuda önce bir AKP’linin ikrarları 

yansıdı basına:
“AK Parti Siirt milletvekili adayı ve AK 

Parti Dış İlişkiler’den Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı YASİN AKTAY, A dana v e 
Hatay’da durdurulan MİT TI ’larının Öz-
gür Suriye Ordusu’na ÖSO  gittiğini söy-
ledi.

“Odatv internet sitesinde yer alan 
görüntülü habere göre, Siirt’te seçim ça
lışmalarını sürdüren Aktay, esnaf ziya
retinde te kiyle karşılaştı. Görüntülere 

göre Aktay, bu te ki
ler üzerine Cumhur
başkanı Tayyi  Erdo
ğan’ın Kobani ile ilgili 
geçmişteki açıklama
sına ilişkin açıklama
larda bulunuyor.

“Bunun ardından 
bir vatandaşın “Ora
ya giden TIR’lar ne
rede  O TIR’lardan 
ne çıktı  Silahlar. 
I İ ’e giden silah
lar” demesi üzerine 
ise A K T A Y ’ I N ,  “ Ö Z -

  -
D ’  D D ” D D  D -

.” http: .hurriyet.com.tr
gundem 03615 .asp

Daha sonra da Cumhuriyet gazetesi-
ne ulaşan video görüntüleri ortaya çıktı, 

TI ’larda açıkça silah ve mühimmat vardı.
Ve basına yansıyan MİT TI ’ları soruş-

turması tutanaklarına göre bu silahlar ÖSO 
ve IŞİD’e gidiyordu. Örneğin: http: .
diken.com.tr chpli-vekil-mit-tirlariyla-ilgi-
li-tutanaklari-acikladi-iside-silah-tasiniyor-
du/

Keza, soruşturma savcıları da bu neden-
le MİT TI ’larını durdurmuşlardı: 

“MİT’e ait silah yüklü TIR’ları dur
durarak arama ya tıkları için “hükü
meti devirmeye teşebbüs” iddiasıyla 
tutuklanan  savcı ile albayın mahkeme 
ifadeleri ilk kez ortaya çıktı. Kırıkhan’da 
TIR’ları durduran Cumhuriyet Savcı
sı zcan işman, “O tarihlerde ve ön
cesinde gerek benim ya tığım, gerekse 
başsavcı vekilliğimiz tarafından ya ılan 
birçok soruşturmada tesadüfen bir kısım 
devlet görevlilerinin devlet görevi, istih
barat ve terör ayrımını ya amadıklarını, 
I İ ’e ve benzeri Suriye bölgesinde faa
liyet gösteren başka unsurlarla hukuka 
aykırı temaslarının bulunduğunu birçok 
dosyada tes it ettik” dedi.” http: .
cumhuriyet.com.tr haber turkiye 311
Devletin ISiD le temasi vardi.html

Ancak AKP’nin müsteşarı bu savcıları 
arayıp tehdit etmişti o zaman: 

“İfade sorgu za tına göre, dönemin 
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman 
Bağrıyanık, Adana’da MİT’e ait TIR’la
rın durdurulması üzerine dönemin Ada
let Bakanlığı Müsteşarı Kenan İ ek’in 
kendisini aradığını belirterek, “Müsteşar 
Bey, bana TIR’larda arama ya tırılama
yacağı, MİT Yasası’nın . maddesinin 
bu duruma aykırı olduğunu, eğer arama 
ya ılırsa aramayı ya anlar ve ben dahil 
he imizin üzüleceğini, böyle bir şey ol
masını istemediğini söyledi” dedi.” agy

Peki MİT tırlarıyla taşınan silahlar hak-
kında yabancı basın ne diyordu

“Hollanda’da muhalefetteki Hristiyan 
Demokrat Parti CDA , MİT’e ait TI ’larla 
Türkiye’den Suriye’deki cihatçı örgütlere 
silah gönderdiğine ilişkin “gizli belgele-
rin” kendilerinde de bulunduğunu açıkladı. 
CDA, bu belgeleri hükümete iletti.

“CDA Milletvekili aymond 
Knops, hükümeti, Türkiye konu-
sunda “deve kuşu politikası 
izlemekle” suçladı.

“Türkiye konusunda-
ki gelişmeleri yakından 
izleyen CDA’lı parla-
menter Pieter Omt-
zigt, MİT tarafından 
Suriye’deki El Kaide 
militanlarına silah 
gönderildiğine ilişkin 
belgelerin kendilerinde 
de olduğunu bildirdi.

“Omtzigt, Kasım ayın-
da ulaştıkları “gizli belgele-
ri”, Güvenlik ve Adalet Bakanı 
Ivo Opstelten ile Ulusal Güvenlik ve 
Terörle Mücadele Koordinatörü CTV  
Dick Schoof ile de paylaştıklarını açıkladı.

“BBC Türkçe’nin edindiği bilgiye göre 
CDA’nın ulaştığı belgeler arasında Adana 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait tutanaklar, 
MİT ve andarmaya ait belgeler bulunuyor.

“Savcılığa ait belgede, dönemin Adana 
Valisi Hüseyin Avni Coş’un, “silah ve mü-
himmat yüklü TI ’ların MİT’e ait olduğunu 
ve başbakanın talimatıyla Suriye’ye gönde-
rildiğini söylediği” belirtiliyor.

“CDA’lı Omtzigt, Güvenlik ve Adalet 
Bakanı Opstelten’e, bu belgeleri Türkiye 

ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Bert Koen-
ders’a iletip iletmediğini sordu. Koenders, 
5 -  Ocak günlerinde Türkiye’ye resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmişti.

“Hollanda Parlamentosu Dış Politika 
Komisyonu Üyesi CDA’lı aymond Knops 
da, konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. 
Knops, Dışişleri Bakanı Koenders’in yanıt-
lamasını istediği önergede, Türkiye’den El 
Kaide’ye silah ve mühimmat yardımı iddi-
alarını sordu.

“Knops, önergesinde Birleşmiş Millet-
ler BM  Güvenlik Konseyi tarafından oluş-
turulan Analitik Destek ve Yaptırımları İz-
leme Komitesi’nin raporuna atıfta bulundu.

“RAPOR A, I İ  E E  N SRA 
CEPHESİ’NİN E ERİN EKİ Sİ AH 

E MÜHİMMATIN BÜYÜK B Ü
MÜNÜN TÜRKİYE ÜZERİN EN GİZ

İCE G N ERİ İ İNİN RG
AN I INI BE İRTTİ.

KNOPS, B  Bİ GİNİN, BM’NİN 
IRAK’TA G RE İ MİSYON  NA
MI TARA IN AN A O R AN I

INI A İ E GETİR İ.” http: .
bbc.com turkce haberler 015 01 15011
hollanda mit silah

Dolayısıyla, sanık sıfatı taşıması gere-
ken müştekinin, bizleri Türkiye’nin dünya 
kamuoyu nezdindeki itibarını düşürmekle 
suçlaması, ayniyle kendilerine aittir. S

ARARASI BASIN A ON ARCA HA
BER, RESİM, KARİKATÜR AR IR, 
AKP’Yİ, TAYYİP ER O AN’I KÜ
ÇÜMSEYEN, İKTAT R E SA A  
S Ç S  O ARAK G STEREN. Ül-
kemizin itibarını bu ve benzeri eylemleriyle 
düşüren bizatihi müşteki ve ceraim arkadaş-
larıdır.

Yukarıdaki aktarımlarımız, MİT TI ’la-
rı olayının bir savaş suçu olduğunun açık 
kanıtı niteliğindedir.

Tüm bu veriler ve Ankara 5. Asliye 
Ceza Mahkemesine sunmuş olduğumuz 
veriler bir arada değerlendirildiğinde, savaş 
suçu ithamımızın ispatlanabilir bir itham ol-
duğu görülecektir.

 Bunun da ötesinde, müşteki ve diğer 
savaş suçu işlemiş failler hakkında AİHS 
10. maddede düzenlenen İfade hakkı öz-
gürlüğü kullanımı kapsamına girmektedir 
bu başvurunun içeriği. ira AİHS 10 hük-
mü “Herkes ifade özgürlüğü hakkına 
sahi tir. Bu hak, kamu makamları tara
fından müdahale olmaksızın ve U L U S A L  

 D KK T  K Z , 
görüşlere sahi  olma ve bilgi ve düşünce
leri edinme ve bunları yayma özgürlüğü
nü içerecektir.”

Yine AİHM ingens Kararı da, siya-
silere yapılacak eleştiri hakkının neredeyse 
sınırsız olduğunu, siyasilerin en sert eleşti-
rilere bile katlanmak zorunda olduğunu or-
taya koyan bir karardır.

Uluslararası sözleşmeleri kendi kanun-
larımıza üstün tutan da bu iktidardır. Ancak 
iktidarın bileşeni Efkan Ala, bu 

k o n u y a 
i l i ş -

k i n 
kendi ler inin 

yaptığı anayasa değişikliklerine ve kanun-
larına dahi uymamaktadır.

Hemen belirtelim, insan hakları dışın-
da hiçbir sözleşmenin, kötü de olsa kendi 
kanunlarımıza üstün tutulmasını biz doğru 
bulmuyoruz. Yine, şayet insan hakları söz-
leşmesi adı altında emperyalistlerin binbir 
aşağılık planı dayatılıyorsa, biz bunu da 
yutmaz ve asla kendi kanunlarımızdan üs-
tün tutmayız. Ancak sert siyasi eleştiri öz-
gürlüğü hakkı, işte bu evrensel bir haktır, 

insanın insan olmaktan kaynaklanan en te-
mel haklarındandır. Eğer bu hakkımız sebe-
biyle başımıza iş gelecekse Şairimiz Attila 
İlhan’ın deyişiyle;

O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımız
dan

ğrunda asılırız.”
Yine bizler biliyoruz ki, dilekçemizde 

savaş suçuyla itham ettiğimiz müştekinin 
asıl siyasal önderi ki onun da hakarete ve 
iftiraya uğradığını iddia etmektedir  Tayyip 
Erdoğan, yakın zamanda “TÜRKİYE’ E 

ÜZEN E İ Mİ TİR” şeklinde ikra-
rıyla, zaten kurulamayan demokratik hukuk 
devletinin yok edildiğini, bir AKP Diktatör-
lüğü kurulduğunu itiraf etmişti.

Dolayısıyla bu anlayış sahiplerinin, ken-
dilerini her türlü demokrasi, hukuk, insan 
hakları kavram ve özgürlüklerinin üzerinde 
gördüğü, kendilerine hiçbir hukuksal müey-
yide uygulanamayacağını, dahası hukuksal 
suçlama bile yapılamayacağını düşündükle-
rini biliyoruz. Bu bakımdan, kendilerinden 
ulusal uluslararası hak ve özgürlüklerimize 
saygı duymalarını beklemiyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne baş-
vurumuz tam da bu ezberlerini bozmuştur.

5- Cumhuriyet hukuku düzenini ilen 
ve cebren yıktıkları için sanık sandalyesinde 
olması gereken müşteki ve ceraim arkadaş-
larını NE EN S ARARASI CEZA 
MAHKEMESİNE İK YET ETTİK

Cevap çok açık: Ülkemizde etkili bir 
başvuru, yargılama olanağı bulunmadığın-
dan, ya da bırakılmadığından

Soruşturma savcıları gayet iyi bilecek-
lerdir ki, AKP’nin yolsuzluklarını soruştur-
mak isteyen savcılar, Deniz Feneri soruştur-
masından beri, sürülmekte, görevden alın-
makta, kendileri soruşturulmakta ve hatta 
tutuklanmaktadırlar. Eski savcı İlhan Ciha-
ner’in tutuklanmasıyla başlayan, AKP ve 
şürekâsının ve bir dönemki mütte klerinin 
eylemleri hakkında soruşturma yürütmek 
isteyen savcılara önce “Darbeci”, “Erge-
nekoncu”, şimdilerde ise “Paralelci” yafta-
sıyla başına binbir iş getirilmesi zulmü, ne 
yazık ki meslektaşları tarafından dahi ka-
nıksanmış durumdadır. Yine 010 yılındaki 
anayasa değişikliği ile HSYK de tümüyle 
AKP güdümüne sokulmuştur. Yani gerçek 
bir hukuksal soruşturma yapacak, CMK 
16  vd.deki düzenlemelere uygun vazife 
görecek imkan bırakmamıştır AKP iktidarı.

Diğer yandan, müşteki ve ceraim ar-
kadaşları hakkında, Suriye hükümeti ve 
halkına karşı gerçekleştirdikleri suçlardan, 
Türkiye’de, Türk Ceza Kanununun yabancı 
devlete karşı suçlar başlığındaki suçlarını 
gerçekleştirdiklerinden bahisle onlarca suç 
duyurusu yapmamıza rağmen, hem yukarı-
da anlattığımız koşullar sebebiyle, hem de 

OK N MAZ IK garabeti sebebiyle, 
hep takipsizlik kararları verildi. Bu kararlara 
itirazlarımız da sonuç vermedi.

Bu durumda, AKP iktidarından ve onun 
hukuksuzluklarından çekinmeyecek, en 
azından hukuken çekinmeyecek bir merci 
aradık. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
başvurumuz işte şeklen bu sebepledir.

6- Türkiye’nin UCM Ana Sözleşme-
si olan oma Statüsü’nü imzalamaması, 

başvuruya engel midir
Hayır

oma Statüsü’nün giriş bölümün-
de, çok önemli bir ilke belirlenmiştir. 
Şöyledir ilgili bölüm:

“( ) Bu yüzyıl süresince mil
yonlarca çocuk, kadın ve erkeğin, 
insanlık vicdanını derinden etkile

miş, hayal edilemeyen katliamların 
kurbanı olduğunu akılda tutarak,

“Bu tür ağır suçların, dünyadaki 
barış, güvenlik ve esenliği tehdit ettiğini 

kabul ederek, 
“ luslararası to lumu bir bütün ola

rak yakından ilgilendiren, en ciddi suçla
rın cezasız kalmaması...”

Tam da bu noktadan, “uluslararası toplu-
mu ilgilendiren en ciddi suçların cezasız kal-
maması” prensibinden hareketle, UCM’ye 
başvuru yaptık.

UCM, bu ilkeden hareketle Uganda ve 
Sudan yetkilileri hakkında soruşturma ya-
pabilmiştir örneğin. Öyle ki UCM savcısı, 
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in tu-
tuklanmasını bile istemiştir ve Sudan, oma 
Statüsü’nü imzalamış değildir.

avşanın suyunun suyu davasında savunmasını veren H  enel Başkanı urulla  Ankut

S avaş suçlularının cezasız kalmaması için 
hukuken ve siyaseten mücadeleye devam!

“Partimiz Genel Başkanı ve avukatla-
rımız, şayet Efkan Ala’nın savaş suçlusu 
olduğunu bizzat mahkemede ispat edebi-
lirlerse, bu durumda kendisine karşı kul-
lanılan bu söz ve nitelemeler asla hakaret 
olarak adlandırılamayacaktır. Ancak Efkan 
Ala’nın, bu iddiamızı ispata rıza gösterme-
si gereklidir  Kendine ve gücüne bu ka-
dar güveniyorsan, gel senin savaş suçlusu 
olduğunu mahkemede ispat etmemize rıza 
göster. Savcılığa başvurundan sonra buna 
rıza göstermezsen, zaten haksızsın ve savaş 
suçlusu olduğunu zımnen ikrar ediyorsun 
demektir  Biz bugünkü hukuk düzeni-
nizde, sizin düzeninizde bile hesaplaşmaya 
varız. Siz var mısınız

“Korkmayın, korkunun ecele faydası 
yok ”

E KAN A A İSE B  AÇIK AMA
MIZA A SA CI IK İKAYETİN E 
B NM , GENE  BA KANIMI
ZI “İ TİRA, TEH İT, HAKARET E 

E ET K R M ARINI A A I A
MA (TCK 301.M .)” İ E İTHAM ET
Mİ Tİ.

Genel Başkanımız, Bu kez bir başka 

itham savunması yaparak Efkan A A’ya 
şöyle seslendi:

“Bizler, Yurtsever, Halksever, Gerçek 
Devrimciler, düşmanımız bile olsa kimse-
ye iftira atmayız. Gördüklerimizi, bildikle-
rimizi söyleriz. Müştekiye de dedik ki, “gel 
bizi yanılt, mahkemede beyanlarımızı ispat 
etmemize muvafakat et, mertçe, yüreklice 
tezlerimizi çatıştıralım. Yanlışsak zaten sen 
aklanırsın.” Ama müşteki bu çağrımızı bile 
“tehdit” olarak algılamış ne yazık ki

“Şunu da açıklığa kavuşturalım; bizim 
tehdit gibi külhanbeyi tafralarıyla da ilgi-
miz olmaz, söz ve eylemlerimiz doğrudan 
hede ne gider. Asgari hukuk bilgisine göre 
tehdit, bir yıldırma korkutma eylemi ile 
haksız bir talepte bulunmak, bir şeyi yap-
maya ya da yapmamaya zorlamak suçu-
dur. E, biz hangi haksız talepte bulunduk 
müştekiden  Gel, sizin hukuk düzeninizin 
mahkemelerinde hukuken karşılaşalım, de-
dik.

“Peki, biz seni mahkemede sözlerimizi 
ispata rıza göstermeye çağırdık diye müş-
teki niye korksun ki  Korkmadıysa nasıl 
tehdit suçu oluştu

“Bunları doğrudan müştekiye sormak 
için mahkemene gel diye davette bulun-

duk. Bizatihi müştekinin başlatmak istediği 
yargı sürecine davet ettik diye, niye iftira 
atmış, hakaret etmiş, tehdit etmiş olalım 
müştekiyi

“Hukuk düzeninde hesaplaşmaktan 
korkma” sözünü de tehdit olarak algılamış 
müşteki. Hukuk düzeni kavramı neden teh-
dit unsuru olarak algılanır, bunu da müşte-
kiye sormak lazımdır.

“E KAN A A’NIN KEN İSİ, “BEN 
B  ANAYASAYI TANIMIYOR M” 

EMEMİ  Mİ İR  http: .cnn-
turk.com video turkiye icisleri-bakani-ef-
kan-aladan-tepki-ceken-anayasa-ifadesi

“Yaptığı suçlamaları reddediyor, haka-
ret suçunun oluşmadığına dair isnadımızı 
ispatlayabileceğimizi yineliyor ve kendisi-
nin suçlarını ispatlamamıza TCK 1 5 vd. 
hükümleri çerçevesinde rıza göstermeye 
davet ediyoruz.”

Genel Başkanımızın sözlerini biz de 
tekrar ederiz. Açılmış ve açılacak davalar-
da, savaş suçlarınızdan biz sizi yargılaya-
cağız. 5.1 . 015

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

um uriyet 
ukuku düzenini ilen 

ve ebren yıktıkları için sanık 
sandalyesinde olması gereken 

müşteki ve eraim arkadaşlarını EDE  
S A A AS  CE A MAHKEMES E

K YET ETT K?
evap çok açık  lkemizde etkili 

bir başvuru, yargılama olanağı 
bulunmadığından, ya da 

bırakılmadığından

Baştara ı say a ’de

asin Aktay
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Konuyla ilgili haber şöyledir:
“Uluslararası Ceza Mahkemesi, Sudan 

Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir aleyhinde 
dava açılmasına karar verdi. Ömer el Beşir, 
Darfur’da savaş suçu işlemekle itham edili-
yor. Bu, görevi başındaki bir devlet başkanı 
hakkında açılan ilk dava olacak.” http:

.ucmk.org.tr inde .php option com
content vie article id 1 6:ucm-el-be-
hakk-tutuklama-kararrdi- catid 0:dar-
fur-sudan Itemid 0

El Beşir, UCM savcısının bu kararını ta-
nımadığını ilan etmiştir. Ama onun bu tavrı, 
UCM yargılamasını durdurmamıştır.

Biz, oma Statüsünü imzalayan tüm 
devletlerin, yukarıda alıntıladığımız prensi-
bi samimiyetle benimsediklerini düşünmü-
yoruz. Bu halde de geriye, bizler gibi Halk 
örgütlerinin başvurularıyla ve Dünyadaki 
devrimci-demokrat kamuoyunun etkisiyle 
UCM belki harekete geçirilebilir düşünce-
siyle hukuk yoluna başvuruyoruz. Keza baş-
vurumuz da UCM’ye değil, UCM savcısına 
bir ihbardır esasen. ira soruşturma açma 
yetkisi UCM savcısındadır.

Yoksa, çok iyi bilmekteyiz ki, savaş suç-
larına karşı asıl mücadele halkın örgütlü si-
yasi mücadelesidir. Tek başına mahkemelere 
terk edilebilir bir mücadele değildir.

TER RİZMİN İNANSMANININ 
N ENMESİNE AİR S ARA-

RASI S Z E ME
“  Aralık 1  tarih ve 60 Kararı ile 

uluslararası terörizmin ortadan kaldırılması-
nı hedefleyen beyannamesini içeren ekinde, 
BM’e üye Devletlerin, nerede  ve kim tara-
fından yapıldığına bakılmaksızın devletler 
ve halklar arasındaki dostane ilişkileri ve 
Devletlerin güvenliğini ve toprak bütünlü-
ğünü tehlikeye düşürenler de dahil olmak 
üzere tüm terörist eylem, yöntem ve uygu-
lamaları suç oldukları ve haklı gösterileme-
yecekleri gerekçesiyle açık bir şekilde ve 
teyiden kınadığını keza hatırlatılarak,

“Uluslararası terörizmin ortadan kal-
dırılmasını hedefleyen tedbirler beyanna-
mesinde, Kurul’un, Devletleri, bu sorunun 
tüm veçhelerini kapsayacak genel bir ya-
sal çerçevenin mevcudiyetini temin etmek 
amacıyla, terörizmin tüm şekil ve tezahür-
leriyle önlenmesi, cezalandırılması ve orta-
dan kaldırılmasına ilişkin olarak yürürlükte 

bulunan uluslararası hukuki düzenlemelerin 
kapsamını acilen gözden geçirmeleri için de 
teşvik ettiğini not edilerek,

“Terörizmin, nansmanının engellenme-
si ve faillerinin kovuşturulması ve cezalan-
dırılması suretiyle tecziyesine yönelik etkili 
önlemlerin oluşturulması ve benimsenmesi 
amacıyla devletler arasında uluslararası iş-
birliğinin geliştirilmesine acilen ihtiyaç du-
yulduğuna kani olarak”

Türkiye Devletinin de taraf olduğu T E -
R RİZMİN İNANSMANININ N-

ENMESİNE AİR S ARARASI 
S Z E ME imzalanmıştır.

Ancak Türkiye Devleti, Suriye’deki 
silahlı Uluslararası hukukta da Terörist sa-
yılan grupları IŞİD, El usra Cephesi ve 
El Kaide gibi uluslararası Terörist Grup-
lar  koruyarak,  dahası bu gruplara kendi 
ülkesinden katılımı da sağlayarak ve silah, 
mühimmat yardımında bulunarak, TE-
R RİZMİN İNANSMANININ N-

ENMESİNE AİR S ARARASI 
S Z E ME’nin aşağıdaki maddelerini 
ihlal etmiştir.

Madde ’de belirtilen niteliği veya 
kapsamı itibariyle, bir halkı korkutmak, ya 
da bir hükümeti veya uluslararası örgütü 
herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya 
gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak 
amacını gütmesi halinde, bir sivilin ya da 
bir silâhlı çatışma durumunda muhasemata 

doğrudan katılmayan herhangi başka bir ki-
şiyi öldürmeye veya ağır şekilde yaralama-
ya yönelik diğer tüm eylemler Suriye Halkı 
üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Yine Madde 9’da belirtildiği üzere 1. 
. Maddede belirtilen bir suçun failinin veya 

fail zanlısının topraklarında bulunabileceği 
bilgisini alan ilgili Taraf Devletin, bilgisine 
getirilen hususların soruşturulması için iç 
hukukuna göre gerekli olabilecek önlemle-
ri alması gerekir. Ancak Türkiye Devleti bu 
maddeye de aykırı davranarak Suriye’de si-
vil halka karşı saldırılarda bulunan terörist 
gruplara destek olmuş, bu gruplardan kişi-
lerin Türkiye’de yaşamasına, silahlanıp eği-
tilmesine, tedavi görmesine göz yummuştur.

Terörist Bombalamaların Ortadan 
Kaldırılması Hakkında luslararası 

Sözleşme
. maddesinde belir-

tilen ölüm veya 
b e d e n s e l 
yaralan-
m a 

a m a -
c ı y l a 
madde 1  

Suçun devletin hü-
kümeti tarafından işletilen 
bir uçak vasıtasıyla işlenmesi hükmüne ay-
kırı davranmıştır. Kendi sınırları içinde bir 
Suriye uçağı düşürüldüğü gibi yine yukarda 
belirtilen terör gruplarına sağlanan yardım 
sonucunda da yüz binlerce sivil insan öl-
müştür. Bu terörist grupların meşru Suriye 
Hükümetine karşı giriştikleri savaş nede-
niyle geçenlerde bizzat Tayyip Erdoğan’ın 

verdiği rakama göre tam 3 0.000 
insan hayatını kaybetmiştir.

Kaldı ki tam altı milyon Su-
riyeli masum insan da bu savaş 
yüzünden vatanını terk edip baş-
ka ülkelere göç etmek zorunda 
kalmıştır canını kurtarmak için. 
Bunların üç milyon kadarı şu 
an Türkiye’de hayatta kalma 
mücadelesi vermektedirler. On 
binlerce masum çocuk, kadın, 
ihtiyar, genç de bu kaçış sürecin-
de Ege’nin soğuk sularında bo-

ğularak can vermiştir. Bu kurban-
lara her gün onar, yirmişer, bazen daha fazla 
olmak üzere yeni kurbanlar eklenmektedir.

E MİT TIR’ ARIY A, B  S Z-
E MEYE AYKIRI O ARAK, TER -

RİST GR P ARA BOMBA, Sİ AH E 
MÜHİMMAT TA INMI TIR.

Müşteki ve arkadaşları, açıkça Ortaçağcı 
terörist grupları nanse etme suçunu işle-
mişlerdir.

UCM savcısına ihbar dilekçemizde, tüm 
bu hukuksal metinlere atıf yapmıştık. Ancak 
müştekinin işine gelmemiş olacak ki, Tür-
kiye’nin taraf olduğu bu sözleşmelere hiç 
değinmemiştir, yalnızca oma Statüsü’ne 
Türkiye’nin taraf olmamasına değinmiştir. 
Bu durumun UCM’nin yargılama yapması-
na engel olmadığını yukarıda ifade etmiştik 
kaldı ki.

Konunun bir diğer efektif tarafı şudur: 
BM Güvenlik Konseyinin başvurusu da, ya 
da UCM’nin BM’den görüş alması da yar-
gılama başlatabilmektedir. Dolayısıyla baş-
vurumuzun ardından, böyle bir gelişme de 
olabilir.

- UCM, BAŞVU UMU  Ü E İ E 
TA AFIMI A YA I I CEVAP GÖ DE -
MİŞTİ  EK-1 . Bu cevap da UCM savcısı, 
konunun değerlendirmeye alındığını, ancak 
bu cevabın herhangi bir soruşturma açıldığı 
anlamına gelmediğini söylemiştir. G RÜ-

ECE İ ÜZERE CM SA CISI “TÜR-
KİYE TARA  O MA I I İÇİN İ EM 

YAPAMAYIZ” EMEMİ TİR. 
Bilakis, başvurumuzu değerlendire-
ceğini söylemiştir.

Bu durumda, UCM’nin başvuru-
sunu muhatap aldığı Partinin Genel 
Başkanı olarak benim soruşturulmam 
manidardır.

Bizi bu yolla uluslararası alanda 
ve ulusal planda hak aramaktan, sa-
vaş suçlularını yargılatma çabamız-
dan alıkoyacaklarını, korkutacakları-
nı düşünüyorlarsa AFİ EDİ

Biz Yurtsever, Halksever Gerçek 
Devrimciler, Emperyalistler ve İşbir-
likçilerinin sebep olduğu “ ( … )  B u  
yüzyıl süresince milyonlarca çocuk, 
kadın ve erkeğin, insanlık vicdanını 
derinden etkilemiş, hayal edileme-
yen katliamların kurbanı olduğunu 
akılda tutarak”, savaş suçlularının 
cezasız kalmaması için hukuken ve 

siyaseten son nefesimize kadar mücadele 
edeceğiz

9  Yukarıda söylediğimiz gibi, asıl hu-
kuksuzluğu yapanlar, Cumhuriyeti ortadan 
kaldıranlar tam da müşteki ve ceraim arka-
daşlarıdır. Tayyip Erdoğan artık hiç çekin-
meden “ arlamenter sistem askıya alın-
mıştır”, “Türkiye’de düzen değişmiştir” 
diyebilmektedir

E KAN A A’NIN KEN İSİ, “BEN 
B  ANAYASAYI TANIMIYOR M” 

EMEMİ  Mİ İR  http: .cnnturk.
com video turkiye icisleri-bakani-efkan-a-
ladan-tepki-ceken-anayasa-ifadesi

Neden tanımaz Efkan Ala bu anaya-
sayı

aiklik düzenlendiği için, demokrasi dü-
zenlendiği için, hukuk devleti düzenlendiği 
için  dahası Millet Meclisi düzenlendiği 

için  Onların gönlündeki hila-
fet ve şeriat düzeni olmadı-

ğı ve dahi . madde ile 
yasaklandığı için. 

Hemen belirtelim, 
tüm bu nitelik-

ler, Anayasada 
yazdığı için 
yerine g el-
miş olmaz  
Müşteki ve 
ceraim ar-
kadaşlarının 
eylemleriyle 

bu niteliklerin 
neredeyse yok 

edilmesi bunun 
göstergesidir. Ancak 

işte müşteki ve arkadaş-
ları, bunların kâğıt üstünde 

düzenlenmesine bile karşıdırlar.
Yine Anayasa mahkemesince “ A-

İK İK KAR ITI EY EM ERİN O A-
I HA İNE GE İ İ” TESPİT E İ-
EN E, MÜ TEKİNİN PARTİSİ İR

Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyetine 
karşı Kin ve efret taşıyan işte müşteki ve 
benzerleridir. Bizse onların bu anlayışına 
karşı mücadele ediyoruz.

Bu nedenlerle, müştekinin bu minval-
deki suçlamaları bir yansıtma pro eksiyon  
mekanizmasından başka bir şey değildir.

10  Suriye Halkına kan, gözyaşı, acı ve 
insanlık dışı katliamları müstahak gören 
savaş suçlarının asıl sebebi AB-D Emper-
yalistlerinin BOP Büyük Ortadoğu Por e-
si ’dir. Bu pro enin “eşbaşkanlarından bir ta-
nesi de”, kendisinin de defalarca bir övünme 
vesilesi sayarak belirttiği gibi, Tayyip Erdo-
ğan’dır. Eski ABD Dışişleri Bakanlarından 
Condolleezza ice, “Yeni Bir Ortadoğu’nun 
zamanı geldi” diyerek açıkça belirtmişti he-
de ni.

BOP pro esi uyarınca Suriye ilen bö-
lünmüştür bile. Sıra Türkiye’ye gelmektedir. 
Türkiye Suriyeleşmiştir. Her gün onlarca 
kişinin öldüğü bir savaş ortamı yaratılmıştır 
Türkiye’de de. Dolayısıyla müşteki ve cera-
im arkadaşlarının savaş suçları, Suriye’nin 
bölünmesini sağladığı gibi, Türkiye’nin de 
bölünmesine sebep olacak süreci başlatmış-
tır.

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

HAYIR
Böylece savaş suçu işleyenlerin 

aklanmaya çalışılmasına ve bunların 
üzerlerine gidenlere “aman verilmesin” 
mesa ına şaşırdık mı

Buna da HAYIR
akin müşteki savaş suçlusu Efkan 

Ala’nın buradan açılacağına emin 
olduğumuz davaya bizzat katılmasını 
bekliyoruz. Türk Ceza Kanununun Hakaret 
suçunu düzenleyen 1 5. Maddesi, “bir 
olgu isnadı”nı suç olarak tayin etmiş, 
devamındaki düzenlemeler ise isnat edilen 

ilin ispatı halinde il isnat edene ceza 
verilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Ancak 

bu nitelemeyi yapanın iddiasını ispat talebine 
müştekinin rıza göstermesi gerekmektedir, 
gene düzenlemeye göre.

Dolayısıyla Uluslararası Ceza 
Mahkemesine başvuruda kendisine izafe 
edilen “savaş suçu” isnadını hakaret olarak 
gören Efkan Ala’yı, bu isnadımızı ispata 
rıza göstermeye davet etmiştik basın 
açıklamamızda. Demiştik ki “Kendine ve 
gücüne bu kadar güveniyorsan, gel senin 
savaş suçlusu olduğunu mahkemede 
ispat etmemize rıza göster. Biz bugünkü 
hukuk düzeninizde, sizin düzeninizde 
bile hesaplaşmaya varız. iz var mısınız  
Korkmayın, korkunun ecele faydası yok ”

Efkan Ala, tavşanın suyunun suyunu çı-
karmış, savcılık şikâyetine karşı bu beyan-
larımızı da “iftira, hakaret ve TEH İT” 
suçlamalarıyla niteleyip, bizi bir kez daha 
savcılığa vermiş ve işbu soruşturma başla-
mıştır.

Bizler, Yurtsever, Halksever, Gerçek 
Devrimciler, düşmanımız bile olsa kimseye 
iftira atmayız. Gördüklerimizi, bildikleri-
mizi söyleriz. Müştekiye de dedik ki, “gel 
bizi yanılt, mahkemede beyanlarımızı ispat 
etmemize muvafakat et, mertçe, yüreklice 
tezlerimizi çatıştıralım. Yanlışsak zaten sen 
aklanırsın.” Ama müşteki bu çağrımızı bile 
“tehdit” olarak algılamış ne yazık ki

Şunu da açıklığa kavuşturalım; bizim 
tehdit gibi külhanbeyi tafralarıyla da ilgimiz 
olmaz, söz ve eylemlerimiz doğrudan hede-

ne gider. Asgari hukuk bilgisine göre teh-
dit, bir yıldırma korkutma eylemi ile haksız 
bir talepte bulunmak, bir şeyi yapmaya ya da 
yapmamaya zorlamak suçudur. E, biz hangi 
haksız talepte bulunduk müştekiden  Gel, 
sizin hukuk düzeninizin mahkemelerinde 
hukuken karşılaşalım, dedik.

Peki, biz seni mahkemede sözlerimizi is-
pata rıza göstermeye çağırdık diye müşteki 
niye korksun ki  Korkmadıysa nasıl tehdit 
suçu oluştu

Bunları doğrudan müştekiye sormak için 
mahkemene gel diye davette bulunduk. Bi-
zatihi müştekinin başlatmak istediği yargı 
sürecine davet ettik diye, niye iftira atmış, 
hakaret etmiş, tehdit etmiş olalım müşteki-
yi

1  “Korkunun ecele faydası yok” sö-
zünde bir teşbih vardı, ama bunu da göreme-
miş müşteki. Biz hiçbir insanın siyasi suçla-
rı sebebiyle ölmesini istemeyiz, bu nedenle, 
tecavüz suçu dışında, idam cezasına da kar-
şıyız. Burada ecel derken siyasi eceli, yani 
siyaseten, siyasi kişiliğin ölmesinden kork-
mayın demiştik aslında. “Hukuk düzeninde 
hesaplaşmaya var mısınız, korkmayın” diye 
geliyordu nitekim cümlenin öncesi. Ama 

bunu da, yani “hukuk düzeninde hesaplaş-
maktan korkma” sözünü de tehdit olarak al-
gılamış müşteki. Hukuk düzeni neden tehdit 
unsuru olarak algılanır, bunu da müştekiye 
sormak lazımdır.

13  Her ne kadar hakkımızda müşteki ve 
arkadaşlarını UCM’ye şikâyetimiz sebebiy-
le ceza davası açılmışsa da, dava açan savcı 
dahi, suç uydurma ve iftira suçlamalarından 
hakkımızda kovuşturmaya yer olmadığına 
karar vermiştir EK- : ilgili karar . Dolayı-
sıyla bu beyanlarımızda bir iftira olmadığı 
hukuken ortadadır.

1  Müştekinin hakkımızda bir diğer atfı 
cürümü de TCK 301. madde kapsamındaki 
suçları işlediğimiz yönündedir. Yargının bu-
günkü halini eleştirmek suç mudur  13 yıllık 
AKP iktidarı süresince yargının getirildiği 
içler acısı durumu, tarafsızlığını tamamen 
yitirmesini, AKP seçmenlerinin içinde kü-
çük bir azınlık oluşturan bağnaz AKP’lile-
rin dışında eleştirmeyen var mı ülkemizde  
Hükümeti, Tayyip Erdoğan’ı eleştirmek suç 
mu

Hiçbir kitapta böyle bir suç yoktur, ola-
maz da  Sadece müşteki ve ceraim arka-
daşlarına ve onlar gibi konumlanan ortak-
larına ve yandaşlarına göre suçtur bunlar. 
Bizlere göreyse onların halka karşı uygula-
malarını, hukuksuzluklarını, yolsuzluklarını 
vb. gibi saymakla bitmez suçlarını eleştir-
memek, karşı çıkmamak ve onlardan hesap 
sormamak suçtur.

15  Kamu görevlisine görevinden dola-
yı hakaret suçlaması ise, suçlamanın konu-
su itibariyle mümkün değildir. Biz Efkan 
Ala’nın kamu göreviyle ilgili tek bir yo-
rum yapmadık. Evet, yukarıda anlattıkları-
mızdan sonra bizce kendisi kamu görevlisi 
olamamalıdır. Ancak, madem ki Efkan Ala, 
“savaş suçlusu” ithamımızdan şikâyetçidir, 
kendisinin kamu görevinin bir parçası mıdır 
ki savaş suçu, bu sözümüzü “kamu görevli-
sine görevinden dolayı hakaret” olarak ad-
detmektedir. Bu da bir tevil yollu ikrar değil 
midir

Tüm bu nedenlerle, müştekinin, kendisi-
nin ve ceraim arkadaşlarının savaş suçlarını 
gizlemek ve uluslararası hukuku engellemek 
amaçlı şikâyetinin usul ve esas yönünden 
hukukiliği yoktur.

Yaptığı suçlamaları reddediyor, hakaret 
suçunun oluşmadığına dair isnadımızı is-
patlayabileceğimizi yineliyor ve kendisinin 
suçlarını ispatlamamıza TCK 1 5 vd. hü-
kümleri çerçevesinde rıza göstermeye davet 
ediyoruz. .1 . 015
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omşu ülkenin 
meşru ükümetine 

karşı, şekli de olsa bir e lis 
kararı bile olmaksızın, illegal güçler 

eğiten, donatan, onlara yasadışı yollarla 
sila  gönderenler akkında tek bir işlem 

yapamayan Ankara Başsav ılığının, 
buna isyan eden, buna karşı ulusal ve 
uluslararası alanda siyasal ve ukuksal 

mü adele edenler akkında 
soruşturma açmasına şaşırdık 

mı

ilistin Çalışma Bakanı, Bakanlık 
temsilcileri, ilistin İşçi Birliği adına tem-
silciler konuşmalar yaptılar.

İsrail’in zulmünü anlatan bir mizansen 
gençler tarafından sunuldu. Daha sonra 
Dünya Sendikalar Federasyonu heyeti Y a -
ser Arafat’ın anıtını ziyaret etti.

Konferansın ikinci günü, Sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu ile diğer ülkelerden gelen temsilciler ko-
nuşmalar yaptı. 

 Aralık öğleden sonra ise El-Halil 
Hebron  yerleşim bölgesine, şehrine bir 

ziyaret gerçekleştirildi. Filistin toprakla-

rında Siyonist işgalci-katil İsrail’in silahlı 
güçleri tarafından yerleşim yerlerinin bir 
birleri ile bağlantılarında kontrol merkezle-
ri oluşturmuşlardı. İşledikleri cinayetlerle, 
katliamlarla, bombalamalarla varlıklarını 
her yerde hissettiriyorlar, gösteriyorlardı.

İşgalci-katil İsrail askerlerinin barikat 
kurdukları, Hz. İbrahim’in mezarının ve 
türbesinin bulunduğu Hebron’daki yerle-
şim yerleri de ziyaret edildi. 

Filistinli çocuk-genç-yaşlı insanların 
öfkeleri direnişteki kararlılıkları yüzlerine, 
davranışlarına yansımıştı.

Ertesi gün dönüşte de kontrol yerlerin-
de valizlerimizin içlerine kadar aramalar-
dan geçerek Tel-Aviv Havaalanına döndük.  

Dünya Sendikalar Federasyonu, Filis-
tin İşçi Birliği ile Uluslararası Dayanışma 
Konferansı katil İsrail ve ABD Emperya-
lizmine karşı direnen yiğit Filistin Halkı ile 
antiemperyalist dayanışmanın geliştirilme-
sine ilişkin kararla ile sona erdi. 11.1 . 015

Katil İsrail AB  ilistin’den efol
Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların 

Kardeşliği

akliyat ş Sendikası 
Genel Merkezi

DS , ilistin Halkı ile dayanışıyor
Baştara ı say a ’da

Arkadaşımız 0 yaş üstü grubunda maratonu 
1’inci olarak tamamladı.

Ayrıca önceki yıllarda anma törenlerine 
katılmayan İzmir Valisi’nin bu yılki töre-
ne katıldığı görüldü. Anlaşılan yasaklardan 
sonra Vali rahatlamıştı ama yarım saat ge-
cikmeyle gelebildi törene... Fakat, yine de 
protesto edilmekten kurtulamadı.

Tören alanında “Yolsuzlukla Üşüyen 
Halk Tezekle Isınamaz” pankartını açan 
ADD’li  genç gözaltına alındı.

Anıt’ta resmi törenler yapılırken, anıtın 
girişinde HKP olarak Alternatif Anmamızı 
gerçekleştirdik.

Partimizin Genel Sekreter Yardımcısı ve 

İzmir İl Başkanı Av. 
Tacettin Çolak bir 
konuşma yaptı ve 
yasaklı anmaya ka-

rar verenleri teşhir eden bildirimizi dağıttık.
Anıt’taki törenlerde ise bildirimizde de 

yazdığımız gibi “ordunun içler acısı duru-
mu” bir kez daha görüldü. 

Tören alanında bir manga er; “tören atı-
şı” için hazır edilmişti. Komut verilince ilk 
atışlar tamam, ondan sonrakilerde ise biri 
hariç bütün silahlar tutukluk yaptı. 

Böylece “kahraman ordumuzun” resmi-
ni bir kez daha görmüş olduk. Törende bile 
mecali kalmamış. 

Adamlar dememiş miydi
Ordunun görevi; “site güvenlikçisi” dü-

zeyinde olsun diye... 3.1 . 015

HKP
zmir l Örgütü

HKP, Devrim ehidi Kubilay’ı andı

Baştara ı say a ’da
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Bu, çok önemli bir dev rimc i ilkedir, yol-
daşlar; gerici cereyanı, gerici saldırıyı göğüs-
lemek.

İşte o sebeple biz her yerde, her mevzide 
aynı kararlılıkla, aynı pervasızlıkla konuşu-
yoruz ve mücadele ediyoruz. Çünkü böyle 
davranmazsak, büyük devrimci Ustalarımıza, 
önderlerimize, şehitlerimize gerçek anlamda 
layık olmamış oluruz.

 
G er ç ek  an l am da m i l l i y etç i  o l m ak  

sosyalist olmaktır
Yoldaşlar,
Biz sosyalistiz. Sosyalizmden başka hiç-

bir şeyimiz yok.
Neden?
Çünkü gerçek anlamda hakkını vererek 

insan olmak eşittir sosyalist olmaktır. Sosya-
lizm düşmanlığı bu sebeple insanlık düşman-
lığıdır.

Usta’mız ne diyor
Gerçek anlamda milliyetçi olmak da sos-

yalist olmaktır. Çünkü milletin binde dokuz 
yüz doksan dokuzunu halk oluşturur. Sadece 
binde birini halk düşmanı, ABD-AB Emper-
yalizminin uşağı, yerli satılmış Parababaları, 
siyasiler ve onların emrindeki aydın, satılmış-
lar güruhu oluşturur. Siz eğer milletin binde 
dokuz yüz doksan dokuzunun safında olmaz-
sanız nasıl milliyetçi olabilirsiniz  asıl mil-
leti savunuyorum ben diyebilirsiniz

Hayır, o milliyetçiliğiniz sahtedir. Siz 
açıkça o zaman Parababaları safındasınız ve 
Türk ve Kürt milletinin, halkının düşmanısı-
nız.

İşte önderimiz diyor ki: “Türk milliyet-
çiliğinin kuramını ilk yazan, oluşturan Ziya 
Gökal  sonunda gerçek milliyetçiliğin sosya-
lizmde olduğunu gördü ve bir sosyalist olarak 
öldü” diyor.

İşte bu sebepten biz sadece sosyalistiz de-
dik mi, her şeyimizi anlatmış oluyoruz.

( … )

* * *

Gerçek slam’ın, Kur’an’ın
Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin

 tek meşru mirasçısı, savunucusuyuz
Tabi  bunlar bir de şeye mızıldanıyorlar. 

Biz T T konuşmalarımızda anlattık ya; bun-
ların Yezit-Muaviye İslam’ının, CIA Pentagon 
İslam’ının temsilcisi olduğunu; Kur’an’la, 
Hz. Muhammed İslamı’yla ilgisi olmadığını 
bunların. Biz güya dincilik yapmış oluyoruz 
bunlara göre.

İslamı bilmiyor ki adam... Biz o hainlerin 
elindeki ve halkı kandırmada kullandıkları en 
büyük silahı onların elinden alıyoruz.

Ve gerçek İslam eğer bir Tarihsel ev-
rimse, Hz. Muhammed’in gönlünde de sosya-
lizm yatıyorsa onu niye ortaya koymayalım

iye bu anlamda biz Hz. Muhammed’in 
de meşru mirasçısı ve devamcısıyız demeye-
lim?

G eçenlerde Yaşar Nuri ztürk yazdı 
makalesinde. e diyor:

Modern dünyanın en büyük İslam düşü-
nürü Pakistanlı Muhammet İkbal, Ka ital 
için ne diyor Mustafa Yoldaş

Mustafa ahbaz Yoldaş  Vahiysiz 
Kur’an.

Nurullah Ankut Yoldaş  Vahiysiz 
Kur’an diyor.

Marks için
Mustafa ahbaz Yoldaş  Cebrail’siz Mu-

hammed.
Nurullah Ankut Yoldaş  Cebrail’siz Mu-

hammed, diyor.
Neden?
Yaşar uri de oradan hareketle; “İnsan-

lık komünizmi yeniden sahneye çağıracak-
tır ”, diyor.

Yani bir namuslu ilahiyatçının gördüğünü 
bile görmekten acizler, zavallılar. Bilmiyorlar 
ki...

Bak biz, Abdullah Bin Mübarek’in sö-
zünü astık bütün parti şubelerimize pankartlar 

olarak.
Bize dava açtılar değil mi
Niye?
Onlara küfür gibi gelir çünkü o. Onların 

elinde halkı kandırmada kullanılan en büyük 
araçtır İslamiyet. Biz gerçek İslami söyleriz.

Hep aktarıyoruz, ne diyor Hz. Muham-
med?

“Kazancının sadece kendine ve bak-
makla yükümlü olduğun insanlara yetecek 
kadarını bırakacaksın, gerisini dağıtacak-
sın.”

Bu sosyalizm değil mi, yoldaşlar
Kendi geçimine, zaruri ihtiyaçlarının kar-

şılanmasına yetecek olanını bırak, gerisini 
dağıt, diyor. Mal küpleme, istifleme. “Kenz” 
diyor mal küplemeye, bundan kaçının, diyor.

Yine ne diyor Nas Suresi’nin, yanlış ha-
tırlamıyorsam, 1’inci Ayet’i

“Biz rızk konusunda insanları farklı 
farklı kıldık” diyor.

Yani kimine az verdik, kimine çok. Yani 
sen kazanmadın, biz verdik, diyor. O mala 
mülke sen sahip değilsin, onların hepsi bizim, 
sana biz verdik.

Ve devam ediyor:
“ erdiklerimizi ellerinin altında bu-

lunanlara dağıtmıyorlar ki geçimde he si 
eşit olsunlar.”, diyor.

Yani servet sahibine de diyor ki, asla o 
servet senin değil. Onu ben verdim.

Onu ne yapacaksın
İhtiyacı olana ve özellikle emrinin altın-

dakilere, elinin altındakilere dağıtacaksın. 
Geçimde herkes eşit olacak, diyor. Geçimde 
eşitlik... Yani maddi yaşamda eşit olacak her-
kes, diyor.

Sosyalizm bu değil mi
Ama ne yapsın, içine girdiği Köleci 

To lum daha fazlasına izin vermiyor ki. Bir 
kişinin gücü ancak o kadarına yeter. Onu 
başaramayacağını görünce, idarenin zoruyla 
0’ta birini bari alalım Müslümanların Bey-

tülmaline Ortakmalevine ; onu dağıtalım, 
diyerek zekâtı 0’ta bire indiriyor. Yani bir 
yıllık kazancınızın 0’ta birini vereceksiniz, 
diyor, idareye. Bazı toplumcu, halkçı İslam 
alimleriyse Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in 
ruhuna, göreceli de olsa, daha yakın bir yo-
rum getiriyorlar zekat meselesine. Diyorlar 
ki, bir yıllık kazancınızın değil, mevcut mal 
varlığınızın tümünün 0’ta birini vereceksiniz 
zekat olarak. ekatta doğru İslami oran budur.

Hiçbir Kur’an Ayetinde 0’ta bir diye bir 
ibare geçmez. Ancak Hadiste geçer. Onu da 
çaresizlikten söylemiş Hz. Muhammed.

Ve Hz. Muhammed ölür ölmez, anında, 
zekâta bile isyan ediyor bazı kabileler. ekât 
vermeyeceğiz. Tamam, İslam’ın diğer şartları 
kabulümüz ama zekât vermeyiz biz, diyorlar. 
Daha önce de söylediğim gibi, Hz. Ebu Bekir 
ordu gönderiyor, askerle tepeliyor onları.

Biz buradan neyi anlıyoruz
İslamiyet’in Tarihsel bir Devrim olduğu-

nu.
İlkel Komünal Geleneklerinden kaynak-

lanıyor Hz. Muhammed’in bu düşüncesi, bu 
ruhiyatı. İlkel Sosyalizmin ruhunu taşıyor ve 
onu egemen kılmak istiyor dünyaya, onun 
için çabalıyor. Cenneti bu dünyada yaratmak 
istiyor. Öbürleri, cennet-cehennem korkusu, 
hep insanları bu yola getirebilmek içindir. 
Bütün ibadetlerin amacı, insanları bu yola ge-
tirebilmek içindir.

Şu anda bir de “İslam’da şiddet” konusu 
çok tartışılıyor, değil mi

Tabi  İslam’da şiddet var. Çünkü Hz. 
Muhammed, cenneti dünyaya hâkim kılmak 
istiyor, cennet düzenini. Onun için dininin bü-
tün dünyada egemen olmasını istiyor. İnsan-
ların mutluluğu buradan geçer, o yüzden biz 
Allah’ın bu dinini tüm dünyaya yaymalıyız, 
diyor. Açık...

Yine yanlış hatırlamıyorsam Enfal Suresi 
39:

“ itne sona erinceye kadar ve Allah’ın 
dini dünyanın tamamında egemen olunca-
ya kadar cihat edin.”, diyor.

Bundan dolayı biz kınayabilir miyiz Hz. 

Muhammed’i
Hayır.

asıl biz; Proletarya Enternasyonaliz-
mi diyorsak, İşçi Sınıfının davası uluslara-
rası bir davadır, diyorsak; Emperyalizmin, 
sömürünün, vurgunun dünyadaki kökünü ka-
zıyacağız, diyorsak, o da kendince çağı içinde 
bunu söylüyor.

Ama bazı soytarılar, sözüm ona ilahiyatçı-
lar; İslam’da şiddet yoktur, diyorlar.

Hayır, var. Bütün dinler zaten aynı şeyi 
amaçlar. Özellikle benim İnsan Ya ımı in-
ler ya da Ya ay inler diye adlandırdığım 
kişi yapımı dinler bunu amaçlar.

Musevilik, Hıristiyanlık v e İslamiyet’in 
dışındaki dinler, oğal inler, To lum in-
leridir. Toplumun ortak üretimiyle oluşan ve 
sürekli değişen dinlerdir. Toplumun gelişme-
siyle birlikte değişen dinlerdir bunlar.

Ama kitaplı dinler, kitaptaki sözler için 
“Allah kelamıdır” diyen, genel geçer, ebedi-
yete kadar değişmez doğrulardır bunlar diye-
rek ortaya kurallar, kanunlar, ayetler koyan 
dinler, insan yapımı dinlerdir. Bunların hepsi 
de kendilerini tüm dünyaya egemen kılmak 
isterler, hepsinde bu amaç vardır.

Haçlı seferleri neyin sonucuydu
Bunun sonucu.
Ve sömürgeciler her gittikleri yere asker-

ler, tüccarlar, rahiplerle beraber gitmediler 
mi?

Gittiler.
O sebeple hiçbir din laik olamaz. aik 

olmak dinin özüne aykırıdır. Çünkü her din, 
değişmez en yüce doğruların kendisinde oldu-
ğunu kabul eder. Onu kabul etmediği anda za-
ten din olmaktan çıkar. O yüzden başka türlü 
bir yaşam biçimine izin vermez.

Ha o zaman biz ne yapacağız
aikliği savunacağız.

Din, her insanın özel alanını ilgilendirir. 
İnsanlar nasıl inanırlarsa, nasıl ibadet ederler-
se edecekler. Usta’mız da diyor ya; “İnsanlar 
ibadetlerinde nefes alır su içer gibi özgür 
olacak.” Hiç kimse ona karışmaz, müdahale 
etmez. Ama toplum düzeni; aklın, bilimin, 
insanlığın ortak değerlerinin anlayışı doğrul-
tusunda oluşturulacak. aiklik budur. Bizim 
savunduğumuz devrimci laiklik budur. Dine 
asla baskı yok.

Orada da, T T çekimleri sırasında da, bir 
T T görevlisi, tabi  mevcut iktidarın anlayışı 
çizgisinde yahut onun anlayışına sahip bir gö-
revli, konuşmamızı dinlemiş çekim sırasında; 
“Beğendim, çok güzel konuştunuz.”, dedi.

“Siz dine baskı yapmayı düşünmüyor 
musunuz  Dine baskı yapılmasına karşı mısı-
nız ”, dedi, bize.

Dedim;
“Elbette karşıyız. Biz hiçbir şeyi taktik 

olsun diye söylemeyiz. Biz ne söylersek, o bi-
lincimizden, yüreğimizden geçmiştir ve ora-
dan dilimize dökülmüştür. Bizim öz düşünce-
mizdir.”, dedim.

“Ve Marks; “ ini ya ıya baskı, dine 
olan ilgiyi arttırır.” derdi.

“Kaldı ki, bir insanın inancına, düşüncesi-
ne yapılabilecek baskı, o insanın kişiliğine ya-
pılmış en büyük hakaretlerden, zulümlerden 
biridir. Biz bunu kesinlikle tasvip etmeyiz, 
böyle bir şeye sonuna kadar karşıyız. Ama biz 
laikliği savunuruz. aiklik anlayışımız da bi-
raz önce tarif ettiğim gibidir.”, dedim; tanım-
ladım. Metin Yoldaş’la beraber oturuyorduk. 
Şaşırdı.

Ama bilmiyor ki, gerçek devrimcilerin 
neyi savunduğunu. Marksizmin neyi savun-
duğunu bilmiyor ki adamlar... Sanıyorlar ki, 
devrimciler gelince dini yasaklayacaklar. Pa-
rababalarının propagandası bu. Bu kara pro-
paganda, psikolo ik harekâtla bize düşman 
ediliyor kitleler ve böyle kazanıyorlar seçim-
leri.

Otobüs yolculuğunda sözünü ettiğim ka-
dın da sanıyor ki, Tayyipgiller’in dışında her-
kes dinini yaşamasına engel, karşı. O yüzden 
aç dururum ama dinimi yaşarım, bu adamın 
peşinden giderim, diyor.

İşte insanları bu çıkmazdan, bu kalıptan 
kurtarmamız lazım.

Abdullah Bin Mübarek’in çağdaşı bir İs-
lam düşünüründen daha bir iki sözünü akta-
rarak örnek vereyim ve bu konuyu geçeyim, 
yoldaşlar. udayl bin İyaz. Vefatı MS 03. 
Aşağı yukarı Abdullah Bin Mübarek’le aynı 
çağda yaşamışlar ve tanışırlar birbirleriyle. 
Sözlerini aktarıyorum:

“Allahuteala’nın kitabı Kur’an ı Ke-
rim’den bir ayet okuyu  onunla amel et-
mek, amel etmeden milyon kere Kur’an’ı 
hatim ya maktan bana daha sevimlidir.”

Demek ki, önemli olan burada söylenen-
leri uygulayacaksın hayatında, diyor. Oku-
manın, uygulamadıktan sonra bir anlamı yok, 
diyor.

“Bir mümini sevindirmek ve onun bir 
ihtiyacını gidermek, bir ömür ibadet et-
mekten bana daha sevimlidir.”, diyor.

Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar insan 
sevgisini ve fedakârlığı... “Bir müminin ihti-
yacını gidermek, bir ömür ibadetten daha se-
vimli bana.”, diyor.

“Zühd ehli olmak (dünya sevgisini terk 
etmek), yer ve gök ehlinin ibadet etmesin-

den bana daha sevimlidir.”
Yani bütün yeryüzündeki insanlar ve gök-

yüzündeki varlıklar birlikte ibadet etseler bile 
dünya malına, dünya mülküne önem verme-
mek, ona tapınmamak benim için daha sevim-
lidir, o ibadetten daha sevimlidir, diyor.

“Bir kuruş haramı terk etmek, sahibine 
vermek  bana helal mal ile iki yüz defa hac 
etmekten daha sevimlidir.”, diyor.

Düşünebiliyor musunuz, yoldaşlar... Bir 

kuruş haramı sahibine, gerçek sahibine ver-
mek helal mal ile yapılmış iki yüz defa hac 
etmekten daha sevimlidir, diyor.

Yani İslamiyet’in bu yönünü, İlkel Komü-
nal Geleneklerini savunan düşünürler, İslami-
yet’in ruhunu anlayan düşünürler, işte bunları 
söylerler, bu anlayışta olurlar.

Ama Muaviye-Yezit, Pentagon-CIA İs-
lam’ı tamamen İslamiyet’in bu ruhunu red-
deder.

Geriye ne kalır
Geriye şiddet kalır, başörtüsü kalır, kara 

çarşaf kalır, sarık kalır, cübbe kalır, hac kalır, 
namaz kalır... Boş yani. İçi boş. Sadece bir su-
ret kalır, kabuk kalır geriye.

İşte insanları istediği gibi kullanabilmek, 
yönlendirebilmek için “Yeşil Kuşak Pro e-
si” çerçevesinde böyle bir anlayışla doktrine 
etti ABD Emperyalistleri insanlarımızı. Ve 
Tayyipgiller’in seçim zaferlerini bu zemin 
sağladı.

Adam parti kurduktan 1  ay sonra hem 
birinci parti hem de tek başına iktidar oldu.

Bu nasıl olur yahu ..
İşte böyle oluyor, yoldaşlar. CIA oradan 

yönlendirmeyi yaptı mı, bütün örgütler, bütün 
medya, genç yoldaşımın da biraz önce anlat-
tığı gibi, rüzgârı o yöne doğru savurdu mu, 
zaten kandırılmaya hazır, düşünmekten alı-
konmuş insanlar bir anda mezbahaya koyun 
sürülerinin koştuğu gibi oy sandıklarına koşu-
yorlar. Kendi zalimlerine, kendi vurguncuları-
na, kendi sömürücülerine oy yağdırıyorlar ve 
kendi katillerine, kendi evlatlarının katillerine 
oy yağdırıyorlar. İşte bu sayede oluyor bunlar. 
O bakımdan biz, Hz. Muhammed ne kadar 
Müslümansa o kadar Müslümanız ve aynı an-
layışa sahibiz.

Ve gerçek İslam’ın, Kur’an’ın, Hz. Mu-
hammed’in ve Dört Halifenin tek meşru mi-
rasçısı, savunucusuyuz.

“( )

* * *
ABD Emperyalistlerinin

us uçağı düşürme oyununun piyonu 
AKP çuvalladı

Yoldaşlar,
Son günlerin yine önemli olaylarından 

biri, usya’nın Suriye’ye askeri olarak inme-
si, müdahalesidir. Bunu bir açıklamamızda 
işlemiştik, yoldaşlarımızın da sanıyorum bü-
yük çoğunluğu okumuştur. Yani o bakımdan 
tekrar etraflıca o konuya girmeyelim. Sadece, 
biliyorsunuz son bir uçak düşürme olayı ya-
şandı ve bir krize dönüştü. Ve Suriye bunalı-
mı Türkiye açısından yeni bir aşamaya sıçra-
dı. Bence Tayyipgiller’in yaptığı en ölümcül 
yanlışlardan biridir bu. Sadece us devleti 
değil, us Halkı da artık Türkiye’yi düşman 
olarak algılamaya başladı. Oysa o “Soğuk 
Savaş” dönemi denilen Sovyetler Birliği’nin 
varlığı döneminde bile iki halk birbirine karşı 
böylesine olumsuz duygulara sahip olmamış-
tı. Özellikle uslar, Türklere karşı böyle kö-
tümser duygular içinde değildi. Şimdi doğru-
dan sırtlarından vurulmuş oluyorlar, uçakları 
düşürülmüş oluyor ve bir askerleri katledilmiş 
oluyor. Bir in al yarattı.

usya bir dünya devi, artık emperyalist 
bir dünya devi, değil mi arkadaşlar  Ve bi-
zim de hem Karadeniz’de komşumuz, hem de 
doğuda yakın komşumuz. Onun düşmanlığı 
çok şey kaybettirecektir Türkiye’ye. Ve uçak 
düşürme saldırısı sadece Amerika’nın bir pla-
nıdır. Yoksa AKP’nin buna cesaret edebilmesi 
mümkün değildir. Kendi iradeleriyle bunu ya-
pabilmeleri asla söz konusu değildir. Bur uva 
medyası bile yazıyor.

Ne diyor?
“Kore Savaşı’ndan bu yana ATO, us-

ya’nın bir tek uçağını düşürmemiştir”, diyor.
İlk defa oldu. usya lideri Putin gaddar, 

kindar. Bunun hesabını mutlaka soracaktır. 
aten Parababaları medyası bile “35 milyar-

lık füze”, diyor. Yani Türkiye, bu saldırıyla 
35 milyar dolar kaybedecek ve bu kayıplar 
zincirleme olarak devam edecek. usya bi-

zimkiler gibi kürsülerde kuru gürültü yapmaz.
Suudi medyası bile ne diyordu Tayyip 

için?
“Kuru gürültü” diyor, değil mi  İşte habi-

re kuru gürültü yapıyor. Yok, muhtarları top-
luyor, yok Bayburt’ta açılış yapıyor, yok Ba-
lıkesir’de Esnaf Odası’nın yaptığı bir tesisi, 
zeytinyağı deposunun açılışını yapıyor, orada 
konuşuyor. Ama Putin; “Sırtımızdan vurulduk 
ve bunun bedelini ödeyecek.” dedi, başka bir 

şey demedi. Ve anında ekonomik misilleme-
ler geldi. Ve Suriye’deki 1  olan uçak sayısını 
biri düştü 16 kaldı   tane daha getirerek 

’e çıkardı ve süpürme harekâtına girişti, de-
ğil mi arkadaşlar

Artık ÖSO’sunu, El usra”sını, Fetih 
Ordusu’nu, bilmem Ahrar’ını, El Kaide”sini 
hepsini süpürüyor. İşte dünün haberleriydi. 
Türkiye sınırına  kilometre kala Ortaçağcı-
ları temizliyor, vuruyor ve 15 bin Ortaçağcı 
Türkmen, Türkiye’ye atarak canını kurtarabi-
liyor. Türkmenler de iki bölüm:

Alevi Türkmenler; Esad ordusuyla ve 
Suriye’nin meşru hükümetiyle beraber vatan 
savunması yapıyor emperyalizme karşı.

Ortaçağcılar  işte düşen uçağın pilotunu 
Allahü ekber diyerek Ortaçağcı narayla bera-
ber katlediyorlar, değil mi

Ortaçağcıların sloganı oldu artık; ne yazık 
ki İslam’ın bu sloganını da böyle kendilerine 
mal ederek kullandılar. Pilotu katlediyorlar, 
infaz ediyorlar ve IŞİD’cilerden zerre farkları 
yok. Gerek görünüm, gerek davranış olarak.

Bence usya bunları süpürecek, ondan 
sonra da Türkiye’den intikamını alacak. Artık 
uçak mı vurur, gemi mi batırır, başka bir şey 
mi yapar onu bilemiyoruz...

urmuş Kaygusuz  Ermeni Meselesi’ni 
gündeme getirdiler.

Nurullah Ankut Yoldaş  Ermeni Mesele-
si’ni gündeme getirdi tabi , evet.

İki; PYD, YPG’ye omuzdan atılan hava 
savunma füzeleri verdi, değil mi arkadaşlar

Ve ertesi gün YPG açıklama yaptı, hava 
sahamıza giren tüm düşman unsurları vuraca-
ğız, diye. Artık PKK’nin, PYD’nin, YPG’nin 
de en büyük silah tedarikçisi usya olacak ve 
modern silahlarla donatacak.

Sonuç olarak ayrışma süreci katmerle-
nerek devam edecek. Bu konuda usya’nın 
ABD’yle çıkarları örtüşüyor ama sonuçta ay-
rışıyor, düşmanlaşıyor. Dikkat edersek ABD 
Ortadoğu’da ikinci bir İsrail, ikinci bir petrol 
bekçisi yaratmak istiyordu.

Ama usya, PKK ve PYD’ye ne diyor
Bırak Amerika’yı, gel benim safıma geç, 

seni ben kollayayım, ben destekleyeyim, ben 
savunayım, diyor.

Şimdi PKK, PYD, YPG ikilem içinde. 
İkisini de idare etme durumunda şu anda. 
Yani iki tane büyük destekçisi var şu anda 
PKK’nin, PYD’nin. Ve usya, Amerika gibi 
uzak da değil, hemen yanı başımızda en bü-
yük destekçi. İşte hemen füzelerle donattı.

Ve yine geldi azkiye’yi ve diğer liman 
şehrini, dünyadaki en gelişkin hava savunma 
aracı olan S 00, İngiliz argonunda Es 00’ler 
deniyor, füzeleriyle donattı. Ki o füzeler, Türk 
F16’larını kuş avlar gibi avlayabilecek istedi-
ği zaman.

V e ne dedi?
Vuracağız, dedi.
Ve artık Türk F16’larının gıkı çıkmaz 

oldu. Tâ Suriye’nin kaç kilometre içinde us 
uçağını vuran F16’ların. usya, şimdi sınırın 

 kilometre kenarından başlayarak süpürüyor 
Ortaçağcıları, ÖSO’cuları, Tayyip’in mütte-

klerini. Hiç ses çıkaramıyor Tayyip de, Ge-
nelkurmay da.

Bu şöyle bir sonuç yaratacak gibi geli-
yor: usya Ortaçağcıları süpürürse oraya 
Suriye’nin meşru hükümeti, halkın yüzde 

 oyuyla iktidara gelmiş Başkanı ve BAAS 
yönetimi egemen olacak, onun askeri gücü 
egemen olacak. Böylece Ortaçağcı bir bölge 
oluşamayacak Suriye’de, Suriye ikiye bölü-
necek:

1- Meşru BAAS yönetiminin egemenlik 
alanını oluşturan Suriye,

- YPG’nin, PKK’nin Suriyesi yahut ege-
menlik alanını oluşturan bölge. 

Böyle bir değişikliğe yol açacak gibi gö-
rünüyor usya’nın bu müdahalesi ve bu tavrı.

Tabi  olaylar işte birden bire böyle deği-
şebiliyor, farklı oluşumlar ortaya çıkıveriyor. 
Bunları gerçek olayların ruhu, kanunu neyse 
öylece sebep-sonuç ilişkileri içinde görmek, 
değerlendirmek gerekiyor.

aten sosyalizm ne yoldaşlar

Asla tereddüde düşmeyeceğiz,
asla kararsızlığa düşmeyeceğiz

Baştara ı say a ’de

Başyazı



    9Yıl  9  Sayı  95  5 Ocak 01

aile Koç Yoldaş:
Bugün bu salonu dolduran, hayatını 

D evr im ve  S osyalizm müc adelesine ada-
mış Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce oğul-
ları-kızları olarak, Usta’mız Hikmet Kı-
vılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 

’üncü yılı dolayısıyla düzenlediğimiz 
bu etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan 
dostlarımız, hepinizi Halkın Kurtuluş Par-
tisi adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 
Hoş geldiniz

Programımıza başlamadan önce he-
pinizi başta Bilimsel Sosyalizmin kuru-
cuları Marks-Engels- enin ve Kıvılcımlı 
Ustalar olmak üzere, devrim ve sosyalizm 
mücadelesinde yitirdiğimiz yoldaşlarımız, 
Antiemperyalist 1. Kurtuluş Savaşımızda 
yitirdiğimiz Kuvayimilliyeciler ve emper-
yalizmin kan gölüne çevirdiği Ortadoğu ve 
ülkemizde katledilen halklar için bir daki-
kalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Anıları mücadelemize ışık tutuyor...)

Programımızı okumadan önce bu salo-
nu bize tahsis eden Maltepe Belediyesi ve 
Türkan Saylan Kültür Merkezi Yönetimine 
teşekkür ediyoruz.

Konuşmalar sırasında sessiz olunması-
nı, cep telefonlarımızın sessize alınmasını 
rica ediyoruz.  Programımız konsept gereği 
önceden belirlenmiş konuşmacıların yapa-
cakları konuşmalarla devam edecektir. Ko-
nuşmacıların dikkatini dağıtacak denli mü-
dahalelerin olmamasını ayrıca rica ederiz.

Programımız kısaca şöyle:
- HKP Genel Başkanı urullah Ankut 

Yoldaş’ın Türkiye ve dünya siyasetini de-
ğerlendireceği konuşması,

- Kıvılcımlı Usta’nın Yaşamı ve Müca-
delesi,

- DİSK akliyat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ali ıza Küçükosmanoğlu’nun 
konuşması,

- akliyat-İş Sendikasın’ın şu an üç 
ayrı yerde sürmekte olan Direnişlerinden 
İşçi Arkadaşların konuşmaları,

- Gençlik adına konuşma,
- Müzik Dinletisi
- And Metninin okunması.

***
Naile Koç Yoldaş’ın
Açış Konuşması:

H K P ,  B i l i m s el  S o s y al i zm i  
kendine pro ektör edinmiş bir 

P ar ti di r
Yoldaşlar,
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, 1 Ağustos 

1 35 yılında kaleme aldığı ve 1 35 yılında 
basılan “Em eryalizm Geberen Ka ita-
lizm” adlı kitabının Önsöz’ünü şöyle bi-
tiriyordu:

“Göz hekimliğince insanın bütün 
hayvanlardan bir farkı da miyo  hay-
van’ oluşudur. Adem oğlu kendisine ze-
min ve zamanca en yakın olanı daha iyi 
görür. e ancak iyi görebildiğini iyi kav-
rar. Bir kulaktan giren öbür kulaktan çı-
kabilir. akat, iki göze birden batan şey 
zor çıkar. Onun için ek uzağa gitmeye 
ne hacet. Horas’ın dediği gibi  “ e te fa-

bula narratur ” (Aldırmıyorsun ama bu 
anlattığım senin hikayendir )”

Usta’mız Kıvılcımlı’nın ömrünü vak-
fettiği ve son soluğuna kadar söylemekten 
vazgeçmediği ve bizim evrimci erle-
niş, evrimci Mücadele ve  en son HKP
olarak on yıllardır söylemekten ve en kör 
göze batırmaktan sakınmadığımız Türkiye, 
Ortadoğu ve Emperyalizm ile ilgili tüm ön-
görülerimiz ne yazık ki bugün birer birer 
hayata geçiyor.

Biz on yıllardır, AKP iktidarının Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisi 
olduklarını,  ideolo ilerinin Ortaçağ ge-
riciliği olduğunu, Ortaçağcı gericilikten 
demokrasi ve adalet beklenemeyeceğini 
haykırdık durduk. Bizim bunları dillendir-
diğimiz yıllarda gazetelerin başköşelerini 
ve televizyon ekranlarını zapt etmiş ülke 
liberalleri, yeni lidere methiyeler diziyor-
du. Tayyip Erdoğan  Şubat mağduru bir 
siyasetçiydi ve Cumhuriyet tarihin gördü-
ğü en karizmatik, en görkemli liderdi  Des-
teklenmesi ve yanında saf tutulması gere-
kiyordu  Oysa AKP temelleri ABD’de 
atılmış bir pro e partisiydi. 

İktidara geldikleri-getirildikleri günden 
itibaren çok hızlı bir şekilde zelleştirme-
lere başladılar. Kamuya ait ne varsa; Arap 
şeyhlerine, İsrail’e, Hollanda’ya vb. birçok 
ülkeye kısa dönemlik kârlar uğruna satıldı.  
İhaleler yandaşlara verilmiş ve ülke kos-
kocaman bir inşaat alanına dönüştürüldü. 
Onlar için Kamu Malının bir önemi yoktu 
çünkü onlar Kamu Mallarını aşındırarak 
var olmuş bir sınıfın temsilcileriydiler. 
Kamu malına düşman oldukları gibi başka 
şeylere de düşmanlardı: Antiem eryalizm
ve  Bağımsızlık. 

Mustafa Kemal başta gelmek üzere 
Kuvayimilliye önderlerine ve Kuvayimil-
liye’nin yarattığı bütün değerlere de bu 
yüzden düşmanlardı. Onlar için İngiliz 
mandasında yaşamak Kuvayimilliyecile-
rin verdiği bağımsızlık mücadelesi sonu-
cu kurulacak devlette yaşamaktan daha 
onurluydu. İşgal yıllarında toplumun ileri 
gelen şeyhlerinin ve tarikat önderlerinin, 
aleyhinde fetvalar vermeleri, halkı Kuv-
vacılara karşı kışkırtmalarının nedeni tam 
da buydu. İktidara geldiklerinde yok etmek 
üzere harekete geçecekleri ilk kurumların 
yine Kuvayimilliye’nin yarattığı değerler 
olması tesadüf değildi. 

ira 00  yılında Ergenekon operas-
yonları adı altında Türk Silahlı Kuvvetleri 
içinde bir operasyon başlatılmış ve Or-
du’nun Mustafa Kemalci, ATO karşıtı 
bütün ilerici kadroları Silivri ve Hasdal 
zindanlarına hapsedilmişti. Yine aynı ör-
güt çuvalına doldurulmuş başka davalar 
Kafes, Sarıkız, Balyoz, Odatv, vb.  nede-

niyle birçok gazeteci de sadece gazetecilik 
yaptıkları için tutuklanmış, ülkenin yüzakı 
biliminsanları,  yazarları yıllarca yargılan-
mayı beklemişlerdir dört duvar arasında.   

Bizim için konu ilk günden itibaren 
netti.  Bu operasyonlar; ABD-Cema-
at-AKP üçlü çetesinin ortak tezgâhıydı. Bu 
operasyonlarla Mustafa Kemalci, ATO 
karşıtı bütün kadrolar tas ye edilecek ve 
Türkiye Ordusu ABD’nin mütte ki olarak 
Ortadoğu’da savaştırılacaktı. Bizim bu tes-
piti yaptığımız günlerde Solculukta rütbeyi 
kimseye bırakmayan örgütler, iberalle-
rin ortaya attığı 1  Eylül ile hesaplaşılı-
yor’ yalanına kanıvermişlerdi. Koca koca 
Marksist- eninist hareketler aslında Sevr-
ci Sahte Solcular desek iyi olur  Silivri zin-
danlarının önünü boş bırakmayan ve “bu 
bir Operasyondur” diyen Partimize yeni 
bir yafta bulmakta zorlanmadılar Ulusol-
cular’  

Peki ne mi oldu  
Tarih bir kez daha bizi doğruladı  
AKP-Cemaat ortaklığı bozulup geriz 

patlayınca bütün pislikler ortaya saçılmıştı. 
Gerekçe tekti; Bu operasyonlar Cemaatin 
Kumpasıydı’  Bu açıklamayı yapan Tay-
yip, Ben bu davaların savcısıyım’ diyen 
kişiydi üstelik. Ama olsun kim ne diyebi-
lirdi ki

aten bir siyasetçi, yaptığı açıklama-
nın 1 0 derece tersi açıklamayı yirmi dört 
saatte yapar olmuştu. Artık kimse de; sen 
dün şunu söylemiştin, diyecek hafıza bıra-
kılmamıştı. Sol örgütlerimiz AKP’nin ve 
sermayenin karşısında, Amerikancı Kürt 
Hareketine eklemlenmenin de bir sonucu 
olarak, Kıvılcımlı Usta’nın dediği gibi:  
“İsrail önünde Ara  devletlerine çevril-
diler” ne yazık ki...

Anayasa eferandumu’nda Partimiz 
aktif şekilde; “Hayır” çalışması yapmıştı. 
Bir kısım hareketler “Boykot”, liberallerin 
kuyruğundaki büyük bir kesim ise Yet-
mez ama evet’ demişti. Biz o günlerde de 
avazımız çıktığı kadar haykırmıştık: Bu 
yasayla yargı AKP’nin bürolarına dönüştü-
rülecek, diye. Oysa bizi duyan yoktu işte.

Bugün, özellikle Ergenekon ve Balyoz 
operasyonları sırasında AKP’nin tetikçi-
liğini yapan, sahte belgeleri manşetlerine 
taşıyan Taraf Gazetesi’nin o sansasyonel 
başlıklarını atan Ahmet Altan’ı, binler-
ce dolarlık deri koltuklarda bacak bacak 
üzerinde, parmağını sallaya sallaya ayar 
verebiliyorken tüm topluma, Suriye’deki 
Cihatçılara silah taşıyan MİT TI ’larının 
gerçek görüntülerini manşetlerine taşıyan 
Cumhuriyet Gazetesi’nin yazarları C an  

ündar ve  Erdem Gül tutuklanıp Siliv-
ri’ye gönderilebiliyor.

Bugün yargı, AKP’nin hukuk 
bürolarına dönüştürüldü

İşte bu yüzden Gezi İsyanı sırasında 
Ankara’da yüzlerce insanın gözü önünde 
ve kameralar kayıttayken vurulan Ethem 
Sarısülük’ün katili korunuyor. İşte bu 
yüzden Ali İsmail Korkmaz’ı döverek 
katledenler yargılanamıyor. O yüzden en 
ufak hak talebi için sokağa çıkanların kar-
şısına TOMA dikiliyor. Ve devletin kolluğu 
o yüzden gözünü kırpmadan hedef alıp ateş 
edebiliyor.

O yüzden Tayyip, ize Konuşmasın-

da: “İster kabul edilsin ister edilmesin 
Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir. 

imdi ya ılması gereken bu ili duru-
mun hukuki çerçevesini oluşturmaktır”
dediğinde, hakkında en ufak bir soruşturma 
başlatılamıyor... 

Aslında her şey baştan beri çok netti. 
Kimileri AKP iktidarına gönüllü tetikçilik 
yaptı, kimileri ise sadece ga lliklerinden 
vahametin farkına varamadı. 

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Condo-
leezza Rice, ashington Post’un  Mart 
003 tarihli nüshasında şöyle yazmıştı:

“ as’tan, Basra Körfezi’ne kadar, 
Türkiye de dahil, Ortadoğu’da  ülke-
nin sınır ve haritaları değişecek.”

Rece  Tayyi  Erdoğan,  Haziran 
005 tarihinde gazete ve televizyonlara 

şöyle konuşuyordu:
“Geniş Büyük Ortadoğu Pro esi’nde 

demokratik olarak bir görev üstlendik. 
u anda Ortadoğu coğrafyası üzerinde-

ki ülkelere ya mış olduğumuz ziyaretler 
de, bunun açık, net örnekleridir.”

Aynı Erdoğan,  Mart 006’da:
“Türkiye’nin Ortadoğu’da bir göre-

vi var. Biz BOP’un Eşbaşkanlarından 
bir tanesiyiz ve bu görevi ya ıyoruz”
demişti.

1  Mart 006 tarihinde Abdullah Gül, 
adikal Gazetesi’ne verdiği demeçte şun-

ları söylüyordu:
“BOP içinde AB  ile birlikte hareket 

ediyoruz. BOP, Türkiye’nin dış olitika 
ilkelerine uygun... AB  ile ortak hareket 
ediyoruz. Amacımız İslam ülkelerine öz-
gürlük ve demokrasi götürmek.” 

P ek i  B O P  n edi r ?

1- Dünya petrol kaynaklarının yüzde 
3’ünün kontrol altına alınmasıdır.

- Kuzey Afrika’dan Basra Körfezi’ne 
kadar olan Müslüman  ülkenin sınırla-
rının AB-D Emperyalistlerinin çıkarlarına 
uygun olarak yeniden çizilmesidir.

3- Türkiye’nin Sevr’e götürülerek en az 
üç parçaya bölünmesidir.

- Ortadoğu’da ABD’nin andarmalı-
ğını yapacak yeni ve Müslüman bir İsrail 
yani Amerikancı Kürt Devletinin kurulma-
sıdır.

BOP haritası ve pro esi adım adım ha-
yata geçiriliyor. Emperyalistler, “Özgürlük 
götürüyoruz” yalanıyla önce Irak’a, sonra 

ibya’ya saldırmış, bu ülkelerin mevcut 
iktidarlarını devirmiş ve önderlerini katlet-
miştir. Bugün Irak’ı 3’e bölmüş durumda-
lar.

ibya, aşiret devletçiklerine bölünmüş 
ve iç savaşın içinde kıvranmaktadır.

Sonraki hedefleri Suriye olmuştur. Fa-
kat Suriye Halkının Beşşar Esad’ı yalnız 
bırakmaması, usya, Çin ve İran’ın Suri-
ye’den ve Esad Yönetiminden yana tutum-
larından dolayı her ne kadar bugün Suriye 

ilen Baas, Cihatçılar ve Kürtlerin bulun-
duğu bölgeler olarak üçe ayrılmışsa da  
Suriye’de istediklerini tam olarak hayata 
geçiremediler. 

Emperyalizm, bugün Suriye’ye müda-
halesini, IŞİD’i yok etme yalanıyla devam 
ettiriyor. Oysa ABD Emperyalistlerinin 
Sovyetlere karşı geliştirdikleri “Yeşil Ku-
şak Pro esi” kapsamında şeriatçı gruplar 
hortlatılmış, bir araya getirilmiş, nanse 

edilmiş ve ülkelere yerleştirilmiştir. Dün 
El Kaide’yi, Taliban’ı nanse eden, pa-
lazlandıran ABD’dir; bugün El- usra’yı, 
ÖSO’yu, IŞİD’i yaratan, nanse eden de 
aynı ABD’dir.

Irak’ta, ibya’da ve kısmen Suriye’de 
hayata geçirdiler emellerini emperyalist-
ler. Ve yüzlerini ülkemize çevirdiler. Dün 

eyhanlı’da, Diyabakır’da, Suruç’ta, An-
kara’da patlayan bombalar BOP’un bom-
balarıdır. Yani ABD Emperyalistlerinin 
CIA’nın ve onun yerli işbirlikçileri AKP ve 
MİT’in bombalarıdır.

Dün insan hakları savunucusu Tahir 
Elçi’yi katledenler, aynı pro enin, Türki-
ye’nin Suriyeleştirilmesinin tetikçileridir. 

e yazık ki Kürt ve Türk Halkları arasında-
ki kadim bağlar onlarca yara aldı, özellikle 
son 1  yıldır. Biz yıllardır Türkiye’nin Su-
riyeleştirilmeye doğru hızla itildiğini söy-
lüyoruz. Kürt ve Türk Halklarının gerçek 
kurtuluşunun ancak gerçek anlamda kar-
deşliğe dayalı emokratik Halk İktida-
rında mümkün olduğunu söylüyoruz.

Ve biliyoruz ki: “Bugün Katil A B 
Ortadoğu’dan defol diyemeyen her siya-
si ya ga ldir ya hain ”

Peki HKP eyhler, Müneccimler ve 
Erenler örgütü müdür

On yıllardır bütün öngörüleri neden 
gerçekleşmiştir

Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi: “Em-
eryalizmi, ancak onunla ölüm kalım 

derecesinde ve evrensel bir surette sonu-
na kadar çar ışan roletaryanın bilimi, 
yani Marksizm bize izah edebilir”, diyen 
Kıvılcımlı’nın teorik ve pratik mücadelesi-
ni sahiplenmiştir.

Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi, Bilim-
sel Sosyalizmi kendisine pro ektör edinmiş

Olayların bilimi, diyor Usta’mız. Başka 
hiçbir şey değil. Olayları doğru görmek ama 
yakıştırma sebeplerle değil, gerçek sebeplerle 
görmek, aralarındaki ilişki-çelişkiyi görmek, 
ne yöne doğru gelişeceklerini, ne gibi sonuç-
lara ulaşacaklarını önceden görmektir ve ona 
göre devrimci mücadele hattı oluşturmaktır 
devrimci teorinin, devrimci partinin görevi, 
devrimci bilincin görevi. Budur sosyalizm, 
Bilimcil Sosyalizm.

Genç yoldaşlarım ısrarla zamanımızın 
1,5 saati doldurduğunu söylüyorlar. Oysa ben 
onlara bir saat civarında bir konuşma yapaca-
ğım diye bir taahhütte bulunmuştum. Şimdi 
sözümü tutamamış oluyorum. Yani o bakım-
dan bu konuyu da bu kadarlık kessek, yeter 
değil mi yoldaşlar

“
Tayyipgiller sınır ihlalinden dolayı vur-

duk, diyor. Yahu Ege’de her gün kara suları 
ihlal ediliyor, öyle değil mi

Hani it dalaşı yapıyor Yunan ve Türk 
F16’ları, kimse kimseyi vurmuyor. Ayrıca 
birkaç tanesi Büyük Ada’dan daha büyük 
olan 16 tane Ege’deki ada, Yunanlılar tarafın-
dan işgal edildi. Gıkı çıktı mı Tayyipgiller’in

Hayır. Bir namuslu Subay bunu değerlen-
dirip yazı koydu Genelkurmay sitesine, Tay-

yipgiller’in emri ve baskısıyla siteden o yazı 
bile kaldırıldı, Genelkurmay sitesinden... Tık 
diyemediler.

Ve bizim Sahte Solcuların alkışladıkları 
Syriza ilk geldiğinde iktidara, hemen ertesi 
gün nereyi ziyaret etti Çipras’ın faşist savun-

ma bakanı
Bu yeni işgal edilmiş Ege adasını, adala-

rını ziyaret etti. Burada sadece Tayyipgiller 
vatana ihanet etmiş olmakla kalmıyor, Genel-
kurmayın o ATO’cu Generalleri de ihanet 
etmiş oluyorlar. Bu millet onlara o ünifor-

maları, törenlerde giysinler, Tayyipgiller’in, 
Amerikan Gül’lerinin önünde topuk vurup 
gerdan kırsınlar diye vermiyor. O karavana-
ları boşuna yesinler diye, göbek, ense büyüt-
sünler diye vermiyor. Vatan topraklarını ve 
bu milletin, bu halkın çıkarlarını korusunlar 
diye veriyor. O ATO’cu koftiden Generaller 
de bunun hesabını verecekler.

Şimdi kalkıyor us uçağını Amerika’nın 
emriyle yok sınır ihlali yapmış da vurup dü-
şürmüş oluyor. Sahtekârlık bu.

“( )

***
şçi Sınıfıyla bağı olan yegâne parti 

HKP, Türk ve Kürt Halklarını bu 
bataklıktan kurtaracaktır

Yoldaşlar,
Türkiye’yi de, Türk ve Kürt Halklarını 

da, insanlığı da bu çıkmazdan, bu bataklıktan 
kurtaracak olan yine sosyalistlerdir.

Kim
Biz gerçek sosyalistler. Sadece biz kurta-

rabiliriz.
asıl insanlığı Tarih boyunca hep İlkel 

Sosyalizm, Sovyetler Birliği yani Modern 
Sosyalizm korumuşsa, kurtarmışsa çıkmaz-

lardan, bugün de biz kurtarabiliriz ülkemizi, 
bölgemizi. Görev bize düşüyor o bakımdan. 
Yani o bakımdan; biz sosyalistiz ve sosya-
lizmden başka hiçbir şeyimiz yok, diyoruz. 
Görev bizim omuzlarımızın üstünde. Yani 
sosyalizm böylesine önemli bir şey insanlık 
için. İnsan olma-olmama ikilemini ortaya ko-
yuyor bu soru. Ya sosyalist olup gerçek insan 
olacağız, ya sosyalizme karşı olup insanlığa, 
insanlık davasına karşı olacağız, insanlıktan 
çıkacağız. Böylesine bir ikilemle karşı karşı-
yayız. Ülkemizi de, bölgemizi de bu bataklık-
tan sadece biz çıkaracağız, biz kurtaracağız 
halklarımızı. Her iki halkın da gerçek dostu 
sadece biziz.

PKK, PYD onlar sadece Kürt ağalarının, 
Kürt Tefeci-Bezirgânlarının, Kürt bur uvala-
rının temsilcisi. Onların çıkarlarına hizmet 
ediyorlar. O yüzden emperyalizmin yandaşı-
dırlar.

Bizler Kürt Halkının dostuyuz, Türk Hal-
kının dostuyuz, arkadaşlar. İki halkın da kar-
deşliğini ve gerçek anlamda eşitliğini, özgür-
lüğünü biz savunuyoruz sadece.q

HKP Savaşıyor... Hikmet Kıvılcımlı Yaşıyor...
Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 44’üncü ıldönümünde 2 9 Kasım 2  tarihinde stanbul altepe

ürkan aylan Kültür erkezinde er ekleştirilen Anma oplantısı’nda yapılan konuşmaları aynen yayımlıyoruz.



bir harekettir. 
Biz, dün olduğu gibi bugün de Kuva-

yimilliye Önderlerine ve değerlerine sahip 
çıkmaktan, Ortaçağcı Gericiliğe hayır de-
mekten, Kahrolsun ABD-AB Emperyaliz-
mi demekten, Katil ABD Ortadoğu’dan 
Defol demekten, Yaşasın Tam Bağımsız 
Türkiye demekten, Yaşasın Halkların Kar-
deşliği demekten, Yaşasın Türk-Kürt Halk 
Cumhuriyeti demekten vazgeçmeyeceğiz.

Hainlere tek sözümüz: mücadelemizdir.
Ga llere bir kez de buradan sesleniyo-

ruz; Herkes yanıldığını illa faşizmin zinda-
nında mı öğrenecek q

***
Naile Koç Yoldaş
“ Görev başında ömür merdiveninin 

son basamaklarına geldik. Kimsenin 
kara yahut mavi yahut yeşil, el  gözü 
için yaşamadık. Kimseden roletarya 
doğruluğu ve yoldaşlığı dışında hiçbir 
şey beklemedik. Kimsenin de bizden 
başka şey istemesine göz yummadık. 
Görev ya ıyorduk, muhallebi değil. Gö-
rev ya mada çok iyi biliyoruz  vurmak 
ta vardır, vurulmakta. He si vız gelir 
ve de gelmelidir” diyen Ustamız Hikmet 
Kıvılcımlı’nın yaşamı ve mücadelesini an-
latmak üzere Samandağ İlçe Başkanı’mız 
Nilgün Yuva’ya sözü veriyoruz.

Nil n Yu a Yoldaş:

Başeğmez bir Devrim 
Savaşçısıdır Hikmet Kıvılcımlı

Ülkemizin Suriyeleştirildiği,  Temmuz 
ayından bu yana Türk ve Kürt yüzlerce in-
sanımızı kaybettiğimiz bir felaket sürecin-
den geçiyoruz. AB-D Emperyalistlerinin, 
Türkiye ve dünya halkları üzerinde oy-

nadığı oyunlarla bölgemizi yangın yerine 
çevirdiği bir dönemde, Hikmet Kıvılcımlı 
Usta’mız gibi gerçek bir devrimci önderin 
teori ve pratik ışığı yolumuzu aydınlatma-
ya devam ediyor, edecek.

Bir devrimcinin, şartlar ne kadar olum-
suz olursa olsun, görevi değişmez. Onun 
görevi yine devrim yapmaktır. Her şartta, 
her yerde ve her zaman; bıkmadan, usan-
madan, taviz vermeden devrim için çalış-
maktır devrimcinin görevi. Şartlar yalnızca 
devrimci davranışın biçimini etkiler, özüne 
dokunamaz. İşte bunun böyle olduğunun 
en canlı örneği olan HİKMET KIVI CIM-

I, 1 1’de bedence aramızdan ayrıldı. 
Bedence aramızdan ayrıldı diyoruz, çün-
kü kendini insanlığın kurtuluş davasına 
adamış insanlar ölmezler. Onların düşün-
celeri ve pratikleriyle yarattıkları gelenek, 
bir sonraki kuşağa ve sonrasında kuşaktan 
kuşağa kesintisiz bir biçimde aktarılır. Ve 
bu süreç, insanlık, bu son hayvanlık kona-
ğından kurtuluncaya; insan, sınıfsız toplum 
konağında gerçek insan olana dek sürecek-
tir.

Peki kimdir Hikmet Kıvılcımlı?
1 0 ’de Priştine’de doğan Usta’mız 

Hikmet Kıvılcımlı, bedence aramızdan ay-
rıldığı 11 Ekim 1 1  güne kadar geçen 
6  ya da düz bir söyleyişle 0 yıl bu yaşlı 
dünyamızda yaşadı. Eserleriyle karşılaştırı-
lacak olursa çok kısa denebilecek bu ömre; 
kendini bildiği günden başlayarak, tek bir 
saniye nöbet yerini terk etmemecesine sür-
dürdüğü büyük bir savaş sığdırdı.

O, “devrimci teori olmadan devrimci 
pratik olamaz” prensibini yaşam biçimine 
dönüştürmüş bir önderdir. O aynı zamanda 
devrimci pratik olmadan, yapılacak dev-
rimci teorinin, gerçekten devrimci teori 
olamayacağını; olsa olsa kürsü ötülgenliği 
olabileceğini unutmamış, ömür boyu bu tür 
hastalıklardan sakınabilmiş bir Usta’dır.

Henüz 1  yaşında henüz bıyığı terleme-
miş bir delikanlı iken gelip çatan, Osman-
lı İmparatorluğu’nun Birinci Emperyalist 
Evren Savaşı’ndaki yenilgisi O’nu tâ yüre-
ğinden yaralamıştır. Bu acıyla Kuvayimil-
liye’nin ilk kıvılcımlarını oluşturan hare-
ketlerin içine atıldı. Yörük Ali Efe Çetesine 
katılarak, Mustafa Kemal henüz Samsun’a 
çıkmadan işgalci Yunan Ordusu’na karşı 

silaha sarılarak, “Aydın Cephesinde” Ulu-
sal Kurtuluş Savaşı’nda yerini aldı. Cesa-
reti, yiğitliği ve önder kişiliğiyle bileğinin 
hakkıyla Köyceğiz Kuvayimilliye Askeri 
Komutanlığı’na tayin edildi.

Genç yaşında gözünü kırpmadan içine 
atıldığı Sosyal Savaş, O’nun ömür boyu 
fani bedeninin ruhunu oluşturacaktır. Kur-
tuluş Savaşı’yla şekillenmeye başlayan 
sosyal bilinci, O’nu daha Kurtuluş savaşı 
yıllarında Sosyalizme ulaştırır. Elde silah 
katıldığı ve Köyceğiz Kuvayimilliye Ko-
mutanı olduğu Birinci Kurtuluş Savaşı’n-
dan sonra kurulan Cumhuriyet idaresinin 
Tek Partili hükümetlerince, onlarca yıl 
cezalara çarptırıldığı yetmezmiş gibi, Çok 
Partili döneme geçildikten sonra da işken-
celi kovuşturmalara ve gün yüzü görmek-
sizin kaldığı hücreli mahpusluklara uğradı. 
En son 1  Mart Faşizmince idam cezasıyla 
arandı. Yarı derebeyi Türkiye’nin zindan-
larında toplam olarak ,5 yıl hapis yattı. 
Bu işin sadece bir yanı ve düzenden gel-
diği için de “hoş geldi sefa geldi” denerek 
karşılanan yanıydı. Öbür yanı ise, Marks 
Usta’ya yapılanlara taş çıkartırcasına çün-
kü bu topraklar Firavunlar, emrutlar di-
yarıdır. 6 bin yıllık sınıflı toplumun bütün 
rezillikleri olağandır bu topraklarda  yapı-
lanlardı. “Solcu”larca da iftiralara boğuldu.  
En ha ; “susuş kumkuması” idi. Ama 
Hikmet Kıvılcımlı, inançsızlığa, yılgınlı-
ğa, yenilgiye, kaçaklığa, kaçkınlığa hiçbir 
zaman prim vermedi. İnsanlığa, insanlığın 
kurtuluşu demek olan sosyalizme inancını, 
ne işkencehanelerde, ne de umutsuz yenil-
gi yıllarında bir an olsun kaybetmedi. Tıpkı 
her türlü gericilik şartlarında en ufak inanç 
kaybı göstermeyen Marks-Engels- enin 
Ustalar, Stalin, Dimitrov, Ho Şi Minh Yol-
daşlar gibi.

Hâkim sınıflar, Hikmet Kıvılcımlı’yı 
hapislere atmakla, ondan kurtulduklarını 
sanmışlardır. Fakat yanılmışlardır. Çünkü 
O, en az dövüşteki atılganlığı kadar, teo-
rik araştırmada sabırlı olmayı da bilmiştir. 

indan şartlarında bile, idmanlı bedeninin 
kendisine sunduğu ruh sağlığıyla, Mark-
sizm- eninizmi ve Türkiye’nin ori inali-
tesini incelemiştir. Engin dehasıyla Mark-
sizm- eninizmi yaratıcı bir şekilde kavra-
mış; Diyalektik metotla Marksizm- eni-
nizmi geliştirmiştir.

Hikmet Kıvılcımlı, araştırmak için ne-
reye elini atsa -ki araştırma alanları pek 
çoktu- o alanlara üstünkörü dokunmakla 
yetinmezdi. “İlkel Sosyalizmden Ka-

italizme ilk Geçiş  İngiltere”, “İlkel 
Sosyalizmden Ka italizme Son Geçiş  
a onya”, “To lum Biçimlerinin Gelişi-

mi”, “Osmanlı Tarihinin Maddesi” eser-
leriyle Antika Tarihin ve Antika Toplum-
ların açılımlarını yapmış, Sınıf tanımıyla 
Marks-Engels- enin’in yarım bıraktıkları-
nı tamamlamış, “ iyalektik Materyalizm 
Nedir ”, “Meta zik Sosyolo iler”, “Ber-
gsonizm” vb. eserleriyle Diyalektik ve Ta-
rihsel Materyalizm konusunu açmış ve ge-
liştirmiş, “ evrim Nedir ” anıt eseriyle, 
Ustaların çok büyük önem verdikleri Dev-
rim konusunu her işçi ve köylünün anlaya-
bileceği bir biçimde didaktik bir hale geti-
rerek, en özlü ve tam bir biçimde anlatmış, 
“Yol” adlı  ciltlik anıt eseriyle, Merkez 
Komitesi’nde yer aldığı gerçek TKP’nin 
ilk on yıllık tarihini ve içinde yaşadığı Top-
lumun ekonomisini-politikasını, sınıflarını, 
o sınıfların ilişki ve çelişkilerini, Türki-
ye’nin en önemli sorunlarından birisi olan 

lusal Sorunu, yani Kürt Sorunu’nu, bu-
gün hâlâ aşılamamış bir biçimde çözmüş, 
Gençliğin ve özellikle Ordu Gençliği’nin, 
daha genel söyleyişle ön Türklüğün Dev-
rimci Geleneğinin nereden kaynaklandı-
ğını ortaya çıkarmış, “Türkçenin Üreme 
Yolları ve il evrimciliğimiz” adlı ese-
riyle Türkçe konusunda ori inal çalışmalar 
yapmıştı. Ve Hikmet Kıvılcımlı, İşçi Sınıfı-
nın devrimci niteliğine öylesine inanırdı ki, 
söze; “başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere” 
diye başlamadan edemezdi.

Dövüş, O’nun yapıtaşıydı. Hikmet Kı-
vılcımlı seyrek görülmüş bir hırsla, azimle 
ve başarı ile dövüştü. 1 1 yılından itiba-
ren, kimi zaman değişik isimlerle; Kur-
tuluş Gazetesi’ne, Aydınlık Dergisi’ne, 
Bursalı Yoldaş’a, azife’ye, 1 50’li yıllar-
da Her Ay Dergisi’ne, Yeni İstanbul Ga-
zetesi’ne, atandaş Gazetesi’ne, 1 60’lı 
yıllarda İmece, Çaltı, Türk Solu, Aydın-
lık Dergilerine,  Sahibi ve Başyazarı oldu-
ğu Sosyalist Gazetesi’ne yazdığı yazılar, 
“Marksizm Kal azanları Kimlerdir ”, 
“Bay Tyonbee Tarih Bilimini Altüst Edi-
yor”, “Atma Avcıoğlu in Kardeşiyiz” 
“ yarmak İçin yanmalı, yanmak 
İçin yarmalı”, “ evrim Zorlaması e-
mokratik Zortlama” adlı polemikleri ve 
daha adını sayamadığımız onlarca, kimisi 
ori inal anıt eser ve bu eserlerinin hepsi-
nin pratiğinin yapıldığı, Türkiye Komünist 
Partisi’nin ilk “Gençlik Komitesi Başkanlı-
ğı”, Merkez Komite Üyeliği, Vatan Partisi 
Kuruculuğu ve Başkanlığı, İPSD Kurucu-
luğu

Kendi ülkesini, Türkiye’yi, anlama 

ve değiştirme isteği O’nu bugünkü Tür-
kiye’nin içinden çıktığı, daha doğrusu bir 
türlü çıkamadığı Osmanlı Toplumunu in-
celemeye götürmüştür. Osmanlıyı incele-
yince de O’nun Bizans ve İslam Medeni-
yetlerinde bir önesans olduğunu görmüş, 
böylece İslam ve Bizans Medeniyetlerini 
ve onların benzeri Antika Medeniyetleri 
incelemiş Tarih bilimine yepyeni çığırlar 
açmıştır. Kendisinin “Tarih Tezi” adını 
verdiği bu teziyle “Tarih evrim Sosya-
lizm”, “İlkel Sosyalizmden Ka italizme 
İlk Geçiş İngiltere”, “To lum Biçimleri-
nin Gelişimi” adlı kitaplarında, sağlığında 
yayınlanmıştır.  Mezopotamya’da ilk me-
deniyetin doğuşundan, Modern Çağa dek 
insanlığın başından geçenlerin kanunlarını 
bulmuştur. Bu teziyle hem Marksizm- eni-
nizme katkıda bulunmuş hem de başlangıç 
noktası olan Türkiye’nin sorunlarına bili-
min aydınlığını düşürmüş, çözüm yollarını 
koymuştur.

O’nun, Türkiye ori inalitesine yönelik 
en önemli tespitlerinden biri de, Türk Or-
dusu’nun ve Gençliğinin Devrimci Gelene-
ğidir. Türk Ordusu ve Türk Gençliği, Tür-
kiye’nin ilerici gidişinin, devrimlerinin hep 
motoru, vurucu gücü olmuşlardır. Bu özel-
liğin nereden geldiği sorusuna cevap bu-
lunmalıdır. Hikmet Kıvılcımlı, bu sorunu 
tahlil eder ve sonuca bağlar. Osmanlı Dev-
letini kuranlar 00 Aslandan oluşan “Kayı 
Boyu”ydu. Kayı Boyu ise henüz göçebelik 
konağında yaşayan Sınıfsız Toplum Orta 
Barbar  idi. İşte bu birbirini kardeş bilen, 
yalan nedir, korku nedir tanımayan insan-
lar, İslâm ve Bizans Medeniyetlerinin kör-
düğüm ettiği toprak ilişkilerini halk lehine 
çözerek, toprağın esiri olmuş serfleri ve kö-
leleri toprağa kavuşturuyor, bu medeniyet-
leri rönesansa uğratıyordu. Malda mülkte 
gözü olmayan Kayı Boyu Gazileri, İlbleri 
ise sadece toprağın işleyişini düzenleyen 
ve denetleyen Dirlikçiler oldular. Savaş 
zamanı atlarının sırtında cepheden cephe-
ye koşan özel mülkiyetten tiksinen Ülkücü 
savaşçılardı.

Ama Tarih hükmünü sürdürdü. irlik 
üzeni önce Kesim üzenine, daha sonra 

da Malikâneler ve bu gibi biçimlerle özel 
mülkiyete kardırıldı. Ama Türk Ordusu’n-
da ve Gençliğinde tâ Dirlik Düzeninden 
gelme Halkçı öz, Halk için davranma ülkü-
cülüğü öldürülemedi. O gelenekle davra-
nan Ordu Gençliği ve Aydın Gençlik, Tan-
zimat’tan beri her ilerici hareketin motoru, 
vurucu gücü oldular. Onlar, günümüzün 
Gazileri, İlbleri idiler.

Hikmet Kıvılcımlı el attığı en karmaşık 
konuları bile böylesine duruca teorileştire-
rek bilinçlerimize çıkmasını sağlamış, eş-
siz teorik hazineleri ve 50 yıllık pratiğiyle, 
Türkiye ve Dünya Halklarına ömrünü feda 
etmiş bir dava adamıdır. O Türkiye toprağı-
nın yetiştirdiği en büyük devrimci, Dünya 
Halklarının rehberidir. Yolumuzu aydınla-
tan bir pro ektördür. Türkiye Devrimi’nin 
Ustası’dır Hikmet Kıvılcımlı.

İnsanlığın alınyazısını; dününü, bugü-
nünü, yarınını bilimsel olarak çözümleyen 
Usta’ların öğrencileri olarak, Marks-En-
gels- enin’den sonra, 1 ’ten bu yana, 
Marksizm- eninizmin Dünyadaki dördün-
cü geliştiricisi Hikmet Kıvılcımlı’nın; sa-
vunucuları-devamcıları-geliştiricileri ola-
rak, Tarihin omuzlarımıza yüklediği büyük 
bir görevle karşı karşıyayız. Marks-Engels 
Usta’nın yükselttiği Bilimsel Sosyalizm 
bayrağını devralan, bayrağı hep daha yük-
seklere taşıyan, o bayrağı dünyanın ilk mu-
zaffer Proleter Devrimini gerçekleştirerek, 
Sovyetler Devletinin burçlarına diken e-
nin Usta’nın bedence aramızdan ayrıldığı 
1 ’ten itibaren o bayrağı devralan ve hep 
yükseklerde tutan Hikmet Kıvılcımlı’dan 
sonra, o bayrak bizim ellerimizde, bayrak 
Halkın Kurtuluş Partisi’nde, bayrak Kurtu-
luş Partililerde

erede bir Kurtuluş Partili varsa; köy-
de, şehirde, fabrikada, tarlada, okulda; 
Marks-Engels- enin-Hikmet Kıvılcım-
lı’nın bayrağı, insanlığın kurtuluşu bayrağı 
orada; Yükseklerde, Savaşıyor, Dalgalanı-
yor demektir

Bizim öncelikli olarak kavramamız 
ve ona uygun davranmamız gereken nok-
ta burasıdır. Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle 
birlikte esen gerici fırtınanın sonucu olarak 
hızla gerileyen, sağa savrulan, hiçbir bi-
limsel inancı kalmamış siyasi akımların at 
koşturduğu ülkemizde, Devrimi yapmak, 
Devrimi gerçekleştirmek, Tarihen bizle-
rin omuzlarına yüklenmiş bulunmaktadır. 
Çünkü dışımızdaki siyasi akımların hiçbi-
risinin önderi, teorik ve pratik olarak ayak-
ta kalamamıştır. Onların önderlerinin söz-
de teorileri ve pratikleri, yaşam karşısında 
sınanmış ve yenilmiştir. Tuzla buz olmuş-
tur. Oysa Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın 
1 0 yılından itibaren söylediği her söz, 
binlerce-milyonlarca kez kanıtlanmıştır, 
yaşam tarafından. Ve O’nun devamcıları 
olan biz Kurtuluş Partililerin geliştirdikleri 
teori ve pratik de bunu bir kez, bir kez, bir 
kez daha kanıtlamıştır.

Bir siyasi hareket olarak, bilinçli ve ira-

di olarak İşçi Sınıfı içerisinde gerçekleştir-
diğimiz eylemler; İşgal Grev irenişler 
bunun en canlı ve somut örnekleridir. Ger-
çekleştirdiğimiz eylemler, sıradan eylem-
ler değil; 1  Eylül Faşizminin karanlığını 
yırtan-parçalayan Aras Kargo İşgali gibi, 
“bu şartlarda İşçi Sınıfı örgütlenemez” 
dendiği bir dönemde gerçekleştirilen İzel-
man rgütlenmesi gibi, 6 bin işçiyle 1  
Eylül’den sonraki en büyük örgütlenme 
olan,  eylemlerdir. Coca Cola irenişi İş-
gali, Koç Migros Tansaş irenişi ve adı-
nı bile sayamayacağımız daha onlarca ör-
gütlenme, bunun yadsınamaz kanıtlarıdır. 
Ve şimdi, yeni mücadele alanımız, önümü-
zü bir güneş gibi açarak, bunu bir kez daha 
kanıtlayacaktır. Ve biz, buradan aldığımız 
hızla, Proletarya Partisini Yeniden Örgütle-
yip, Halk Kurtuluş Cephesini kurarak, Ta-
rihin bizim omuzlarımıza yüklediği görevi 
başaracağız.

aman gösterdi ki halkla buluştuğu-
muzda halkımız haklı ve inançlı akımımıza 
girecek.

Böylece, bu zalim, bu vahşi düzenin 
insanlarımıza çektirdiği acılar sona ere-
cek, insanlarımız; insanın insanı ezmediği 
ve sömürmediği, herkesin eşit ve kardeş 
olduğu sosyalist bir aile olarak yaşayacak-
lardır. Buna bizim inancımız tam olduğu 
gibi, Tarihimiz bu görevi başaracağımızın 
kanıtıdır.

Cumhuriyetin defterini dürmek isteyen 
emperyalistler ve onların işbirlikçi bezir-
gân sürüleri başaramayacaktır. Biz Kıvıl-

cımlı’nın düşünce kızları ve oğulları, sizin 
tüm alçak, aşağılık düzeninizin defterini 
düreceğiz. Atalarınız Vahdettin’ler, Abdül-
hamit’ler kaçacak yer bulabilmişlerdi. Biz 
İkinci Kurtuluş Savaşçıları size bunu yap-
ma şansı da vermeyeceğiz bilesiniz

Bir aileye doğarken, insan ne ailesini, 
ne kardeşlerini belirleme ve seçme inisiya-
ti ne sahip değildir. Ama yoldaşlıkta insan 
kendisi belirler yoldaşlarının kimler olaca-
ğını ve devrimci olmayı kendisi seçer. İşte 
ben de mücadele kardeşlerim, yoldaşlarım 
olarak Kurtuluş Partilileri seçtim.

Kıvılcımlı Usta’mızın düşünce kızı ol-
mayı seçmenin onurunu ve sevincini bir 
kez daha, bir kez daha yaşıyorum.

Şan olsun insanlık mücadelesi uğrunda 
bayrağı yere düşürmeyenlere.

Şan olsun devrim ustalarına ve onları 
en iyi anlayan önderlerimize.

 Kıvılcımlı Usta’mızın ve Kurtuluş Par-
tisi Önderlerimizin düşünce kızları olmak-
tan, onlarla yoldaş olmaktan bir kez daha 
onur duyuyorum.

Kıvılcımlı Yaşıyor Kurtuluş Partisi 
Savaşıyor

Kahrolsun AB  Em eryalizmi ve 
Yerli İşbirlikçileri, Yaşasın Sosyalizm

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi q
Konuşmaların devamı gelecek sayı-

mızda yayımlanacaktır.
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Değerli halkımız
Asgari Ücrete yapılan artış, her yıl ya-

pılan otomatik zamlar ve artan hayat pa-
halılığı karşısında devede kulak kalmak-
tadır. Oysa günümüzde  kişilik bir aile-
nin Yoksulluk Sınırı .51 , 5 lira olarak 
hesaplanmaktadır. Demek ki asgari ücret 
bundan düşük olamaz.

Onun için Partimiz, Asgari Ücre-
tin bugün için .51 , 5 lira olmasını 
savunmaktadır. Halkımızla birlikte ku-
racağımız Halkın İktidarında, yerli ve 
yabancı Parababalarının sömürü ve vur-
gunlarını ortadan kaldırdığımız zaman, 
bu rakamların daha da üstünde ücretler 
verilebilecektir. 

Değerli halkımız  
Bize bu sefalet ücretini reva gören-

lerin, yaşantısına bir bakın. Her biri en 
düşük 0 bin lira aylık gelire sahip. Ki-
minin serveti milyon dolarlarla ölçülüyor. 
Devlet olanaklarında yararlanmaları da 
cabası...

Parababalarının serveti çenemizi yo-
rar. İşte bunlar bizim kaç lokma ekmek 
yiyeceğimize karar veriyor.

Artık bu gidişe bir son vermenin za-
manı gelmiş ve geçmiş bulunuyor. Bunun 
için yapacağımız tek şey: Halkın İktida-
rını kurmaktır.

Değerli halkımız
Bu yaşananlar bizim için kader değil-

dir. Bunun nedeni, bir avuç yerli-yabancı 
Parababasının domuzuna örgütlü olması-
dır. Parlamento onların elinde oyuncak, 
bütün medya avuçlarının içinde, insan-
larımızı kafadan silahsızlandırmak için 
örgütledikleri tüm tarikatlar ve Kur’an 
kursları dur durak bilmeden çalışmakta. 
Kimin iktidar olup olmayacağına onlar 
karar veriyor. Bunlardan insanlık bekle-
mek ölü gözünden yaş ummaktır. 

Sizleri, bu insanlık dışı düzenden 
kurtulmak için, Halkın İktidarını kurmak 
için, bu uğurda her türlü mücadeleyi göze 
almış Halkın Kurtuluş Partisi saflarında 
birleşmeye, örgütlenmeye, mücadele et-
meye çağırıyoruz. 01.01. 016

rgütsüz Halk Köle Halktır  
rgütlü Halk Yenilmez  

HKP
zmir l Örgütü

Kurtuluş Yolu İzmir
Soma’da 301, Ermenek’te ise 1  ma-

den işçisinin ölümüyle sonuçlanan katli-
amların ardından HKP tarafından yapılan 
bir basın açıklamasında taşıdığı “Tayyi -
giller’in ıtratında  Hırsızlık, Katillik 
Halk üşmanlığı ar” yazılı döviz ne-
deniyle hakkında Cumhurbaşkanına ha-
karet ettiği gerekçesiyle dava açılan HKP 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Bay-
raklı İlçe Başkanı Yusuf Gencer’e 10 ay 
hapis cezası verildi. 

Karşıyaka Adliyesinde 1  Aralık 
015 tarihinde görülen duruşmada önce 1 

yıl hapis cezası kararı çıktı, ardından iyi 
hal nedeniyle ceza 10 aya düşürüldü.

Duruşma bitiminde Karşıyaka Adli-
yesi önünde bir basın açıklaması gerçek-
leştirildi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. 
Tacettin Çolak açıklamasında, Tayyi  
Erdoğan’ın to lumu sindirme, korkut-
ma, yıldırma araçlarından birisi olan 
Cumhurbaşkanına hakaret davaların-

dan biri daha Karşıyaka 9. Asliye Ceza 
Mahkemesinde sonuçlandı.

HKP MYK Üyesi ve aynı zamanda 
Bayraklı İlçe Başkanı Yusuf Gencer 
Arkadaşımız hakkında 301 Soma ve 1  
Ermenek maden işçisinin katledilmesi 
nedeniyle arti olarak ya ılan bir ba-
sın açıklamasında taşıdığı döviz nede-
niyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiği 
gerekçesiyle 1 yıl ha is cezası verildi.

Tayyi  Erdoğan bu sonuca sevine-
bilir. 1 00 civarında Cumhurbaşkanı’a 
hakaret suçu davasından biri olan bu 
dava Tayyi  Erdoğan’ı erken sevindi-
rebilir. Ama kendisinin ya mış olduğu 
haksızlıklara, hukuksuzluklara ve halk 
düşmanı olitikalarına her zaman kar-
şı duracağız. Her zaman onun karşı-
sında HKP olarak mücadele edeceğiz. 
Eninde sonunda Halkın Kurtuluş da-
vasını savunanlar kazanacaktır” dedi.

Açıklama “ avalar Bizi Yıldıra-
maz” sloganı eşliğinde sonlandırıldı.

2 ’nın lk ylemi HKP’den

Asgari Ücret=Azami Sefalet!

Baştara ı say a ’de

HKP MYK Üyesi’ne Cumhurbaşkanına 
Hakaretten Hapis Cezası
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13 yıldır iktidarda olan AKP ve onun 
büyük eis’i, ülkemizi sınırlarındaki bü-
tün komşularıyla kanlı bıçaklı hale getirdi. 
Devletler arasında düşmanlık tohumları 
ekmekle kalmadı o ülkelerin halklarıyla da 
aramıza yüzlerce yıl sürecek kan davaları 
soktu. Çünkü halklar, kendilerine yapılan 
düşmanlıkları, haksızlıkları kolay kolay 
unutmazlar. asıl dostluklar yüzlerce yıl 
sürerse ne yazık ki düşmanlıklar da sürer...

Dünyanın başhaydudu ABD, bir büyük 
amaç peşinde İkinci Emperyalist Paylaşım 
Savaşı’ndan bu yana. Yani İngiltere’nin 
ekonomice ve politikaca artık taşıyamaz 
olduğu Emperyalist Dünyanın andarmalı-
ğı görevini devraldığından bu yana.

edir bu amaç
Dünya Halklarını sömürebilmek, soya-

bilmek için o halkların ülkelerinin yeraltı 
ve yerüstü servetlerinin tamamını ele ge-
çirmek, onların zenginliklerini alıp kendi 

ülkesine ve diğer emperyalist devletlere 
götürüp gitmek istiyor. Bunun için de dün-
yayı “bin devletli” bir dünya haline getir-
mek istiyor. “Bin devletli” bir dünyada sa-
dece kendi ordusunun dünyaya hakimiyet 
sağlamasını istiyor. Diğer devletlerin or-
dularınınsa sadece kendi halklarını kontrol 
altında tutma işlevi görmesini istiyor, yani 
aynen bir site bekçisi durumuna düşürmek 
istiyor bu orduları.

Bu aşağılık amacına ulaşmak için de 
Sosyalist Kamp’ın varlığında geliştirdi-
ği, oluşturduğu “Yeşil Kuşak Pro esi”yle 
Sovyetler’i yumuşak alt karnından kuşat-
mak, Sovyetler Birliği’ne komşu ülkeleri 
Ortaçağcı iktidarlar eliyle yönetmek ve 
İslamı, ama Ilımlı İslamı ya da CIA-Pen-
tagon İslamını kullanarak, hem o ülkeleri 
hem de Sovyetler Birliği içinde bulunan 
Müslüman ülkeleri, halkları kendi ama-
cı doğrultusunda kandırmak, aldatmak ve 
kullanmak istiyordu. Sosyalist Kamp’ı yık-
mak, sosyalizmi yenmek istiyordu. İdeolo-
ice ve siyasetçe, ekenomice dünyanın tek 

gücü haline gelmek istiyordu.
ABD Emperyalistleri bu emellerine 

1 0’lı yılların başında kavuştular. Sosya-
list Kamp, ne yazık ki, çürümüş, ideolo i-
ce Marksist- enininst ilkeleri terk etmiş 
yöneticileri nedeniyle iskambilden şatolar 
gibi birbiri ardına devrildiler, yıkıldılar ve 
şimdilik Tarih sahnesinden çekildiler.

Küba, Kore Demokratik Halk Cumhu-
riyeti gibi birkaç ülke ise, insanlığın kur-
tuluşu yolundaki yürüyüşlerine kararlıca 
devam ettiler.

ABD, “Yeşil kuşak Pro esi”yle ana he-
de  doğrultusundaki ilk amacına ulaşmıştı. 
Şimdi sıra ikinci aşamaya, başta Sosyalist 
Kamp ülkeleri olmak üzere, çevre ülkeleri 
ve İslam ülkelerini atomlarına kadar parça-
lamaya gelmişti...

Bu yolda ilk adım Yugoslavya’da atıl-
dı. Ve bir tek devletten  devlet çıkartıldı. 
Gözleri kamaştı ABD Emperyalistlerinin; 
oluyordu bu iş, demek ki kararlıca devam 
etmeliydi...

O zaman yeni bir plan, pro e devreye 
sokuldu Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri 
için: “Büyük Ortadoğu Pro esi (BOP)” 
ya da daha geniş kapsamlı adıyla “Genişle-
tilmiş Ortadoğu Pro esi (GOP)”.

eydi bu Pro e’nin amacı
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Con-

doleezza Rice’in, ashington Post Gaze-
tesi’nin  Haziran 003 tarihli nüshasında 
söylediği gibi:

“ as’tan, Basra Körfezi’ne kadar, 
Türkiye de dahil, Ortadoğu’da  ülke-
nin sınır ve haritaları değişecek.”ti.

Birinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı’yla bir tek Arap Ulusu’nu  parçaya, 
devlete bölmüşlerdi. Şimdi o  devlet de 
atomlarına kadar parçalanmalı, yeni yeni 
devletçikler ortaya çıkartılmalıydı...

Bu yolda da ilk adım Afganistan’la atıl-
dı. El Kaide’nin 11 Eylül saldırıları bahane 
edilerek, Afganistan’daki bizzat kendile-
rinin yarattıkları, besleyip büyüttükleri ve 
Afganistan’daki Halkçı İktidarı devirmek-
te kullandıkları  Ortaçağcı iktidar, Taliban 
iktidarı yıkıldı, ABD Emperyalistleri, AB 
Emperyalistleri ve kullandıkları bizim gibi 

uydu ülkeler marifetiyle. Oluşturulan Ko-
alisyon, kurt dalamış sürüye çevirdi Afga-
nistan’ı.

Ardından sıra Ortadoğu’yu geldi. Ora-
da da ilk hedef, Irak’tı. İktidardaki BAAS 
ve lideri Saddam, Arap Ulusu’nun birliğini 
savunuyorlardı, bağırlarına sokulmuş İs-
rail kamasını çıkarıp atmak istiyorlardı ve 
siyah altın olan petrollerine sahip çıkmak 
istiyorlardı. Tamam, zaman zaman denge-
siz davranışları oluyor, kendilerine de hiz-
met ettiği dönemler olmuyor değildi ama 
güvenilmiyordu bu iktidara. Çünkü kendi 
çıkarlarına 1 0 derece zıt, karşıt o oranda 
da tehlikeli amaçları vardı yukarıda sıra-
ladıklarımız gibi. O zaman yıkılmalıydı 
Irak’taki iktidar, cezalandırılmalıydı halk-
lara gözdağı olacak şekilde Iraklı liderler.

Davrandılar. Kışkırttılar Irak’ı ve Irak, 
Kuveyt’e girdi Arap Birliği’ni sağlamak 
amacıyla.

Vay sen mi-
sin bu davranışı 
koyan: Hemen 
orada da bir Ko-
alisyon oluştu-
ruldu başta geri-
ci Arap ülkeleri 
olmak üzere bü-
tün emperyalist 
ülkelerin katıl-
dığı. Üstelik de 
BM şemsiyesi-
ni de üstlerine 
çektiler. aten 
Irak’ta Kitle 
İmha Silahla-
rı vardı ve bu 

silahların kullanılması önlenmeliydi in-
sanlığın çıkarı için. Bütün medya araçla-
rı devreye sokuldu ve inandırıldı halklar 
Irak’ta Kitle imha Silahı olduğu yalanına. 
Yalanına diyoruz çünkü bundan birkaç yıl 
önce başta ABD yöneticileri olmak üze-
re İngiliz Emperyalistleri de itiraf ettiler 
ki böyle silahlara sahip değildi Irak. Ama 
amaçlarına vasıl olmuşlar; Irak’taki yurtse-
ver, halksever, antiemperyalist BAAS ikti-
darını ve Saddam yönetimi devirmişlerdi. 
Kimini kurşunlarla öldürdüler, kimini baş-
ta Saddam olmak üzere asarak katlettiler. 
“Değmişti” yani söyledikleri yalanlara ve 
milyonlarca masum Iraklının ölmesine, sa-
kat kalmasına, ülkesinde ve dünya çapında 
mülteci, göçmen durumuna düşmesine ve 
ülkenin gerçekten paramparça olmasına...

Irak şu anda Sunni, Şii ve Kürt Bölgesi 
olarak ilen 3 parça, görünüşte merkezi bir 
hükümet ve parlamento olmasına rağmen.

Tamam, dediler, başarıyoruz: devam...
Tam bu aşamada beklemedikleri bir du-

rum ortaya çıktı: Ara  Baharı.
Tunus, Fas, Mısır, Kuveyt vb. bir dizi 

Arap ülkesinde halklar, kırk yıllık dikta-
törlüklere karşı tapayı attılar. Ayaklandılar. 
Devirdiler o iktidarları. Ama Örgütsüz ve 
Programsız oldukları için toplumlarını dö-
nüştüremediler. Yeni halkçı iktidarlar ku-
ramadılar. Ve zaman içinde AB-D Emper-
yalistleri kontrolü tekrar ele aldılar. Arap 
Baharı’nı olmamışa çevirdiler şimdilik. 
Ama o halklar, bir kez ayaklanmanın, isyan 
etmenin ve kazanmanın olanaklı olduğunu 
gördüler. Bilinçlerine kazıdılar o deneyi. 
Yani kısa vadede yenilmiş olsalar bile bü-
yük bir kazanım elde ettiler.

Sıra ibya’ya gelmişti. Orada da Kad-
da  Yönetimi vardı zikzakları da olsa an-
tiemperyalist bir çizgide olan ve yine esas 
olarak BAAS ideolo isini savunan.

ibya da çökertilmeli, Kadda  iktidar-
dan uzaklaştırılmalı ve ibya da parçalan-
malıydı atomlarına kadar.

Ve bu aşağılık amaçlarına ulaştılar 
AB-D Emperyalistleri. Kadda  insanlık 
dışı bir şekilde katledildi. ibya kim güç-
lüyse orada iktidarını ilan ettiği bir aşiretler 
devletine dönüştürüldü. Küçük küçük dev-
letçikler doğdu ibya’da. “Bin devletli” 
dünya amacı giderek yaklaşıyordu. Hele 
şu Ortadoğu’yu bir halletsinlerdi sıra Af-
rika’nın diğer ülkelerine ve atin Ameri-
ka’ya gelecekti...

Sıra Suriye’ye gelmişti bir direnç anıtı 
olarak duran. Orada da yurtsever, halkse-
ver, antiemperyalist Beşşar Esad yönetimi 
ve yine BAAS iktidarı vardı ve Irak’la aynı 
amaçları savunuyorlardı. aiktiler, halk az 
çok insani şartlarda yaşıyordu. En azından 
kimseye muhtaç değillerdi: e IMF’ye, ne 
Dünya Bankası’na ne de ATO’ya...

Suriye’ye, dünyada eşi az görülür bir 
biçimde saldırdılar. Yeni deney alanları 
olarak kullandılar Suriye’yi. Bir yandan 
yeni silahlarını denemek imkanı buldular, 
bir yandan da onlarca, yüzlerce Ortaçağcı 
örgütü saldılar Suriye Halkının üzerine. 
Kimin kime karşı savaştığı bile belli olmu-
yordu. Bugün dost olanlar, gerçek anlamda 
yarın, düşman oluyordu.  Tam kimin eli ki-
min cebinde belli değil durumundaydı Su-

riye. Sonuçta, onlarca, yüzlerce Ortaçağcı 
örgütün biri, El Kaide’den kopan IŞİD, 
baskın duruma geldi-getirildi AB-D Em-
peryalistleri ve bölgedeki gerici, uyduları, 
işbirlikçileri devletler tarafından.

Ve Suriye de ilen 3’e bölündü: Kürt 
bölgesi, IŞİD’in yönetimindeki bölge ve 
Beşşar Esad Yönetiminin olduğu bölge 
olarak.

Bereket burada bir direnç noktası oluş-
tu. Suriye’deki Sünniler, Aleviler, Şiiler, 
Hıristiyanlar vd. halkların büyük çoğun-
luğu Beşşar Esad yönetimini desteklediler 
ve merkezi hükümeti, iktidarı deviremedi 
AB-D Emperyalistleri. İran baştan itibaren 
yanındaydı Esad’ın. Ve sonra, yeni bir em-
peryalist güç olarak usya devreye girdi. 
Ve dolaylı olarak Çin...

AB-D Emperyalistleri burada ana 
amaçlarına, Beşşar Esad yönetimini devi-
rerek merkezi iktidarı yıkmak, liderlerini 
katlederek direnen halklara gözdağı verme 
amacına erişemedi, kavuşamadı şimdilik.

Ama orada yeni bir aşamaya ulaştı 
AB-D Emperyalistleri: Ortadoğu’da yeni 
bir İsrail, Müslüman İsrail yaratma hedef-
lerine çok yaklaştılar. Kürt bur uvaları ve 
feodallerini birleştirme yolunda bir hayli 
mesafe katettiler. Şimdilik bağımsız bir 
Kürdistan kurmadılar. Henüz onun şart-
ları oluşmadı. Sırada Türkiye ve İran var. 
Onları da hallettiklerinde “Bağımsız Kür-
distan”, yani “İkinci İsrail” devleti kuru-
lacak. Irak’ta onun nüvelerini oluşturdular. 
Kürt Federe bölgesini, Parlamentosunu 
kurdular. Onlar işliyor ve tecrübe kazanı-
yorlar, hazırlıklarını tamamlıyorlar.

Şimdi diyorlar ki AB-D Emperyalist-
leri: “Yugoslavya, Irak, ibya, Suriye... 
Sıra Sende Türkiye”.

Evet sırada Türkiye var ve son yaşa-
dığımız olaylara baktığımızda bu sürecin 
öyle böyle değil hızla mesafe katettiğini 
görüyoruz.

AB-D Emperyalistleri bütün bu sü-
reçlerde, olaylarda bizim satılmış, hain 
yöneticilerimizi kullandılar, onlar da bu 
kullanıma gönüllü olarak razı oldular. İk-
tidardaki AKP, bütün bu süreçlerin gönüllü 
taşeronu, maşası oldu. Onlar “Büyük ev-
let” olma, Bölgede “Oyun Kurucu” olma, 
“Bölgesel Güç” olma peşinde ya da ham 
hayalindeydiler. Irak’ta Musul’u alacak-
lar, Suriye’de am’daki tarihi Emeviye 
Camii’nde namaz kılacaklardı. Bu böl-
geleri tekrar, Osmanlı’da olduğu gibi, ele 
geçireceklerdi.

Onlar ne Tarihi okuyorlar, ne biliyorlar 
ne de anlıyorlardı.

Sadece Tarihi mi
Onlar bugünü de hiç mi hiç anlamı-

yorlardı. AB-D Emperyalistlerinin kardeş 
halklarla aramıza kan davaları soktukla-
rını görmüyorlardı, daha doğrusu Türkiye 
Halklarına ihanete varan bu görevi, üç ku-
ruşluk dünya menfaati ve makam hırsı yü-
zünden gönüllüce kabul ediyorlardı.. Öyle 
ya, onlar Bölge ideri olacaklardı... Bölge-
deki halklar onlara tabi olacak, onlara ba-
ğımlı olacaktı...

Öyle sandılar. Oysa santim santim ba-
taklığa saplandılar. Yaşadığımız son olay 
da bunun en somut göstergesi oldu.

Bildiğimiz gibi, Türk Ordusu’na bağlı 
askerler, Irak’ın Başika bölgesinde Irak as-
kerlerini eğitme amacıyla bulunuyorlardı.

Kime karşı
Sözde IŞİD’e karşı.
Ve bundan cesaret alarak, geçtiğimiz 

günlerde bu bölgedeki hem asker sayısı-
nı hem de askeri araçları, mühimmatları, 
silahları tanklar, toplar, havanlar vb.  ço-
ğalttılar. Burada bir üs kurma yolunda adım 
attılar.

Ama beklemedikleri bir şey oldu: Irak 
merkezi yönetimi bu girişime şiddetle kar-
şı çıktı. Ve eğer askerlerinizi, malzemenizi 
çekmezseniz sizi BM’ye şikâyet ederiz iş-
galci diye, dediler.

AKP Hükümeti bir anda şaşırdı. Bu da 
nereden çıkmıştı şimdi .. Oysa onlar Irak 
askerlerini eğitmiyor muydu  Bundan ha-
berleri yok muydu  ABD bu işten bilgili 
değil miydi ..

Ama Irak yönetimi geri adım atmadı ve 
gerçekten de BM’ye şikâyette bulundu.

İran şiddetle tepki gösterdi. Ve tabi  
usya da...

Hadi onlar neyse neydi. Ama ABD de 
Türk askerlerinin çekilmesini, hem de he-
men çekilmesini istedi.

e oluyordu
Bir anda şoka uğradı AKP Hükümeti. 

Ve Irak merkezi yönetimi, tüm bu güçler-
den aldığı cesaretle tepkisinin boyutunu 
şiddetlendirdi ve eğer çekilmezseniz askeri 
müdahalede bulanacağız, deyiverdi.

Bu süreçlerde, görünürde bir tek Irak 
Kürt Yönetimi, AKP Hükümetinin yanın-

da yer alıyor göründü. Barzani açıklamalar 
yaptı ki biz bu gelişmelerden haberdardık, 
yanlış bir şey yoktur, diye.

Ama sonuçça bir batağa girmiştik ve 
çırpındıkça batıyorduk...

Hani büyük devlettik, hangi bölge gü-
cüydük, hani bölgede oyun kurucuyduk ..

Geçiniz bunları bir kalem. AB-D Em-
peryalistleri bir anda işte böyle satıverirler 
adamı... Yeter ki kendi çıkarlarına uygun 
olsun yeni gelişmeler. Onlar sadece kendi 
emperyalist çıkarlarını hem de uzun vade-
li çıkarlarını düşünürler. Başkaca bir şeyi 
değil.

Haa, bu girişimin altında, yine AB-D 
Emperyalistlerinin çıkarları, beklentileri 
de yer almıştır, alıyordur. Hani Türk Or-
dusu’nu, Irak’ta ve Suriye’de önce IŞİD’e 
karşı, sonra Suriye’de Beşşar Esad Yöneti-
mine ve belki de günü geldiğinde Irak’taki 
Şii güçlere, İran’a karşı kullanmak amacı 
da yatıyor, gönlünden geçiyor olabilir. i-
tekim “Gölge CIA” Startfor rapor açıklıyor 
ki, Türkiye 016’da Suriye’de kara savaşı-
na girebilir, diye.

Yani bölgemizde her an her şey olabilir.
Kimin çıkarına
Elbette ki, şek şüphe yok ki ABD’nin, 

AB-D Emperyalistlerinin çıkarına.
Bakın bir yandan da Kürt illerimizde, 

“Hendek Savaşları” diyebileceğimiz, öyle 
adlandırılan bir süreç işliyor-işletiliyor. Ve 
bu politikalar, uygulamalar sonucu; hem 
Amerikancı Kürt Hareketi, hem de AKP 
iktidarı iki koldan, iki taraftan Türk ve Kürt 
Halkının arasındaki bin yıllık bağları çözü-

yorlar, koparıyorlar, kesip atıyorlar. Hızla 
kopuyor iki halk arasındaki o bin yıllık 
bağlar.

Bu kime hizmet eder
e Türk Halkına, ne Kürt Halkına. Sa-

dece AB-D Emperyalistlerinin çıkarlarına 
hizmet eder. 

Bu bakımlardan, bu iktidarın, AKP’nin 
halkımıza, halklarımıza verebileceği her-
hangi olumlu bir şey yoktur. e isterler 
bunu, ne de böyle bir irade gösterebilirler. 
İzin vermezler AB-D Emperyalistleri böyle 
bir şeye.

O bakımdan, görev biz gerçek devrim-
cilere düşüyor. Halkın Kurtuluş Partililere 
düşüyor.

Bölgemizdeki bu oyunları bozmak, 
AB-D Emperyalistlerinin bölgemizdeki 
halkları daha fazla kanatmasına, parçala-
masına, halkları birbirine düşman etmesine 
izin vermek istemiyorsak, görevlerimizi 
layıkıyla hem de an geçirmeksizin yerine 
getirmek zorundayız. Mücadelemizi sürek-
li yükseltmek, büyütmek ve mümkün olan 
en kısa sürede Demokratik Halk İktidarını 
kurmak zorundayız. Türk-Kürt Halk Cum-
huriyeti’ni kurmak zorundayız. Yoksa son 
veremeyiz iki kardeş halkın arasında oluş-
turulan düşmanlığa.

Bunu ülkemizde başka gören, bilen ve 
yapacak herhangi bir örgüt, lider, kişi yok. 
Onlar sadece bizde var.

Bu görevi, Tarihin omuzlarımıza yükle-
diği bu görevi mutlaka yerine getireceğiz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği q

Türkiye’yi düşürdükleri duruma bak!

Bu ne acı bir durumdur...
Bildiğimiz gibi dünya üzerinde 1 mil-

yar 00 milyon insan günlük bir dolarla 
geçinmeye çalışıyor.

Buna karşılık Holly ood ünlülerinden 
birisi, bugünkü 30 Aralık tarihli  Milliyet 
Gazetesi’nin haberine göre, 0 bin T ’ye 
sadece bir akşam yemeği yemiş.

Dünya üzerinde sınai ürünlerin   
sini nüfusun  5 i tüketiyor.

Dünyada yüz milyonlarca insan sağlık 
hizmetlerine ya hiç erişemiyor ya da çok 
az erişiyor.

Bu tür çelişkilere, uçurumlara hayatın 
her alanından örnek verilebilir. Biz buna 
yeni bir örnek vermek istiyoruz.

5 Aralık tarihli Hürriyet Gazete-
si’nin 6’ncı sayfasında bir haber başlığı: 
“Yılbaşı elektriği yutuyor”

Olay şu:
“ AB  Ener i Bakanlığı’nın ya tığı 

araştırmaya göre, Amerikalılar her yıl 
Noel döneminde ışıklı süslemelere yak-
laşık .  milyar kilovat saat elektrik 
harcıyor. Bu rakam, AB ’nin to lam 
elektrik tüketiminin yüzde 0.0 ’sini 
oluşturu”yormuş.

Bu rakamlar kimi ülkelerin yıllık tü-
ketiminden fazlaymış. Örneğin yıllık 
olarak: “(...) El Salvador yılda 5.35, Eti-
yo ya 5.3, Ne al 3. , Kamboçya ise 

3.0  milyar kilovat saat elektrik tüke-
tiyor”muş...

iye böyle  Bu adaletsizliğin, eşitsiz-
liğin sebebi ne

İçinde yaşadığımız kapitalist-emper-
yalist sistem.

İnsanın insanı ezdiği, sömürdüğü, yük 
hayvanı yerine koyduğu bu düzende, bir 
yanda dünya üzerindeki varlıkların nere-
deyse yüzde 0’ını elinde tutan bir avuç 
azınlık Finans-Kapitalist, diğer yanda 
varlığıyla yokluğu belirsiz milyarlarca 
insan...

Savaşlar, kıtlıklar, açlıklar, yokluklar, 
yoksulluklar, ölümler, zulümler dünya-
sında yaşıyoruz. Yeter ki o bir avuç Fi-
nans-Kapitalist zenginliklerine zengin-
likler katsınlar, dünyanın nimetlerinden 
fazlasıyla yararlansınlar, diye.

Ama bu böyle gitmez. Gitmemeli. İn-
sanlar, Halklar bu zalim düzenleri yıkma-
lı, yerine halk iktidarlarını geçirmelidir.

Bunun için de başta bizlerin çok çalış-
ması gerekmektedir. Halklarımızı uyan-
dırmak, bilinçlendirmek ve mücadeleye 
girmelerini sağlamak zorundayız. Onları 
örgütlemek zorundayız.

Bu görev biz gerçek devrimcilerin 
omuzlarındadır. Bu görevimizi en kısa 
sürede yerine getirerek halklarımızın, 
halkların çektikleri acılara son vermek 
zorundayız.

Bu görevimizi mutlaka yerine getire-
ceğiz.q

Adana Seyhan PTT’de taşeron cehen-
neminde çalışırken sendikamızda örgüt-
lenen sendikamız üyesi  işçi kardeşimiz 
3 günden beri işi, ekmeği, onuru, sendi-

ka hakkı için direniyor.
Seyhan PTT’de taşeronda çalışan işçi 

kardeşlerimizin geçtiğimiz yıllarda bazı 
dönemlerde aylık ücretlerinin ya öden-
mediği ya da eksik ödendiği, şikâyetle-
rimiz üzerine Çalışma Bakanlığı Müfet-
tişleri tarafından tespit edildi. Ve işveren 
tarafından ödenmeyen ücretler ödendi. 
Taşeronda çalışan sendikamızda örgütlü 
işçi kardeşle-
rimiz, işyerin-
de key liğe, 
hukuksuzluğa 
karşı mücadele 
ettiler.

PTT Başmü-
dürlüğü ve taşe-
ron temsilcile-
ri, karşılarında 
D İ S K a k l i -
yat-İş’te örgütlü işçiyi hazmedemediler. 
Onlar, örgütsüz, sendikasız her türlü key-

liğe, hukuksuzluğa ses çıkarmayan işçi 
istiyordu. 

Bundan dolayı da  işçi kardeşimiz 
tamamen key  bir şekilde işten çıkartıldı. 
Ve 3 gün önce işyeri önünde başlayan 
işçi kıyımına, taşeron cehennemine karşı 
Direnişimiz devam ediyor. PTT işvereni 
baskı ile üyelerimizi sendikamızdan is-
tifaya zorluyor ve Taşeron işçilerine sarı 
sendikaları dayatıyor.

İşyerindeki key liğe, hukuksuzluğa 
karşı işe geri dönmek amacıyla başlatmış 
olduğumuz direnişimizde binlerce imza 
topladık. Sendikamızın diğer işyerlerin-
deki üyelerimizin ve sendikaların, halk 
örgütlerinin dayanışmaları devam ediyor. 

01 ’ya ireniş Alanında Giriyo-
ruz.

Direnişimizle dayanışmada bulunan 
işçi kardeşlerimizin, sendikaların, halk 
örgütlerinin, Adana Halkının yeni yılları-
nı kutluyoruz.

016 yılı aynı zamanda Direnişimizi 

kazandığımız yıl olacaktır.  31.1 . 015

PTT’de Taşeron Cehennemine, İşçi 
Kıyımına Son

Yaşasın PTT irenişimiz
rgütsüz İşçi Köle İşçidir
rgütlü İşçi Yenilmez

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
Yaşasın İSK Yaşasın Nakliyat İş

akliyat ş Sendikası 
Genel Merkezi

srafa bak...

akliyat-İş’ten:
Selam Olsun ’yı Direniş alanında 
karşılayan Yiğit PTT Direnişçilerine
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Buydu Küba Devrimi’nin ağızdan ağı-
za yayılan sloganı. Bu sözün sahibi ise 
K üba D evr imi’ nin Ö nderi idel Castro.

Olmaz, yapılamaz denileni yapmıştı 
Fidel ve Yoldaşları. ABD’nin, arka bahçe-
miz, dediği Küba’da Sosyalizmi kurmuş, 
emperyalizmin anavatanının başucunda, 
emperyalizme karşı kızıl bir bayrak kaldır-
mışlardı Küba’da. Bu tabi  
ki sadece Fidel’in düşünce-
si değildi. Onunla birlikte 
savaşan ve onunla birlikte 
ölümü göze alan başta Che, 
Raul ve  Camilo Yoldaşlar 
olmak üzere vatanlarının 
bağımsızlığına ve sosya-
lizme inanmış büyük halk 
kitlelerinin de düşüncesi ve 
hayaliydi. Hatta onlardan 
çok önce ose Marti’ nin 
hayaliydi bu özgürlük ve 
eşitlik aşkı. Ve hepsinin 
amacı aynı idi: Ya zgür 

atan, Ya lüm
Coğra  Keşifler’in baş-

laması ve Amerika Kıta-
sı’nın keşfedilmesi ile bir-
likte başlayan sömürgecilik 
yarışından Küba da payına 
düşeni almıştı. 1  yılında 
Kristof Kolomb tarafın-
dan keşfedilen bu topraklar 
aynı yıl İspanyol toprağı 
ilan edildi. İlk yerleşimlerin 
kurulmaya başlandığı 1511 
yılından, ose Marti’nin 
İspanyol sömürgeciliğine 
karşı 1 5 yılında başlattığı 
savaşa dek tam 3  yıl bo-
yunca İspanyol sömürgesi 
olarak kaldı Küba.

1 5 yılına gelince, 
daha sonra Küba’nın ku-
rucusu ilan edilecek olan 
ose Marti artık daha fazla 

ülkesinin sömürülmesine 
dayanamamış ve İspan-
yol sömürgecilerine karşı 
savaş başlatmıştır. İspan-
yol sömürgecilerine karşı 
başlattığı bu savaşlardan birinde hayatını 
kaybedecek olan ose Marti kendisinden 
sonra yapılan devrimlere de yol göstermiş, 
aydınlık bir yol çizmiştir.

1  yılında ABD, İspanya’ya savaş 
açarak onları yenmiş ve Küba topraklarını 
artık kendi arka bahçesi olarak kullanmaya 
başlamıştır.

ABD, 1 33 yılında eli kanlı faşist dik-
tatör ulgencia Batista’yı kendi uşağı ola-
rak ülke yönetimine getirmiş, Fidel Cast-
ro ve Yoldaşlarının 1 5  yılında Küba’yı 
kurtarmasına kadar da ülkeyi diktatörlükle 
yönettirmişlerdir o faşist katile.

1 53 yılına gelindiğinde ise daha önce 
adı duyulmamış bir adam ve az sayıda as-
ker, diktatörlüğe karşı bir savaş başlatmış 
ve ileride gerçekleşecek olan Küba Dev-

rimi’nin işaret şeğini ateşlemişlerdir. 
Moncado Kışlası’na yapılan fakat başarı-
sız olan bu girişimden sonra mahkemeye 
çıkartılan idel Castro (ve Yoldaşları) 
“Tarih Beni Beraat Ettirecektir” adlı, 
diktatörlüğü teşhir eden, devrimci savun-
manın en görkemli örneklerinden biri olan 
savunmalarını yapmış ve yapılan sözde 

yargılamada da belli bir süre hapis cezası 
almışlardır. Hapisten çıktıktan sonra kal-
dıkları işe hiç vakit kaybetmeden ve bütün 
benlikleriyle yeniden başlamışlardır Fidel 
ve Yoldaşları.

1 55 yılında “  Temmuz Hareketi” 
ile yeniden ve daha güçlü bir şekilde sa-
vaşı başlatan Fidel ve Yoldaşları, en başta 
başlattıkları gerilla hareketini halkın içine 
ve şehirlere yayabilmiş ve en sonunda, 1 
Ocak 1959 tarihinde diktatör Batista’yı ve 
ülkelerine yerleşmiş olan AB-D Emperya-
listlerini vatanlarından söküp atmışlardır.

an olsun idel’e, an olsun Che’ye, 
Camilo’ya, Raul’a ve an olsun Küba 
Halkına

Ve onlar, başta Fidel, Che, Camilo, 

aul olmak üzere Küba Halkıyla omuz 
omuza vererek, vatanlarını dünyanın en 
gelişkin ülkeleri seviyesine çıkartmak için 
çalışmışlardır ABD’nin uyguladığı acıma-
sız ablukaya rağmen; Sosyalist Kamp’ın 
yıkılıp yalnız kalmalarına rağmen...

Ve bugün Küba eğitimde, sağlıkta dün-
yanın en ileri ülkelerinden birisidir. Okur-
yazarlık oranı yüzde yüzdür. Bebek ölüm 
oranları dünyanın en düşük oranlarından 
birisidir. Sağlık ve Eğitim tümüyle para-

sızdır.
Kübalı doktorlar, öğret-

menler ve diğer biliminsanları 
başta atin Amerika ve Afrika 
ülkeleri olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesine karşılıksız yar-
dım etmektedirler.

Ve Küba insanları dünya-
nın en mutlu, en huzurlu in-
sanlarıdır.

Ne mutlu Küba Halkına
Ve bizler de yani Türk ve 

Kürt Halklarının gerçek dev-
rimcileri olan Kurtuluş Par-
tililer de; aynı Küba’da Fidel 
ve Yoldaşlarının yaptığı gibi, 
öncelikli olarak başımıza dik-
tatör kesilen AKP’nin eis’ini, 
ardında da ülkemizi IMF’si 
ile ATO’su ile bil il kurdu-
ğu askeri üsleri ile işgal altı-
na almış AB-D Emperyalist 
haydutlarını başta ülkemizden 
ve daha sonra bölgemiz Orta-
doğu’dan ve nihayetinde tüm 
Dünya’dan, sanki kansere se-
bep olan kötü huylu bir kitleyi 
vücudumuzdan söküp atıyor-
muşçasına, bu topraklara ve 
Dünya’ya bir daha gelmemek 
üzere söküp atacağız.

Fidel ve Yoldaşları nasıl 
kendi ülkeleri için en ideal, 
en doğru mücadele strate i-
lerini ve taktiklerini uygula-
yarak emperyalistleri ve yerli 
işbirlikçilerini ülkelerinden 
def ettiyse, biz de bu ülkenin 
sınıf ilişki ve çelişkilerini en 
iyi tahlil eden Gerçek Devrim-
ciler olarak, Halkın Kurtuluş 

Partililer olarak halkımızı bu zulümden 
kurtaracağız. Türkiye Devrimi’nin Önde-
ri Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın sözlerine 
her başladığında söylediği gibi, başta İşçi 
Sınıfımız gelmek üzere çalışan, üreten, 
emeğiyle geçinen, ezilen, sömürülen tüm 
halk kitlelerini birleştireceğiz, örgütleye-
ceğiz, ordulaştıracağız. Demokratik Halk 
İktidarımızı kurup halkların gözbebeği 
Sosyalizme ulaştıracağız toplumumuzu.

Buna inancımız tamdır  31.1 . 015
Ya zgür atan Ya lüm
Kahrolsun Em eryalizm, Yaşasın 

Sosyalizm
Yaşasın Küba evrimi

H K P  G en el  M er k ezi

K üba evrimi, insanlığın baş 
düşmanı olan AB-D Emperya-
listlerine 5  yıldır meydan oku-

yor. Sosyalizm bayrağını 5  yıldır dalga-
landıran Küba’nın, Eski Devlet Başkanı 
Komutan idel Castro, sosyalizmin de-
vamlılığı ve güçlü kılınması için eğitimli 
ve örgütlü bir topluma ihtiyaç olduğunu 
görmüştü. Fidel Yoldaş, devrimden he-
men sonra ülkede eğitim seferberliği 
başlattı. Batista döneminden kalan bütün 
gerici okul yönetimleri feshedildi. Oku-
ma-yazma bilmeyen, okuldan ve eğitim-
den mahrum kalmış, hem kırsaldaki hem 
de kentteki Kübalıları okuryazar yapabil-
mek için, on binlerce gönüllü Kübalı ile 
birlikte girişilen mücadele sonuç verdi. 
Ve devrimden önce okuma-yazma bilme-
yenlerin oranı  3,6 iken, devrimden 
sonra yapılan seferberlik sonucu bu oran 
keskin bir düşüşle  3, ’a indi. 1 6  yılı 
Ocak ayı sonlarında, Fidel Castro, ose 
Marti evrim Meydanı’ nda “Tamam-
ladık ” diye neşeli sloganlar atan 300 bin 
kişinin karşısında, kampanyanın başarı-
sını ve Küba’nın cehaletten arındırılmış 
bir ülke olduğunu ilan etti. Ve o gün;  
Aralık tarihi, lusal Eğitim Günü olarak 
ilan edildi.

Küba, devrimden sonra neden mi ilk 
iş olarak eğitime el attı

Bunu Fidel Yoldaş şu şekilde açıklar:
“Bugün olitikacılar, halkın cehalet 

içinde kalmasıyla ilgileniyorlar, çünkü 
cahil bir halk, fanatizm ve önyargı eki-
cilerinin, ka italizmden çıkarı olanla-
rın en iyi mütte ki ve ilerlemenin en 

büyük düşmanıdır”. (Komutan Fidel 
Castro uz,  Mayıs 1 5

Küba Anayasası, “Herkesin eğitim 
hakkı vardır” ve  “ Herkes her düzeyde 

arasız eğitim alma hakkına sahi tir”, 
der.

Çünkü insanın en temel haklarından 
biri de eğitim hakkıdır. Küba’da yani 
sosyalizmde, eğitim herkese eşit ve  üc-
retsizdir. Küba Devleti, 1  yıllık ilk ve 
ortaöğretim programını bitiren herkese 
üniversite eğitimi alma hakkını garanti 
eder. Üniversite okunan dönemde eğitim 

araçları, yurt, servis, yemek ücretsizdir 
ve her öğrenciye burs verilir.

Sosyalizm, insanın üzerindeki mad-
di-manevi sömürüyü kaldırmayı hedefler 
ve toplumdaki insanları kolektif çalışan 
özgür bireylere dönüştürür. Sosyalist 
eğitim bu dönüşümün ilk halkasıdır. Sos-
yalist eğitim gerçek anlamda bilimsel 
eğitim demektir. Eğitim kurumlarının 
özerk olması, eğitimin eşit, parasız, laik, 
bilimsel, anadilde olması ancak sosya-
lizmle mümkündür. Toplum ancak bu 
şekilde bir eğitimden geçirilirse ileriye 
doğru gidebilir.

Bizim ülkemiz gibi kapitalizme geç 
girmiş ülkelerde ise eğitim neredeyse ta-
mamen paralı ve Modern ve Antika gerici 
hâkim sınıfların ideolo isi doğrultusunda 
yürütülür. Yaklaşık 0 yıldır Finans-Ka-
pital Tefeci-Bezirgân ittifakıyla oluş-
turulan iktidarların yönettiği ülkemizde 
laik eğitim ise artık sadece hayaldir. Em-
peryalistler,  kendi ülkelerindeki eğitimin 

laik ve bilimsel olmasına özen gösterir-
ler. Çünkü bu tekniği ilerletir. Ve emper-
yalistler, bu tekniği diğer geri kalmış ül-
keleri sömürebilmek için kullanırlar. Sö-
mürdüğü ülkenin eğitim sisteminin geri 
bıraktırılması, teknik olarak o ülkenin 
ilerlememesi, emperyalizmin kuralların-
dandır. İşte bu yüzden ülkemizde, AB-D 
Emperyalistleri tarafından iktidara geti-
rilmiş bütün partiler, eğitimi adım adım 
gericileştirdi, bilimsellikten uzaklaştırıp 
paralı hale getirdi. Bunun içindir ki tek-
nik, sanayi ve ekonomik olarak tamamıy-
la dışa bağımlı bir hale geldik.

Bilim kurumu olması gereken üniver-
sitelerimiz, çoktan gerici yönetimlerle, 
müfredatlarla başları tutulmuş ve birer ti-
carethaneye dönüştürülmüş durumdadır-
lar. 13 yıllık Ortaçağcı AKP İktidarı, bu 
dönüşümü artık son haddine getirmiştir. 
Bütün üniversite yönetimleri, onlar tara-
fından belirlenmektedir. İlerici, devrimci 
öğrencilerin eylemlilikleri her adımda 
engellenmekte ve gerici üniversite yöne-
timleri, Ortaçağcı derneklerin okullarda-
ki faaliyetlerini destekleyerek, örgütlen-
melerine yardımcı olmaktadır.

Bizler, Ortaçağcı gericilikle mücade-
le ederken; Küba, ABD ablukası altında 
ve zor şartlarda birçok şey başardı. Sos-
yalizmi zafere ulaştıran Küba önderliği, 
yaptığı ileri hamleleri ile bugün tıp ala-
nında da dünyanın birçok ülkesinden kat 
kat ileri bir seviyededir. AB Emperya-
listlerinin yüzyıllarca sömürüsü altında 
yaşamış Afrika ülkelerine, gönüllü olarak 
her sene yüzlerce, binlerce Kübalı doktor 

gitmektedir. Fakir Afrika Halklarına üc-
retsiz sağlık hizmeti vermektedir Kübalı 
doktorlar. Sosyalizmin yüceliğini, insan-
cıllığını tüm Küba Halkının, bilincinde 
ve pratiğinde görmek mümkündür.

Küba Halkı, baştan aşağı örgütlü bir 
toplumdur artık. Mahallelerden köyle-
re, okullardan kentlere kadar örgütlü bir 
halk vardır artık karşımızda. Bunu büyük 
ölçüde devrimin hemen sonrasında girişi-
len eğitim seferberliği sağlamıştır. Fidel, 
bir konuşmasında şöyle bahseder bu ko-
nudan:

“Burada köy-
lülere sadece silah 
kullanma öğretil-
miyor, aksine on-
lara kalem tutma 
ve kita  okuma öğ-
retiliyor. nceden 
güçsüz ve cahildi-
ler  daha önce eller 
boş, eller silahsız, 
zihinler eğitimsiz-
di  Bugün, zihinleri 
ve kolları silahlan-
dırdık ”

K üba D evr i-
mi’ni önümüze 

alarak bizler de diyoruz ki; Kurtuluş 
Partisi Gençliği olarak bulunduğumuz 
üniversitelerde, ülkemizi Yeni Sevr’ e 
ve Ortaçağ karanlığına götürmek iste-
yen AB-D Emperyalistlerine ve işbirlik-
çilerine karşı mücadele etmeye devam 
edeceğiz. aik, demokratik, bilimsel, 

arasız ve anadilde eğitim isteğimizden 
asla vazgeçmeyeceğiz. Vatanımızı AB-D 
Emperyalistlerinden, yerli satılmışlardan 
temizleyecek ve Demokratik Halk Dev-
rimi’ni başaracağız. İşte o zaman gerçek 
“ emokratik Halk Üniversiteleri” ile 
halkımız, bilime sınırsızca ve parasız ola-
rak kavuşacaktır.

Yaşasın Parasız, emokratik, Bi-
limsel, aik ve Anadilde Eğitim

Yaşasın emokratik Halk Üniversi-
teleri Mücadelemiz

Kurtuluş Partisi Gençliği

Dost acı söyler. Dün de... Bugün de...
Venezuela’da 6 Aralık tarihinde yapı-

lan milletvekilliği seçimlerini karşıdevrim 
cephesi kazandı.

Chavez’in başlattığı devrim yeni bir 
sınavla karşı karşıya. Ya Başkan Maduro 
yeni atılımlarla devrimi geliştirip karşıdev-
rimi püskürtecek ya da karşıdevrim daha da 
güçlenerek gelecek. Devrim-karşıdevrim 
diyalektiğinde orta yol yoktur. Hayat Vene-
zuelalı devrimcilere bunu dayatacaktır.

Chavez’in ve devamcısı olan Ma-
duro’nun en büyük zaafları da bu noktada 
olmuş; devrimin ölümü demek olan barış-
çıl ve zamana yayılmış bir gidişi benimse-
mişlerdir. Bu tutum karşıdevrimin ekmeği-
ne yağ sürmek anlamına gelmiştir. 

Venezuela’da Yiğit Yoldaş Chavez 
ve devamcısı Maduro baştan beri Mark-
sist- eninist Devrim anlayışıyla davran-
mamışlardır. Marksizm- eninizm, dünya 
devrimlerinden çıkarılan derslerle geliştir-
diği tezinde şu tespiti yapar: evrimlerle 
oyun oynanmaz.

Fakat Venezuela devrimcileri ne yazık 
ki bu yalın gerçekliği bilince çıkaramadı-
lar. Bu can alıcı gerçeği göz ardı etmeleri 
bu hazin sonucu getirdi. Yaşanan bu acı 
durum, Devrim Ustalarının tezlerinin ne 
kadar hayat memat meselesi olduğunu bir 
kez daha kanıtladı. Yani Parababalarının si-
yasi ve ekonomik egemenliğine derhal son 
vermez ve geriye gidiş ihtimalini bertaraf 
etmek için onlarla kararlı ve süreğen bir 
biçimde ve hiç taviz vermeksizin mücade-
le etmezsen karşıdevrim yeniden iktidarı 
almak için her türlü imkânı kullanır. Kar-

şıdevrime karşı kararsız kalırsan, gericilik 
Demokles’in Kılıcı gibi başında sallanır 
durur. Ve ilk fırsatta devrimi boğması için 
atak bir davranış ortaya koymasına daveti-
ye çıkarılmış olur.

itekim isan 00 ’de Chavez’i Baş-
kanlıktan düşürmek için ABD tarafından 
planlanan ve Amerikancı generaller tara-
fından yürürlüğe konan fakat halkın ve as-
kerlerin kitlesel karşı koyuşuyla yenilgiye 
uğratılan kısa ömürlü karşıdevrimci darbe, 
bunun en öğretici örneğidir. Hiç değilse bu 
Amerikancı karşıdevrimci darbe püskürtül-
dükten sonra Parababalarına ölümcül dar-
beyi indirmek gerekirdi. e yazık ki yol-
daşlar bu durumu da değerlendirmediler. 
Barışçıl geçiş tutumlarını devam ettirdiler.

Venezuelalı Yoldaşlar, yerli-yabancı 
Parababalarını siyaseten iktidardan düşür-
seler de onların ekonomik iktidarını yıkıp 
ortadan kaldırmadılar. Varlıklarını, hem 
de güçlü bir biçimde, sürdürmelerine göz 
yumdular. enin’in deyimiyle ülkede bir 
“ iarşi” yani ikili yönetim doğdu. Cha-
vez, kendisinden sonra da Maduro, siyasi 
iktidarı ellerinde bulundurmalarına rağmen 
Parababalarının ekonomik iktidarlarını ve 
özellikle de medyadaki tekellerini kırıp 
yok etmediler.

Oysa karşıdevrimcilere gösterilen bu 
tolerans, bugünlere davetiye çıkarmak an-
lamına geliyordu. ABD uşağı Parababala-
rına karşı bu denli bağışlayıcı olmak, ABD 
Emperyalizminin günümüzdeki gücü ve 
etkinliği de göz önüne alındığında, eninde 
sonunda bu sonucu verecekti. Ve verdi de. 

Tüm dünya halkları için ve özellikle 

atin Amerika için esen sol rüzgârların ye-
rini sağ rüzgârların alması tehlikesi doğdu 
ne acıdır ki...

Başta söylediğimizi tekrarlarsak:
Dost acı söyler. Dün de... Bugün de...
Biz bu tehlikeyi tâ 006 yılında görmüş 

ve yoldaşları uyarmıştık.
Aşağıda bu uyarıyı içeren HKP Ge-

nel Başkanı Nurullah Ankut’un geçen 
günlerde kaybettiğimiz Küba Büyükelçisi 
Ernesto Gomez Abascal Yoldaş’ın da ko-
nuşmacı olarak katıldığı  1  Mart 006’da 
Ankara’da gerçekleştirilen Konferans’ta 
yaptığı konuşmadan ilgili bölümü aktarı-
yoruz. Bu Konferans Ekim 00 ’de “ er-
leniş Yayınları” tarafından “ atin Ame-
rika’dan Esen Sol Rüzg rlar Halkların 

yanışının Habercisidir” adıyla kitap 
olarak da yayımlanmıştır.

Halkın Kurtuluş Partisi
G en el  M er k ezi

Not
HKP Genel Başkanı urullah Ankut’un 

bu konudaki açıklamasına aşağıdaki link-
ten ulaşabilirsiniz:

http: kurtuluspartisi.org venezuela-
da-bu-raundu-karsidevrim-kazandi

Konferans konuşmasının tamamına ise 
şu linkten ulaşabilirsiniz:

http: .derlenisyayinlari.
org 01 0 15 latin-amerikadan-e-

sen-sol-ruzgarlar-halklarin-uyanisinin-ha-
bercisidir

Venezuela’da bu raundu 
Karşıdevrim kazandı

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!

Sosyalizm
Eğitim ve Gençlik

HKP’nin Küba evrimi’nin  ’nci ılında aptığı tkinliğin  A şi
ve tkinlik onrası ayınlanan Kitabın Kapak esmi
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G ençliğin sosyal olaylara karşı en 
çabuk ve en önde tepki verdiğini 
yaşanmışlıklarından bilen AKP; 

gençliğin bulunduğu tüm alanları hızla 
gericileştirmeye çalışarak, gençliğin 
“Gezi İsyanı”nda verdiği tepkinin 
gücünü azaltmayı hedeflemektedir. Bu 
çalışmalardan birini, başta O D T Ü  olmak 
üzere tüm üniversitelerde yapmaktadır. 
Başta ODTÜ diyoruz, çünkü ODTÜ’nün 
tarihsel birikiminden tir tir titremektedirler. 

Gerici iktidarlara yiğitçe karşı gelen Yusuf 
Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgil 
gibi devrimcilerin yetiştiği bu üniversiteyi 
ellerinden geldiğince kontrolleri altına 
almaya çalışmaktadırlar. Çünkü burada 
bilimin ilerleyişinden ve Sinan Cemgil’in 
de dediği gibi; “Biz O TÜ’de İngilizce 
üç kelime öğrendik, o da  Yankee Go 
Home ”dan başka bir şey öğretilmiyordu.

Üniversitelerde devrimci hareketin 
ve gerçek bilimin önünü tıkamak,  gerici 
unsurların önünü daha da açmak için, 
YÖK’ün görevleri daha da arttırıldı ve 
yönetmeliklerde bir takım değişikler 
yapıldı.

1  Eylül faşist darbesiyle ortaya 
çıkan YÖK’ün, AKP’den aldığı görevi 
yerine getirmek için yeni hazırladığı 
Yüksek isi lin Yasası Taslağı’na1

göre; üniversitelerde bulunan personelle 
ilgili disiplin işlemlerinde karar alma 
yetkisi üniversitelerin kendi bünyesinde 
bulunan idarecilere bırakılacaktır. YÖK’ün 
“özerklik” diye sunduğu bu değişiklikle, 
AKP tarafından atanan üniversite 
yönetimleri; üniversitelerde bulunan 
yurtsever, ilerici bilim insanlarının 
görevlerine son verme yetkisine sahip 
olacaktır.

YÖK ayrıca, 19 Kasım 015
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği’nde bir 
takım değişiklerde yaptı. Bu değişikler 
yapılmadan önceki yönetmelikte2  bulunan;

“e) Eğitim öğretimde evletin varlığı 
ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde 
faaliyette bulunulması Atatürk ilkeleri 
ve inkıla ları ile özellikle laiklikle 
bağdaşmayan bir tutumun tes it 
edilmesi ve veya ırk, dil, din ayrımcılığı 
ya ılmasının tes iti, halinde ilgili 
vakıf üniversitesi yüksek teknolo i 
enstitüsü veya birimi veya vakıf meslek 

yüksekokulu Yükseköğretim Genel 
Kurulu kararı ile faaliyetten alıkonulur 
ve ka atılır.” maddesi yeni düzenlemelerle 
birlikte yönetmelikten kaldırıldı. Bununla 
amaçladıkları, l ikliği yok etmek isteyen 
kişilerin yükseköğretimdeki varlığını 
koruma altına almaktır. 

Yine aynı şekilde Vakıf Üniversiteleri 
Yönetmeliği’nde3  yapılan değişikliklerde 
YÖK, eğer isterse “ülkenin bölünmez 
bütünlüğüne karşı eylemler” gerekçesiyle 
sözde bu eylemleri işleyen yöneticilerin 

bulunduğu veya bu tür eylemleri 
desteklediği belirlenen üniversiteleri 
kapatabilecek. Bu değişiklikle asıl 
amaçlanan, ülkenin bütünlüğüne karşı 
olan üniversiteleri değil, aksine ülkenin 
bütünlüğünü ve bilimde ilerleyişini 
savunan, boyun eğdiremedikleri 
üniversiteleri sudan sebepler yaratarak 
kapatmaktır.

Bu son yapılan değişikliklerle 
üniversitelerde yasal olarak daha da azgın 
bir saldırının altyapısını oluşturan YÖK, 
üniversitelerde gericilerin aktif çalışma 
yapmasına ve örgütlenmesine zemin 
hazırlamaktadır.

Bu çalışmaların son örneğini de 
“O TÜ Mescit To luluğu” adı altında 
O D T Ü ’de gördük.

 Aralık günü, ODTÜ Mescit 
Topluluğu’nun üniversitede; 000 kişilik 
1 adet camii, 1  adet mescit bulunmasına 
ve içlerinin boş olmasına rağmen 
dışarıda namaz kılarak gerçekleştirdiği 
provokasyon sonucu bur uva medyası 
ve aktroller tarafından “namaz kılan 
öğrencilere saldırı” ve “üniversitelerde 
ibadet özgürlüğü” kampanyası başlatıldı. 
Bu olay sadece üniversitenin değil 
bütün ülkenin gündemine oturdu.  Bilgi 
kirliliği yaratma merkezlerinden biri 
olan A Haber’e katılan AKP Ankara 
Milletvekili Aydın Ünal “Gerekirse 
Cizre’ye nasıl giriliyor, Silo i’ye nasıl 
giriliyor, O TÜ’ye de girilir.” sözleriyle 
gericilerin asıl amacını ve yöntemini 
açık etti. Bu amaç; ilerici üniversitelerin 
yandaş üniversitelere dönüştürülmesinden 
başka bir şey değildir. Yöntem olarak ise 
YÖK’ü ve öğrenci topluluklarını yeterince 
kullanan AKP, gerekirse her zaman yaptığı 
gibi kolluk kuvvetlerini de kullanacağını 
itiraf etmiştir. 

Tayyi ’in de “Gereği neyse 
Y K tarafından ya ılması gerekir, 

taki çisiyiz.” sözü üzerine Y K’ün 
vasıfsız Başkanı Yekta Saraç hemen 
harekete geçtiğini, mescit tadilatının 1 ay 
içerisinde sonlandırılması için rektörden 
söz aldığını gazetelerden okuduk. Yine 
bu haberlere göre YÖK 3 kişilik bir heyet 
oluşturdu. Bu heyet sadece “saldırıya 
uğrayan” kişilerle, yani O TÜ Mescit 
To luluğu adıyla üniversitede gerici 
örgütlenme çalışması yapan şeriatçı 
çetelerle görüştü, ne öğrencilerin ne de 
öğretim üyelerinin kirlerini almadı. 
Hepimizin bildiği gibi bu öğrenci kulübü 
kılığına bürünmüş Ortaçağcıların asıl 
amacı, AB-D Emperyalizmine hizmet 
edecek kişileri yaratmaktır. Bu durumu, 
aynı toplulukta bulunan bir kişinin IŞİD’e 
katılması somut bir şekilde göstermiştir.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin bütün 
gerici odakları örgütlü bir biçimde, yıllardır 
devrimci bir geleneğe sahip olan ODTÜ’ye 
planlı bir saldırıya girişti. Almanya’da 
herhangi bir olaydan kafası yarılmış bir 
gencin fotoğrafını, ODTÜ’de olmuş 
gibi gösterip, Sosyal Medya’da aktrol 
hesaplar üzerinden yaymaya çalışarak ve 
İnönü Üniversitesinde yaptıkları haremlik 
selamlık eylemlerle kendilerince “ibadet 
özgürlüğü” istediler. ODTÜ’de 000 kişilik 
bir cami, yurtların ve çeşitli fakültelerin 
içerisinde 1  adet mescit bulunmasına 
rağmen, burada “inanç özgürlüğü”nün 
olmadığını, dininin gereklerini yerine 
getirmek isteyenlerin engellendiği yönünde 
adi propagandalar yaptılar. 

Bu tür çalışmalar sadece ODTÜ’de 
yapılmıyor. Türkiye’nin dört bir 
yanında bulunan üniversitelerde aynı 
çalışmalar gerçekleştiriliyor. A B D  
Em eryalistlerinin sömürü düzenini daha 
rahat gerçekleştireceği “Büyük Ortadoğu 
Pro esi (BOP)”ne eli silahlı destekçiler 
örgütleniyor.

AKP’nin üniversitelerimizde 
Ortaçağcılığı yayma çabası, ABD’nin 
Ortadoğu halklarına kan kusturarak 
sunduğu BOP’un gerçekleşmesini daha 
çabuk sağlamaktır. Ortadoğu, Kuzey Afrika 
ve Asya ülkelerinin parçalanıp küçük 
devletçikler haline getirilmesi olan bu 
pro enin hayata geçirilmesi için milyonlarca 
insan katledildi ve hâlâ da katledilmektedir. 
Yugoslavya’yı, Irak’ı, ibya’yı ve son 
olarak hâlâ üzerinde durduğu Suriye’yi 
parçalayan emperyalistler, bu pro enin 
en önemli durağı olan Türkiye’ye 
gözlerini diktiler. Türkiye Halklarının 
birbirine kırdırılması ve halklara acıdan 
başka bir şey getirmeyecek olan bu 
pro eyi boşa çıkarmak, üniversitelerimizi 
Ortaçağcılıktan ve halkları ABD 
Emperyalizmin pençesinden kurtarmak, 
örgütlü bir güçle olur.

Tüm gençliği mücadele sa arına, 
Kurtuluş Partisi Gençliği’nde 
örgütlenmeye çağırıyoruz. 30.1 . 015

Kurtuluş Partisi Gençliği

1) https: .cihan.com.tr tr yok-
disiplin-yetkilerini-devrediyor-1 30 .
htm
2)http: .resmigazete.gov.tr
eskiler 005 1 0051 31- 5.htm
3) http: .resmigazete.gov.tr
eskiler 015 11 015111 -3 .htm

Y ıllardan beri söylüyoruz: “ eriat 
Ortaçağdır”.

Kendine solcuyum, sosyalis-
tim diyen aymazlar da yıllardır, Türban 
takmanın özgürlük olduğunu savundular. 
Türban’ın Üniversitelerde serbest olması 
için, Ortaçağcılarla birlikte eylemler yap-
tılar. Kurtuluş Savaşı’mız ve Cumhuriyet 
düzeninin getirdiği aik düzene burun kı-
vırdılar. “Katı aiklik” diyerek, Ortaçağcı-
lar gibi laik düzeni küçümsediler.  “ aik
çi teyzeler”, ” Endişeli Modernler” gibi 
kavramlarla, bu karşı karşıya gelişte pratik 
olarak Ortaçağcıların yanında saf tuttular. 
Olaylara ve olgulara sınıflar açısından yak-
laşılmayınca olacak olan budur. 

Kıvılcımlı Usta’nın düşünce ve dav-
ranışını bu topraklarda dövüştüren bizler, 
bulunduğumuz her yerde laikliğin yılmaz 
savunucusu olduk. Ortaçağcılığın sınıf 
temellerinin Tefeci-Bezirgânlık olduğu-
nu hep dile getirdik. Tayyipgiller’in sınıf 
kökeninin Tefeci-Bezirgânlık olduğunu, 
örnekleriyle anlattık durduk. Emperyalizm 
bizim gibi ülkelerde Ortaçağcılığı hep des-
teklemiştir. Bütün Ortadoğu Coğrafyası bu-
nun örnekleriyle doludur. Mısır’da Müslü-
man Kardeşler örgütü, 1 ’de İngilizlerin 
yardımıyla kurulur. Bugünkü IŞİD’in ön-
cülleri olan Taliban ve El-Kaide’yi ABD-
CIA kurar. Ülkemizde de Ortaçağcıları hep 
ABD desteklemiştir. “İlim Yayma Cemi-
yeti, Komünizmle Mücadele Dernekleri” 
bunun ilk örnekleridir.  1 6 ’da “Kanlı Pa-
zar” bu Ortaçağcı güruha Kontrgerilla tara-
fından yaptırtılmıştır. Yine aynı dönemler-
de ve daha sonra “Komando Kampları”nın 
yanı sıra “ ur Kampları” da Kontrgerilla 
tarafından açılmış ve yönetilmiştir. 

İlkin Sosyalistlerin savunması gere-
ken laiklik anlayışının; kendine solcuyum, 
sosyalistim diyenlerce savunulmaması, bu 
gruplara Sahte Sol denmesinin ne kadar 
doğru olduğunu gösteriyor. Tayyipgiller, 

Gezi İsyanı’mız sırasında da, “Kabataş Ge-
lini” yalanını ortaya atmıştı. “Türbanlı ba-
cı”ya yapılan eziyetin yalan olduğu zaman 
içinde tamamen ortaya çıktı. “Dolmabahçe 
Camii’nde içki içildi” palavrasının da ya-
lan olduğu ortaya çıkmıştı.  

Ülkemizde Maraş, Çorum ve Sivas 
Katliamları da; “ in elden gidiyor”, 
“Komünistler camilere saldırdı” yalanla-
rıyla başlatılmıştı.

Bugün ODTÜ’de de benzer bir duru-
mu yaşıyoruz. Koca bir camisi ve 16 tane 
mescidi olan üniversitede namaz kılınma-
sına engel olunuyor yalanlarıyla, ODTÜ’lü 
öğrenciler saldırıya uğruyor. Bunun ta-
mamen bir plan olduğunu kör gözler bile 
görür. Anında ODTÜ her taraftan saldırıya 
uğradı. Bütün Ortaçağcı basın, hükümet, 
Tayyip Erdoğan, ODTÜ’yü hedef tahtasına 
koymuş durumda. Hatta Malatya’da İnönü 
Üniversitesinde kendine “Müslüman ğ
renci İnisiyati ” diyen bir grup; “ODTÜ 
yıkılsın” diye eylem yaptı.  

Bugün  medrese düzeniyle laik, 
bilimsel eğitim bitme noktasına getirilmiş-
tir. Bir siyasi simge olarak türban, ilko-
kullar, kamu kuruluşları ve mahkemelere 
kadar girmiştir. Bütün okullara mescit ya-
pılmıştır. iselerde cuma namazına gitme-
yen öğrenciler ayrımcılığa uğramaktadır. 
Öğrenciler İlkokuldan sonra İmam Hatip 
Ortaokullarına yönlendirilmektedir. Diğer 
okullar fakru zaruret içindeyken İmam-Ha-
tip Ortaokul ve iseleri MEB tarafından 
sürekli desteklenmektedir. 

ODTÜ’de yaşananlar ülkemizde Orta-
çağcılığın geldiği boyutları göstermesi açı-
sından çok önemlidir. Hâlâ bu olayları basit 
bir muhafazakârlık görmek aymazlığın dik 
âlâsıdır. Bindiği dalı kesmektir.

Kurtuluş Partili
Bir Öğretim Üyesi

ODTÜ olayının
gösterdiği gerçekler…

Yıl  9  Sayı  95   5 Ocak 01

AKP, ODTÜ’yü ve Üniversitelerimizi 
YÖK eliyle gericileştiriyor!

AKP İktidarı eliyle, üniversiteleri-
mizde bulunan tüm ilerici unsurlar 
her geçen gün yok ediliyor. Üni-

versitelerimiz; aklın ve bilimin hâkim ol-
duğu lâik birer kurum olmaktan çıkartılıp, 
düşünmekten ve sorgulamaktan yoksun 
bireylerin yetiştirildiği; cumhurbaşkanının 
kendisinin atadığı üniversite yönetimleri, 
rektörler ve akademisyenlerle birlikte ge-
riciliğin kol gezdiği, öğrencilerin daha çok 
müşteri olarak görüldüğü birer ticaretha-
neye dönüştürülen kurumlar haline getiri-
liyor.

 Bugün de biz devrimcilerin bulunduğu 
Uludağ Üniversitesi’nde Tayyip Erdoğan, 
üniversite yönetimi tarafından “fahri dok-
tora” unvanını alıyor... 

AB-D Emper-
yalistleri tarafından 
başımıza bela edi-
len, diplomasının 
olmaması nedeniy-
le “muhtar” dahi 
olamayacak kişinin 
“Cumhurbaşkanı” 
olduğu ülkemizde 
“fahri doktora” un-
vanını alması hiç de 
şaşırtıcı değil. Çün-
kü hatırlanacaktır; 
halk düşmanı, elle-
rinde devrimci kanı 
bulunan, faşist Sü-

leyman Demireller 
de bu unvanı az almadı. 

AKP’nin halk nezdinde tek unvanı var-
dır, o da “hırsız, hain, katil” sıfatlarıdır. 

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bu-
lunduğumuz tüm üniversitelerde bunları 
tamamen yok edene kadar mücadele ede-
ceğiz. Üniversitelerimiz gerçek işlevi olan 
lâik, demokratik, parasız, bilimsel ve ana-
dilde eğitimi Demokratik Halk Devrimi ile 
kazanacaktır. 1.1 . 015

ludağ Üniversitesinden
Kurtuluş Partisi Gençliği

Bu ünvanı hak etmiyorsun...

Tayyipgiller’in, ABD Emperyalistlerinin 
“Büyük Ortadoğu Pro esi (BOP)” doğrul-

tusunda yarattığı ve Ortadoğu’ya sürdüğü Or-
taçağcı çetelere silah yardımı yaptığı bilinen 
bir gerçektir. AKP, kendisi ile aynı ideolo ik 
tarafta bulunan bu çetelere silah yardımı yap-
makla kalmıyor, bunların Türkiye’de çalışma 
yapmalarına izin vererek, örgütlenmelerinin 
yolunu açıyor, Ortaçağcı yetiştirilmesine ola-
nak sağlıyor.

ABD Emperyalistleri, sömürü düzenlerini 
daha iyi sürdürecekleri; “Bin evletli ün
ya” isteği doğrultusunda, Ortadoğu’da, As-

ya’da ve Afrika’da bulunan devletlerin parça 
parça bölünüp yeniden şekillenmesi demek 

olan BOP’u, GOP’u vb. hayata geçir-
mek için halkları zulme ve gözyaşına 
boğmaktan geri durmuyor. Bu hain 
planı doğrultusunda, Yugoslavya’yı, 
Irak’ı, ibya’yı içlerinde millet ve 
mezhep karşıtlığı çıkartarak bölen ve 
buralarda çıkarttıkları “iç savaş” nede-
niyle milyonlarca mazlum insanın canı-
na kıyan emperyalistler, hâlâ üzerinde 
durduğu Suriye’yi şu anda bil il böl-
müş durumda ve insanlar hâlâ acımasız 
bir şekilde katlediliyor.

AB-D Emperyalistleri, Suriye’den 
sonra Türkiye’ye gözünü dikmiş du-
rumda. Daha öncesinde “Yeşil Kuşak 
Pro esi” ile “CIA İslamcıları”nın te-

melinin atıldığı ülkemiz, AKP iktidarında bu 
parçalanmaya daha da yaklaştırılıyor.

ABD Emperyalistleri, BOP’u işletecek 
kişilerin örgütlenmesi çalışmasına durmadan 
devam ediyor. Bu çalışmalardan birini de 
AKP eliyle, bulunduğumuz Akdeniz Üniver-
sitesinde gerçekleştiriyor. Suriye’de savaşa-
cak Ortaçağcı gericilere çağrı yapmak ve bu 
pro enin Türkiye’de gerçekleşmesini sağla-
mak, Ortaçağcı gericiler yetiştirmek için bir 
konferans verilecek üniversitemizde.

Sözde, Bayır Bucak Türkmen Dağı Der-
neği Başkanı olan Mehmet Ali Öztürk, Cuma 
günü Milli Kültür Topluluğu çatısı altında 
“Türkmen irenişi ve Suriye Gerçekleri”  
adlı bir konferans verecek. Bu konferansın 
duyuru a şinde de açık bir şekilde görüldüğü 
gibi, bu kişi dernek başkanı sıfatı ile -a şte 
de olduğu gibi- eli silah tutacak Ortaçağcı-
lar arıyor. Mehmet Ali Öztürk’ün, Suriye’de 
faaliyet gösteren “Muntasır Billah Tugayı”  
ile bağlantısı olduğu biliniyor. “Türkmen 

irenişi”  adı altında Ortaçağcı çetelerin 
propagandasını yapıp, “Suriye Gerçekleri”  
adı altında ise AB-D’nin ortaya sürdüğü BOP 
Planının üstünü kapatmaya çalışacaklar.

Biz devrimci öğrencilerin yaptığı etkin-
likleri baltalamak için elinden geleni yapan; 
bilim, sinema, tiyatro gibi etkinliklerimize 
tahammül edemeyen, anayasal hakkımız olan 
yürüyüş hakkımıza bile izin vermeyen Üni-
versite ektörlüğü, söz konusu gericiliğin 
yayılması olunca, okulda etkinlik yapılması-
na izin veriyor.

Biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak 
diyoruz ki; Halklara gözyaşı ve kan getir-
mekten başka bir şey olmayan, ABD Em-
peryalistlerinin bu pro elerine her daim karşı 
olacağız. Türkiye’yi, Yeni Sevr bataklığına 
sürüklemek isteyenlere geçit vermeyip, İkin
ci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıracağız. 

.1 . 015

Akdeniz Üniversitesinden 
Kurtuluş Partisi Gençliği

Üniversitelerimizde Ortaçağcı
Gericiliğe geçit vermeyeceğiz!
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Bu ikisi birbirinden ayrılmasa da, mad-
di temeli oluşturduğundan ekonomi ile baş-
layalım.

Kapitalist üretim kâra dayanır. İşveren 
daha fazla kâr için daha fazla üretim yapma 
peşindedir. Bu süreçte işverenin sermayesi 
gittikçe artar ve kaçınılaz olarak sermaye-
nin yapısı değişir. Sermaye iki kısımdan 
oluşur: Makine, arsa, bina, hammadde vb. 
üretim araçlarından oluşan s ab i t  s e r m aye  
ve işçilere ücret olarak ödemek zorunda 
olduğu değişken sermaye. İşte üretim sü-
recinde, sabit ve değişken sermayenin bir-
birine oranı değişir. İşveren hem daha iyi 
teknik kullanarak, hem de daha az işçi sö-

mürerek üretimi artırmak ister. Bu durum-
da sermayenin organik bileşimi, yani sa-
bit sermayenin değişken sermayeye oranı 
artar. Ve tabi  ki işverenin yatırımına oranla 
elde ettiği kâr, mutlak değer olarak artsa 
bile nispi olarak düşer.

Buna ek olarak, işveren sadece kâr gü-
düsüyle hareket ettiğinden planlı ekonomi-
den uzaklaşılır. Gerçek ihtiyaç göz önüne 
alınmaksızın üretim yapıldığından süreç 
aşırı üretim ile sonlanır, başka deyişle pa-
zar kapitaliste dar gelir. İşte bunlar işveren-
leri mutsuz, yarından kaygılı kılan en ya-
man çelişkileridir günümüz kapitalizminin, 
yani emperyalizmin.

Şimdi öğreniyoruz ki, Koç “B 0 İstih-
dam Görev Gücü Koordinatör Başka-
nı”dır. Yani, istihdam ile veya bunun tersi 
işsizlik ile doğrudan ilişkilidir. Sadece Tür-
kiye verileri değil, dünya verileri elindedir. 

B 0 ise, “ 00  yılında ondra’da yapılan 
0 toplantısıyla birlikte oluşturulmuş ve 
0 politik liderleri toplantılarına paralel 

olarak 0 üyesi ülkelerden iş dünya-
sı kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantılardır. Bunun amacı, 
küresel ölçekte, iş dünyası perspekti nin 
siyasi perspekti e birlikte değerlendiril-
mesine imk n sağlamaktır. B 0 toplantıla-
rında B’yi Business urope, BD’yi  

hamber of ommerce, Brezilya’yı , 
indistan’ı  ve , Türkiye’yi ise 

T D temsil etmektedir.” TÜSİAD 
yayını, Küreselleşme Sürecinde İş Dünya-
sı Kuruluşlarının Değişen ol ve İşlevleri, 
Yayın o: TÜSİAD-T 01 -0 5 6, isan 
01 , s. 3 -3

Kapitalist üretim süreci kaçınılmaz ola-
rak istihdamı da azaltır. İlk bakışta bir para-
doks gibi görülse de üretim geliştiği ölçüde 
istihdam nispi olarak daralır. Dolayısıyla 
sermaye büyüdükçe kapitalist üretimde 
emeğe olan talep nispi olarak azalır. Çünkü 
büyüyen sermayenin çok büyük bir kısmı 
sabit sermayeye gider, bu durumda emeğe 
ayrılan değişken sermaye nispeten azalır. 
Böylece emeğe olan talep nispi olarak dü-
şer; kapitalist üretim ne kadar büyürse, o 
kadar fazla bir “nüfus fazlalığı” oluşur, iş-
sizlik artar, istihdam azalır. Bu da kapitalist 
üretimin yaman çelişkilerinden biridir.

Kapitalist üretim artışı yapacak ki kârı-
nı artırabilsin. Ama aynı zamanda ürettiği-
ni satabilecek ki gelir elde edebilsin.

Ürettiklerini kim tüketecek
Halk, yani ezici çoğunluğuyla çalışan-

lar.  Halkın alım gücü yerinde olsun ki üre-

tilenleri tüketebilsin. Ama öte yandan iş-
veren işçi ücretlerini düşük tutacak ki, kârı 
artsın. İşte böyle bir çelişkiler yumağı söz 
konusudur işveren için. İşte Koç’u sosya-
list ağızla söyleten ekonomik anlamda ka-
pitalizmin bu çelişkileri, bu açmazlarıdır.

Diğer önemli bir nokta Türkiye kapi-
talizminin emperyalist metropoller kadar 
güçlü olamayışıdır. Emperyalist metro-
poller, dünya pazarından sömürdüklerinin 
bir parçasını, yüzyıllardır süregelmiş işçi 
mücadelelerinin de etkisiyle, istemeye is-
temeye kendi çalışanlarına sus payı olarak 
verebilir. Türkiye işverenleri aynı tavrı sür-
dürebilir mi

Tersine, istihdamın pahalı oluşundan 
işçi ücretlerinin yüksek oluşundan  yakı-

nırlar.  Örneğin, daha yeni yayımlanan bir 
TÜSİAD raporunda, istihdamın ucuzluğu-
nun 00  ekonomik krizini atlatmada ya-
rarlı olduğu belirtilerek şöyle denir:

“  Türkiye’de elde edilen toplam 
gelirin önemli bir bölümünü işgücü ge-
lirlerinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
00 ’de %  mertebesinde olan emek 

gelirlerinin, tüm dönem zarfında istikrar-
lı bir şekilde arttığı ve 011’de %  gibi 
yüksek bir düzeye ulaştığı görülmektedir. 
Bu dönemde emek gelirlerinde çok az da 
olsa bir azalmanın görüldüğü tek dönem, 
tahmin edilebileceği gibi 00  yılı olmuş-
tur.  Bu kriz yılında emek gelirlerinin top-
lamdan aldığı paydaki azalma, bir ölçüde 
diğer grupların gelirlerinde bir artış veya 
istikrarın kaynağı olduğu görülmektedir. 
Bu sayede ekonominin %  mertebesinde 
daraldığı böyle bir dönemde krizin eko-
nomideki diğer kesimler üzerine yaptığı 
olumsuz etkinin sınırlı olması sağlanmış-
tır.” TÜSİAD Yayını, Türkiye’de Bireysel 
Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel 
Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler, 
Yayın o: TÜSİAD-T 01 -06 55 , Hazi-
ran 01 , s. 

TÜSİAD’cılar, işgücü gelirlerini artır-
mak bir yana, neredeyse iyi ki kriz var da 
ücretler düştü diye sevinecekler.

e var ki, Türkiye’de düşük ücrete rağ-
men ekonomi batağa doğru gidiyor. İşte en 
son 015 ihracat verilerinin geçen yıla göre 

 .56 azalarak 1 3 milyar 1 milyon 
dolara gerilediği bildiriliyor Hürriyet, 1 
Ocak 016 .

Y a p o l i ti k  n eden l er ?
Ali Koç’un konuşması, IŞİD’in Paris 

Katliamları’ndan hemen sonraydı. IŞİD’in 
arkasında günümüz kapitalizmi emperya-
lizmin olduğu besbelli değil mi

Bölgede yaşananlar, Suriye savaşının 
Türkiye’de ve bölgede neden olduğu istik-

rarsızlık apaçık ortada. Bunun da arkasında 
emperyalizm yok mu  Koç bölgede oyna-
nan emperyalist oyunları göremez mi

Bizce görüyor ve yarınından endişe du-
yuyor. Finans-Kapital için ulusal sınırların 
hiçbir önemi olmasa da  Çünkü biliyorlar 
ki, emperyalist metropoller Türkiye’ye zır-
nık koklatmayacaklar. Tersine Türkiye’yi 
sağmal inek gibi sağıyorlar ve kullanıyor-
lar Tayyipgil sayesinde. Yaşanan istikrar-
sızlık ortada. Daha kötüsü de geliyor. Önü-
müzdeki yılın 016 , 015’den daha kötü 
olacağı kesin.

Öte yandan, 1  yıldır Türkiye’nin ba-
şına çöreklenen AKP Despotluğu TÜSİ-
AD’cıları da rahatsız ediyor. Özellikle de 
Gezi İsyanı’mızdan beri  Devlet meka-
nizması tümüyle AKP Diktatörlüğü’nün 
elinde. Gerektiğinde Finans-Kapital bile 
Tayyip’in müfettişlerinden, vergi cezala-
rından nasibini alıyor.

Tayyipgil, işveren örgütleriyle de Fi-
nans-Kapitalin key ni kaçırıyor. Tayyip-
gil’in desteğiyle, Ortaçağ’dan hâlâ kendini 
kurtaramamış cukkacı yeni yetme işveren-
ler de Finans-Kapital saflarına katılma ça-
basında. Örgütleniyorlar da  TÜSİAD bu 
durumdan rahatsız.  Küreselleşme raporun-
da şöyle deniyor:

“  Küresel ekonomiyle entegre ol-
manın getirdiği yeni alanların yanı sıra 
farklı etkilenmeler veya hede er nede-
niyle örgütlenmede bir artış olması çok 
beklenmedik bir gelişme olarak görülme-
se bile, bu çeşitlenmede Türkiye’ye özgü 
bir başka boyut daha bulunmaktadır. Bu, 
ülkenin aynı dönemde yaşadığı politik 
gelişmeler ve kırılmaların iş dünyasına 
yeni iş dünyası örgütlerinin ortaya çıkı-
şı olarak yansımasıdır. Bir başka anla-
tımla, bu dönemde sektörel, coğra  veya 
odaklanma farklılıklarına bir alternatif 
getirmek amacıyla değil, siyasi ve ideo-
lo ik farklılıklar veya kültürel aidiyetler 
üzerine inşa edilmiş işadamları örgütleri 
ve federasyonları da kurulmaya başlan-
mıştır.” TÜSİAD yayını, Küreselleşme 
Sürecinde İş Dünyası Kuruluşlarının De-
ğişen ol ve İşlevleri, Yayın o: TÜSİ-
AD-T 01 -0 5 6, isan 01 , s. 

Koç, G 0 sonrası Aralık ayında Koç 
Holding’in yayın organı Bizden Haber-
ler’de yer alan açıklamada B 0 toplantı-
sında yaptığı “eşitlikçi” açıklamanın bir dil 
sürçmesi olmadığını bir bakıma kanıtladı 
ve yeni politik arayışlara kapı açtı. Şöyle 
diyordu Ali Koç:

“ 00  küresel ekonomik krizi sonra-
sında bir takım iyileşmeler gözlenmiş olsa 
da, ekonomik canlanma henüz istenilen 
seviyelere ulaşamadı. erkez bankala-

rının ve hükümetlerin gösterdiği yoğun 
gayretlere rağmen, nans piyasaları h l  
hassas ve ekonomik büyüme cansız. 01  
yılı başından bu yana gerçekleşen küre-
sel ekonomik gelişmeler 0 liderlerinin 
geçen yıl verdikleri hedefe ulaşmanın 
düşünüldüğünden çok daha zor olacağı-
nı gösteriyor. ncak bu durum ekonomik 
reformların hayata geçmesini yavaşlat-
mamalı. ükümetler yine de büyüme 
strate ilerini kararlılıkla uygulamaya de-
vam etmeli ve gerekli reformları hayata 
geçirmeliler. Tabi  büyüme strate ilerini 
geliştirmede ve uygulamada dikkat edil-
mesi gereken en önemli husus sağlanan 
büyümenin kapsayıcı ve istihdam odaklı 
olmasıdır. konomik büyümenin tek başı-
na fayda getirmediği artık tüm çevrelerce 
kabul görmüş bir olgudur. Büyümeden 
elde edilen kazanımlar toplumun tüm ke-
simlerine fayda sağlayacak şekilde yay-
gınlaştırılmalı ve sosyal kalkınmaya hiz-
met etmelidir. Bu da ancak ekonomik ve 
sosyal politikaların bir arada gözetilerek 
tasarlanması ile gerçekleşebilir. rneğin 
ekonomi politikaları, istihdam ve eğitim 
politikaları ile birlikte değerlendirilme-
lidir. Bu da ancak ve ancak politika ge-
liştirmede aktif bir sosyal diyalog ve ilgili 
tüm tara arın katılımı ile mümkündür. ş 
dünyası, işçi kuruluşları, sivil toplum ve 
üniversiteler bu süreçlerde etkin olma-
lıdır.” Bizden Haberler, Koç Topluluğu 
Yayını, Ekim 015, Sayı: 30, http: .
koc.com.tr tr-tr.

Özetle, ekonomik açmazı vurgulayarak 
daha adil paylaşım politikalarının gerekli 
olduğunu belirtiyor Koç.

Yukarıda emperyalist kapitalizmin çe-
lişkilerine değindik. Bu çelişkiler içinde 
bizim işverenler, emperyalist metropoller-
deki refah düzenine öykünerek, gerçekten 
“iyi niyetle”, insani düşüncelerle böyle 
paylaşımcı sözler etseler dahi, sistemin 
dışına çıkamazlar. itekim Koç’un Ford 
Otosan Direnişi’ndeki tavrı ortada. İşçileri 
kapının önüne koydu.

Kapitalizmin çelişkileri ise onmaz has-
talıktır. Eninde sonunda çatlamaya vara-
caktır. İşverenlerin kapitalizmi eleştiren 
sözleri bu çelişkilerden kaynaklanmakta-
dır. İşveren arayışları aynı zamanda işveren 
sınıfının “edemiyoruz” demesi anlamına 
gelir. Bu durum devrim şartlarının haberci-
sidir. Geriye kalıyor halkımızın İşçi Sınıfı 
P ar t i s i  öncülüğünde örgütlenip “istemiyo-
ruz” demesi.

Aslında kendiliğinden de gelişse Gezi 
İsyanı’mız bunun bir habercisiydi.

Devrim kaçınılmaz. Tayyipgil’in ve iş-
verenlerin korkuları bundan q
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Baştara ı say a ’da

A l i  K o ç ’u n  der di  n e?

Böylece de Hacer Abla o davada 1  bu-
çuk ay Genel Başkan’ımız da  buçuk ay 
ceza aldı. Karşı taraftaki şikayetçi zalim de 
11 ay ceza aldı. Bu yargılamanın hukukla 
da adaletle de zerrece ilgisi yoktu.

Anadolu Adliyesi ’üncü asliye Ceza 
Mahkemesinde bugün saat 0 :30’da gö-

rülen bu üçüncü davada ise, aynı zalimler 
topluluğunun bir organizasyonu sonucun-
da yine AKP’li bir karı koca saldırmıştı 
Hacer Abla’ya sokak hayvanlarına yiyecek 
verdiği sırada. Kadın ağır hakaretler savur-
muş, eşiyse annesinden yaşça daha büyük 
ablamıza galiz küfürler yağdırmıştı. Genel 
Başkan’ımız o gün evde bulunmuyordu.

Fakat, her nasıl olduysa karakol, savcı 
ve mahkeme üçlüsünün akıl almaz bir or-
ganizasyonuyla Genel Başkan’ımız da eşi 
Hacer Abla da bu davada suçlu yani sanık 
konumuna getirildiler. Bu davaya bakan 
mahkeme de Hakim de  bir önceki dava-
da Hacer Abla’ya ve Genel Başkan’ımıza 
cezalar yağdıran kişiydi. Yani aynı mahke-
meydi. 

Bu davada da en ağır ceza Hacer Abla 
için isteniyordu. Bu sefer de ablamızın eli-
ne bıçak vermişler ve silahlı tehditte bu-
lundurtmuşlardı. Fakat bu kez yalancı ta-

nık tedarikleyemediler. Suçlamaları soyut, 
sub ektif iddialar olmaktan öteye gideme-
di. Öyle olunca da mahkeme Genel Baş-
kan’ımız ve eşine ceza veremedi. Beraat 
vermek zorunda kaldı.

Fakat karşı tarafı da olağanüstü kolla-
maktan geri durmadı. Saldırgan kadının 
hakaretlerini olmamış sayarak ona da be-
raat verdi. Erkeğinse “bir daha buralarda 

hayvanlara yiyecek verirken görürsem, 
seni şöyle şöyle yaparım, kedilerinin de 
hepsini keserim” şeklindeki tehdit ve mü-
kerrer ağır galiz küfürlerine rağmen ona 
sadece hakaretten 1 00 T  para cezası ver-
di. Başka da hiçbir şey vermedi.

Bu tutumu da mahkemenin açıkça se-
bebini bilmediğimiz bir şekilde yanlı dav-
randığının, dolayısıyla da hukuk dışı karar-
lar verdiğinin bir yeni kanıtını oluşturdu.

Bu karı koca, sokak hayvanlarıyla, 
dolayısıyla da HKP’li Dayı ve eşiyle uğ-
raşmayı iş edinmiş zalim izeli Morgül 
ailesinin senede Üsküdar Belediyesinden 
alıverdikleri yarım ton kömür ve birkaç 
alışveriş çeki karşılığında tetikçiliğini ya-
pan kiracılarıydı.

Yani bunlar Genel Başkan’ımızın ve 
eşinin karşısına çıkmamışlar, çıkartılmış-
lardı. Bu Morgül ailesinin mahalledeki 
zalimler topluluğunu yönlendiren kişisi 

Üsküdar Belediyesinde makam şoförü ola-
rak çalışmaktadır. O konumundan kaynak-
lı yönlendirmecelerle ve insanlara verdiği 
yukarıda andığımız şekildeki belediye im-
kanlarıyla bu işleri çevirmektedir.

İlk davada bu zalim, anne durumundaki 
bir sokak kedisine attığı tekmeden dolayı 
Genel Başkan’ımızla arasında olay yaşan-
mış sonra da şikayetçi olarak davaya sebep 
olmuştu. Şimdi kendisi geri çekilmiş, di-
ğerlerini kademeli biçimde saldırtmaktadır 
Genel Başkan’ımız ve eşine. Bir dava da 
bu zalimlerden biri şikayetçi diğerleri ya-
lancı tanık olmakta, onu takip eden bir yeni 
davada ise yalancı tanıklardan biri şikayet-
çi, diğerleri yalancı tanık rolünü oynamak-
tadır. Yani bu AKP’li hayvan düşmanı grup 
dönüşümlü biçimde saldırmaktadır Genel 
Başkan’ımız ve eşine.

Türkiye’de tüm devlet kurumları gibi 
Yargı da artık çürümüş ve adalet dağıtma 
işlevini yitirmiş bulunmaktadır. aten Ya-
sama ve Yürütmenin çürüdüğü bir düzende 
Yargının sağlıklı kalması mümkün değildir. 
Durum böyle olunca da insanseverlik, hay-
vanseverlik, doğaseverlik fuzuli, hatta suç 
kapsamına giren nitelikler durumuna dü-
şürülmektedir. Ve bu değerleri savunanlar, 
zalimler tarafından suçlanmakta, saldırıya 
uğramakta ve hatta cezalandırılmaktadır. 
Yani, Genel Başkan’ımızın ve Hacer Ab-
la’nın sahip olduğu bu yüce insani değer-
lerin icabı olarak yaptıkları işten dolayı 
başlarına gelenler bizlerin Gezi Davala-
rımızdan ve diğer siyasi davalarımızdan 
farklı olmamaktadır. Hepsinin ortak özel-
liği zalimlerin mazlum rolüne bürünmesi, 
mazlumlarınsa suçlu, cezalı duruma düşü-
rülmesi şeklinde özetlenebilir.

Demek ki ezilen ve sömürülen insanla-
rın ve katledilen doğanın olduğu gibi hay-
vanların da kurtuluşu ancak bir devrimle 
mümkündür. Bir Demokratik Halk Devri-
miyle mümkündür.

Olsun bakalım. Bugünler de elbette ge-
çecek. İnsanların da hayvanların da mutlu 
yaşadığı, doğanın titizlikle korunduğu bir 
cennet düzeni yeryüzünde kurulacak. O 
günler de gelecek mutlaka... 15.1 . 015

HKP stanbul
l Örgütü

Hayvanseverliğe ceza
Baştara ı say a ’da

aten sanıkların vekilleri katliamı, 
kendilerinin dışında gerçekleşen 
bir “sabota ” şeklinde kabul ettir-

meye çalışmaktalar ve savunmalarını bu 
kurguya göre geliştirmekteler. Sonuçta 301 
madencinin katledilmesini “faili meçhul” 
bırakmayı amaçlamaktalar.

Bu yargılamadan adaletli bir sonuç 
çıkmayacağı çok açık. Asıl yargılanma-
sı gerekenler ellerini kollarını sallayarak 
dolaşıyorlar. Katliamın yaşandığı Kömür 
Ocağını bu patrona peşkeş çekenler, yoğun 
üretim baskısı ile buradan çıkartılan ton-
larca kömürü oy avcılığında kullananlar, 
daha katliamdan birkaç hafta önce burası 
için “dünyanın en modern ve en güvenlikli 
maden ocağı” diye açıklama yapanlar yar-
gılanmıyorlar.

İşte bunun için bizim her duruşmada 
açtığımız “Soma’nın Katili Tayyi gil-
ler’in Bekçiliğini Ya tığı Sömürü üze-
nidir” içerikli pankartımızı iki ekip polisle 
takip ediyorlar ve bu pankartı asan, indiren, 

taşıyan yoldaşlarımıza davalar açıyorlar. 
Bugüne kadar yapılan dört duruşmanın 
dördü içinde de soruşturma açtılar. İlk da-
vamız 1 Ocak 016’da Akhisar 1. Asliye 
Ceza Mahkemesinde görülecek.

Çünkü bu pankart gerçek suçluların ve 
yargılanması gerekenlerin kimler olduğu-
nu gösteriyor.

Soma Davası’nın kaderi, diğer toplum-
sal içerikli davaların başına gelenlerden 
farklı olmadı maalesef. İlk duruşmadaki 
yoğun ilgi, her duruşma azaldı. Tıpkı diğer 
Gezi Şehitlerimizin davalarında olduğu 
gibi... Ancak bizler HKP olarak, bu duruş-

maların sonuna kadar takipçisi olduk, ola-
cağız. 6.1 . 015

Madenci yakınlarını yalnız 
bırakmadık

Parababalarının aşırı kâr hırsı yüzünden 
katledilen 301 Madencinin katillerinin (bir 
kısmının) yargılandığı davanın 5’inci seri 
duruşmaları bugün (15.12.2015) Akhisar 
Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Duruşmada, katliamdan sağ kurtulan 
işçilerin dinlenmesine devam edildi. Bu 
işçilerin beyanları sırasında tutuklu sanık-
ların ve avukatlarının tahrik edici soruları 
salondaki ailelerin tepkisini çekti. Mah-
keme Başkanı tarafından, tepki gösteren 
ailelerden bazıları dışarı çıkartıldı. Dışarı 
çıkartılan aileler, “Bizim canımız yanıyor. 
Paranın adaletini istemiyoruz” diyerek 
feryat ettiler.

Mağdurların avukatları, Mahkeme Baş-
kanının bu tutumuna itiraz ederek, “o za-
man tüm mağdurlara doğrudan sora sorma 
hakkı istiyoruz” dediler.

Bu tartışmalar uzadı ve ara verildi.
Esasen bu katliamda, yüzlerce arkada-

şının ölümüne tanıklık eden ve onların ce-
setlerine basarak sağ kurtulan bu insanlar, 
mahkemedeki, “doğrudan sorgu” yönte-
miyle ikinci bir işkenceye tabi tutulmakta-
lar.

Katiller ve avukatları, sanki 301 can 
ecelleriyle ölmüşler gibi, soru sorma hak-
larını kötüye kullanarak, sorularıyla mağ-
durların acılarına yeni acılar katmakta, ya-
ralarını tekrardan kanatmaktadırlar.

Duruşma Salonunda Genel Sekreter 
Yardımcımız Av. Tacettin Çolak, mağ-
dur avukatlarının arasında, bizler de Parti 
bayraklarımız ve katliamın gerçek sorum-
lularını teşhir eden pankartımızla salonun 
dışında İşçi Sınıfımıza ve halkımıza sahip 
çıkıyoruz. Bundan sonraki duruşmalara da 
ısrarla ve inatla sahip çıkacağız.

Çünkü biz, Halkın Kurtuluş Davasına 
inanan, iyi günde de kötü günde 
de halkımızla birlikte olan gerçek 
devrimcileriz. 15.1 . 015

Halkın Kurtuluş Partisi
zmir l Örgütü

Soma Katliamı’nın alt düzeydeki katilleri 
ikişer ikişer salıverilmeye başlandı

Baştara ı say a ’da
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İşçileri, amuk i liğine bağlısınız diye 
tehdit ediyorlar

Kurtuluş Yolu  Kurtuluş Yolu Gazete-
si olarak direnişinizde başarılar diliyoruz. 

irenişinizi selamlıyoruz. PTT’de çalışma 
şartlarınızdan kısaca bahseder misiniz

Tan Yavuz oğan  Yüksekokulu bırak-
tım. PTT’ye girdim.  yıldır dağıtıcı olarak 
PTT’nin kargo biriminde çalıştım. Son bir 
kaç yıldır, Sendikaya üye olduktan sonra 
ciddi gelişmeler oldu. Bizi tatmin eden bel-
li sonuçlar alabildik. Fakat bundan önce tam 
bir muallâktaydık. Hiçbir güvencemiz yoktu. 
Çalışma şartlarımız olsun, iş güvencemiz ol-
sun, dağıtıma giderken motorlu taşıtlar olsun, 
bütün hepsinde sıkıntılar vardı. Hatta müdür-
lerimizden, idari amirlerimizden; siz pamuk 
ipliğine bağlısınız. İki dudağımızın arasın-
dasınız. Bugün varsınız yarın yoksunuz, gibi 
cümleler işitiyorduk. Sürekli ikinci sınıf mu-
amelesi görerek rezil şartlarda çalışıyorduk.

Bir gün basından, televizyondan sendika-
ya üye olabileceğimize dair haberler duyduk. 
Hani bir çocuğa hediye alırsınız da sevinir ya, 
işte öyle sevindirdi bu haber bizi. Biraz gele-
ceğe umutla bakmamızı sağladı. Ama daha 
sonra işin aslının farklı olduğu öğrendik. Biz 
haliyle bu durumda ilk gelen sendikayı kabul 
etmedik. Biraz seçici olduk tabi . Diğer sen-
dikaları da araştırdık. Önce Hak-İş’ten geldi-
ler. Arkadaşlarla görüştüler. Bir toplantı dü-
zenlendi. Sorduğumuz sorulara tatmin edici 
cevaplar vermediler. Daha sonra diğer sendi-
kalarla görüşmek istediğimizi söyledik. “Biz 
diyeceğimizi dedik” dediler. Hak-İş Başkanı 
bize açıkça şunu dedi: “Babamın oğlu olsa-
nız bir daha gelmem buraya”.

Cumali Arıç  00  yılında PTT’de işe 
başladım. Yaklaşık  yıldır PTT dağıtımda 
çalışıyorum. Aslında saat bakımından baka-
cak olursanız iyi diyebiliriz. Ama hak yö-
nünden bakacaksak buna iyi demek yalan 
söylemektir. Buradaki memurlardan daha 
fazla çalışıyoruz ama onlar 3000 lira alırken 
biz 1000 lira maaş alıyoruz. İş yükünü bize 
yüklüyorlar. 

Mustafa Akçakaya  00  yılından iti-
baren Cemalpaşa Postanede çalışıyorum. 
Haksızlığa göz yummayan, yeri ve zamanı 
geldiğinde dakikasında konuşan bir insanım. 
Baskı üzerine baskı var. Dağıtım alanları her 
zaman genişliyor. Bunlarda az kişiyle çok iş 
yapma düşüncesi olduğu için, bizler sesimizi 
çıkarttığımız zaman gözlerine daha farklı gö-
züküyoruz. Hakkımızı aradığımız için, dik-
başlılık, çıbanbaşı gibi kelimeler işitiyoruz. 

Mustafa Kahraman   yıldan beri Ada-
na Cemalpaşa PTT dağıtım servisinde görev 
yapıyorum. Taşeron işçisiyim. Defalarca 
şirket değiştirdik. Taşeron rmada çalışmak 
Türkiye’nin acı bir gerçeği.

Çalışma şartlarımız çok vasat durumda. 
Son -3 aydır bize servis geliyor. Toplamda 
135 taşeron işçisi var. Fakat bunun sade-
ce 35’ine dağıtım aracı olarak motor geldi. 

ormalde 135 işçinin hepsine sıfır motorlar 
gelmesi gerekiyordu. Fakat ikinci el motor-
lar geldi. Gelen bu motorları arkadaşlarımı-
za tehditle kullandırttılar. Şu an burada 100 
arkadaşımız yaya ve bisikletli olarak dağıtım 
yapmaktalar. Çalışma şartlarımız çok zor. 

Biz Adana halkına hizmet götürüyoruz ancak 
bu hizmeti götürürken bizi fazlasıyla ezme-
ye çalışıyorlar. Bizler  kiloya yakın evrakı 
sırtımızda taşıyoruz. Adana PTT’de ise fazla-
sıyla yolsuzluk var. Biz Taşeron rmayı gör-
müyoruz. İşçinin ekmeği, onuru ile oynayan, 
haksızlık yapan kişiler şu an PTT’de hâlâ gö-
rev yapan kişilerdir. Burada işçilere küfürler 
ediyorlar. Hatta bir kadın arkadaşımızı taciz 
ettiler. Biz bunları her yerde dile getiriyoruz. 

Kurtuluş Yolu  Peki, Sendikalı olmaya 
nasıl karar verdiniz  Nakliyat İş’te nasıl 
örgütlendiniz

Tan Yavuz oğan  Hak-İş’e gelmeme-
sini söyledik. Diğer sendikalarla da görüşe-
ceğiz, dedik. Türk Haber İş geldi. Onlarla 

görüştük ve onlarında işkolunda olmadığı-
mızı öğrendik. Bakanlığın belirlemiş olduğu 
sendikalar E-Devlet üzerinden görünüyordu. 
Türk İş de bunların içinde değildi.

Daha sonra Nakliyat İş’ten arkadaş-
larla tanıştık. Konya Bölge Temsilcimiz 
Ali zçelik geldi. Onunla görüştük. Sendika 
ortamına biraz yabancı olduğumuz için çok 
fazla soru sorduk. Sorduğumuz bütün soru-
lara samimiyetle, içtenlikle cevap verdiler. 
Tabi  onları da tarttık. Belli bir süreç geçti. 
Geçen bu süreç içerisinde her hangi yalanla-
rına şahit olmadık. Bu aşamada daha bir gü-
ven kazandık.

Bu sırada Hak-İş Başkanı bizimle tekrar 
görüşmek istedi. “Babamın oğlu olsanız bir 
daha gelmem” diyen kişi tekrar tekrar gö-
rüşmek talep etti. İşte o zaman kafamızda 
şimşek çarktı. Kendimizin kıymetli olduğu-
nu anladık. Sendikamız arkamızda durdu. 
Biz sendikamızın arkasında durduk. Daha 
sonra anladık ki bu işler bizim gördüğümüz 
gibi tozpembe değil. Yani idareciler, örgütlü 
işçileri sevmiyorlar. Karşılarında örgütlü bir 
topluluk istemiyorlar. Yani biz istediğimizi 
yaptıralım. İstediğimiz gibi davranalım. Kor-
ku politikası yürütelim, diye düşünüyorlardı. 
Biz bunları fark ettik. Fakat biz mücadelemi-
ze devam ettik. Çoğunluk sağladık işyerinde. 
Sendikamızla görüştük. Geçen yıl çoğun-
luğumuzu sağladık ve çoğunluk tespiti için 
gerekli başvuruları yaptık. Tekrar beklemeye 
başladık. Bu süre zarfında idarenin çeşitli 
baskıları oldu. Yani hükümet bize sendikaya 
üye olabilirsiniz diye izin verdi. Fakat işin 
altında başka işler vardı. Hükümet burada as-
lında şunu söylemek istiyormuş. Sendikaya 
üye olabilirsiniz ama bizim sendikamıza 
üye olabilirsiniz. Kendinden olmayanlara 
tahammül edemeyen bir anlayışları var. Biz 
ölçtük biçtik, kendi demokratik haklarımızı 
kullandık. Kendi güvendiğimiz, inandığımız 
sendikaya üye olduk. Ancak onlar bunu haz-
medemediler. 

Cumali Arıç  Anayasal hakkımızın oldu-
ğunu anladık. Ama her zaman böyle sendi-
kalı olursanız işten atılırsınız gibi söylemler 
duyduk. Ama artık bize yapılan bu zulme dur 
demek gerekti. Onun için yetki belgesi olan 
sendikaya üye olup sendikalı olarak çalışmak 
istedik. Bu süre zarfında belirli sendikalar 
geldi gitti. Hak-İş, Öz Taşıma-İş ve akli-
yat-İş sendikası geldi. İlk olarak Hak-İş geldi 
ve bize şunu söylediler. “Ben sizi üye yap-
maya geldim. Eğer üye olmazsanız bir daha 
gelmem.” Sanki biz kararımızı vermişiz gibi. 
Oysa burada çalışan biziz yani biz ona des-
tek verirsek olur. Yoksa olmaz. Ama o buraya 
geldi. İktidar partisinden aldığı güçle tehdit 
savurdu.

Mustafa Kahraman  Bizim yanımıza 
ilk olarak Hak-İş geldi. Öz Taşıma-İş geldi. 
Bizleri sendikalı yapmak istediler fakat bir 
sıkıntı olduğu zaman ise bizim yanımızda 
olamayacaklarını söylediler. Sizi sahiplen-
meyiz, dediler. Biz de bir diğer sendika olan 

akliyat-İş’le görüştük ve üye olduk. Üye 
olanların hiçbirine baskı yapılmadı. Hepsi 
kendi isteği ile üye oldular. 

Mustafa Akçakaya  Tek başına bu ül-
kede bir şey olmayacağını anladım. Yani, bir 
elin nesi var iki elin sesi var, diyerek sendi-
kaya üye olmaya karar verdik. Buraya gelen 

sendikalar 
oldu. Bizler 
de sorular 
sorduk ama 
a l d ı ğ ı m ı z 
cevap bizim 
güvenimi-
zi yıprattı. 
S o r d u ğ u -
muz soru, 
bizim ar-
k a m ı z d a 
d u r a b i l i r 
m i s i n i z , 
oldu. Onlar 
ise biz sizin 
a rkan ızda 
d u r a m a -
yız, dediler. 
Böyle bir 
sendikada 

kimse örgütlenmek istemez. Benim yanım-
da olmayacak bir sendikaya niye üye olayım 
ben  Bu yüzden gelen sendikalar içinden 
benim her zaman yanımda olacağını bildi-
ğim sendikaya yani akliyat-İş’e üye oldum. 
Bundan gayet memnunum. 

Kurtuluş Yolu  Nakliyat İş’e üye ol-
duktan sonra işyerinde ne gibi baskılar 
gördünüz

Cumali Arıç  akliyat-İş’ten arkadaşlar 
geldiler. Anlattılar bizlere, biz sorunlarımızı 
anlattık. İki üç soru sorduk. Mesela sendikal 
açıdan bizi sıkıştırırlarsa, siz akliyat-İş’e 
üye oldunuz sizi işten atarız tehditleri sa-
vururlarsa siz ne yaparsınız, dedik. Direniş 
yaparız, dediler. Her zaman sizin yanınızda 
oluruz, dediler. Ama bunu Hak-İş söyleyeme-

mişti. Biz de şunu anladık. Hak-İş gelirse, bu-
rada yönetim ne derse onu uygulayacak. Ama 

akliyat-İş’ten yöneticiler çalışma saatleri-
mizi olsun, diğer şartlarımızı olsun daha iyi 
konuma getireceklerini söylediler. Aldığımız 
ücreti daha yukarı çekebileceklerini söyledi-
ler. Biz bu güveni gördük ve akliyat-İş’e 
üye olduk. Özellikle dağıtım alanlarımızı 
fazlalaştırdılar. Mesela benim yanımda me-
mur arkadaş vardı, o memur arkadaşı aldılar. 
Bana, sen yaparsın, dediler. Ben kimseye işi 
yapamam diye yalvarmam ama yaptıkça yük-
lendiler. Sonra farkına vardık ki, bu olay bizi 
sendikal açıdan bir yanlışa zorlamak içinmiş. 
Ona rağmen ben tutanak falan yemedim ve 
ben yanlışa her zaman yanlış dedim. akli-
yat-İş’in bizim yanımızda olduğunu bildiği-
miz için daha rahat konuşmaya başladık. Bi-
zim her zaman yanımızda olacağına adımız 
gibi emindik. Emin olmasak biz de onların 
yanında olmazdık.

Tan Yavuz oğan  İdare her fırsatta ken-
di yaptırımını kullanarak, işten çıkarmayla 
tehdit etti. Dağıtım alanlarımızı büyütmekle 
tehdit etti. Bu tehditle de kalmadı. Dağıtım 
alanlarımızı büyüttü. Olup olmadık yere tu-
tanak tuttular. Haksız yere para kesintisi yap-
tılar. Kesilen paralarla ilgili sendikamızdan 
destek aldık. Bilgi istedik ve bu durumla ilgi-
li Çalışma Bakanlığına şikâyette bulunduk. İş 
Teftiş Kurulundan bir Müfettiş geldi. Bizimle 
görüştü. Kesilen paraların haksız olduğuna ve 
paralarımızın bize iadesine karar verdi. Taşe-
ron rmaya yüklü miktarda para cezası kes-
ti. Bu durum bunları daha da rahatsız etmiş 
oldu. Bu rma, karşılarında örgütlü bir güç 
görünce, iyiden iyiye rahatsız olmaya başladı. 
Her fırsatta bize baskıları devam etti. Dağıtım 
alanlarımızı genişlettiler. ormalde PTT’de 
çalışan bir kişi en az bir bölgede cihette   
yıl çalışır. Ama ben sendikaya üye olduktan 
sonra en az 0 tane cihet değiştirdim. Yani in-
sanların emekli olana kadar yapmadıkları işi 
bana 1 yılda yaptırdılar. Benden haksız yere 
para kestiler. Çok ilginç bir detay var. Ben-
den, cihetimde evrakları günlük dağıtmadım 
diyerek para kesildi. Daha sonra benimle 
beraber, cihet alanlarını belirleyen kişi be-
nimle birlikte dağıtıma geldi. Sabah saatinde 
itibaren dağıtıma başladık. Mesai bitiminde 
bana verilen alanı dağıtarak PTT’ye döndük. 
Sorumlu olduğum alanın sadece yüzde 35’ni 
dağıtabildik görevli kişiyle birlikte. Ve bu du-
rum kayıt altına alındı. Yani benim sorumlu 
olduğum bölgenin gün içerisinde sadece yüz-
de 35’i dağıtılabiliyor. Ben de bu olay son-
rasında şunları söyledim. Bana verdiğiniz iş 
belliydi. Bana verilen işin bir günde ne kadarı 
yapılabiliyormuş, kayıt altında artık. Sizin 
vermiş olduğunuz rakam ise benim yapabile-
ceğim işin çok çok üstünde. Bende, Başmü-
dür Yardımcısına dedim, siz bu yüzden bana 
para cezası kestiniz. asıl olacak, diye. Bana 
dediği ise, oldu bir defa, yapacak bir şey yok. 

Kurtuluş Yolu  Sizin yaşadığınız bu olay 
aynı, erhan ensoy’un “Pardon” lmine 
benzemiş. 

Tan Yavuz oğan  Haklısınız tam da 
öyle oldu. Bir süre sonra bize daha fazla bas-
kı yaptılar. Bundan bir buçuk ay önce PTT 
Genel Müdürü illeri geziyordu. Adana’ya da 
uğradı. Taşeron işçilerinin sorunlarını dinle-
mek istemiş. Geldiği zaman iki arkadaşımızla 
görüşmüş. Bu arkadaşlarımız sendikamızın 
işyerindeki temsilci kişileridir. Arkadaşları-
mız müdürün samimiyetine güvenerek dert-
lerini anlatmışlar. Haksız para kesintilerini 
anlatmışlar. Şimdi biz, bizden büyükleri ken-
di yakınımız gibi görürüz. Çünkü biz burada 
yıllardır çalıştığımız için burası bizim evimiz 
gibi olmuş. Burada evimizden fazla zaman 
geçiriyoruz. Böyle kurumda, yüzlerce kişiyle 
birlikte çalışıyorsanız, elbette ki o yerin yö-
neticisi ile arasında bir bağ oluşuyor. Arka-
daşlarımız da bu şekilde düşünerek, müdüre 
samimiyetle dertlerini anlatmışlar. Ama bu 
durumun bize dönüşü, buradaki idarecilerden 
dolayı bize dönüşü farklı oldu. Yani onların 
istediği sendikaya üye olmadığımız için bunu 
fırsat bildiler, iftiralar attılar. 

Mustafa Kahraman  Son iki yıldan iti-
baren sendikaya üye olduk. Sendikaya üye 
olduğumuzdan beri buradaki haksızlığa karşı 
çok yol kat ettik. Sendika sayesinde, akli-
yat-İş sendikası sayesinde çok şey başardık. 
Eskiden çok baskı vardı. Şu anda da, akli-
yat-İş’e üye olduğumuz için baskılar yapılı-
yor. İçerideki baskılar halen devam etmek-
tedir. Mobbing, yani baskılar sürmektedir. 
İçerideki arkadaşlarımıza yönelik baskılar ise 
bizlerin yanına gelmemeleri yönünde oluyor. 
Hak-İş, Öz Taşıma-İş, yetkili olmayan sendi-
kalar baskı yapmaya çalışıyor. Biz burada  
yıldır sendikalıyız. Çoğunluğu sağladık. Baş-
vuru yaptık. Burada yetkiyi alacak tek sen-
dika akliyat-İş’tir. Biz, çok büyük baskılara 
maruz kaldık. Maaşlarımız geç yatıyor diye 
basın açıklaması yaptık. Bundan dolayı bize 
para cezası kestiler. 

Mustafa Akçakaya  Cihetlerin dağıtım 
alanlarımızın  fazlalaşması oldu. Üye oldu-
ğun sendikadan istifa et diğer sendikaya geç 

diye baskı yaptılar

Kurtuluş Yolu  Hangi gerekçeyle işini-
ze son verildi  Onların söylediği sebe  dı-
şında sizce gerçek sebe  nedir

Tan Yavuz oğan  Dağıtıma çıkarken 
kullanılan takip cihazları var. Bu takip ci-
hazları da yurtdışında Alzheimer hastalarına 
takılıyor, kaybolmamaları için. Bu cihazları 
üstümüzde taşımamızı istediler. Arkadaşları-
mız bu cihazları bir gün dağıtıma götürme-
mişler. Bu sebepten dolayı işten çıkarıldık. 
Ama gerçek sebep bizim akliyat-İş’e üye 
olmamızdır. Sadece yazılı tutanakta, bunları 
sendikadan dolayı işten attık diyemedikleri 
için, böyle bir neden bulmuşlar.

Cumali Arıç  İşimize 5. Maddeden do-
layı son verdiler. 5. Madde ise yüz kızartı-
cı suçlar anlamına geliyormuş. Ben burada 
hırsızlık yapmamışım, küfür etmemişim, 
kimseye karşı gelmemişim. PTT Genel Mü-
dürü geldi, denetledi burayı. Sıkıntılarınız 
var mı  dedi. Kimse sesini çıkartmadı. Biz 
de kendisini yakın gördük. Sıkıntılarımızı, 
taşeron arkadaşlarımızın sıkıntılarını anlat-
tık. Ücretlerimiz kesiliyor, dağıtım alanları-
mız büyütülüyor, dedik. Bizim sırtımıza çok 
yük yükleniyor, bundan dolayı bizim çalışma 
verimimiz düşüyor, dedik. Böyle bir şey ola-
maz, dedi. Bize tepki koydu. Ama araştırıl-
sın, dedi. Başmüdürümüz de araştırmayı bizi, 
dört kişiyi işten çıkartarak yaptı. Bizim işten 
atılmamızdaki tek sebep, bizim akliyat-İş’e 
üye olmamızdır. Onlar bizim Hak-İş’e üye 
olmamızı istiyorlar. Ama biz işçinin hakkını 
korumayan bir sendikaya üye olmak istemi-
yoruz. Mademki sendikaya üye olmak bizim 
Anayasal hakkımız, işkolumuzdaki bizim 
hakkımızı savunacak sendikaya üye oluruz.

Mustafa Akçakaya  Onların sunmuş 
olduğu gerekçe takip cihazlarını geçmiş ay-
larda yanımıza almadığımız oldu. Ama bizim 
sözleşmemizde bununla ilgili maddede, bu 
cihazları yanımıza almazsak 30 lira kesilece-
ği yazıyor. Bu bile bizim haksız yere çıkartıl-
dığımızın göstergesidir. Bizim, Genel Müdü-
re sorunlarımızı anlatmamız ve akliyat-İş’e 
üye olmamız işten atılmamızın sebebi olmuş-
tur. Bunlar bizi küçük balık olarak gördüler. 
O yüzden bizi kolay harcayabileceklerini 
düşündüler ve bunların işine son verelim git-
sinler, dediler. Ama öyle olmadı. Biz burada 
kararlıca direniyoruz.

Mustafa Kahraman  PTT Genel Müdü-
rü geldiği zaman sorunlarımızı 
anlattık. Bizim amacımız ekme-
ğimiz, başka bir derdimiz olma-
dı bugüne kadar. Tek derdimiz 
evimize, çocuğumuza daha faz-
la nasıl ekmek götürürüz oldu. 
Para kesintilerin önüne geçilme-
si gerektiğini söyledik. Burada 
görevli olan bütün herkesin bu 
işin içinde olduğunu, burada 
her şeyin organize olarak yapıl-
dığını anlatmak istedik. Burada 
yapılan haksızlıklar organizedir. 
Bizleri, siz bizim elemanımız 
değilsiniz, diye dışladılar. Ama iş para ke-
sintisine geldiği zaman anında işlem yaptılar. 
Biz de bunları Genel Müdüre anlattık. Genel 
Müdürümüz araştırılsın, dedi. Biz de, bura-
nın müfettişi olan Yusuf Önder Bahçeci’ye 
savunma verdik. Savunmamızın karşılığı 
gelmeden işten çıkarıldık. Bizim işimize son 
verilmesindeki gerçek sebep ise bizim sendi-
kalı olmamızdır. Biz sendikalı olduktan sonra 
hakkımızı aramaya başladık.

Tan Yavuz oğan  Tabi  işten çıkarıl-
dıktan sonra sendikamız yöneticileri ile gö-
rüştük, sendika Avukatlarımız geldi. Basın 
açıklaması yaptık. Suç duyurusunda bulun-
duk. Direnişin amacı işe geri dönmek. Ama 
eski koşullarda çalışmak istemiyoruz. Çünkü 
aynı şartlarda işe geri dönersek, bu olay bir 
ay sonra tekrar başımıza gelecek. Biz önce-
likle istediğimiz sendika tercihini yapabile-
ceğiz bir iş istiyoruz. Bize bu baskıları yapan 
insanların ceza almasını istiyoruz. İçerideki 
sendikalı olan arkadaşlarımızın işten çıkarıl-
mamaları için burada bekliyoruz.

Kurtuluş Yolu  İşten çıkarıldıktan son-
ra, sendikanızın doğru öngörüsüyle, sendi-
ka yöneticilerinizin önderliğinde direniş ve 
mücadele kararı aldınız. İşyerinin önünü 
terk etmiyorsunuz. irenişinizin tale leri, 
amaçları nedir

Cumali Arıç  Bizim burada amacımız 
sesimizin duyulması, Genel Müdürlük duy-
muyorsa, Ulaştırma Bakanlığına duyurmak, 
onlar da duymazsa Başbakanlığı duyurmak. 
Burada Anayasa çiğneniyor. Çiğneyenler içe-
ride, uygulayanlar dışarıda. Bizim bir diğer 
amacımız halka burada bir haksızlık oldu-
ğunu anlatmak.  akliyat-İş her zaman bi-
zim yanımızda oldu. Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu geldi, bize direniş 
yapar mısınız dediler. Biz de dedik, yaparız. 
Biz burada bu mücadeleyi kazanacağımıza 
inanıyoruz. Her türlü hakkımızı alacağımızı 
biliyoruz. 

Mustafa Akçakaya  Sendika denilince 
bir şey bilmezdim. Ama yaşayıp gördüğüm 
için artık sendika denilince bir birlik, bera-

berlik olduğunu anladım. Biz haksız yere 
çıkarıldık ve bunun yanında önümüze duvar 
örüldü. Yani tazminatlarımız verilmedi. Biz 
eski koşullarda çalışmak istemiyoruz. Sen-
dikalı olarak ve düzgün şartlarda çalışmak 
istiyoruz.

Mustafa Kahraman  Sendikamız Genel 
Başkanı, Şube başkanlarımız hepsi burada 
bizlerin yanındalar. Her zaman destek oldular. 
Bizim amacımız hizmet götürdüğümüz Ada-
na halkının sesimizi duymasıdır. İşimize geri 
dönmek istiyoruz. Haklarımızın verilmesini 
istiyoruz. Bu idarecilerin kanun karşısında 
yargılanmasını istiyoruz. Bizim istediğimiz 
tek şey burada dönen yolsuzlukların, haksız-
lıkların bir an önce çözüme kavuşturulması.

Kurtuluş Yolu  irenişte bir gününüz 
nasıl geçiyor  Halkın ve esnafın size karşı 
yaklaşımı nasıl, destek oluyorlar mı

Tan Yavuz oğan  Sabah buraya geliyo-
ruz. Postanenin önünde bir kaç tur atıyoruz. 
Malum hava soğuk, vücudumuzu ısıtmaya 
çalışıyoruz. Çevre esnafı bize her konuda 
destek oluyorlar. Halkın ilgi ve alakası bize 
daha bir güven verdi. İşte “İmza Kam an-
yası” başlattık. İmza masası açıyoruz, insan-
lar destek veriyorlar. İşten çıkarılan  kişiyiz, 
sendikacı arkadaşlarımız var yanımızda. Hep 
birlikte burada sabahtan akşama kadar dire-
niyoruz.

Cumali Arıç  Adana Halkı çok sıcak-
kanlı. Bize her türlü desteği veriyorlar. Ben 
bundan dolayı gurur duyuyorum ve Adana 
Halkına teşekkür ediyorum.

Mustafa Kahraman  Biz sabahtan ak-
şama kadar burada bekliyoruz. Direnişimizi 
sürdürüyoruz. Buradaki esnaf sağ olsunlar 
destek veriyor. Adana halkı imza kampanya-
mızı destekliyor.

Mustafa Akçakaya  Bizim direnişimize, 
esnaf ve halk desteğini her zaman veriyor. 
İmza kampanyamıza destek oldukça iyi du-
rumda, destek veren herkese teşekkür ediyo-
rum.

Kurtuluş Yolu  Peki, ziyaretinize gelen 
siyasi partiler, dernekler oluyor mu

Mustafa Kahraman  Tabi  desteğe gelen 
kurumlar oluyor. Halkın Kurtuluş Partisi 
(HKP), DİSK Genel İş, KESK, Eğitim Sen 
gibi birçok parti ve sendika destek veriyor-
lar. Bizler de desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz.

Tan Yavuz oğan  Bütün çevrelerden 

destek geliyor. Bütün kurumlar destek veri-
yor.

Cumali Arıç  Sivil toplum kuruluşları 
oluyor. Mesela KESK, DİSK Genel-İş geli-
yor. Halkın Kurtuluş Partisi geliyor. Eğitim 
Sen destek veriyor.

Mustafa Akçakaya  Gelen siyasi partiler 
oluyor. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyor-
lar.

Kurtuluş Yolu  Bu mücadele size neler 
kazandırdı  

Tan Yavuz oğan  Ben Üniversite oku-
dum. Üniversite insana hayatta tek başına ya-
şamayı öğretiyor. Bu mücadele bana, hayata 
farklı bakmamı sağladı. Haksızlığa karşı mü-
cadele etmeyi öğrendim.

Cumali Arıç  Benim içimde bir direnme 
duygusu vardı. Bu mücadele ile sönen kül 
tekrardan alevlenmiş oldu. Biz burada ak-
liyat-İş ile bir aile gibi olduk.

Mustafa Kahraman  Birlik olmayı öğ-
retti. Bu mücadele ile içerideki arkadaşları-
mıza cesaret geldi. Direnmeyi öğrendik.

Mustafa Akçakaya  Bu mücadele bana 
birlikte olmayı öğretti.

Kurtuluş Yolu  Siz son olarak neler 
söylemek istersiniz

Cumali Arıç  Son olarak ben sendikam-
dan memnunum. İçerideki arkadaşlarımıza 
çok baskı yapıyorlar. Ben bu memurlardan 
şikâyetçiyim. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar 
bizi yıldıramayacaklar.

Kurtuluş Yolu  Teşekkürler.
Cumali Arıç  Desteğinizden dolayı ben 

teşekkür ederim.
Mustafa Kahraman  Biz taşeron cehen-

neminde yanmamak için direniyoruz. İşimizi 
geri istiyoruz.

Tan Yavuz oğan  Son olarak eklemek 
istediğim; bu yazıyı okuyan insanların bizim 
yanımızda olmalarını istiyoruz. Sesimizi du-
yurmamıza yardımcı olmalarını istiyoruz.

Tan Yavuz oğan  Sesimizi duyurma 
imkânı verdiği için Kurtuluş Yolu Gazete-
si’ne teşekkür ediyorum.q

Adana  Başmüdürlüğü nde direnen işçiler anlatıyor

Mücadele etmeyi direnmeyi öğrendik

Yıl  9  Sayı  95   5 Ocak 01

Baştara ı say a ’da



Bizim köyümüzün insanı-
nın yüzde sekseni toprak-
sızdır. Küçükbaş hayvan 

besleriz. Bulduğumuz günlük 
veya sezonluk işlerde çalışırız. 
Topraklarımız bereketlidir. Kö-
yümüzün altında Evliyazade’lerin 
bir çiftliği var. Atalarımızın onlar-
la toprak hususunda çok ihtilafları 
olmuştur. Bugün onlar kalma-
dı. Yıllardır ektiğimiz topraklar 
baktık bir gün dikenli tel çitlerle 
çevrildi. Meğer Evliyazadeler’in 
mirasçıları çiftliği Defne Tarım-
cılık isimli bir şirkete satmışlar. 
Bu şirket de gördüğü yeri benim 
diyerek etrafına çit çekmeye so-
yunmuş. Köylümüzün hayvanla-
rını otlattığı meramızın etrafını 
da çitle çevirmek için iş makinesi 
getirmişler. Vardık işçi arkadaşa 
durumu izah ettik. Gitti. Birkaç 
gün sonra meranın başka bölge-
sinde aynı çalışmayı yapmaya 
kalktılar. Tekrar gittik. Müsaade 
etmedik. Bu toprak köylünündür. 
Bunlar köylünün yaşamasını iste-
miyorlar. Bizleri kendi çiftlikleri-
ne köle yapmak istiyorlar. Köyün 
merasına dahi satın aldıklarını 

iddia ederek çökmek istiyorlar. 
Köyü hapishaneye çevirdiler. Biz 
Göllüce köylüleri olarak buna 
müsaade edemeyiz. Çocuklarımız 
için müsaade edemeyiz.

İşte böyle söylüyorlar Torba-
lı’nın Göllüce köylüleri. Örgütlü 
mücadelenin her şey demek oldu-
ğunun bilinciyle hazır bekliyorlar. 
1 6  yılında da toprak ağalarına 
karşı direnişte öncü olan Göllüce 
köylüleri direniş miraslarına da 
sahip çıkıyorlar.

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir 
İl Örgütü olarak 6 Aralık günü 
yaptığımız ziyareti memnunluk-
la karşılayan köylüler, mücadele 
saflarının sıklaştırılması gerekti-
ğini; bu mücadelenin sadece aç 
gözlü bir şirkete karşı olmadığını 
ülke değerlerinin bir avuç Paraba-
basına peşkeş çekilmesine karşı 
bir mücadele de olduğunu belirt-
tiler. 

M ü c ad e l e l e r i  m ü c ad e l e m i z d i r !
Halkız Haklıyız Yeneceğiz

zmir’den
Kurtuluş Partililer

F inans-Kapitalimizin gözbe-
beği Koç Holding’in üçün-
cü kuşak temsilcisi A l i  K oç , 

geçen ay G 0 zirvesi öncesinde, 
işverenlerin bir araya geldiği B 20  
toplantısında yaptığı açıklamayla 
herkesi şaşırttı. Konuşma metninin 
tamamına ulaşamadık ama özetle 
şöyle diyordu Ali Koç:

“P ar i s ’ t e n  ge l e n  t e r ör  h abe r l e -
ri gündemin ilk sırasına yerleşir-
ken, ş dünyası ve ivil Toplumla 
Diyalog toplantısında konuşan 
B 0 stihdam örev ücü Koor-
dinatör Başkanı ve Koç olding 

önetim Kurulu yesi li Koç, 
sorunların kaynağına vurgu ya-
parak, “ şitsizliğin ortadan kalk-
ması için kapitalizmin ortadan 
kalkması gerekir. Ben en azından 
eşitsizliğin minimum seviyeye in-
dirilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. erçek sorun kapitalizmdir” 
dedi.

“Koç, “Bill Gates diyor ki, 100 
bin dolarla siz sıtma ile mücadele 

edebilirsiniz. Bir insanın saçları-
nın dökülmesine karşı kellik ilacı 
için büyük aralar dökülürken 
insanları öldüren sıtmaya karşı 
mücadele saç dökülmesine karşı 
mücadeleden daha zayıf kalıyor. 
Eğer bu roblemlere eğilmezsek 
sonuçta günlük hayatta karşılaş-
tığımız bu olumsuz şeyler kaçı-
nılmaz olacak” diye konuştu.

“Küreselleşmenin insan tara-
fı yok” diyen Koç sözlerini şöyle 
sürdürdü  “İkinci ünya Sava-
şı’ndan beri en büyük göç dalga-
sıyla karşı karşıyayız. 0 milyon 
insan evini terk etti ve kötü insan 
hakları altında düşük ücretlerle 
çalışmaya hazırlar. Burada öz-
gür olarak serbest olarak dolaşa-
mayan tek unsur insan.”

“İkinci ünya Savaşı’na göre 

gelirin 50 kat arttığını, ancak 
gelir dağılımına bakıldığında 
büyük bir ayrım olduğunu söy-
leyen Koç, “Buradaki eşitsizliği 
anlamak için Einstein olmaya 
gerek yok” diyerek şöyle devam 
etti  “Eşitsizliği asgari düzeye in-
dirmek için ya ılacak çok fazla 
senaryo var. Paradigmalar değiş-
meli” dedi.

Kuzey üney farkı büyüyor’
“Koç Holding Yönetim Ku-

rulu üyesi Ali Koç, Kuzey yarım 
küre zenginleşirken güneyin çok 
farklı durumda olduğunu ve bu 
durumun devam edeceğini de 
vurguladı.” Cumhuriyet, 1  Ka-
sım 015

Güzel sözler  Sanırsınız sos-
yalist olmuş Ali Koç. Eşitsizliğin 
nedenini kapitalizme bağlıyor ve 
eşitsizliğin ortadan kalması için 
kapitalizmin ortadan kalkması ge-
reğinden dem vuruyor.

Aynı zamanda küreselleşmeyi 
de neredeyse bizler gibi yorumlu-

yor. Kuzey zenginleşirken güney 
yoksullaşıyor, demek istiyor. Yani, 
Küreselleşme  Kuzeyin (em er-
yalizmin) güneyi (dünya halkla-
rını) sömürmesi ve yoksullaştır-
ması

Dil sürçmesi desek, değil. Uzun 
uzun anlatıyor. Müflis işveren de-
sek değil, Vahşi Yaban  Kapitalist 
desek değil, Finans-Kapitalistin 
hası. Ali Koç’u böyle söyletenler 
ne, başına taş mı düştü acaba, diye 
sorası geliyor insanın.

Söyleyene değil,
söyletene bak!

Ali Koç’u böyle söyleten, eko-
nomik ve politik nedenlerdir kuş-
kusuz.

Kurtuluş olu Adana

DİSK akliyat-İş Sendikası, Adana PTT Başmü-
dürlüğü Taşeronu Mersin Çağdaş Turizm İnşaat 
Temizlik Oto işyerinde örgütlenme faaliyetini ta-

mamlayarak yetki için gerekli çoğunluğu sağlamış ve Çalış-
ma Bakanlığına yetki için başvuru yapmış, ancak başvuruları 
kabul edilmeyip üye olan işçilerden  işçi işten çıkarılmıştır.

Oldukça basit gerekçeler göstererek sırf sendikalı olduk-
ları için, işten çıkarılan işçiler, sendika yöneticileri ile birlik-
te Adana PTT Cemalpaşa Şubesi’nin önünde direniş başlat-
mışlardır. Bizler de Kurtuluş Yolu Gazetesi olarak günlerdir 
mücadele eden işçilerle röporta  yaptık. İşçiler sorunlarını, 
taleplerini gazetemize anlattı. 

HKP’li Dayı ve Eşi Hacer Abla’mızın bir 
kedi davası daha sonuçlandı

Bu, Genel Başkan’ımızın üçüncü, eşininse 
ikinci kedi davasıydı. Genel Başkan’ımızın sür-
mekte olan bir kedi davası daha vardır.

Birinci davada HKP’li Dayı yalnız yargılan-
mış ve beraat etmişti. Sokak hayvanına tekme 

atan komşusu bir zalime 
müdahalede bulunduğu 
için yargılanmıştı o da-
vada. 

İkinci davada Baş-
kan’ımız eşiyle birlikte yargılandı. Hayvan düş-
manı AKP’li komşu kadınlar, Hacer Abla’ya 
Pazar dönüşü saldırmışlar, hakaretler ve tehditler 
savurmuşlardı. Araya alıp dövmek üzerelerken, 
o an evde bulunan Genel Başkan’ımız aşağıya 
inip müdahalede bulunmuş, Pazar arabası ve po-

şetleriyle birlikte eşini alıp yukarıya, 
evlerine çıkarmıştı. Saldırgan hayvan 
düşmanlarının biri şikayetçi, dördü de 
yalancı tanık rolünü oynadı o davada. 
Sonuç olarak, zalimleri organize eden 
şikayetçi kadınla birlikte Genel Baş-
kan’ımız ve eşi de ceza aldı. En ağır 
ceza da 61 yaşındaki Hacer Abla’ya 
verildi. Pazar arabasıyla pazardan ge-
len Abla’mızın eline bir sopa verildi 
ve sopayla tehditte bulunduğu iftirası 
yapıldı, müfteri ve yalancı tanık za-
limler tarafından. 

amallah ilistin’de ilistin şçi Sınıfı ve 
Halkı ile luslararası Dayanışma

Konferansı düzenlendi

6 -  Aralık 015 tarihinde Ramallah ilis-
tin’de ünya Sendikalar ederasyonu 
( S ) ve ilistin Genel İşçi Birliği (G P ) 

tarafından ilistin Halkı ile luslararası aya-
nışma Konferansı düzenledi.

ünya Sendikalar ederasyonu Genel Sek-
reteri George Mavrikos, Yunanistan, Güney Kıb-
rıs, Portekiz, İspanya, Fransa, usya’dan sendika 
temsilcileri ile ülkemizden sendikamız adına G e -
nel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu katıldı.

Dayanışma konferansı öncesi 5 Aralık günü ak-
şamı Siyonist-katil İsrail tarafından  Aralık günü 
Mescid-i  Aksa’da katledilen,  yaşındaki şehit  
Abdal Rahma için açılan taziye yeri ziyaret edildi.

6 Aralık günü amallah’da başlayan konfe-
ransta, ilistin İşçi Birliği Genel Başkanı Hay-
dar İbrahim’in açılış konuşmasından sonra, S  
Genel Sekreteri George Mavrikos Yoldaş konuş-
ma yaptı. Dünya Sendikalar Federasyonu olarak, 
antiemperyalist mücadelede katil İsrail ve ABD 
Emperyalizmine karşı onurluca direnen Filistin 
Halkı ile her zaman dayanışma 
içerisinde bulunacaklarını belirtti. 

Ali Koç’un derdi ne?

5’te

1 -  Aralık 1 ’de, insanlık tarihi-
nin en korkunç katliamlarından biri 
olan Maraş Katliamı, Ortaçağcı ge-

riciler, Kontrgerilla’nın suç örgütü MHP 
eliyle Kontrgerilla ve CIA tarafından 
planlı bir şekilde yaşama geçirildi. 1  Ey-
lül Faşizmine giden yolda tezgâhlanan bu 
katliamda; hamile kadınlar, genç-yaşlı, 
çoluk-çocuk demeden yediden yetmişe, 
resmi kayıtlara göre bile 111 insanımız 
hunharca katledildi.

Bugün  Aralık Perşembe  İzmir 
Karşıyaka’da saat 1 .00’da gerçekleştir-
diğimiz eylemle, 3 ’nci yılında Maraş 
Katliamı’nı lanetledik.

Bu yıl 
y a -
p ı -

lan Kubilay 
A n m a s ı 
yasaklar la 
başladı. Ön-
ceden Genel 
Kurmay’ın 
açıkladığı; 
tören alanı-

na T T ve AA dışında basın alınmayacağı-
na dair yasak ve Menemen Belediye Başka-
nı’nın konuşmasına getirilen yasak bunlardan 
en önemlileriydi.

Yasaklamalara karşın, ilk eylemimizi 10 
km. maraton koşusuna katılan atlet bir arka-
daşımız, göğsüne taktığı; “ evrim ehidi 
Kubilay’ın Hesabı Ortaçağcılardan Mut-
laka Sorulacaktır” 
içerikli dövizimizle 
başlattı.

Hayvanseverliğe ceza HKP, Devrim ehidi 
Kubilay’ı andı

DS , ilistin Halkı ile dayanışıyor

Güllüce Köylüleri
direniyor

Adana PTT Başm d rl ’nde direnen iş iler anlatıy r:

Mücadele etmeyi
direnmeyi öğrendik

7’nci yılında 
Maraş Katliamı’nı 

nutmadık!

1 3 Mayıs 01  günü gerçekleşen ve 301 Madencinin kat-
ledildiği Soma Maden Katliamı davasının beşinci duruş-
masının son oturumu 5.1 . 015 günü Akhisar Ağır Ceza 

Mahkemesinde yapıldı.
Duruşmanın başlangıcı sakindi. Öyle ki, Mahkeme Başkanı 

her duruşmaya başlarken okuduğu ve madenci aileleri ve din-
leyicilere gözdağı niteliğindeki; “mahkemenin düzenine ilişkin 
kurallarla uymayanların karşılaşacağı yaptırımlar” listesini bu-
gün okumadı.

Bunda bir “hayır”  vardı. Ve duruşmanın bitirildiği akşam 
0.15 sıralarında yargıcın bugünkü “sakinliği” anlaşıldı. Tu-

tuklu sekiz sanıktan ikisi salıverildi
Dördüncü duruşmadan bu yana dosyaya gelen belgeler, be-

şinci duruşmanın yedi oturumunda dinlenen ve bir kısmı bizzat 
katliamdan sağ çıkmış mağdur ve tanıkların anlatımları, dosya-
daki yedi ayrı bilirkişi raporu Soma’da yaşananın açık bir kat-
liam olduğunu gösterdiği halde, savcının talebi ve mahkemenin 
de kabulü ile iki vardiya amiri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz tahliye edildi. 
Bir sonraki duruşma 16 Şubat 016 tarihine bırakıldı.

Tahliye kararının ardından salondaki ailelerin tepkileri çok sert 
oldu. “Böyle adalet olmaz”, “Çocuklarımı babasız bırakanları serbest 
bırakamazsınız” diyerek ailelerden bir kısmı kürsüye yürüdü. Mahkeme 
heyeti de hızla salonu terk etti.

Ailelerin yürek parçalayıcı feryatları duruşma salonunun dışında da 
devam etti.

Dosyadaki delillere göre; katliamdan önce yoğun bir üretim baskısının 

bulunduğu, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, İş Müfettişlerinin dene-
timlerinde ocağın içine bile girmedikleri, günlerdir kızgın kömür çıkartıl-
dığı, havalandırma ve kaçış yollarının bulunmadığı, olası kazalara karşı 
acil eylem planlarının olmadığı, dolayısıyla da katliamın göz göre göre 
geldiği ve hiçbir önlem alınmadığı çok açıktır.

Dosyanın bu haliyle, yargılanan tüm sanıkların durumları daha da 
ağırlaştığı halde, iki Güvenlik Vardiya Amiri’nin tahliye edilmesi, “hayra 
alamet” değil. Bugün ikisini tahliye ettiler, iler-
leyen duruşmalarda diğerlerini de iki iki, üç üç 
bırakacaklar gibi.

Soma Katliamı’nın alt düzeydeki katilleri 
ikişer ikişer salıverilmeye başlandı

’te

’te

7’de

şveren konuşuyor  ürüyemiyorsan sürün  A san, a lıktan 
eber  oluk alamıyorsan komaya ir  Ama benimle k rım 

arasına irme .

’te

’te

7’de


