
21 Ocak günü, Sputnik Türkiye’den 
Elif Örnek, HKP Genel Baş-
kanıNurullah Ankut ile bir rö-

portaj yaptı ve bu röportaj aynı gün 
(ht tp : / / t r. spu tn iknews .com/ turk i -
ye/20160121/1020359345/erdogan-sika-
yet-yargilama.html) internet adresinde 

yayımlandı. (Bu adreste aynı zamanda 
röportajın ses kaydı da vardır.)

Röportajı olduğu gibi yayımlıyoruz:

Elif Örnek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 

aralarında bulunduğu 4 yetkili hakkında 
‘savaş suçu işlediler’ iddiasıyla yargıya 

başvuran Nurullah Ankut ‘hakaret’ suç-
lamasıyla yargılanıyor. Ankut, kendisine 
dava açılması üzerine yaptığı basın açık-
lamasından ötürü de hakkında soruşturma 
başlatıldığını söyledi.

Ankara yönetimi yetkililerinin savaş 
suçu işledikleri iddiasıyla, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvuran 
siyasetçi Nurullah Ankut hakkında dava 
açıldı. İktidar üyelerini itibarsızlaştırma-
ya çalıştığı iddia edilen Ankut, savcının 
baskı altında olduğu için iddianame ha-
zırladığını ve bu durumun davaya bakan 
hâkim tarafından dile getirildiğini söyle-
di.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Suriye’ye giderken durdurulan MİT 
TIR’larının silah taşıdığının görüntülen-
mesi üzerine dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala 
ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı savaş 
suçu işledikleri iddiasıyla UCM’ye şikâ-
yet eden Ankut hakkında 
dava açtı.
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Başyazı

8’de

Dünya halklarını kana bulayan, 
insanlık tarihinin gördüğü en bü-
yük katliam devleti ABD’nin Baş-
kan Yardımcısı Joe Biden ülkemize 
geldi. Bu gelişi protesto etmek ve 
“Yankee Go Home!” demek için 
İstanbul İl Örgütü olarak 22 Ocak 
Cuma günü Beşiktaş Meydanı’nda 
basın açıklamamızı gerçekleştirdik.

Basın açıklamamızı okuyan 
HKP Sancaktepe İlçe Yöneticisi 
Deniz Bin, ABD Emperyalizminin 
temsilcisi Joe Biden’ın; Ortado-
ğu’daki sınırları yeniden çizmek, 
aşağılık BOP haritasını dizayn et-

mek ve Ortadoğu Halklarını kana bulamak için ülkemizde 
bulunduğunu söyledi.

Bin, şu açıklamalarda bulundu:
“Şu anda da gözünü Türkiye’ye diken, ülkemizi de en 

az üç parçaya bölmek için halkları ayrıştıran, halklar ara-
sına kan davası sokan, ülkemizde yaşanan BOP Savaşının 
her iki tarafının da iplerini elinde tutarak bölünme süreci-
ni hızlandıran ABD Emperyalizmidir. Alçak emperyalist 
çıkarlarınız uğruna Irak’ı işgal ettiğiniz zaman “Kahra-
man Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine, evlerine 
dönmeleri için Allah’ıma dua ediyorum.”, diyen işbirlikçi 
BOP Eşbaşkanını da iyi biliyoruz.”  “Zafer er geç direnen 
halkların olacak” diyen Kurtuluş Partililer basın açıklama-
sını sloganlarla sonlandırdı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’tan

TARİHİ SAVUNMA
(YARGILAMA)

10’da

Halkın Kurtuluş Parti-
si, 13 yıllık iktidarla-
rı boyunca ABD’nin 

emrinden çıkmayan, Ortado-
ğu’yu ve ülkemizi kan gölü-
ne çevirmede  büyük katkısı 
olan AKP’giller hakkında 
Uluslararası Ceza Mahkeme-
si’ne başvurmuştu. UCM’ye 
“savaş suçu işledikleri ge-
rekçesi ile başvuran HKP’ye, 
UCM’den yanıt gelmişti. Bu 
başvurunun incelemeye al-
dığını belirtmişti. Süreç hala 
devam etmekte. 

Başvuru üzerine Efkan 
Ala HKP Genel Baş-
kanı Nurullah Ankut 

hakkında hakaret, iftira ve 
suç uydurma isnatlarıyla şikâ-
yette bulunmuştu. Savcılık, 
Efkan Ala’nın bu şikâyetiyle 
ilgili olarak, “delil ve emare-
ler uydurmak” suçuyla ilgili 
kovuşturmaya yer olmadığı-
na karar vermiş, ancak Kamu 
görevlisine görevinden dolayı 
hakaretten dolayı kovuşturma 
açılmasını talep etmişti.  eder-
ken…” ifadelerini de iddiana-
meye eklemişti. İşte o dava 20 
Ocak’ta Ankara 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü.

Nurullah Ankut, sav-
cının hazırladığı id-
dianamenin hukuk-

suzluğunu, tutarsızlığını, asıl-
sızlığını yerden yere vurdu. 
Savcının İddianamede belirtti-
ği; UCM’ye gitmek için Türki-
ye’nin Roma Statüsü’nü imza-
lamış olması gerektiğini ancak 
birkaç sayfa sonra Roma Sta-
tüsü’nü imzalamamış olsa bile 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nden böyle bir karar 
çıkması yeterlidir” ibaresinde-
ki çelişkiyi gösteren Nurullah 
Ankut, iddianameyi bu ve bu-
nun gibi örneklerle çökertti.

8’de

HKP, Sömürge Valisi Katil Joe Biden’i protesto etmek için alanlardaydı

Yankee go home!
HKP, 10 Ekim Ankara Katliamı üzerine 

yaptığı suç duyurusunu işleme 
koymama kararı veren Memur Suçları 

Bürosu Savcılığı’nın kararına karşı 
Danıştay’da dava açtı.

Halkın Kurtuluş Par-
tisi üyeleri, Mani-
sa’nın Soma ilçe-

sinde meydana gelen maden 

faciasında hayatını 
kaybeden 301 ma-
dencinin davasının 
görüldüğü Akhisar 
Ağır Ceza Mah-
kemesi önünde 
açtıkları pankart 
nedeniyle cumhur-
başkanına hakaret 
ettikleri gerekçe-

siyle yargılanıyor.

HKP’nin “sakıncalı” 
pankartı yargılanıyor

                                          İşte
                                  emperyalizm

                                        budur! 

Zevk için avlamak 
canavarlıktır!

Ulu Devrimci Lenin’i 
Anarken…

HKP, İnebolu Limanı 
vurgununu yargıya taşıdı

Erdoğan’ı şikayet
ettiği için yargılanıyor

Ülkedeki tüm haksızlıklara karşı amansızca savaş veren Halkın Kurtuluş Partisi yargılanıyor. Hal-
kın Kurtuluş Partisi’nin ömrünü insanlığını Kurtuluşu Davasına adamış Genel Başkanı Nurullah 

Ankut yargılanıyor.

9’da

8’de

10 Ekim 
Katliamı’nın 

hesabını soracağız

AKPgiller
vatan toprağını satıyor

Savcılar da HKP’nin 
başvurularını

sümen altı ediyor

12’de

5’te

4’te

3’te
6’da 16’da
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G ün geçmiyor ki basında AKP Avane
sinin yeni bir “rant”, “peşkeş” haberi 
çıkmasın, kamuya, halka ait bir alan 

karşılıksız olarak bu vurgunculara yedirilme
sin.

İşte o haberlerden biri olan Cumhuriyet 
Gazetesi ve ABC haber sitesinin 3 Ocak 201  
tarihli bir haberi üzerine HKP’li Hukukçular 
olarak harekete geçerek, 0 .01.201  tarihin
de Anadolu Adliyesinde suç duyurusunda 
bulunduk. Habere göre;

 Bilal in ta na pi an  
a kan n n l  Bilal 

an n  al k s la a  tapesin e 
ta z  i e a setti i is e KP li 

Pen ik Bele i esi n en  il nl k 
pe ke  ( http: .cumhuriyet.com.tr
haber siyaset 45 32 Bilal in ortagina pi
yango vurdu.html),http: abcgazetesi.com
bilalin ortagina 200 milyonluk kiyak53 .
html,http: .mansethaber.com guncel
mehmetgur 4 5 5 ) 

Mehmet Gür’ün kim olduğuna dair ha
fızalarımıza kazınan o “meşhur” sıfırlama 
tapesini hatırlayalım: Tayyip Erdoğan ile 
oğlu Bilal arasında 1  Aralık 2013 tarihinde 
gerçekleşen görüşmenin o bölümü şöyleydi:

“Bilal Erdoğan: Baba Hasan Abi ile lan 
bir araya geldik, abim Berat, amcam beraber, 
bir şeyler düşünüyoruz, bu arada bir kir 
daha geldi Berat’a, bir kısmını diyor Faruk’a 
diğer işler ilgili hemen vereyim diyor, öbür 
paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuş
sunuz önceden, onu yapalım mı ciddi bir 
miktarı o şekilde halledebiliriz.

R. Tayyip Erdoğan: Olabilir.
Bilal Erdoğan: Tamam, öbür bir kısmını 

da Mehmet Gür ile ortak işe başladığımız 
için, bir kısmını al sende dursun, projeler 
geldikçe oradan kullanırsın diye verelim mi 
diyoruz, böylelikle azaltıp geri kalanı da baş
ka bir yere taşıyacağız.

R. Tayyip Erdoğan: Tamam işte onları şey 
yapın da.

Bilal Erdoğan: Tamam.
R. Tayyip Erdoğan: Sümeyye geldi mi  

Bilal Erdoğan: Sümeyye eve gelmiş, şimdi 
buraya gelecek, yanımıza gelecek, tamam 
babacım, hallediyoruz bugün inşallah, başka 
bir şey var mı

R. Tayyip Erdoğan: Şey yapmanızda fay
da var, (parayı) tamamiyle sıfırlamanızda 
fayda var.

Bilal Erdoğan: Evet, tamamiyle sıfırlaya
cağız inşallah.”

Bugün ABD’nin icazeti ile iktidarda 
olan AKP’giller halkımızı kandırmaya, bu 
tapeleri unutturmaya, soruşturmaları kendi 
hukuk bürolarına dönüştürdükleri yargı yo

luyla ortadan kaldırmaya çalışsalar da biz 
unutmayacağız, unutturmayacağız, peşlerini 
bırakmayacağız  Halkın Adaletinden kaça
mayacaklar  Tarihte son sözü direnenler ve 
mücadele edenler söyler

Halkçı Hukukçular

Olayın ayrıntılı öğrenilmesi için aşağıda 
Suç duyuru dilekçemizi aynen yayınlıyoruz:

İstan l na l  i et
Ba sa c l na

S ç D s n a B l nan  Halkın 
Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karan l Sokak No: 24 15 Kızılay Anka
ra

ekille i  Av. Orhan Özer, Av. Metin 
Bayyar, Av. Ayhan Erkan, Av. Ali Serdar 

ıngı Av. Tacettin olak, Av. Sait Kıran, Av. 
Ayça Alpel Okur, Av. Halil Ağırgöl, Av. Pı
nar Akbina, Av. Doğan Erkan

Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları 
B Blok K:4 D:1  Fatih İstanbul

p elile
1  Kadir Topbaş (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı)
2  Salih Kenan Şahin  (Pendik Belediye 

Başkanı)
3  Pendik Belediyesi AKP’li Belediye 

Meclis yeleri ve Encümeni
4  Mehmet Gür (ÖZASR Yapı İnşaat 

Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı)
5  ÖZASR Yapı İnşaat Anonim Şirketi 

Yönetici ve Ortakları
 Soruşturma aşamasında ortaya çıkar

tılacak; İstanbul Pendik İlçesi idari tesis ala
nından imar vurgunu yolu ile menfaat temin 
eden şüphelilerin illerine onay veren,  gör
mezden gelen diğer kamu görevlileri. 

S ç  Nüfuz Ticareti (TCK. 255), Görevi 
Kötüye Kullanma (TCK. 25 ), görevin
den   kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayı
rımcılık  TCK.122 1 a), bilerek ve isteye
rek kamu zararına sebep olmak ( İrtikap  
TCK. 250 1), Kamu kurum ve kuruluşları
nın zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa 
neden olmak ( TCK. 15 1 d e)

İ a  e Be anla z  
1  Son dönem ne yazık ki ülkemiz, dünya 

kamuoyunda yolsuzluk, hırsızlık, irtikâp vb. 
haberlerin cenneti olarak tanınmaya başladı. 
Gün geçmiyor ki basında yeni bir “rant”, 
“peşkeş” haberi çıkmasın, kamuya, halka ait 
bir alan karşılıksız olarak siyasi iktidar sa
hiplerine ve yakınlarına devredilmesin. İşte 

o haberlerden biri olan Cumhuriyet Gazete
si’nin 3 Ocak 201  tarihli bir haberi şu baş
lıkla atılmıştır: 

 Bilal in ta na pi an  
a kan n n l  Bilal 

an n  al k s la a  tapesin e 
ta z  i e a setti i is e KP li 

Pen ik Bele i esi n en  il nl k 
pe ke ...” (http: .cumhuriyet.com.tr
haber siyaset 45 32 Bilal in ortagina pi
yango vurdu.html)

Aynı haber değişik internet sitelerinde de 
yayınlandı.

(Bkz.http: abcgazetesi.com bilalin orta
gina 200 milyonluk kiyak53 .html,http:

.mansethaber.com guncel mehmet
gur 4 5 5 )

2  Bugüne kadar tekzip edilmeyen ha
berden öğrendiğimize göre;

“Pendik’te Sabiha Gökçen Havalima
nı’nın karşısında yer alan 31 bin 00 metre
karelik “idari tesis alanı” 200  yılında Pen
dik Belediyesi tarafından borçlarına karşılık 

Maliye’ye devredildi. Maliye tarafından sa
tışa çıkartılan arsayı aynı yıl ilk olarak Meh
met Ali Baldaner satın aldı. Bu sırada AKP’li 
Pendik Belediyesi burayı ticaret alanına çe
virdi. CHP’li Meclis üyeleri dava açtı. Plan
lar iptal oldu. Pendik Belediyesi aynı arsayla 
ilgili değişikleri yeniden kabul etti. Tekrar 
dava açıldı.

“Süreç devam ederken bu sırada arazi 3. 
kez el değiştirdi. Ancak bu kez alan tanıdık 
bir isimdi. Değerli arazi, Cumhurbaşkanı Er
doğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şirketi BMZ 
ile ortaklık kuran, 1 25 Aralık yolsuzluk 
dosyasında “sıfırlama tapesinde” ismi geçen 
İşadamı Mehmet Gür tarafından satın alın
dı. Gür’ün arsayı satın almasının ardından 
AKP’li Pendik Belediyesi geçtiğimiz aralık 
ayında bu arsa için çok önemli bir kıyak 
daha geçti.

“Arsayı satın alan ÖZASR şirketi, Pen

dik Belediyesi’nden imar planlarına plan 
notu ekleyerek 2 bodrum katını emsal dışı 
bırakmasını talep etti. Belediye Meclisi’ne 
gelen isteğe CHP’li Meclis üyeleri karşı 
çıktı. Muhalefet şerhinin üzerine ‘1 bodrum 
kat emsal dışı’ bırakıldı. Böylece ortalama 
20 bin metrekarelik ticaret alanı emsal dışı 
kalmış oldu. Böylece Sabiha Gökçen’in tam 
karşısında yer alan değerli araziden 200 mil
yon liralık rant elde edildi.”

“AKP’li Pendik Belediyesi’nin Planla
ma Müdürlüğü talebe ilişkin verdiği görüşte, 
“Bodrum katların emsal harici tutulup ticaret 
alanı olarak kullanılmasına yönelik bir plan 
kararı üretilmesini yürürlükteki mevzuata 
aykırılık teşkil ettiği” ifadesini bile kullan
dı  İstan l B k e i  Bele i esi İBB  
Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü de ‘imar 
planlarında ticaret alanının kaldırılması şar
tıyla’ olumlu görüş bildirdi. Tra ğin yoğun 
olduğu arazi için İBB Ulaşım Müdürlü
ğü’nün görüşü dahi alınmadı.”

3  Haberde de çok açık şekilde görüldü
ğü gibi Pendik Belediyesinin bu tasarrufun
dan dolayı kamu büyük bir zarara uğramıştır. 

ekilen bu kıyağın nedeni ise bizce çok açık
tır. ünkü şüphelilerden Mehmet Gür ka
muoyunun çok yakından tanıdığı, Cumhur
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine 

yakınlığıyla 
bilinen iş 
adamıdır. Er
doğan ailesi 
ile Mehmet 
Gür’ün ortak 
bir şirketleri 
mevcut tur : 
Bu şirket Or
tadoğu Proje 
Ge l i ş t i rme 
İnşaat Sana
yi ve Ticaret 
Anonim Şir
ketidir. k

Bu şirkette Erdoğan’ın kardeşi Mustafa 
Erdoğan, imam hatipten arkadaşları Barış 
Aksüs ve Aykut Emrah Polat’ın da hisseleri 
vardır. Aksüs’ün kendisine ait başka bir şirket 
de İBB’den ihale almaktadır. ÖZASR Yapı 
Anonim Şirket merkezi ile Bilal Aksüs’ün 
Aksüs Yapı Anonim Şirketi’nin Kısıklı’daki 
adresleri de aynıdır. İşadamı Mehmet Gür 
ayrıca Ortadoğu şirketinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kızkardeşi esile 
Erdoğan’ın eşi Ziya İlgen’le birlikte Yöne
tim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Diğer bir çarpıcı olay ise Plan tadilatı 
için Pendik Belediyesi’ne başvuran ÖZASR 
Yapı İnşaat Anonim Şirketi 2015 yılının Şu
bat ayında kurulması ve plan tadilatı istenen 
araziyi de bir ay sonra mart ayında almasıdır. 
Bu nasıl bir TESAD FT R

4  Bizce bu olay daha önce yine basına 
yansıyan haberlerden öğrenerek suç duyuru

larında bulunduğumuz; Cumhurbaşkanı R. 
Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve kızının yöneticisi 
olduğu T RGE ’e yapılan onlarca karşı
lıksız “tahsis”lerle benzerlik taşımaktadır. 
Bilindiği gibi T RGE  meselesi sık sık ba
sında yer almaktadır. 

B  ne enle ekkil pa ti a a önce 
a n  k n a e ala ca s ç s n a 

l n t  B  k n a özellikle 
ekkil Pa ti K n a a ap lan s ç 
s na K n a alili i nin e i i ce ap 

ç k öne li i  K n a alili i ekkil 
Pa ti e e i i ce a i az a  İçi le i 
Bakanl  a alli İ a ele  enel 
l n n az s  ile Bakanl k H k k 
a i li inin ö  ikkate al na ak H

SİS İ İ İ  ele i e iz ta a n an 
eni en e e len i il esi istenil i ti  

lki eti İl zel İ a esi ne ait iken 
ki e ençlik e iti e Hiz et ak na 

 ta sis e ilen   sa l  asa 
ile ele i e ize e e ilen ö enci  

inas  ile il ili e ekli at a a t as  a
p la ak  e  tesli  ta i i lan  
ta i in en iti a en    Be in  

İ İSİ  B D İ S  
K  İ İ   K Y  İ

İ İ K İ Y S   
B  k  şeklinde ce
vap vermiştir.

Şüphelilerden e et   Bilal 
an e a as  ecep a ip an n 

etkisini k llana ak kamunun tüm imkân
larını kullanarak, menfaat elde eden bir ki
şidir. Diğer sanıklar; İstan l B k e i  
Bele i esi e Pen ik Bele i esi etkilile i 
ise  tamamen BİAT kültürüyle yetişmiş, bü
rokratlardır. Aldıkları kararların suç olduğu
nu bile bile suça konu kararları alabilmişler
dir.

S n ç e İste  Baştan beri ayrıntılıca 
anlatıldığı üzere şüpheliler; 

a  San kla n ile ek e kasten e
i et ö e le ini köt e k llan kla  
K

 e i et ö e le ini k llana ak 
ki i e k  ka a c l k  s ç
n  i le ikle i  K a

c  Bile ek e iste e ek ka  za a na 
se ep l kla  e ö lece i tikap s ç n  
i le ikle i K  

 Ka  k  e k l la n n 
za a na la ak itelikli lan c l a 
a ac l k ettikle i  K  e 

e  Ka  ö e lisi ze in e z i
ca eti K   apt kla  s s n a 
k etli ç p esinin a l  a özeti
le ek s t an n acilen a lat l as  
için  ekkili iz pa ti a na i   i a

a l n a  ö e  sa k  
Bu nedenle şüpheliler hakkında gerekli 

Soruşturmanın yürütülerek haklarında Kamu 
Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep 
ediyoruz.  

Suç Duyurusunda Bulunan
Halkın Kurtuluş Partisi Genel

Başkanlığı Vekili
Avukat Pınar Akbina

HKP, Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın 1  Aralık ‘sıfırlama’ tapesinde ‘ortağımız’ 
diye bahsettiği Mahmet Gür’e  AKP’li Pendik Belediyesi’nden yapılan 200 milyonluk peşkeşi 

yargıya taşıdı, bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Bu e er B lal r an’ın rta ına u  u uru u
AKP “g türüyor!” HKP peşlerini bırakmıyor!

Öyle günlerden geçiyoruz ki, bağım
sız, tarafsız ve vicdani kanaatine göre 
karar veren yargı mensubunu artık 

mumla arar hale geldik.
“Aman siyasilerimiz üzülmesin” diye, 

onların yaptığı hukuksuzluklar ve suç illeri 
hakkında yapılan başvurular, hiçbir değerlen
dirme yapılmadan takipsiz bırakılmakta.

Son günlerde ise savcıların geliştirdiği 
yeni yöntem; İ le e K a a Ka a la

Adam, işgal ettiği siyasi makamın nü
fuzundan yararlanarak eşini dostunu zengin 
etmiş, kamu mallarını yandaşlarına peşkeş 
çekmiş, ülkenin vatan topraklarının yabancı
lar tarafından işgal edilmesine seyirci kalmış. 
Bütün bunları belgeleriyle birlikte savcılığın 
önüne getiriyorsun.

Ama ne gam...
Sanki bunlar Cumhuriyetin Savcıları de

ğiller...
Sanki Kamu Mallarının yağmalanmasını 

soruşturma gibi bir görevleri yokmuş gibi...
Sanki atan topraklarının işgaline seyir

ci kalanların yargılanmaları gerekmiyormuş 
gibi...

Maalesef büyük çoğunluğu siyasilere ya
ranma peşinde.

Ayrıntıya girmeden iki örnek verelim:
Birincisi HKP Genel Başkanı Nurullah 

Ankut’un Efgan Ala’nın şikâyeti üzerine yar
gılandığı “hakaret” davası.

Bu davanın savcısı; egemen Suriye Dev
leti’ne karşı savaştırılmak üzeri dünyanın 
dört bir yanından toplanan Ortaçağcı sapık 
katillere MİT TIR’larıyla silah gönderen si
yasiler hakkında, Savaş Suçu işledikleri ge
rekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine 
(UCM)’ye başvuran HKP’nin Genel Başkanı 
hakkında dava açarken, iddianamesinde siya
si tartışmalara girerek, Esad’a karşı ÖSO’yu 
savunmuştur.

Bu iddianamede savcı, la  lke 
na ç k a t   ne enle s ç l a

t  derken, haklarında suç duyurusunda 
bulunduğumuz siyasiler ise yaptıkları açıkla
malarda;

“Yahu, varsa ne olacak, yoksa ne olacak ”
“Evet, hiç çekinmeden söylüyorum. O 

yardımlar Bayırbucak Türkmenleri’ne gidi
yordu. Dibimizde bir savaş olacak, orada da 
Türkmen kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, 
Kürt kardeşlerimiz katledilecek; biz de sey
redeceğiz öyle mi ” diyerek suçlarını ikrar 
ediyorlardı.

Görüldüğü gibi, savcının kraldan çok 
kralcı olmasının hiçbir anlamı kalmadı.

Bir iddianamede hem de bir savcının böy
le bir savunuya girmesi nereden kaynaklan
maktadır

Ya da suçlarını açıkça itiraf eden bu siya
silere karşı dava açmak bir yana, bu suçu ih
bar eden HKP Genel Başkanı’na neden dava 
açmaktadırlar

Tabi  ki iktidara yaranma gereksinimin
den...

Ama bu dava ellerinde patladı bile.
Nurullah Ankut, yargılanırken kendilerini 

(hem savcı hem de AKPgiller’i) yargılamak
tadır.

Gelelim ikinci savcı vakasına...
Bildiğimiz gibi, Ege Denizi’nde Türki

ye’ye ait 1  ada ve bir kayalık, Yunanistan 
tarafından ilen işgal edilmiştir. Yunanistan; 
bunlardan Eşek, Bulamaç ve Nergisçik Ada
larını yerleşime de açmış durumdadır.

Fakat ülkemizde iktidar koltuklarını işgal 
etmiş siyasiler, bir yandan kürsülerde; “Bay
rakları bayrak yapan üstündeki kandır. Top
rak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” nara
ları atarken, bu işgali görmezden gelmekte
ler, o kadar ihbara ve suç duyurularına karşın 
sessiz kalmaktalar. Anlaşılan onlar için; Ege 
Kıyılarımızda bulunan, 1 43 tarihli İngiliz 
ve 1 51 tarihli Amerikan haritalarında dahi 
Türkiye’ye ait gösterilen bu adalar “ atan” 
olarak görülmüyor.

Ama bizim için bu adalar atan Topra
ğıdır. e vatan topraklarının işgaline sessiz 
kalmak ise açıkça TCK’nin 302. maddesin
de tanımlanan; De letin Bi li ini e lke 
B t nl n  B z ak  suçunu oluşturmak
tadır.

Böylesine önemli bir suç karşısında biri
leri “üç mamun”u oynasa da biz sessiz kala
mazdık.

e 20 Mart 2015 günü eşme Adliyesine 
giderek; e ala n n i alini en elle
e ilecek si asi k n a l ala na ka
n  pa Bi li i pe aliz inin  

p litikala na za a  el e esi nce
si le öz a ak atan t p a n n i ali

ne tak l kla  gerekçesiyle AKP’giller 
hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmek üzere suç duyurusunda bulun
duk.

Fakat, dilekçemizi gören Cumhuriyetin 
Savcıları kelimenin tam anlamıyla panikle
diler. İlkin dilekçeyi almak istemediler. Isra
rımız üzerine; B  öne li i  e ak  ince
le e  e s a  e ek  diyerek baklayı 
ağızlarından çıkarttılar. Daha sonra da dilek
çemizi Ankara’ya göndermek üzere işleme 
almak zorunda kaldılar.

Ankara’daki savcılar ne yaptı dersiniz
Tam beş ay bekledikten sonra Mart’ta 

verdiğimiz dilekçe hakkında 03 Ağustos 
2015’de İ le e K a a Ka a  verdi
ler.

Neymiş; dilekçe s t e enel nitelik
te  imiş, ci i l  e el ele e a an

ıyormuş.
İyi de madem önünüze “işleme koyulma

yacak” bir dilekçe geldi beş ay niye bekledi
niz

Dilekçenin “soyut ve genel” olduğunu, 
“ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığını” beş 
ay sonra mı anladınız

Tabi , bu iddiaların hiçbirisi doğru değil. 
Dilekçede, işgal edilen Ege Adaları ile ilgili 
Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekre
teri mit Yalım’ın konuya ilişkin iddialarına, 
görsel ve yazılı medyada kendisiyle yapılan 
röportajlara yer verilmişti. Dahası, dilekçe
de, Rahmetli Kamer Genç tarafından verilen 
Meclis Araştırması Açılması Önergesi’ne 
de yer verilmiştir. Bütün bu somut delillere 
karşın, savcı hâlâ “ciddi bulgu ve belge” yok 
demiştir.

Bütün bunların tek bir gerekçesi var. O da 

“aman siyasilerimiz rahatsız olmasın”. Nasıl 
olsa “kara kaplı”da bir yol buluruz, bu dilek
çeleri hiç olmamışa çeviririz mantığı ile hare
ket etmekteler. ünkü eğer dilekçeler, işleme 
konulsa ve dosya açılsa, bugün verecekleri 
bir Takipsizlik Kararı’nın yarın yeniden ele 
alınmasından korkmaktalar.

Oysa Ceza Muhakemesi Kanununun 
1 0 1. maddesi;  i et sa c s  
ka  a as n  aç a a e  l p l a
na ka a  e ek ze e e en İ İ  

İ İ a a t a a a la , der. Yasanın 
Cumhuriyet Savcılarına yüklediği bu görevi 
yapmamanın, ihmal etmenin de ayrı bir suç 
olduğu açıktır.

Belki, bugünlerde bu key likleri yapa
bilirsiniz ama kese  öne  sap öne  n 
eli  esap öne  diyen halk sözümüzdeki 

gibi, gün gelip hesap döndüğünde bu dosya
ların yeniden açılacağını unutmayın deriz.q

Hukuka takla attırarak siyasilere 
yaranmak isteyen savcılar

          Orhan Alpay

Selam lsun Bizden nce Geçene!
Selam lsun Savaşırken Düşene!
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A radan 2 yıl geçmiş. Sanki dün 
gibi...

Ölmüş mü
Hayır, sadece bedence aramızdan ayrıl-

mış...
Yaşıyor mu
Evet, düşünceleri her daim canlı, her 

daim güncel...
Her gün, her olayda bundan 100 120 

yıl önce ortaya koyduğu düşünceleri kanıt-
lanan bir insana ölmüş denebilir mi hiç .. 

Kimden mi söz ediyoruz
Dünyanın zaferle sonuçlanmış ilk pro-

leter devrimini gerçekleştiren, Teorisi ve 
Pratiğiyle Rusya Halklarının, Doğu’nun ve 
Batı’nın, Afrika’nın ve Asya’nın mazlum 
uluslarının öncüsü, lideri, yol göstericisi, 
karanlık gecede ortalığı gündüz gibi aydın-
latan ay ışığı, güneş gibi geceyi gündüze 
çeviren Devrimler Kartalı enin’den. ol-
ga’nın çocuğu, Rusya Ana’nın evladı e-
nin’den söz ediyoruz...

* **
1  Ocak tarihli medyadaki haberlerde 

yer aldı: Dünyanın en (süper, hiper artık ne 
derseniz deyin) zengin yüzde 1’lik kesimin 
servetinin toplamı, kalan yüzde ’ununki-
ne eşitmiş.

O en zengin yüzde 1’lik kesimin için-
den de (beyazın da beyazının olduğu gibi) 
sadece 2’sinin serveti, dünya nüfusunun 
yüzde 50’lik kesiminin toplamına eşitmiş.

İngiliz yardım kuruluşu O xf am’ın ra-
poruna göre; n an n en ks l z e 

lik kesi in a l kla   ile  
lla  a as n a n s n  il n a t-
as na a en z e  an n a -

müş. n  za an ili in e n an n 
en zen in  ki isinin a l kla  a  

il a  la an  t il n la a (üç 
katından fazlaya  Kurtuluş Yolu) ç k  

e 2010 yılında dünyanın en zengin 3  ki-
şisinin varlıkları en yoksul yüzde 50’ninki-
ne denk gelirken bu oran 2014 yılında 0’e 
düşmüş. Düşüş devam ediyorsa, bu neyi 
kanıtlar

Bundan tam 100 yıl önce (1 1 ’da) 
yazdığı “ pe aliz  Kapitaliz in n 
Y ksek a as  kitabıyla o günü ve bu-
günü ve yarını aydınlatan, çözümleyen e-
nin’in haklı olduğunu

O yüzden için kim ölmüş diyebilir e-
nin’e  Kim inanır buna ..

* **
enin, yukarıda da belirttiğimiz gibi 

daha 1 1  yılında bugünleri yazmıştı. 
Marks Engels nasıl kapitalizmin yüzün-
deki peçeyi kaldırmışsa ve çözümlemişse, 

enin de “Emperyalizm...” adlı bu anıt 
eseriyle “Kapitalizmin En Yüksek Aşama-
sı” olan Emperyalizm olgusunu çözümle-
miş ve aydınlatmış yani Emperyalizmin 
yüzündeki peçeyi kaldırmıştır.

Bildiğimiz gibi kapitalizm, İşçi Sını-
fının yarattığı artıdeğerin İşveren Sınıfı 
tarafından sömürülmesine dayanan bir sis-
temdir. Özü ve ruhu budur kapitalizmin. 
Başlangıçta Se est eka etçi i kapi-
talist sistem. Ama enin’in 1 1  yılında 

somut olgularla ve rakamlarla kanıtladığı 
gibi, Serbest Rekabet yerini ekelcili e
bırakmıştır. e özet olarak söylersek bir 
üretim dalında ortalama 20 şirket kalmış-
sa o üretim dalında artık Rekabet bitmiş 
Tekelcilik başlamış demektir. e sonuç 
olarak bütün üretim dallarında işleyen bu 
sürecin sonucunda bütün ekonomide Te-
kelcilik başlamış demektir. İşte enin bunu 
kanıtlamıştır.

Bu ne demektir
Kapitalist Sistemin artık Serbest Re-

kabet aşamasını bırakıp Tekelci aşamaya 
ulaşması demektir.

Siyasi planda da Serbest Rekabet De-
mokrasiye, Tekelcilik ise Diktatörlüğe te-
kabül eder. Yani kapitalizmin serbest reka-
betçi dönemindeki Burjuva Demokrasisi, 
Tekelci aşamaya ulaşmasıyla birlikte ka-
pitalist sınıfının tümünün egemenliğinden 
çıkıp en büyüklerinin banka kubbesi altın-
da birleşmesiyle oluşan azınlığın azınlığı 
bir zümresinin (Finans Kapitalistlerin, Fi-
nans Oligarşisinin) diktatörlüğü demektir.

Kapitalizm öyle bir aşamaya ulaşmıştır 
ki, artık ekonomiye bir avuç tekelci şirket 
hakim olmuştur. e bu bir avuç tekelci 
şirket (holding, grup vb.), sadece bir ya 
da birkaç üretim dalına değil tüm üretim 
dallarına hâkim olmuştur. Bu, tekelci şir-
ketlerin sadece kendi ülkelerinde ve kendi 
ülkeleri için değil, dünya pazarının tümü 
için üretim yapmaya başlamaları demektir. 
Yani bir Amerikan şirketi sadece ABD’de 
değil, dünyanın birçok ülkesinde üretim ve 
yatırım faaliyetinde bulunmaktadır. Hatta 
bizim falan ülkenin diye bildiğimiz şirket 
aslında lan ülkenin şirketidir. Ya da bizim 
a rmasının ürünüyle b rmasının ürününü 
farklı farklı şirketlerin ürünü olarak bilir-
ken; aslında birçoğunun sahibinin aynı te-
kelci şirket olduğunu öğrenmemiz gibi...

e bu şirketler bir yandan organik 
büyürken diğer yandan da inorganik 
büyürler. Organik büyüme üretimle-
rini arttırarak (her türlü iş verimini 
artırarak, işgücünü en verimli bir 
biçimde kullanarak, teknolojiden 
en yaygın biçimde yararlanarak, 
inovasyonu sürekli hayata geçirerek 
vb. yollarla) gerçekleşen büyümedir. 
İnorganik büyüme ise başka şirketlerle 
birleşme ve satın almalarla gerçekleşir. 
Hem üretimin büyümesi hem de birleşme 
ve satın almalar sonucu, bir holdinge, bir 
gruba bağlı şirketler devasa boyutlarda 
üretim yaparlar. e artık ürettikleri malla-
rı, ürünleri sadece kendi pazarlarında değil 
dünya çapında pazarlamak, satmak isterler. 
Bu da dünya pazarlarının ele geçirilmesi 
savaşı demektir. e bu savaş şirketlerin, 

holdinglerin, grupların kendi başlarına ya-
pacakları bir şey değildir. Bunun için arka-
larında devletlerinin gücünün olması gere-
kir. e işe devletler karışır. Ordular karışır. 
Bir an gelir ki, bir şirketin, bir holdingin 
çıkarlarını korumak için bile devletler ara-
sında savaş çıkar. e bütün olarak devletler 
arasındaki savaşların büyük bir çoğunluğu 
(bütünü değil, çünkü bunlar haksız savaş-
lardır. Bir de haklı savaşlar vardır ki, bu bir 
diğer adıyla devrimci savaşlardır. Ulusal 

Kurtuluş Savaşları, Sosyal Kurtuluş Savaş-
ları gibi) bunun için çıkar. Yani devletlerin, 
emperyalist aşamaya ulaşmış tekelci şir-
ketlerinin çıkarlarını, pazarlarını korumak 
ya da yeni pazarlar ele geçirmelerini sağla-
mak için yapılan savaşlara dönüşür.

e böylece dünya nüfuz bölgelerine 
bölünmüş, emperyalist devletler arasında 
paylaşılmış olur. Bu paylaşımda da en bü-
yük pay, tabi  ki en güçlü ekonomiye, en 
güçlü orduya ve en güçlü paraya sahip olan 
devletlerin daha doğrusu tekelci şirketlerin 
olur.

Bu, Birinci Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’nda nasıl böyle olmuşsa, İkinci Em-
peryalist Paylaşım Savaşında da aynen 
öyle olmuştur. Bu iki savaşın niteliği, em-
peryalist devletlerin ya pazarlarını koruma 
ya da yeni pazarlar ele geçirme savaşı ol-
malarıdır. e Emperyalizm sürdüğü müd-
detçe de savaşlar kaçınılmazca olacaktır. 
Bunu önlemenin biricik yolu, bu sisteme 
son vermektir. Yani insanın insanı ezdiği, 
sömürdüğü, zulmettiği, işgücünün artıde-
ğer sömürüsüne dayanan sistemin yıkılma-
sıdır bununu biricik çözümü. 

Tekelci şirketler öylesine büyürler ki, 
kimi bir tek şirket bir ülkenin, beş on ül-
kenin toplamından daha büyük üretim ve 
satış rakamlarına, kârlarına erişir. Örneğin 
bir ABD şirketi olan allmart gibi şirketler 
onlarca devletin üretim rakamlarının topla-
mını bile katlarlar. (Bunu gazetemizin de-
ğişik sayılarında yayımladığımız yazılarda 
somutça ortaya koymuştuk. Gazetemiz ar-
şivine bakılabilir bu konuyla ilgili olarak.)

Biz şimdi kimi rakamlar vererek Tekel-
ci şirketlerin büyüklükleri, güçleri hakkın-
da ve birleşme ve satın almalarla bir tek 
tekelci şirketin dünya üzerinde tek başına 
nasıl hâkimiyet kurduğunu gösterelim.
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ketin is inin D D P nt laca  
aç klan   D  e ical s  
n e  i e is  i le e akk n a 
B  i le e ki a sektö n e -

n n k alla n  kök n en e i ti ecek  
Yeni l  e  sektö  a na e  e 
i ket a na öne li i  çal a lacak  
e i  ttp i et c t -

p nt l  
Sözü uzatmayalım. Yeterince uzattık 

zaten.
Gördüğümüz gibi tekelci dev şirket-

ler, bir yandan organik büyümeyle bir 
yandan inorganik (yani birleşme ve satın 
almalarla) büyümeyle dünya pazarlarına 
hükmediyorlar. Bir tek Tekelci dev şirket-
te 300.000 500.000 kişi çalışıyor. Dünya 
üzerindeki devletlerin neredeyse tamamın-
da satış yapıyorlar. Tabi  aynı zamanda da 
kârlarına kârlar katıyorlar.

Bir avuç Batılı büyük emperyalist te-
kelci şirket, holding dünya üzerindeki ege-
menliklerini pekiştiriyorlar ve halkları ken-
dilerine bağımlı hale getiriyorlar.

Birleşme, satın alma, organik büyüme 
rakamları trilyon dolarlarla ifade ediliyor 
artık.

e bu tekelci şirketler, sadece mallarıy-
la değil aynı zamanda Tekelci Kapitalizmin 
mabedi olan Bankalar aracılığıyla sermaye 
de ihraç ederek ekonominin tümünü, hem 
kendi ülkelerinde hem de dünyanın bütün 
ülkelerinde, ellerine geçiriyorlar.

Artık böylesine büyümüş tekelci şirket-
ler dünyasında neredeyse onlardan izinsiz 
kuş uçmaz oluyor. Ekonomiye hakim olan 
bu tekelci şirketler aynı zamanda politika-
ya, hukuka, dine, ahlâka vd.lerine de ege-
men oluyorlar.

Dünyanın neredeyse hemen her ülke-
sinde onların istedikleri, onların belirledik-
leri partiler ve liderler iktidara geliyor ya 
da gidiyor. Getiriliyor ya da götürülüyor 
bir başka söyleyişle. Onlardan bağımsız bir 
karar alamıyor hükümetler, devletler...

Bu süreç bizim ülkemizde de böyle mi 
işliyor

Evet, aynen öyle işliyor. Türkiye Dev-
rimi’nin Önderi Hik et K lc l , 1 35 
yılında yayımladığı ( enin’den 1  yıl son-
ra) pe aliz e e en Kapitaliz
adlı anıt eseriyle Türkiye’deki bu süreci 
açığa çıkarıyordu.

Aynen enin’in yaptığı gibi somut 
olgularla ve rakamlarla ülkemizdeki Fi-
nans Kapitalizmin, Tekelci Kapitalizmin 
nasıl ekonomiye ve politikaya hakim oldu-
ğunu gösteriyor, kanıtlıyordu.

O günden bu yana geçen 1 yılda, bu 
süreç yukarıda anlattığımız şekilde geliş-
ti ve bizim ülkemizde de birkaç Tekelci 
Şirket, Holding büyüdü, palazlandı, sade-
ce Türkiye’de değil, gücü oranında, kedi-
ye göre budu, pay kapma yarışına katıldı. 
Ama çok küçük paylar alarak. Fakat aynı 
mekanizma, aynı niteliklerle...

İşte geçtiğimiz günlerde ölen M. 
Koç’un Koç’u da bunun somut örneklerin-
den birisidir. Koç Holding de Türkiye’nin 
en büyük, en güçlü Finans Kapitalist gru-
budur. O da in’den Mısır’a, Arnavuluk’a 
kadar birçok yerde üretim ve yatırım yap-
makta, ürünlerini satmakta ve tabi  ki o da 
kârlarına kârlar katmaktadır.

***
Yazımızın başında da söylediğimiz 

gibi, dünyanın en (süper, hiper artık ne 
derseniz deyin) zengin yüzde 1’lik kesimin 
servetinin toplamı, kalan yüzde ’ununki-
ne eşitmiş.

O en zengin yüzde 1’lik kesimin için-
den de (beyazın da beyazının olduğu gibi) 
sadece 2’sinin serveti, dünya nüfusunun 
yüzde 50’lik kesiminin toplamına eşitmiş.

Bu nasıl bir dünyadır  Bu nasıl bir ada-
letsizliktir  Bu nasıl bir eşitsizliktir  Bu 
nasıl bir vicdansızlıktır

e bu adaletsizlik, eşitsizlik sürgit böy-
le devam edebilir mi

Etmez. Etmemeli. Edemez
enin Usta’nın bundan tam 100 yıl 

önce görüp gösterdiği ve kendi ülkesinde 
de bu eşitsizliği, adaletsizliği giderdiği gibi 
biz de kendi ülkemizde bu zalim düzene 
son vereceğiz

Bugün Sovyetler Birliği’nin yıkılmış 
olması, orada da yeniden emperyalist bir 
devletin kurulmuş ve süper, hiper zenginle-
rinin, Tekelci Şirketlerinin doğmuş olması 
bu gerçekliği değiştirmez. Sadece gerekli 
dersleri çıkarmamızı sağlar bu süreç. Baş-
ka bir şey değil. Teorik olarak bu her gün, 
her saat kanıtlanan bir gerçekliktir çünkü 
ve bu tekelci dev şirketler aynı zamanda 
kendi mezar kazıcıları olan İşçi Sını arının 
gücünü de birleştirmiş oluyorlar. retimin 
bu kadar büyük oranda sosyalize olması, 
toplumsallaşması, bir avuç kişinin ( 2 ki-
şiciğin) elinde toplanması, özel mülkiyetin 
de anlamsızlığını kanıtlamaktadır her gün.

Bu düzen, kahrolası Emperyalist düzen, 
toplumsal eşitsizliği katlanılmaz boyutlara 
getirmektedir her gün. e Dünya Halk-
larının öfkesinin, nefretinin birikmesine, 
mücadele azminin bilenmesine neden ol-
maktadır. e bu öfke, bu kızgınlık, bu da-
yanılmazlık bir gün, ama mutlaka bir gün 
patlayacak ve o zalim Tekelci şirketlerin 
hâkim olduğu Emperyalist Batılı devletle-
rin hâkimiyetini yıkacaktır. O zaman em-
peryalizm, kendi anavatanlarında da kendi 
proletaryaları tarafından tarihin çöplüğüne 
atılacaktır. Bundan adımız gibi eminiz.

Onlar da bundan adları gibi emin olsun-
lar.

enin Usta Ölümsüzdür q

İşte emperyalizm budur!
Büyümeyle ir yandan inorganik yani irleşme ve 

satın almalarla  üyümeyle dünya pazarlarına hükme-
diyorlar. Bir tek ekelci dev şirkette 00.000 00.000 
kişi çalışıyor. Dünya üzerindeki devletlerin neredeyse 
tamamında satış yapıyorlar. a i  aynı zamanda da 
k rlarına k rlar katıyorlar.

Bir avuç Batılı üyük emperyalist tekelci şirket, hol-
ding dünya üzerindeki egemenliklerini pekiştiriyorlar 
ve halkları kendilerine ağımlı hale getiriyorlar.

B üyümüş tekelci şirketler 
dünyasında neredeyse 

onlardan izinsiz kuş uçmaz oluyor. 
Ekonomiye hakim olan u tekelci 
şirketler aynı zamanda politikaya, 
hukuka, dine, ahl ka vd.lerine de 

egemen oluyorlar.



4 Y l    Sa     at 

N e i s tedi l er de v erm edi l er?

Y o, yoo. Hemen aklınıza, Tayyip’in 
“Paralel”ciler( ) için söylediği “ne 
istediler de vermedik” sözü gelme-

sin. Bu, başka bir “ne istediler de verme-
dik” vakası...

Kim istedi, kim verdi
Parababaları istedi, AKP Hükümeti 

verdi.
Hem de sorgusuz sualsiz, hem de bol 

keseden verdi. Nasılsa kendi cebinden çık-
mıyor verdikleri, bizlerin, halkımızın ce-
binden çıkıyordu...

Konu şu: Gazetemizin 3 Kasım 2015 
tarihli 3’üncü sayısında yayımladığımız 

tele a a  e tele  başlıklı yazımız-
da da dile getirdiğimiz gibi, AKP Hüküme-
ti, ortaya çıkan olaylar sonucu kamuoyun-
da oluşan tepkiler üzerine kimi konulara 
ilişkin yasalarda değişiklikler yaparak, iş-
verenlerin aşırı sömürü ve zulümlerini kıs-
men de olsa engelleyecek yasalar, yönet-
melikler hazırlıyor. Ama aradan geçen za-
man içinde de (kamuoyunun ilgisi buradan 
uzaklaşınca) bu yasa ya da yönetmelikleri 
tekrar tekrar erteliyor. Yani işverenlere alır 
göründüklerini, hem de fazlasıyla geri ve-
riyor...

Gazetemizin o yazısında buna ilişkin 
3 örnek aktarmıştık. Aradan geçen birkaç 
aylık süre içinde hükümet, yeni yeni erte-
lemelerde bulundu aldığı kararlarla. Bun-
ların hepsi de Parababalarını korumaya 
yönelik ertelemeler oldu. Şimdi kri takip 
gereği bunları da göstermek, AKP Hükü-
metinin, İşçi düşmanı, halk düşmanı Para-
babaları hükümeti olduğunu bir kez daha 
göstermek istiyoruz.

Tükürdüğünü yalatmak diye 
buna derler

22 Aralık tarihli Hürriyet Gazetesi’nin 
ekonomi sayfasının tam ortasında:

K  Y D  Y  İ 
K  S  Bİ İY
 K   Y  Y S K  baş-

lığıyla Burak Coşan imzalı bir haber ya-
yımlandı.

en e in  e  de denilen ve  
eti i s as n a ta a ç kan e in-

san as  la ak i  e e  ta a an 
at kla  en e in  tesisle in e i lene ek 
et ke ik n  e a ansal a a ön -
t l  Ye  eti in e a ansal 
p tein ka na  la ak eni en k llan -
la ili  ale eti ili

Yani tavuklar tavuk atıklarıyla, balıklar 
balık atıklarıyla besleniyorlar. e bu yem 
önce hayvan, sonra da insan sağlığına za-
rarlı. ünkü atıklardan oluşuyor ve içine 
GDO’lu maddeler de katılıyor.

Habere göre:
a k sakatat n an el e e ilen e  

 cak tan iti a en ta kla a e i ile-
e ecek

Y B  ile i likte ta k sakata-
t n an el e e ilen ta k e inin a  e 

n la ak tek a  ta kla a e i il e-
si es en asaklan  al k e 
a nlanan i  önet elikle eçi  için 
 l s e tan n na ikkat çeken a-

 Bakanl  etkilile i ala n a-
z lana a k  e ekçesi le en elle e 
ça ala n  e e  la ak e e len i-
i  

a k eti ti icile i  il n t n-
l k ta k sakatat n n nas l e ta a  e i-
lece inin eli sizli ine ikkat çeke ken  

a  Bakanl   i in s l l n 
sektö eki ala a ait l n  sö -
l  Kan n e önet elikle e ne 
e e ili sa n n ap laca n  i a e 
e en a  Bakanl n an st ze  

i  etkili  nla  a z la n  ileti la  
a et n al  ncak e tele e l a-

aca n  st ne asa ak sö l   
l önce  il i ik  Sektö  a-

z lan al  pa Bi li i ne  
için n  ap z  a a sakatattan 

n e a n e e kat l as  asak  e i 
a  ata a z  i  l an  il n 

t nl k at n nas l e ta a  e ilece ini 
s z st ze  etkili  S -
l l k ala a  Haz l  ap al -
la  eklin e ce ap e i

D Y  Y D  B -
D K

Be az t Sana icile i Bi li i nin 
Ba kan  Sait K ca n n k n  akk n aki 

 ise e laca n  e akla ek-
li z  eklin e l  K ca  D la l  

l an a  Bakanl  ile ileti i e eç-
tik  Yeni Bakan a k elik ten an e-

 iste ik  Da a e i ön  ala a k  
i  ki e e l an  il n t n 

ta k sakatat n an  in t n ta k 
e i el e e il i i il isini e en K ca  

t n e ta a  e il esini sektö  la-
ak kal a a z  aten 

a akta z  -
z  Bi  e 

e ta a  
t e s i s -
l e i 

a p -
a k 

için pa a
a ca a a z  

B n  ap asak ile l -
an e  aç n  kapat ak için  in 

t nl k s a e i it al et ek z n a 
kalaca z  B  e in t n    i a-

ele ini k llan
Y k et ek izi  i i iz e il

KİY e at  ap an n 
ç k z  l n  sö le en Sait K ca   

l önce ta k esin en ene i el e 
e e il ek için B l a i  a ile a-
ekete eçtik  ncak asal s eçle i e 

k asi i i  t l  a a a k  l an 
at kla  a ene i e çe ile ili  ncak  

a ç k ali etli  ca izi  i i iz e 
e il  Biz ta kç z  e   tesisle  
ap lacaksa e let este i l a an l-
az  i

 
a kç la a kazanç  ele ti isi

H İY in a a önce n e-
e eti i i a e e ta kç l k sektö-
 te silcile i ta k an nle in en 

el e e ilen e le i k llan azsak a a 
azla D l  e  eti ek z n a 

kal z  aç kla as  ze ine a  Ba-
kanl n an st ze  i  etkili  aç k-
la an n saç a  l n  sö le i ti  

aten D l  e  k llan la  B  
e i k llan a nca a a ç k D l  
e  eti ek z n a kal z i e ek  
D l  e le in köt  l n  ös-

te e e çal la  i en st ze  
etkili  D l  e le  Bi  enlik 

K l  ta a n an enetleni  e n-
a  e le i k llan  a e  köt  

ne en i i k llan s n z   za an 
iç k llan a n  ek e tle i a a azla 

kazan ak  nk  ta k an nle in-
en el e e ilen e in ali eti k  

i a ele ini k llan t  ttp
i et c t cakta e a -

sak
Görüyor musunuz “Tarım Bakanlığı’n-

dan üst düzey bir yetkili”, insanı şaşırtacak 
bir şekilde nasıl somut gerçekleri dile ge-
tiriyor.  e işverenlerin vurgunlarını anla-
tıyor. e nasıl da kesin konuşuyor “Geri 
adım atamayız” diyerek.

Ama “Tarım Bakanlığı’ndan üst düzey 
bir yetkili”nin bu söylediklerinin tam tersi 
gerçekleşti ne yazık ki. 21 Aralık’ta yapı-
lan bu açıklamadan sadece15 gün sonra,  
Ocak tarihinde yine Hürriyet Gazetesi’nde 
bu kez sel lp’in aynı konuyla ilgili ha-
beri şöyle:

a kla  ta k al kla  al k eti e-
e e e a  e ecek

a kla n  ta k pa çala n an  
al kla n al k pa çala n an el e e i-

len i len i  a an p teinle i le es-
len e asa  ine l e i e e i   

l önce eti ilen asak   cak  ta-
i i iti a i le l e i ecek l as -

na ka n  n eni i  e tele e el i  
Bö lece  cak e ka a  ta kla  
ta k etini  al kla  al k etini e e e 

e a  e ecek

İ Dİ İK   Y  Dİ
Kanatl  sektö n n ast as la 

Bakanl k  nk  es i azete e 
a lanan önet elik e i ikli i le 
asa   cak  ta i ine e tele i  

(http: .hurriyet.com.tr tavuklar ta-
vuk baliklar balik eti yemeye devam ede-
cek 4003 0)

Bu haberde dikkatimizi çeken sadece 
bir nokta var. Aysel Alp, anlaşılan akıllı bir 
gazeteci. Haberinde, erteleme tarihiyle il-
gili kesin konuşmuyor.

Ne diyor
“Şimdilik’ 1 yıl ertelendi.”

Yani daha da ertelenebilir bu 
tarih...

Onun ötesinde 
söylenecek bir söz 

kalıyor mu
Hayır. Sa-

dece “Tarım 
B a k a n l ı -
ğı’ndan üst 
düzey bir 
y e t k i l i ” -
nin düştü-
ğü düşürül-

düğü durum 
insanı üzüyor.

Bir kez daha 
netçe görüyoruz 

ki, hükümet insan ve 
hayvan sağlığıyla ilgili 

çok hayati bir konuda bile, üs-
telik AB istemesine rağmen işverenle-

rin isteklerini emir kabul ediyor ve yasağı 
erteliyor. Bakın ne diyordu 22 Aralık’ta 
“Tarım Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetki-
li”: “(...) Avrupa Birliği’ne uyum için bunu 
yapıyoruz. Orada sakatattan un ve yağın 
yeme katılması yasak. Geri adım atama-
yız”.

Ee ne oldu şimdi (Bakan mı, Müsteşar 
mı, Genel Müdür mü  Kimse artık...) “Ta-
rım Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili”-
nin durumu  Hani geri adım atamazdınız ..

İşte Parababaları böyledir, insana söy-
lediklerini böyle yalatıp yuttururlar. Yeter 
ki çıkarları onu gerektirsin...

Ver Allah’ım ver
Hürriyet Gazetesi’nden Nuray Baba-

can’ın 2 Aralık tarihli haberine göre hükü-
met, menkul kıymetlerden yani havadan 
para kazanan Parababalarına yönelik ola-
rak yeni bir mua yet (ayrı tutulma, ken-
disine uygulanmama, bağışıklık) getirdi. 
Bu mua yetle yerli yabancı Parababaları 
havadan kârlarına kâr katmaya devam ede-
cekler:

“ St pa a e i a eti s ecek
Y İ H K  eçici tçe i 

asala t an n a n an ilk i  la ak 
(bakın, ülkenin onca sorunu varken, hükü-
met hem de ilk iş olarak.  Kurtuluş Yolu),

 al k ta s ele i lan a etle i 
zat ak için asa tasa s n  eclis e 
eti ecek  Haz l kla  e a  e en  
a elik tasa  ta il  n  e isse se-

netle ine lanan st pa  e isi a-
etle ini zatacak mış.

Böylece 200 ’dan bu yana devam eden 
mua yetler, yani havadan, açıktan para ka-
zanmalar, 201 ’dan sonra da devam ede-
cekmiş.

e Parababalarına güvence veriyor 
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcı-
sı İngiliz Mehmet:

Dİ  Dİ Sİ
 Ba akan Ya c s  e et 

i ek e se a e pi asala n n eli-
i ine öne li katk la n n l n  

s s  özön ne al na ak a ta st pa  
la as  l ak ze e e i istisnala-

n n  al k  ta i ini izle en ö-
ne le e e e a  etti il esinin n 
laca n n e e len i il i ini la  
i ek  a apt  aç kla a a e-
ekli asal e i iklikle in ap l as  için 
az l kla  ap l  at c la z n 

en i e et esine e ek k  e i
Yani gönül rahatlığıyla vurgunlarınıza 

devam edin demiş İngiliz Mehmet. Der, 
niye demesin  İktidara getirenlere başka 
ne denir  Ya da başka bir şey deme şansları 
var mıdır

Hayır, yoktur. Onu dedikleri, yerli 
yabancı Parababalarının isteklerini daha 
doğrusu emirlerini yerine getirmedikleri 
anda getirdikleri gibi de götürürler adamı 
ya da hükümeti. İngiliz Mehmet bilmez mi 
bunu ..

Bilir. O yüzden de güvenceler verir Pa-
rababalarına.

***
AKP Hükümetinin yerli yabancı Para-

babalarına bir başka kıyağını daha aktara-
lım şimdi. Haberimiz yine Hürriyet Gaze-
tesi’nden. 2  Aralık 2015. Başlık şu:

H K İ  as a i c et a t na 
önelik estekle ele i ekle en i e en-

le e   l  için ilk te ik el i
Yeni i çi alan i e enle e la-

nan S s al enlik K  S K  
p i  te i inin s esi  l n s n n a 

l  l nan e n es i aze-
te e a nlana ak l e i en ka-
a la  söz k n s  te ik  l  s n na 

ka a  zat l

***
AKP’nin işverenlere, yerli yabancı Pa-

rababalarına verdikleri bitmiyor. erdikçe 
veriyorlar aman lağım deliğinden süpürül-
meyelim diye...

Şimdilik (ne yazık ki şimdilik diyoruz, 
çünkü AKP hükümetinin işverenlere ve-
receği teşvikler, destekler, onlar yararına 
ertelemeler bitmek bilmeyecektir. Her gün 
bunun yeni bir örneğiyle karşılaşacağız-
dır.) son bir örnek vererek kri takibimizi 
sonuçlayalım.

Bildiğimiz gibi, geçen iki seçim sü-
recinde “muhalefet” partilerinin Asgari 

creti yükselteceklerine ilişkin beyanları 
üzerine AKP Hükümeti de Asgari creti 
yükselteceğine ilişkin söz verdi. e 1300 
T  yapacağını söyledi. Seçimlerden galip 

çıkınca da sözünü yerine getirmiş oldu( ) 
ve 1300 T  yaptı Asgari creti. stelik de 
geçtiğimiz yıllarda, ’şar aylık dönemler 
halinde yılda iki kez (Ocak Temmuz) artış 
yapılırken bu yıl sadece bir kez (Ocak’ta) 
zam yapılacak. Yani gerçekte artan bir şey 
olmadı Asgari crette. Sadece görünürde 
rakam çokmuş gibi gösterildi...

stelik bu olayda da yukarıdan beri 
anlatageldiğimiz üzere, yine işverenler ta-
rafını tuttu hükümet. Asgari crete yapılan 
zammın, ki 4  T ’den 1300 T ’ye çıkmış 
oldu, bunun 110 T ’sini “işverenlere des-
tek” adı altında devlet ödeyecek. Hükümet 
bizim paramızla işverenlere destek verdi. 
Başka bir şey değil. Yani devlet bir eliyle 
veriyor görünürken diğer eliyle de aldı.

Sonuç olarak, şu anda Mecliste işve-
renlere verilecek desteğin artırılması için 
hamle üstüne hamle yapıyor, öneri üstüne 
öneri getiriyor AKP hükümeti. Tabi  bunu 
da işverenler istiyor...

Günün g revi  A itasyon
Propaganda rgütlenmeyi

başarmaktır
Gördüğümüz gibi bunların dünyası; “al 

gülüm ver gülüm” dünyası. Önce yerli ya-
bancı Parababaları bunlara iktidarı veriyor, 
iktidara getiriyor sonra da bunlar asli gö-
revlerini yani yerli yabancı Parababalarına 
hizmet görevlerini yerine getiriyorlar. On-
ların çıkarına olan her türlü yasa, yönetme-
lik vb.lerini hayata geçiriyorlar.

Haa arada olan İşçi Sınıfına, Emekçi 
Halklara oluyormuş ne gam... Onların “fıt-
rat”ında da bu var: Ezilmek, sömürülmek, 
soyulmak, katliamlara uğramak... Bu dün-
yada cehennemi yaşamak var.

Bu zulüm, bu sömürü, bu soygun dü-
zeni nereye kadar, ne zamana kadar sürer

Biz gerçek devrimciler, Proletarya 
Devrimcileri, Halkın Kurtuluş Partililer 
başta İşçi Sınıfımız olmak üzere halkımızı 
bilinçlendirip örgütleyene, onları iktidara 
getirene kadar.

ok mu sürer
Hiç belli olmaz. Bu zalimlikler dünyası 

her gün yeni bir Gezi İsyanı’na kapı açıyor. 
Öylesine maddi manevi zulüm uyguluyor 

ki yerli yabancı Parababaları ve onların 
hükümetleri, her an tapayı atabilir halkla-
rımız.

Zor mudur
Hayır. Yeter ki biz, hepimiz, günlük 

görevlerimizi layıkıyla yerine getirelim. 
Bugünün işini yarına ertelemeyelim. Yap-
mamız gereken görevleri günü gününe, anı 
anına yerine getirelim. e Devrim gelip ka-
pıyı çaldığında hazır olmuş olalım.

itas n P pa an a tlen e
üçüzünü an geçirmeksizin hayata geçire-
lim. Günün en acil görevi budur. e bu gö-
rev mutlaka başarılacaktır q

G rev belli g revliler de
AKP Hükümeti, ortaya çıkan olaylar sonucu kamuoyunda oluşan tepkiler üzeri-

ne kimi konulara ilişkin yasalarda değişiklikler yaparak, işverenlerin aşırı sömürü 
ve zulümlerini kısmen de olsa engelleyecek yasalar, yönetmelikler hazırlıyor. Ama 
aradan geçen zaman içinde de kamuoyunun ilgisi uradan uzaklaşınca  u yasa 
ya da yönetmelikleri tekrar tekrar erteliyor. ani işverenlere alır göründüklerini, hem 
de azlasıyla geri veriyor...

Kurtuluş Yolu

Halkın Kurtuluş Partisi, halkımızın 
alınteri ile elde edilmiş kamu mallarının 
yine yok pahasına yandaşlara peşkeş çe-
kilmesine karşı harekete geçti.  HKP’li 
hukukçular, İnebolu imanı’ndaki 
özelleştirme vurgunuyla ilgili suç 
duyurusunda bulundu. 

İnebolu imanı ve Hopa Termik 
Santralinin özelleştirilmesi için ihale açıl-
dı. İki ay önce de birlikte ihaleye çıkarılan 
iki tesise üç ayrı değerli gayrimenkul 
de eklendi. imanın işletme hakkını 
ve santralin varlıklarını alan, İstanbul 
Ortaköy ve Göktürk’deki iki değerli arsa 
ile Mardin’deki bin dönümü bulan ara-
zileri de almış olacak. Yapılan ihale so-
nucunda en yüksek tekli ,  milyon T  
ile Cengiz İnşaat’a bağlı Eti Bakır verdi. 
SBK Holding tekli ni 5.5 milyon T  
olarak açıkladı. İhale komisyonu, gelen 
en yüksek tekli  değerlendirecek. Özel-
leştirme Yüksek Kurulu’nun da onayı ile 
ihale sonuçlanacak.

HKP’li hukukçular “Bir oldubitti ile 

Özeleştirme Yüksek Kurulu satışı onayla-
dıktan sonra bu kamu mallarının geri alın-
ması olanaksızlaştırılacaktır. Bu nedenle 
kamu zararının giderilemez aşamaya 
gelmeden önlenebilmesi için bu suç du-
yurusunda bulunuyoruz” diyerek konuyu 
yargıya taşıdı.

H K P , Özelleştirme İdaresi Başkan 
ekili Ahmet Aksu, Başkan Yardımcıları 

Osman İlter ve Sami Ölmeztoprak, Baş-
kan Yardımcıları M.Şükrü Doğan ve Halil 
Kırşan hakkında memuriyet görevlerini 
kötüye kullanarak, aldıkları kararların 
suç olduğunu bile bile suça konu karar-
ları aldıkları için suç duyurusunda bulun-
du. Ayrıca Eti Bakır A.Ş Sahibi Mehmet 
Cengiz hakkında AKP yandaşlığını ve 
Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığının 
etkisini kullanarak, kamunun tüm imkân-
larını kullanarak, menfaat elde ettiği için 
şikâyetçi oldu. HKP, şüpheliler hakkında 
gerekli soruşturmanın yürütülerek hakla-
rında kamu davası açılmasını talep etti.

Asgari Ücrete yapılan zammın, 
ki  ’den 1 00 ’ye çıkmış 

oldu, unun 110 ’sini işverenlere 
destek  adı altında devlet ödeyecek. 
Hükümet izim paramızla işverenlere 
destek verdi. Başka ir şey değil. ani 

devlet ir eliyle veriyor görünürken diğer 
eliyle de aldı.

HKP, İnebolu Limanı vurgununu
yargıya taşıdı
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A nkara Katliamı, 102 insanımızın 
canice, hunharca katledildiği, ni-
cesinin de sakat kaldığı, yaralan-

dığı Türkiye’nin en büyük sivil katliamı 
olarak tarihe geçti. BOP’un hayata geç-
mesi uğruna halklar arasında onanmaz kin 
ve düşmanlık tohumları ekmeyi amaçla-
yan bu katliamın görünürdeki failleri olan 
IŞİD’in yanı sıra, onun arkasında yanında 
yer alan Emperyalistlerden ve Yerli Uşak-
larından hukuksal ve siyasal hesap sormak 
için partili hukukçularımız aktif mücadele 
vermektedir.

Katliamla ilgili, Anayasal Düzene Kar-
şı Suçlar Savcılığınca yürütülmekte olan 
bir soruşturma mevcuttur. Ancak bu dosya, 
yalnızca IŞİD militanlarıyla sınırlı soruş-
turma yürütmektedir.

Oysa; devletin gerekli istihbaratı yap-
maması, elindeki istihbaratı değerlendir-
memesi ve veya sessiz kalması, Başbaka-
nın “canlı bomba listesini biliyoruz” beya-
nı, Ankara ve Suruç canlı bombacılarının 
“El Kaide üyeliği” suçundan soruşturulur-
ken serbest bırakılmaları, “IŞİD’in Anka-
ra başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde 
canlı bomba eylemi yapabileceği” yönünde 
MİT’in ve Emniyetin elinde istihbaratlar 
bulunduğu, saldırganların telefon görüş-
meleri dinlenirken sınırı geçip Türkiye’ye 
giriş yapabildikleri, saldırganların istihba-
rat birimlerindeki canlı bombacı listesinde 
olduklarının ortaya çıkması, saldırganlar 
hakkında akala a ka a  olduğu, aile-
lerinin saldırganları Başbakanlıka ve Cum-
hurbaşkanlığına ihbar ettikleri, 1  Eylül 
2015 tarihli Tunceli Emniyet Müdürlüğü 
yazısında, IŞİD’in mitinglerde çok sayıda 
canlı bomba eylemi gerçekleştirebileceği 
istihbaratının mevcut olduğu ve bu istih-
baratın diğer emniyet birimlerine bildiril-
diği, saldırganların istihbarat birimlerince 
4 aydır “arandıkları”, 10 Ağustos 2015’te 
Emniyetin, her iki saldırganın da içinde bu-
lunduğu 1  kişilik IŞİD bombacısı resimli 
listesini tüm illere gönderdiği, saldırıdan 3 
gün önce mitinge yönelik canlı bomba veya 
bombalı saldırı olabileceği istihbaratının 
geldiği, keza saldırganların arandıklarına 
dair, UYAP kayıtlarının mevcut olduğu bil-
gileri birlikte değerlendirildiğinde; Devle-
tin siyasi, adli ve idari birimlerinin ve kimi 
kamu görevlilerinin kusur ve hatta kasti so-
rumluluğunun olduğu anlaşılmaktadır.

ok açık bir belirginlikte AKP’nin tü-
müyle ele geçirdiği devlet ve istihbarat ay-
gıtlarınca, en iyimser tabirle saldırının göz 
göre engellenmemesi ile karşı karşıyayız.

Diğer yandan, patlamanın hemen son-
rasında, olay yerindeki ağır yaralıların 
bulunduğu kitleye polisin biber gazlı ve 
tazyikli su ile müdahalesi tespit edilmiştir. 
Polisin biber gazı ile müdahalesinin, “ya-

ralıların durumunu ağırlaştırdığı” ve “olay 
yerinde bulunan ve bir kısmı sağlık perso-
neli olan diğer katılımcıların yaralılara mü-
dahalesine engel olduğu” tanık beyanların-
dan anlaşılmıştır. Polisin bu müdahalesi se-
bebi ile tıkanan ve işlemez hale gelen tra k 
akışı nedeniyle,”ambulansların olay yerine 
intikalinin geciktiği” ve “ilk hayati müda-
halenin etkin ve zamanında yapılmasının 
engellendiği” de tanık ve mağdur anlatım-
larından yapılan tespitler arasındadır. Hatta 
bu müdahalelerin ölü sayısının artmasına 
etkide bulunduğu, olay yerinde bulunan 
avukat meslektaşlarımızın yazılı anlatım-

larıyla ortaya çıkmaktadır.
Partimizin bu her iki minvalde, başba-

kan, MİT Müsteşarı ve sıralı emniyet amir-
leri aleyhinde yaptığı suç duyurusu, An-
kara Barosu, DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin yaptığı başvuruyla birleştirilmiş, 
birleşen başvurular hakkında Ankara Me-
mur Suçları Savcılığınca hiçbir araştırma 
yapılmaksızın i le e k a a  kararı 
verilmiştir.

Oysa, CMK a e  uyarınca 
“Cumhuriyet savcısı, kamu davasını açma-
ya yer olup olmadığına karar vermek üzere 
hemen İ İ  İ İ araştırmaya 
başlar”.

Yine Ceza Muhakemesi Kanununun 
1 1 1 fıkrası uyarınca “Cumhuriyet Sav-
cısı her türlü araştırmayı yapabilir; yuka-
rıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak 
için bütün kamu görevlilerinden her türlü 
bilgiyi isteyebilir.”

Aynı kanunun 1 1 4 emredici hükmü 
çerçevesinde “Diğer kamu görevlileri de, 
yürütülmekte olan soruşturma kapsamın-
da ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep 
eden Cumhuriyet savcısına vakit geçir-
meksizin temin etmekle yükümlüdür.”

Özetle, savcı tüm bu araştırmaları yap-
mak, bilgi ve belgeleri toplamak zorunda-
dır. Dahası, suçlananların ya da suçlanan-
larla bağlantılı olanların kamu görevlisi 
olması, suçlamalardan bağışık olmak bir 
yana; Cumhuriyet savcılarına suçlamayla 
ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek görevi 
yüklemektedir.

Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si içtihatına göre, Yetkilile in a a a 

akk n n k n as na ili kin p ziti  
k l l kle ini i lal ettikle i i ias  

söz k n s  ise  etkilile in eli li i  
i e  a a i e le in a a na ka  
ç nc  ki inin s ç l t an e le le-
in en ka naklanan e çek e ak n 
isk l n n  il ikle i a a il-
ele i e ekti i e ak l i  ekil e e-

e len i il i in e  iski önle e ilecek 
önle le i al a kla  a ke e i  
tat in e ici ekil e ta a k n l al -

 (Osman v. Birleşik Krallık, par. 11 )
Karar gerekçesinde beyanlarımızın 

tekile in ki isel kanaatle i  oldu-
ğunu söyleyen savcı, yukarıdaki verilerin 
hangisini incelemiş, hangi araştırmayı ha-
yata geçirmiş, hangi tatmin edici soruştur-
mayı yürütmüştür  Hiçbirini…

Dilekçeyi işleme koymama kararı ve-
ren savcı, tüm bunları yapmadan, maddi 
gerçeği (suçu) araştırmadan, k ks z i  
ka a  e i ti  Bu kararı ile savcı, göre-
vini de kötüye kullanmış olmaktadır.

Müştekisi, failleri ve toplayabildiğimiz 
kadarıyla delilleri ortada olan bu başvuru-
ya, “işleme koymama” kararı vermek gibi 

bir yetkisi de yoktur savcının. Anılan ka-
rara itirazın yolunu da kapatmaya çalışan 
böylesine tarafgir bir karara karşı Partili 
Avukatlarımız, D Y D  D  

D
Davadan çıkan sonuç ne olursa olsun 

Partimiz, Halkların Kardeşliğine karşı ya-
pılan bu katliamı hukuken ve siyaseten 
hesabını sormaya devam edecektir. Uya-
rıyoruz: Halkın vereceği hükmün temyizi 
olmayacaktır  25.01.201

Kurtuluş Partili Hukukçular

G aziantep’te B lent Ya lac  isimli 
işçi eve götürecek yakacak ve yi-
yecek bulamayınca kendini yaktı.

Başpınar Organize Sanayi’nde çalışan 
işçi arkadaşımız zorunlu izne çıkartılınca 
ve eline para geçmeyince, evin ihtiyaçları-
nı karşılayamaz hale gelmiş. Eline benzin 
bidonunu almış, Otogar’da kendini ateşe 
vermiş. ideo görüntülerinde üç beş po-
lisin işçi arkadaşı ikna etmek için çaba-
ladıkları görülüyor. Daha önce bu tip ey-
lemlerde daha üst düzey kamu görevlileri 
( ali, Belediye Başkanı) gelir, zor durum-
da olan kişiye bazı vaatler verilir ve mutlu 
sona ulaşılırdı.

Şu anda Başpınar’da çalışan binlerce 
işçi arkadaşımız Bülent Yaylacı’nın du-
rumunda. Büyük olasılıkla, bütün işçiler 
aynı yolu denemesinler diye Bülent Yay-
lacı ikna edilemedi diye düşünüyoruz. 
Kuralsız, sendikasız, örgütsüz çalışma 
Başpınar Organize Sanayi Bölgesini iş-
çiler için Cehenneme çevirmiş durumda. 
Kaçak çalıştırılan Suriyeli işçiler var. Böl-
ge alışma Müdürlüğüne haber vermeden 
işçiler, zorunlu izne çıkartılıyor.

İşçilerin bu durumu kabul etmesi için 

örgütsüz hale getirilmesi gerekiyor. İşte 
Başpınar işverenleri bunu sağlamış du-
rumdalar. Kendileri aşırı örgütlüler. Ağus-
tos 2012’de Ramazan ayında, Başpınar’da 
15 fabrika’da on binin üzerinde işçi, üc-
retlerinin artırılması için iş bırakmışlardı. 
Bütün işverenler o günlerde valilik koor-
dinasyonunda toplantılar yaparak, bu ey-
lemleri bitirmek için çok çabaladılar. Ta-
rafsız bir durumda olması gereken kamu 
yönetimi, işveren tarafında oldu. Polis, 
fabrika önlerinde bekleyen işçilere müda-
hale etti. alilik hastanelere yazı göndere-
rek, işçilere rapor verilmemesi konusun-
da uyarı yaptı. O dönemde, işçisine biraz 
daha fazla para vermek isteyen işverenler, 
daha büyük işverenler tarafından uyarıldı. 
Yine o dönemde işverenle işçi adına mu-
hatap olan öncü işçiler, söz verilmesine 
rağmen ileriki dönemlerde işten atıldılar. 
Aslında bu direniş sırasında sendikaların 
işverenlerle muhatap olması gerekiyor-
du. Başpınar İşçisi, sendikalara da güve-
nini kaybetmiş durumdadır. ıkar yolu 
hep birlikte eylemde görmüşlerdi. Saman 
alevi gibi başlayıp biten eylem, İplik ve 
Halı sektörünün en iyi koşullarda olduğu, 

ihracatın zirvede olduğu bir dönemde ya-
pılmıştı. Yani işverenler için önemli olan 
her koşulda işçiyi örgütsüz olarak çalıştır-
maktır.

lkemizde bir sendikalar faciası ya-
şanmaktadır. İşveren sendikacılığı yani 
sarı sendikacılık tüm işkollarında en bü-
yük sendikalar olarak kendisini göster-
mektedir. stüne üstlük sendikalara üye 
olan işçi sayısı, 1 0 Faşist Darbesinden 
beri yıllar içinde sürekli azalmaktadır.

Umutsuzluktan kendini yakacak nok-
taya gelmiş, Bülent Yaylacı gibi binlerce, 
on binlerce işçimiz var. Örgütlenerek, İşçi 
Sınıf sendikacılığı yaparak bu umutsuz-
luk çemberinden çıkabiliriz. Önümüzde 
bir DİSK Nakliyat İş örneği var. Sendika 
yöneticileri ortalama işçi ücreti alıyorlar. 
Sendikacılığı meslek olarak görmüyor-
lar. İşçi gibi yaşıyorlar. İşçi Sınıfı Örgüt-
lü olunca, Parababaları düzeni, bu gücün 
karşısında duramaz. Gerçek bir İşçi Sınıfı 
Örgütü, insanlarımızı bir araya getirebilir. 
Biz Gaziantepli Kurtuluş Partililer olarak 
bu mücadeleyi vermekteyiz. e mutlaka 
başaracağız.

Gaziantep’ten
Kurtuluş Partililer

10 Ekim Katliamı’nın
hesabını soracağız!

HKP, 10 Ekim Ankara Katliamı üzerine yaptığı suç 
duyurusunu işleme koymama kararı veren Memur 
Suçları Bürosu Savcılığı’nın kararına Karşı Danış-

tay’da dava açtı.

24 Ocak tarihli at ’deki habere 
göre, Sabancı Holding’e bağlı tekno-
loji mağazası Teknosa’da çalışan iş-

çiler iman İş Sendikası’nda örgütlenmiş. 
İşveren de bunun üzerine 25’i sendika üye-
si toplam 30 işçiyi işten atmış

Buraya kadar olanlarda, ne yazık ki 
anormal bir durum yok. Türkiye’de Anaya-
sal ve yasal haklarına sahip çıkarak, insan-
ca yaşama ve çalışma şartlarına kavuşmak 
için sendikalarda örgütlenen hemen hemen 
tüm işçilerin başına gelen, bu kez de Tek-
nosa İşçilerinin başına gelmiş. Yani Garp 
Cephesinde yeni bir durum yok

İşverenin, üstelik de öyle böyle değil, 
dünya çapında faaliyet yürüten, Türki-
ye’nin en büyük Holdinglerinden, en bü-
yük Finans Kapitalistlerinden (toplam üre-
tim, satış ve kâr açısından Koç Holding’ten 

sonra ikincisi olan) Sabancı Topluluğu ol-
ması da bu gerçekliği değiştirmiyor.

Onların da İşçi Sınıfımızın hak arama 
mücadelesine yaklaşımı budur. Kâğıt üze-
rindeki yasaları hiçe sayışlarının somut bir 
göstergesidir. Yani Finans Kapitalist olma-
sı ya da ahşi Burjuva olması fark etmiyor. 
İşçi Sınıfımız örgütlenmesin, haklarını ara-
masın. Yani bilinçlenip, kendilerine karşı 
sınıf savaşına girişmesin. Bütün çabaları 
budur bu zalim işverenlerin.

Dediğimiz gibi buraya kadar hiç mi hiç 
anormal bir durum yok. Bir bakıma vaka i 
adiyeden bir olay eski deyişle.

Bu haberde asıl ilginç olan, yanlış olan 
ne biliyor musunuz

Teknosa İşçilerinin örgütlendiği i-
man İş Sendikası’nın Genel Başkanı Ön-
der Avcı’nın ve Sendikanın tutumudur.

Nedir mi tutumları
Okuyalım Odatv’den:

S B  İ Sİ İ  Y -
K D

 i çinin ek e i le   ekil e 
na an n Sa anc  ailesinin i a na 

ak a n  eli ten i an İ  Sen i -
kas  enel Ba kan  n e  c  e -

 Sak p Sa anc n n ken ine as 
i esi le sö le i i çal ak  çal ak  

çal ak  i a ele i k lakla z a e  
e ini ken  i e le in e sen ika -

anl n n ap laca  i çile in ana asal 
akla n  k llan p sen ikala t kla  için 
aks z e e i ten at laca  i ten at a 

eti tekli  e ilece i i  i e i a al 
et i  i i  i e s  (http: odatv.
com sabanci ailesinin imajina yakisma-
di 24011 1200.html)

İşte yanlış olan, söylenmemesi gereken 
bunlardır.

Halkımız ne der bu tür durumlar için
Kış kışlığını, puşt puştluğunu yapar.
Teknosa’nın sahibi olan Sabancı da onu 

yapmış. Kendisine yakışanı yapmış...
Ne yani, bir Finans Kapitalist olarak, 

bir patron, bir işveren olarak; kârından fe-
dakârlık mı etseydi  Artıdeğer sömürüsünü 
bir parça da olsa azaltsa mıydı

Bu, ölü gözünden yaş ummaktır. Başka 
bir şey değil

Hiçbir işveren, bunu kendiliğinden 
yapmaz. Ancak İşçi Sınıfının zoruyla bunu 
(örgütlenmeyi sendikalaşmayı) kabul eder.

Sendikal mücadele, işverenle İşçi Sı-
nıfının sınıf mücadelesinin ekonomik bö-
lümünde karşı karşıya gelmeleri demektir. 
Böyle bir mücadelenin sürdürülmesi hem 
İşçi Sınıfını hem de dolaylı şekilde tek-
nolojiyi geliştirir. Dolayısıyla da toplumu 
geliştirir. O yüzden sta z Hik et 
K lc l  der ki: S n a  sa a n  a-
sakla ak atana i anetti  Ama bizim 

taşeronluktan başka bir şeye aklı ermeyen 
yerli Parababalarımız için tek amaç daha 
fazla kâr ve hemen, bugün kâr olduğu için 
onlar emekyoğun teknolojiyle İşçi Sınıfını 
iliğine kadar sömürmekten başka bir şey 
bilmezler.

Neyse... Konumuza dönersek:
Hani “Merhum Sakıp Sabancı”yı da 

tanımasak, insanın inanası geliyor bunları 
söyleyenlere.

“Hayal”e ne gerek var: biz İşçi Sınıfı 
devrimcileri; “Merhum Sakıp Sabancı”nın 
da, onun devamcıları olan kardeşleri ve ye-
ğenlerinin de, CEO’larının da, Genel Mü-
dürlerinin de tutum ve davranışlarını çok 
iyi biliyoruz verdiğimiz sınıf mücadelesi 
sürecinde

Hiç kimse bize, “Merhum Sakıp Saban-
cı”nın “işyerlerinde sendika düşmanlığının 
yapıl”madığını, “işçilerin anayasal hakla-
rını kullanıp sendikalaştıkları için haksız 
yere işten atıl”madıklarını, “işten atma rüş-
veti teklif edil”mediği mavalını okumasın. 
Yalanını söylemesin. Bizleri ve İşçi Sını-
fımızı kandırmaya, aldatmaya kalkmasın.

Onlar bu söylemleriyle, mücadele kaç-
kınlığı yapıp “Merhum Sakıp Sabancı”nın 
çocuklarını, yeğenlerini vb.lerini insafa 
getireceklerini düşünüyorlarsa, bunun için 
yalvarıyorlarsa boşuna çaba harcamasınlar. 
Onlar; atalarından ne gördülerse onu uygu-
luyorlar...

Adana’da, 0 öncesi Bossa’da, Sasa’da 
vd. işyerlerinde, 1 0 sonrası ve günümüz-
de yaptıkları İşçi düşmanlıklarını, sendika 
düşmanlıklarını unutmadık. Unutmayaca-
ğız da.

1  yılında BRİSA çalışanları önce 25 
gün, 1 0’da 10  gün greve gitmemiş miy-
di hakları verilmediği için

astik fabrikalarındaki Grevi (ki buna 
Sabancı Holding’e bağlı assa da dahildi) 
kim erteletti hükümete

Mayıs 2010’da Sabancı Holding’e bağ-
lı Adana’daki Sasa fabrikasındaki Grevi 
kırmak için çalışan kimdi

Ağustos 2013’de Sabancı Holding’e 
bağlı YUNSA’da, insanca talepleri kabul 
edilmediği için işçiler başka işyerlerindeki 
işçilerle birlikte Greve çıkmadılar mı

Daha geçen yıl, yine Sabancı Holding’e 
bağlı mraniye CarrefourSA’nın İşçileri, 
çalıştıkları süre içinde mobbing’e uğratıl-
madılar mı, yazılı bildirimde bulunulmak-
sızın yasal tazminat haklarını ödenmeden, 
“Merhum Sakıp Sabancı”nın müdürleri ta-
rafından işten atılmadılar mı bir anda

e o işçiler, Tez Koop İş Sendikası’nda 
örgütlü olmalarına rağmen, sendikanın sa-
hip çıkmaması üzerine Nakliyat İş Sendi-
kası’nın öncülüğünde yiğitçe direnmediler 
mi aylarca

12 Eylül Faşizminin baş gorili Kenan 
Evren’in çizerek satışa çıkardığı ilk tab-
losunu, 50 milyon liraya satın alan bizzat 
Sakıp Sabancı değil mi

Örnekleri çoğaltmaya gerek var mı
Bizce yok. Bizim bildiğimizi li-

man İş’in sarı gangster yöneticileri bilmez 
mi

Bilirler, bilmez olurlar mı hiç ..
Ama onlarda işverenlere kaşı çıkacak 

önce yürek, sonra bilinç yok. Onlar sarı 
sendikacılardır.

iman İş Sendikası Genel Başkanı Ön-
der Avcı ve Merkez Yöneticileri, yürek-
leri yetiyorsa, bileklerine güveniyorlarsa, 
İşçi Sınıfımıza ve Halkımıza güvensinler, 
mücadele etsinler. Örgütledikleri Tekno-
sa İşçilerine inansınlar, güvensinler. Sınıf 
kavgasına tutuşsunlar. Yoksa “Merhum Sa-
kıp Sabancı”nın ruhu da onları kurtaramaz 
düştükleri bataktan.

Onlar, batağın da batağıdırlar. ün-
kü onlar; İşçi Sınıfının hak ve çıkarlarını 
koruyan, Devrimci Sendikacılığa inanan 
sendikacılar değil, ruhlarını ve bedenlerini 
İşverenlere satmış sendika bürokratlarıdır-
lar. Burjuvazinin İşçi Sınıfı içindeki ajanla-
rıdır. Başkaca bir şey değil

Haa, onlardan başka bir şey mi bekli-
yordunuz, ölü gözünden yaş mı umuyordu-
nuz denirse de; cevabımız İşçi Sınıfı için-
deki mücadelemizle, kavgamızla bellidir:

Türkiye İşçi Sınıfı bizi: İşgal Grev Di-
renişlerin Partisi olarak bilir ve tanır. Bunu 
da namuslu olmak kaydıyla herkes teslim 
eder

İşte Odatv’nin haberi bizde bu duygu 
kabarmasına neden oldu. Bunları, la pa-
lis’in hakikatlerini, yazmak zorunda kaldık 
bir kez daha. Umarız Teknosalı işçi kardeş-
lerimiz, sendikalarını ve sendikacılarını en 
kısa sürede tanırlar ve kendi sınıf içgüdüle-
riyle doğru devrimci önderlikle buluşurlar.

Biz İşçi Sınıfı Devrimcileri; Saban-
cı’da da, Koç’ta da, Eczacıbaşı’nda da, 
Boyner’de de kısacası tüm işverenlerin 
işyerlerinde İşçi Sınıfımızı sınıf bilinciyle 
donatacağız, örgütleyeceğiz. e bu zalim 
Parababaları düzenini yerle bir edeceğiz. 
Onların sınıf egemenliklerine son vere-
ceğiz. İnsanın insanı ezmesinin en temel 
nedenlerinden olan artıdeğer sömürüsünü, 
sosyal eşitsizlikleri, ayrıcalıkları ortadan 
kaldıracağız.

e iman İş Sendikası yöneticileri gibi 
işveren ajanlarını da, işverenleri de Tarihin 
çöplüğüne fırlatıp atacağız.

e bir büyük aile, sosyalist bir aile ola-
rak eşit, özgür, kardeşçe bir arada yaşaya-
cağız kendi iktidarımızda...q

Yakışır yakışır  Gayet iyi yakışır!

İşverenler aşırı rgütlü
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Takviye edici gıdalar her geçen gün 
daha yaygın bir şekilde kullanılır 
oldu halkımız tarafından. Aslında 

kimi şarlatanlar tarafından halkımızın yan-
lış yönlendirilmesiyle bu gıdaların tüketi-
mine olan ilgi arttı.

Nedir takviye edici gıdalar
Hani şu her gün kimi kanalların rek-

lamlarında dakikalarca boy gösteren, her 
şeye iyi gelen bitki ekstraktları, şurupları 
vb.

Takviye edici gıdalarla ilgili bir de yö-
netmelik var. ak i e ici ala n 
İt alat  eti i  İ len esi e Pi asa a 

z na İli kin Yönet elik tir bu. Yönet-
melikte takviye edici gıdalar şu şekilde ta-
nımlanıyor:

“Normal beslenmeyi takviye etmek 
amacıyla, vitamin, mineral, protein, kar-

bonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi 
besin öğelerinin veya bunların dışında bes-
leyici veya zyolojik etkileri bulunan bitki, 
bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, 
biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin 
konsantre veya ekstraktlarının tek başına 
veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, 
tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, dam-
lalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz 
formlarda hazırlanarak günlük alım dozu 
belirlenmiş ürünleri … ifade eder.”

Bu ürünlerin yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, reklamlarla tanıtımı yapılıyor ve te-
lefonla ya da aktarlardan kolaylıkla temin 
edilebiliyor. Ne yazık ki, yazılı ve görsel 
basında sürekli teşvik edildiği için de kul-
lanımı her geçen gün artıyor.

Tüketicide, hastalığı önleyici ve te-
davi edici etkisinin olduğuna dair yaygın 
bir kanaat oluşması nedeniyle bu ürünlerin 
bilinçsizce kullanımı pek çok sağlık so-
rununa neden olmakta, hatta ölümler ya-
şanmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının zaman zaman yaptığı gıda 
denetimlerinde, tak i e e ici  nle-
in ne e e se epsin e a  kesici  kas 
e etici  i e  a ats zl kla  te a-
i e ici ilaçla  tespit e il i ti  Hâlbuki 

takviye edici gıdalar ilaç değildir. Normal 
beslenmeye takviye olarak hazırlanan bit-
kisel ve hayvansal kaynaklı ürünler olması 
gerekir.

lkemizde takviye edici gıdalar ile ilgi-
li düzenlemeler,  a s  tarihli Res-
mi Gazetede yayımlanan ak i e ici 

ala n İt alat  eti i  İ len esi e 
Pi asa a z na İli kin Yönet elik  ile 
belirlenmiştir. Yani bu tarihten önce, “her 
derde deva” olarak çeşitleri olan, takviye 
edici gıdalar adı altında piyasada bulunan 

ürünler tamamen kontrolsüz, denetim dışı 
ve ne idüğü belirsiz ürünlerdi. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının, bu tarihten 
sonra çıkarılan yönetmelikle bu alandaki 
kontrolsüzlüğü ve denetimsizliği önleye-
ceği umudu doğmuştu. Ancak,  Kas  

 tarihinde yönetmelikte yapılan deği-
şiklikle eski yönetmeliğin de gerisine dü-
şüldü ve tüketici sağlığını ciddi anlamda 
etkileyebilecek olumsuzluklar getirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle takviye edici 
gıdanın üretimi, ithalatı ve ticaretini ya-
panların faaliyetlerini kolaylaştıracak de-
ğişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelikte konusunda uzman bilim 
insanlarının da yer aldığı ak i e ici 

ala  K is n nun öncelikli göre-
vi, He an i i  n n tak i e e ici 

a l p l a n n ka a n  e ek 

e isk e e len i esini apa ak e-
e len i e s n c n  Bakanl a s n -
ak  olarak tanımlanıyordu. Ancak yapı-

lan değişiklikle Komisyonun bu öncelikli 
görev tanımı daraltılarak  ak i e ici 

ala a K llan lan e i itle i Be-
li len e i  ita inle  ine alle  e 
B nla n D n a Besle ici e a iz l -
ik tkile i B l nan a ele  ile İl ili 

De e len i e Yap ak e De e len-
i e S n c n  Bakanl a s n ak

şekline dönüştürülmüştür. Yani bir ürünün 
gerçekten takviye edici gıda niteliği taşıyıp 
taşımadığı, bu gıdanın tüketici sağlığı açı-
sından risklerinin olup olmadığının değer-
lendirilmesi ortadan kaldırılmıştır. Böyle-
ce, takviye edici gıdanın gerçekten bu nite-
liği taşıyıp taşımadığı işletmelerin insafına 
bırakılıyordu. Bizim gibi kapitalizmce geri 
ülkelerde, kayıt dışı merdiven altı üretim 
yapan birçok işletmenin var olduğunu ve 
gıdada her türlü tağşişin yapıldığını düşü-
nürsek, bu kontrolsüzlüğün daha da vahim 
sonuçlar doğuracağı ortadadır. Tüketiciler 
açısından tamamen riskli ürünlerin de pi-
yasaya takviye edici gıda olarak sunulma-
sının önü açılmıştır.

Bakanlık, Yönetmelikte Komisyonun 
görevleri arasına  Ya   c k-
la a Yönelik ak i e ici ala n 

na  Ba la  ile İl ili De e len i -
e Yap ak e De e len i e S n c -

n  Bakanl a s n ak  şeklinde bir de 
ekleme yapmıştır. Yaptığı bu kurnazca ek-
lemeyle, daha önce yasak olmasına karşın, 
artık 2 4 yaş arası çocukların da takviye 
edici gıda kullanmalarının önü açılmıştır. 

ocuklara yönelik takviye edici gıdalar 
üretilmesi, reklamının yapılması, tüketici-

nin yönlendirilmesine neden olacaktır bu 
değişiklik.

 Ayrıca takviye edici gıdaların ithalatı 
esnasında üretici rmalardan istenen bel-
geler de azaltılmış, en önemlisi de takviye 
edici gıda olduğunu ve insan sağlığına uy-
gunluğunu belgeleyen analiz ap n n 
isten esi e eklili i ta an kal l-

t  Böylece, ülkemize birçok farklı ül-
keden insan sağlığına uygunluğunu, takvi-
ye edici gıda olduğunu ispatlayan analizleri 
olmadan, kolayca “takviye edici gıda” adı 
altında ürünler girecektir.

Kullanımına kısıtlama getirilen takvi-
ye edici gıda bileşenleri konusunda üretici 

rmalara yasal limitlere uyum sağlamaları 
için 2 yıl süre verilmiştir.

Bu ne demektir
Şu anda takviye edici gıdaların içerisin-

de kullanımı sınırlanmış bileşenler zaten 
yasal limitlerin üstünde bulunmaktadır. 
Bakanlık, bunların olması gereken limit-
lere getirilmesi için işletmelere 2 yıl süre 
veriyor. Takviye edici gıdanın içine katma-
man gereken bileşenleri hemen kaldır at, 
demiyor Bakanlık, işletmelere. İki yıl daha 
kullan, diyor. İki yıl daha kârına kâr kat. Bu 
halka ne olursa olsun. Bu iki yıl boyunca ve 
öncesinde yedikleri onları perişan edermiş, 
hastalıklara sebep olurmuş kimin umurun-
da  AKP’nin Tarım Bakanlığının mı

Halkımız, riskli ve insan sağlığını 
olumsuz etkileyecek ve tüketilmemesi ge-
reken bu ürünleri  l nca tüketmiş 
olacak. Belki de çok ciddi sağlık sorunları 
yaşanacak bu yüzden kısa ya da uzun va-
dede.

AKP hükümeti sadece doğayı, tarihi 
talan etmekle kalmıyor, sadece insanımızı 
işsizlik pahalılık cehenneminde inim inim 
inleterek zulmetmekle kalmıyor. Halkımı-
zı, hastalıklara bilimsel yaklaşmaya teşvik 
etmek yerine her türlü hastalığı önleme, 
iyileştirme etkisi olduğunu pompaladığı 
takviye edici gıdalardan medet umar hale 
getiriyor. stelik bu alandaki denetim ve 
kontrolü de neredeyse tamamen ortadan 
kaldırıyor. Yeni i  ant kap s  açıyor.

Takviye edici gıdalarda, gerçekten id-
dia edildiği gibi insan sağlığına zararlı bi-
leşenler limitleri oranında kullanılmış olsa 
bile, bunlar hiçbir zaman gerçek besinlerin 
yerini tutmaz. Doktor tavsiyesi olmadığı 
sürece, sağlığa faydalı olduğu düşünülerek 
takviye edici gıdalar kullanılmamalıdır.

Yazılı ve görsel basında, takviye edici 
gıdaların e  t l  astal  önle e e 
i ile ti ici etkisinin l na ai  a-

e le e  l  ta ekla la a s n e il-
eli ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi 

sağlanmalıdır.
Özellikle 2 4 yaş çocuklara yönelik tak-

viye edici gıdalara izin verilmemeli, genel 
olarak tüm yaş gruplarındaki çocuklar için 
takviye edici gıda yerine doğal beslenme 
tercih edilmelidir. e e let ta a n an  
t  ç c kla n sa l kl  e en eli esle-
ne il esi sa lan al q

Takviye edici gıdalar yeni bir rant kapısı
AKP hükümeti sadece doğayı, tarihi talan etmekle kalmıyor, sadece insanımızı 

işsizlik pahalılık cehenneminde inim inim inleterek zulmetmekle kalmıyor. 
Halkımızı, hastalıklara ilimsel yaklaşmaya teşvik etmek yerine her türlü hastalığı 
önleme, iyileştirme etkisi olduğunu pompaladığı takviye edici gıdalardan medet 

umar hale getiriyor. 

İnsanların bile kuş gibi avlandığı bu dü-
zende hayvanlar ne ola ki, diyenler çıka-
cak belki. Ama yüreğinde insan sevgisi 

taşıyan herkes gibi, insanın da hayvanın 
da bitkinin de kısacası bütün bileşenleriyle 
doğa ananın acı çektiğini görmek, duymak 
içimizi sızlatıyor.

25 Ocak tarihli a ikal Gazetesi’nde 
av meraklısı iki Amerikalıdan haber vardı. 

lkemize gelmişler. Ava ve paralarını kendi 
bencil zevklerine harcamaya epey merak-
lılar demek ki... ABD’den 10 bin kilometre 
yol yapıp Artvin’e gelmişler. Dertleri yaban 
keçisi avlamak. Bu av “macera”sı için  

in la  harcamışlar. e haberde yazdı-
ğına göre, defalarca denemelerine rağmen, 
yaban keçisi vuramadan, eli boş dönmüşler 
ABD’ye. Ama giderken, seneye yine av için 
geleceklerini de söylemeden edememişler.

AKP hükümeti kendinden önceki hükü-
metlerin başlattığı kamu mallarının yağma-
lanması, özel sektöre peşkeş çekilmesi işini 
bildiğimiz gibi son sürat hızlandırdı. Bu 
konuda öyle aceleci, öyle hızlı davrandı ki, 
13 yıllık iktidarları döneminde artık satacak 
kamu işletmesi bırakmadılar. AKP bu, hiç 
satamasa taşı toprağı satar. Tefeci Bezirgân 
atalarından yadigâr kalan kamu malı düş-
manlığı, onlara her türlü hainliği yaptırır. 
Tam da öyle, sıra ülkemizin taşına, topra-
ğına, doğasına hatta doğadaki hayvanlarına 
geldi.

Bu Amerikalıları av “turizmi” adı altında 
ülkemize getiren, ağzının suyunu akıta akıta 
yaban keçisi peşinde elinde silah dolaştıran 
kim

Haberden okuyalım: “Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün av turizmi uygula-
ması kapsamında ihaleyi kazanan Antalya-
lı av seyahat acentesi aracılığıyla Artvin’e 
gelen Amerikalı avcılar (…)”

Yani sadece kamu işletmeleri, arazileri, 
dereler, ormanlar kesmiyor AKP hükümeti-
ni, buralarda yaşayan a anla  a a  la-
ak pe ke  çekiliyor.

ABD AB Emperyalistleri kendi ülkele-
rindeki doğa tahribatını minimum seviyede 
tutmaya çalışırken, bizim gibi geri kalmış 
ülkelerde bunun acısını çıkarırlar.

2  Temmuz 2015 tarihli gazetelerden, 
yine bir başka Amerikalı avcının, Afrika’nın 
simgesi haline gelen  yavrusu olan 13 ya-
şındaki slan ecil i Zimbabve’de  in 
ste lin karşılığında katlettiğini öğreniyoruz. 
Aslanın kafasının bulunamadığı belirtiliyor. 
Dünyada insanların en fazla silahlandığı ül-
kelerin başında ABD’nin geldiğini de bu ara-
da belirtelim. 

Cecil’i öldüren adamın, avladığı  a -
an n k leksi n n  yaptığı, daha önce i  

le pa   in v e i  e e an  a ine  
in ste lin vererek vurduğu haberin deva-

mında yer alıyor. 
İnsanlığın e z n eki a l k s esi-

nin akla k z e ksan sekizini l t -
an a et pl n an ili iz iz -

c l  a et pl  n k llan lan 
l s z anla n a e il  İlkel Komünal 

Sınıfsız Toplum anlamındadır. İnsanın henüz 
insan olarak var olduğu toplumdur. e is 
Hen  an adlı ABD’li antropolog, İn-
sanlığın gelişim dönemlerini anlatırken ilk 
dönemine ahşet adını vermiştir.

Fakat ahşet döneminde bile avcılık, 
tamamen toplumun ihtiyaçlarını gidermek 
içindi. Beslenmek, kış için giysi yapabilmek 
vb. ihtiyaçlar için. O zaman bile, sa ece i -
ti ac  ka a  a an  a l  insanlar. 

ünkü onları kendilerinden farklı görmüyor-
lardı. Değer veriyorlardı, saygı duyuyorlar-
dı. ünkü sını ar yoktu, doğayı kendi kârları 
için talan edecek ezenler sömürenler sınıfı 
henüz Tarih sahnesine çıkmamıştı.

İşte içinde bulunduğumuz kapitalist dü-
zende ezen sömüren sınıfın diğer marifetleri:

20 13 Ocak 201 ’da Davos’ta Fi-
nans Kapitalistlerin, onların kâr düzenle-
rinin bekçisi olan devlet yöneticileri vb. 
katıldığı Dünya Ekonomik Forumu yapıldı. 
Forum öncesi, İngiliz Yardım Örgütü olarak 
lanse edilen a , zenginle fakir arasında-

ki eşitsizliğin daha da arttığına dikkat çek-
mek için bir rapor yayımladı.

O fam’ın raporuna göre,  s pe  zen-
inin  t pla  se eti  n a n s n n 

en aki  lan a s n an a a azla  Bir 
yıl önce, dünya nüfusunun en fakir olan ya-
rısının serveti, 0 “süper zenginin” servetine 
denk geliyordu.

2010 2015 yıllarında dünyanın en yok-

sul yarısının n s   il n a t as na 
a en servetleri z e  oranında geri-

ledi.  
Yine aynı zaman diliminde dünyanın en 

zen in  ki isinin se eti ise  il a  
la an  t il n la a yükseldi.
O fam’ın geleneksel olarak yayımladığı 

rapora göre, n a n s n n z e si 
a  ks ll k s n  lan nl k  -
la  elir ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 
Söz konusu rakam 1  ile 2011 yılları ara-
sında neredeyse hiç değişmedi.

Bu verileri bu yazıda vermemizin nede-
ni, İnsanlığa, kendi soyundan olanlara bile 
acımayan sömürücülerin, doğaya, hayvana, 
bitkiye asla acımayacağını anlatabilmektir. 
Onların çektiği acılar karşısında kılı bile kı-
pırdamaz bunların. Zevk için hayvan öldü-
rürler. Ne ki, kendi çıkarları için çocuk, ka-
dın, yaşlı demeden her gün insanları kuş gibi 
avlamıyorlar mı

Yazımızın konusuna geri dönecek olur-
sak, aşırı avlanma yüzünden dünyamızdaki 
güzelim havyaların bir kısmının nesli tü-
kendi. Bir kısmının da nesli tükenmek üze-
re. Sadece aşırı avlanma değil nesillerinin 
tükenmesinin sebebi, yaşam alanlarının yok 
edilmesi. Parababalarının kâr hırsıyla doğayı 
kirletmesi, yok etmesi.

Özellikle 21’inci Yüzyılda, nesli t ken-
ekte lan a anla ın sayısı diğer yüzyıl-

lara göre çok daha fazla.
lkemizde kelaynak, Akdeniz foku, çiz-

gili sırtlan, oklu kirpi, Toros kurbağası gibi 
pek çok hayvan aşırı avlanma, yanlış tarım 
politikaları sonucunda kurutulan sulak alan-
lar ve böcek öldürmek için tarlalarda kulla-
nılan ağır kimyasallar (Özellikle DDT) sebe-
biyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünya çapında nesli tükenme eşiğinde 
olan hayvanlardan kutup ayıları, Sumatra 
Kaplanı, Caretta Caretta deniz kaplumbağa-
sı, bazı goril ve maymun türlerini sayabiliriz.

HKP Seçi  Bil i e iz e Halk n İkti-
a n a hayvanlara nasıl değer verileceğini 

anlatan bölümle sözümüzü bitirelim:
“Canlılar âlemini oluşturan biz insan-

lardan başka hayvanlarla bitkiler de vardır 
bu dünyada. Ve onlar olmadan biz var ola-
mayız. Üçümüz bir bütünüz.(…)”

“(…)Yaban hayvanlarının pompalı 
tüfeklerle acımasızca avlanarak nesilleri 
kurutulmayacaktır. Onlar doğamızın zen-
ginliği ve süsüdür. Onların neslinin kazın-
ması bugün olduğu gibi buğday, arpa, bitki 
zararlılarının çoğalmasına, başta ekmeklik 
buğday gelmek üzere gıda maddelerimizi 
üretemez duruma gelmemize sebep olmak-
tadır. Ayrıca da Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi denen ölümcül virüsü taşıyan kene-
lerin doğamızda çoğalmalarına, birçok in-
sanımızın yok yere hayatını kaybetmesine 
yol açmaktadır. Oysa keklik, bıldırcın vb. 
yaban kuşları yeterli sayıda olsaydı bu ke-
neleri hemen bulup tüketecekleri için bu 
hastalıktan ölen insanlarımız olmayacaktı. 
Yani doğanın dengesiyle oynandığı anda 
en çok zararı o dengeyi bozan insanlar çek-
mektedir.

“Doğada milyonlarca yılda oluşmuş 
olan bu dengeyi korumak için denizlerimi-
ze, göllerimize, nehirlerimize, çaylarımıza, 
dağlarımıza, ovalarımıza, ormanlarımıza, 
yeşil alanlarımıza olağanüstü ihtimam gös-
termemiz gerekmektedir. Onları gözümüz 
gibi korumamız gerekmektedir. İşte insan-
larımız bu insani ruhiyata sahip olabilme-
leri için yoğun bir eğitimden geçirilecektir. 
İnsan, hayvan, doğa sevgisi öğretilecektir 
insanımıza. Ondan sonra, bir ağaç kesildi-
ği zaman elimiz kolumuz kesilmiş gibi acı 
duyar hale gelmiş olacağız. Amaç, böyle bir 
vicdanın oluşmasını sağlamaktır.”q

Zevk için hayvan
avlamak canavarlıktır

AKP’giller vatanı satmaya, zam 
yapmaya, halkımızı inim inim 
inletmeye doymuyor. Her ge-

çen gün yeni bir zam haberiyle uyanır 
olduk. Kulaklarımızın alışık olduğu bir 
zam haberi daha; 2  Ocak Cuma günü 
İstanbul’da toplu taşımama zam geldi. 

Kış aylarında fatura fazla gelecek 

korkusuyla doğal gaz açmayan, üşü-
meyi tercih eden halkımıza İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de bir yük daha 
bindirdi. Yeni açıklanan zamma göre 31 
Ocak Pazar günü uygulanmaya başlana-
cak yeni tarifeye göre tam bilet 2,30 T , 
öğrenci 1,15 T , indirimli 1, 5 T  oldu. 
Tam aylık mavi kart 1 5 T , indirimli 

öğrenci ay-
lık mavi kart 
0 T  olarak 

b e l i r l e n d i . 
Metrobüs’te 
geçerli olan 
kademeli üc-
ret tarifesi de 
yeni tarifeye 
göre ayarlan-
dı. Bir, iki, üç, 
beş, on geçiş-
lik kartlar ile 
jeton ücretleri 
aynı yatta 
kaldı.

İstanbul Kart ile yapılan kontörlü 
yolculuklarda ilk biniş ücretleri; Tam 
2,15’ten 2,30 T ’ye, öğrenci 1,10’dan 
1,15 T ’ye, İndirimli 1,50’den 1, 5’e 
yükseltildi. Böylece tam biniş yüzde 
, öğrenci yüzde 4,5, indirimli biniş de 

yüzde 10 zamlandı.
İBB, aralarında T RGE  ve En-

sar akfı’nın da bulunduğu toplam 5 
vakfa, 1  binayı bedelsiz olarak tahsis 
ederken İstanbul Halkından toplu ula-
şım adı altında kâr koparmaya çalışıyor. 
Oysaki toplu ulaşım belediyeler tarafın-
dan halka ücretsiz verilmesi gereken bir 
hizmettir. Ama bu iktidardan, bu beledi-
yelerden bunu beklemek ahmaklık olur. 
Onlar çalmaya, çırpmaya, talan etmeye 
bakarlar tam da slogan dediğimiz gibi 

a  z l  i kence i te KP
Bu yaptıklarının hesabı mutlaka bir 

gün sorulacak  Halkımız zamlarla bo-
ğuşurken küplerini dolduranlar hesap 
verecek

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl rgütü

Zam, zulüm, İşkence işte AKP
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H atay’da Gezi Şehidi Abdullah Cö-
mert’i öldüren Polis Memuru Ah-
met Kuş’un yargılandığı davanın 

13. Duruşması 15 Ocak 201  günü Balı-

kesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.
Daha önceden mahkemece Adli Tıpa 

gönderilen dosya ile ilgili olarak, Adli 
Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik 
Şubesi ve Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu 
tarafından düzenlenen raporlar geldi.

Kurulca düzenlenen raporda; l-
la  ö e t in öl n n az e inin 
ka a a isa et et esi ile l an ka atas  
k kla la i likte e in kana as  e 

e in k  a a i eti s n c  e ana 
el i  l  e ka a a az e i ça p-
as  s n c  a alan a la öl  a a-

s n a illi et a n n l n  tespit 
edilmiştir.

Ayrıca mahkemece, önceki duruşma-
lardaki katılan avukatlarının tüm itiraz-
larına rağmen Adli Tıptan sorulmasına 
karar verilen; ö e li p lisin az t -
e ini s l ne n la ak k llan p 

k llan a  e al  l  e iti in 
e ikkate al na ak a alan a  ön ö-
p ön ö e e ece i  konularına ilişkin, 

Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu; Kast n 
ta ini li n çal a alan na i -

e i in en  s sta i  e e len-
i e ap l a  n  a li ta kikat-

la a ke enin ö e i l  şeklinde 
mahkemeye ders verir nitelikte bir cevap 

vermiştir.
Adli Tıpın 

bu raporuna 
karşı sanık 
polisin avuka-
tı, büyük bir 
yüzsüzlükle; 
“Adli Tıp ra-
porunun çe-
lişkili olduğu-
nu, Cömert’in 
ölümünün gaz 

şeği kapsü-
lünün açtığı 
yaradan ya da 
kapsülden ya-

yılan siyanür karbürden kaynaklandığına 
dair bir bulgu olmadığını” öne sürdü.

Bunun üzerine İl Başkanımız Avukat 
Tacettin olak söz alarak; “Böyle bir sa-
vunmanın olamayacağını, Ölümün gaz 

şeği kapsülünden olduğuna dair illiyet 
bağının Adli Tıp Raporuyla somut bir şe-
kilde tespit edildiğini, bu nedenle Ölümün 
gaz şeğinden olmadığını savunmanın 
abesle iştigal olduğunu, bu nedenle Ada-
letin yerine gelebilmesi için sanık polisin 
tutuklanması gerekir” dedi.

Mahkeme, Abdullah Cömert’in aile-
sinin avukatlarının Adli Tıp Raporundaki 
tespitlere göre polis Ahmet Kuş’un Ab-
dullah Cömert’i gaz şeği ile öldürdüğü 
kanıtlandığından tutuklanmasına karar 
verilmesi talebini reddetti. Esas hakkında 
iddialarının alınması için duruşmayı 1  
Şubat 201 ’a erteledi.

Abdocan’ın Ana ve Babası, bu kış kı-
yamette yine 1300 km yol katettiler. Yine 
sonuç yok. Duruşma çıkışı yaptıkları 
açıklamada katillere lanet okudular.

Acılı anne Hatice Cömert, Biz a alet 

isti z a a a alet k  e a alet a  
ne ic an  a  Biz Hata an a a 
el ik  lc l z  saat s  
a ke e ise i  saat s  Yine ka a  

e il e i  Da a ine za  Katil ine 
a a  Beni  l  katlettile  B  

lla n as  e il epi izin 
as  Ki se öl esin  a ka ana-

la  a la as n  Ben  l  a l  
 aki   sa c  k k la  ceza 

e i la   katil a a  Bizi Ha-
ta an Bal kesi e s kl la  Be-
ni  l  Hata a öl  Bal kesi e 
öl e i  i e a a ta n  Bize ceza 
e i la  Katile ceza e i la  ize 

ceza e i la  dedi.
Baba Edip Cömert ise polisle birlik-

te ali, Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı 
ve Başbakanın da oğlunun ölümünden 
sorumlu olduğunu iddia etti. Baba Cö-
mert, B nla  stle in en al kla  
e i le eni  ç c  öl -
le  dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak baştan 
itibaren takip ettiğimiz bu davanın 13. Du-
ruşmasında da Aileyi yalnız bırakmadık.

HKP olarak her duruşma günü olduğu 
gibi Balıkesir’deydik. Sabah saatlerin-
de lla  ö e t l s z  

can n Hesa  S lacak  ezi 
e itle i l s z  sloganlarıyla Ad-

liye binası önündeydik.
Duruşma salonunda Genel Sekreter 

Yardımcımız Av. Tacettin olak ve Bur-
sa İl Başkanımızı Av. Halil Ağırgöl aile-
nin avukatları arasında, İzmir, İstanbul ve 
Bursa İl Örgütlerimiz de Adliye dışında 
pankartlarımız ve dövizlerimizle destek 
olduk. Katiller hak ettikleri cezaya çarptı-
rılana kadar bu davanın takipçisi olacağız. 
15.01.201

HKP İzmir İl rgütü

Ü lkemizin “Suriyeleşme” sürecinden 
geçtiği bugünlerde, bu gidişe engel 
olmak konusunda partilerin ve 

gençlik örgütlerinin çözümlerini aktardığı 
“Gençlik Konuşuyor” başlıklı panel, 
TOKDEF (Tokat İli Dernekler Federasyonu) 
Gençlik Kolları tarafından Sancaktepe Gen-
co Erkal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
Etkinlikte partimizi gençlik örgütümüz 
Kurtuluş Partisi Gençliği adına Hüseyin 
Can Pala Yoldaş temsil etti. Panelin diğer 
katılımcıları ise Türkiye Gençlik Birliği, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Komünist 
Hareketi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu 
oldu.

Panel sırasında katılımcılar, öncelikle ör-

gütlerinin gündeme dair görüşlerini ve bunun 
gençliğe yönelik yansımalarını katılımcılara 
aktardılar. Bu kapsamada yapılan konuşmada 
temsilcimiz Hüseyin Can Yoldaş, emperya-
lizmin ülkemizi parçalanma eşiğine getirdi-
ğini, yaşanan olayların AB D emperyalizmi-
nin ortaya koyduğu BOP planı doğrultusunda 
meydana geldiğini vurguladı.

Bu bölümün ardından moderatörün tem-
silcilere yönelttiği sorular cevaplandı. “Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu durumdan dolayı 
iktidar mı başarılı, yoksa muhalefet mi başa-
rısız” şeklinde yöneltilen soruya temsilcimiz 
“hem iktidarın, hem de Meclisteki muhale-
fetin Türkiye’nin mevcut duruma getirilme-
sinde ‘başarılı’ olduğunu, Meclisteki tüm 
partilerin emperyalizmden aldıkları görevleri 
yerine getirdiğini” belirtti. Ardından muhale-
fet partilerinden biri olan CHP’nin bu nok-
tadaki rolünü anlatırken, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun, ikileaks 
belgelerinde ABD’de bir kontrgerilla örgütü 
işlevi görmekte olan Stratfor’da TR 05 kod-

lu ajan olarak tanımlandığını, Tanrıkulu’nun 
emperyalist bir devlete hizmet etmekle gö-
revli olduğunu belirtti.

Yoldaşımız yüreğinden gelen bir biçim-
de, Sezgin Tanrıkulu’nun yaptığı eylemin 
halkımızın diliyle namussuzluk olduğuna 
işaret etti.

Yoldaşımızın sözünün ardından salonda 
AB D ajanı ve işbirlikçisi Sezgin Tanrıku-
lu’na, dolayısıyla CHP’ye hakaret edildiği 
iddia edildi. Yoldaşımız “Halkımız parası ol-
mayana parasız, namusu olmayana namussuz 
der, neden alınıyorsunuz ” diyerek karşılık 
verdi ve sözünde bir hakaret olmadığını orta-
ya koydu. CHP Sancaktepe İlçe Başkanı olay 
sırasında, izleyici olarak bulunduğu salonda 

CHP Kadı-
köy Genç-
lik Kolu 
başkanına 
emreden bir 
ses tonuyla 
b a ğ ı r a r a k 
(O kür s ü-
ye ıkma-
y a c a k s ı n 
P ı n a r ) , 
“ G e n ç l i k 
K o n u ş u -
yor” başlık-
lı panelde 
g e n ç l i ğ e 
y ö n e l i k 

müthiş( ) ba-
kış açılarını göstermiş oldu. Bu tavır sonrası 
CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı, panel 
sürdüğü sırada konu ile ilgili tartışmak için 
salondan ayrılacaklarını açıkladı.

Bizce bu hareket, CHP’nin yönetim ola-
rak AKP’den ya da sıradan bir Parababası 
partisinden farkının olmadığının göstergesi-
dir. CHP’yi kuran, ona kirleri ile can suyu 
katan Kuvayimilliye devrimcileri, bu tablo 
karşısında ne derlerdi acaba  Ağızlarından 
gençliğe olan desteği düşürmeyen, vitrine 
sürekli genç ilçe başkanlarını koyan bu siya-
set bezirgânları, Bursa Nutku’nda gençliğe 
sonsuz güvenmeyi öneren Mustafa Kemal’in 
devamcısı olabilirler mi  CHP Gençliği uma-
rız kendilerine yönelik bu davranışın farkına 
varır.

Bu kesintinin ardından, panel sorularla 
devam etti. Moderatör tarafından hazırlanan 
sorular doğrultusunda Taksim Gezi İsyanı 
üzerine düşünceler, gündemi işgal eden 
“Başkanlık” meselesi, Antiemperyalist Birin-
ci Kurtuluş Savaşı önderi Mustafa Kemal’e 

bakış ve 1 15’de Osmanlı İmparatorluğu’n-
da gerçekleştirilen Ermeni Tehciri ile ilgili 
düşünceler katılımcılarla paylaşıldı. Panel 
sırasında diğer kitle örgütleri ve partilerin de 
düşüncelerini öğrenme ve onları süzgeçten 
geçirme fırsatımız oldu. En çok dikkatimizi 
çeken durum, CHP, TGB, FKF ve TKH’nin 
konuşmalarında ortaya koyduğu önerilerin, 
halkın anlayacağı şekilden uzak, anlaşılmaz 
ve net olmamasıydı.

Özellikle TKH’nin temsilcisinin, ön-
celikle gençliği özgüç olarak göstermesi, 
(sonradan salondan gelen tepkiler nedeniyle 
düzeltmek yerine farklı bir söylem ortaya ko-
yarak özgücün İşçi Sınıfı olması gerektiğini 
savundu aynı kişi) ve “emekçi sını ar” tanımı 
kullanarak tabakalarla (gençlik, köylülük, es-
naf) İşçi Sınıfını birbirine karıştırması, Mark-
sizm eninizm’in ABC’sinden bile haberdar 
olmadan “komünist” sıfatının kullanıldığı ka-
nısını uyandırdı bizde. Aynı arkadaşın “Tür-
kiye’de solda birlik olmaz” iddiasının sonra-
sında kendisine yoldaşımızca iletilen soruda 
“Neden o zaman Birleşik Haziran Hareke-
ti’ndesiniz ” sorusuna “o aslında solda birlik 
amacı taşımıyordu” diyerek cevap vermesi de 
farklı bir çelişkiydi.

Yığın örgütü kimliği ile panelde bulunan 
Fikir Kulüpleri Federasyonu temsilcisi ise 
eylemliliklerini anlatmakla yetindi. Siyasi 
polemiklere girmekten kaçındı ve dolayısıyla 
ortaya koydukları çözümden uzak kaldı.

Türkiye Gençlik Birliği temsilcisi ise 
izleyicilerden gelen soruların cevaplandığı 
bölümde kendisine yöneltilen “Perinçek’in 
Akit T ’de yer almasını nasıl değerlendi-
riyorsunuz ” şeklindeki sorunun öncelikle 

atan Partisi’ne sorulması gerektiğini be-
lirtti. Ancak sonrasında kişisel görüşü so-
rulunca Perinçek’in görüşlerini olduğu gibi 
ortaya koydukça bu kanallarda bulunmasının 
sakıncası olmadığını belirtti. Ancak tam 
tersine, olgu olarak baktığımızda Perin-
çek’in söylemlerinin değişmediği konusuna 
katılmıyoruz. Görünen odur ki, gelecek 
dönemde de tartışma konusu olacaktır ve 
bizim söylemimizle “Bin Kalıplı”nın koltuk 
uğruna AKP ile ittifakta bulunduğu görüle-
cektir.

3 saat süren etkinlik sırasında partimize 
yönelik çirkin bir eylem de ortaya konuldu. 
Panel sürdüğü sırada CHP temsilcisi, yapılan 
değerlendirmelerini açıklamak için salona 
geri dönüp, konuşmacıların sözünü keserek 
panelden ayrılacaklarını belirtip, yoldaşımızı 
siyasal ahlakı eksik olmakla itham etti. Bizce 
bu davranış, Birinci Antiemperyalist Kurtu-

luş Savaşı öncüsü Mustafa Kemal’in kurduğu 
CHP açısından utanç vericidir. Genç yolda-
şımızın kendi görüşlerini ortaya koymasını, 
inandığı şekilde, samimice görüşlerini 
belirtmesini ahlak yoksunluğu olarak ortaya 
koymaları iki kat daha utanç vericidir.

Emperyalistlerin başhaydutu AB D’ye 
ajanlık yaptığına dair belgelere cevap ve-
remeyen, CHP’ye üyeliği ve Genel Başkan 
Yardımcılığı’na seçilişi bile şaibeli olan bir 
“namussuz” için CHP üyeleri salonu terk edi-
yor. Panelin bulunduğu ortama uygun olarak 
cevap hakkını kullanmak ve bizim iddiamızın 
aksini ortaya koymak yerine, partilerinin üst 
kademelerine “görevlerini yaptıklarını” ka-
nıtlamak için dinleyicilere saygı duymadan 
paneli gürültülü bir şekilde bölüyorlar. Bunu 
yaparken de “ 0 yıllık bir çınar olan CHP’nin 
Genel Başkan Yardımcısı’na hakaret ettir-
meyiz” diyorlar utanmadan. Bunu söyleyen 
CHP’lilere 
soruyoruz. 
O 0 yılın 
kaç yılına 
sahip çıkı-
yor Sezgin 
Tanrıkulu, 
bunu cevap-
layabilir mi-
siniz  Ömrü 
CHP düş-
manlığı ile 
geçen Orta-
çağcı gerici, 
partinin ku-
rucusu Mus-
tafa Kemal’e “Kefere Kemal”  diyen diğer 
bir Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Be-
karoğlu, 0 yılın ne kadarına sahip çıkıyor  
İnsan bu sözü söylerken yüzü kızarır, utanır.

Hâlbuki bizim CHP temsilcisine sora-
cak çok fazla sorumuz vardı. Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Akit Gazetesi 
yazarı Hasan Karakaya adlı ortaçağcı gerici 
için Yeni Akit gazetesine taziye telefonu aç-
masını nasıl değerlendirdiklerini soracaktık. 
Sürekli olarak konuşmalarında İşçi Sınıfının 
yanında yer aldıklarından bahsederken, kendi 
belediyelerinde sendikalı işçilerin atılmasını 
nasıl açıklayacaklarını soracaktık. Yine gö-
bekten CHP’ye destek olduğunu bildiğimiz 
T SİAD, TİSK, TOBB üyesi Parababaları-
nın yaptıkları işçi kıyımlarını, AKP’nin çevre 
katliamcısı projelerine desteklerini soracak-
tık kendilerine. CHP’nin parti programından 
bağımsız hareket eden üyelerin, bunların 
çeşitli ortamlarda hareket ettikleri Mustafa 
Kemalci, Yurtsever, aik ve Taksim Gezi 
İsyancısı insanların oyları ile belediyelerde 
ihale peşinde koşmalarını nasıl değerlen-
dirdiklerini soracaktık. Sadece bizim değil, 
salondaki diğer dinleyicilerin de soru sorma 
haklarını hiçe saydılar.

CHP, yönetici kadro olarak işi gücü siya-

set tüccarlığı olmuş, Sevrci Sahte Sol’un eski 
geleneklerinden dökülenlerin ve fonculukla 
yaşayan Erbert akfı üyesi sosyal demok-
ratların çöplüğüdür. Hem partinin hiyerarşik 
yapısına kölece itaat eden, hem de ağzından 
devrimciliği düşürmeyen bu soytarıların ka-
çıp gitmesi, bizce kendilerini besleyen Para-
babalarına “görevimizi yaptık ey yüce efen-
dimiz” mesajıdır.

CHP’ye oy vermeye devam eden içten-
likli insanlarımıza soruyoruz, bu soytarılığa 
daha ne kadar tahammül edeceksiniz

Halkın Kurtuluş Partisi, olanı olduğu gibi 
ortaya koymaya devam edecektir. “Bir mem-
lekette namuslu insanlar da en az namussuz-
lar kadar cesur olmadan o memlekete kurtuluş 
yoktur” diyen İsmet İnönü’nün sözünü kav-
rayamamış olanların, ajan Sezgin Tanrıkulu
için ortadan kaybolmaları normaldir. Biz bu 
ithamlara, bağırış çağırışlarına karşılık onları 

tekrardan salonda kalmaya davet ettik, ettiği-
miz sözün aksini kanıtlamalarını istedik. On-
lar ise bağırarak, kuru gürültü yaparak dışarı 
çıkmayı tercih ettiler.

Biz Kurtuluş Partililer, CHP’nin ajan 
sevicilerinin yolunda kaya olmaya devam 
edeceğiz. e yoldaşımızın sarf ettiği sözün 
arkasındayız.

O  sözler ki kalbimizin üstünde
l  i  ta anca i i

ölüp ölesi e ta z
 sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan

n a as l z 3

Sezgin Tanrıkulu, belgeli bir emperya-
lizm ajanıdır ve bu sebeple de namussuzdur

Ka ls n e pe aliz
Ya as n s s aliz
Ya as n İkinci K t l  Sa a z

 http: odatv.com iste chpyi karisti-
ran sezgin tanrikulu belgeleri 2310131200.
html

 http: odatv.com dun ataturke kefe-
re kemal diyordun 2 0 141200.html

 Atilla İlhan  O sözler ki

Kurtuluş Partisi Gençliği

Gezi ehidimiz Abdullah mert davası yine ertelendi, 
katil h l  serbest

Sancaktepe’de T KDE ’in düzenlediği 
“Gençlik Konuşuyor” paneli gerçekleşti

G eçtiğimiz günlerde ortaokul öğren-
cileri, Amerikancı AKP’giller ve 
onların gerici çıkarları için hizmet-

lerinde olan MEB’in; öğrencileri düşün-
mekten yoksun bırakan, ezberlemeye ve 
ineklemeye dayalı olan eğitim sisteminin 
verdiği bir yığın ölü bilgilerin test edilme 
sınavı olan e el iti en taö -
eti e eçi   sınavına bir kez 

daha girmiş oldu.
Kapitalizm düzeninin eğitim sistemin-

de, öğrencilerin bir şeyleri sorgulamaktan 
yoksun bırakılması ve iktidarın çıkarlarını 
savunan bireyler haline getirilmesine çaba-
lanır. Bununla birlikte, İlkokuldan itibaren 
öğrencilere aşılanan ka i e iz  se a-
s  pa a kazan a s  ile birlikte; 
i i i  e le e ele e e k k s  ve 

a i aç an elecek k k s  gibi 
kapitalist düzenin var etmiş olduğu duygu-
larla öğrenciler ruhsal ve düşünsel bozuk-
luklara itilir.

Bunun örneklerini birçok kez gördük 
ne yazık ki; sınava çalışmak için gitmiş ol-
duğu dershaneye parasını veremediği için 
bunalıma girip intihar edenlerle, sınav stre-
sine dayanamayıp intihar edenlerle ve gire-
ceği sınav öncesi kalp krizi geçirenlerle…

En son örneğini de yine acı bir şekilde 
gördük…

Bursa’da sekizinci sınıf öğrencisi olan 
13 yaşındaki e Be in Y l azla  
TEOG sınavından istediği puanı alama-
dığını öğrenince çok üzüldü ve odasına 
kapandı. Girdiği bunalımdan çıkamayan 
Ayşe Berrin, gece banyoya girerek, kendi-
sini bornoz kemeriyle kalorifer borusuna 
asarak yaşamına son verdi.

e Be in in katili  e iti  siste-
ini a atan KP i

Yani 13 yaşındaki bir çocuğu intihara 
sürüklemiştir bu eğitim sistemi. Bunlar, 
kendi geleceklerini garantiye almak için; 
iğrenç kişisel çıkarları için binlerce gencin 
yaşamını kolayca tehlikeye atarlar. Okul 
hayatını bitirirler, öldürürler… Tüm eğitim 

sistemini mahvederler ve hiç umurların-
da olmaz. İşte Ayşe Berrin’in intiharı da 

bunların o paçavra sisteminin acı bir sonu-
cudur. Ne yazık ki bu sistem devam ettiği 
sürece bu tür haberleri duymaya devam 
edeceğiz.

Öğrencilerin, kapitalizmde heba edilen 
yetenekleri, hayalleri ve yaşamları; Ancak 
ve ancak sosyalizm ile geri kazanılır.

Bizle  n n için ca ele e i -
z
Bizim bu mücadelemiz; Ayşe Ber-

rin’ler ölmesin diyedir, parası olmadığı 
için okuyamayan kimse kalmasın diyedir, 
ayrımcılık olmadan herkes eşitçe eğitim 
alsın diyedir…

Bu haklarıkazanmak kolay olmasa da 
sonunda ne olursa olsun elde edilecektir.

Biz bir avuç Parababasına karşı; mil-
yonlarca emekçi ve o emekçilerin çocuk-
larıyız, kardeşleriyiz. Biz bu yüzden güç-
lüyüz. Tek ihtiyacımız gücümüzün farkına 
varmak ve örgütlüce mücadele etmektir.

iseli ençli e ça z  Halk 
K t l ç  iselile  sa a n a ö tle-
neli

Sesimizi gürleştirelim  Bizim isteği-
miz; ezberci eğitim değil, bilimsel eğitim-
dir. Gerici eğitim değil; laik eğitimdir. Eşit, 
parasız ve anadilde eğitimdir. 1 .01.201

Halk Kurtuluşçu Liseliler

ldüren eğitim sisteminizi
tarihe g meceğiz!
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 “U C M ’Y E  İK YET EDEREK
SU  İ LEDİ”

Hazırlanan iddianamede Ankut’un 
UCM’ye şikâyet dilekçesi göndererek ‘ha-
karet ettiği, iftira attığı ve suç uydurduğu’ 
iddia edildi. Savcı, Ankut’un ‘Kamu gö-
revlisine görevinden ötürü hakaret’ suçla-
masıyla yargılanmasını istedi ve “Türki-
ye, Roma Statüsü’ne taraf olmadığı için 
UCM’nin Türk yetkilileri yargılama yetkisi 
yok. Ankut bunu bildiği halde UCM’ye 
şikâyette bulunarak Erdoğan, Davutoğlu, 
Ala ve Fidan hakkında savaş suçlusu algı-
sı oluşturmaya çalıştı” dedi. Suriye Devlet 

Başkanı Beşşar Esad’ın ülkesinde iç savaş 
çıkardığını savunan hatta kimyasal silah 
kullandığı imasında bulunan savcı iddiana-
mede Özgür Suriye Ordusu içinse övgüye 
yer verdi.

 “TIR’LAR YURTDI INA IKMADI I 
İ İN SAVA  SU U SAYILMAZ”
Savcı iddianamede “İçinde silah olduğu 

iddia olunan ve Adana’da durdurulan 
TIR’lar yurtdışına çıkmadığından Roma 
Statüsü kapsamında kalan uluslararası hu-
kukun ihlal edildiğinden bahis olunamaz. 
Dolayısıyla eylem savaş suçu olarak ta-
nımlanamaz” ifadelerine yer verdi.

Hakkında dava açılan ve hâkim karşısı-
na çıkan Nurullah Ankut, Sputnik’e yaptığı 
açıklamada, ‘savcının iktidar tarafından 
baskı altına alındığı için’ hakkında iddia-
name hazırladığını söyledi. Yaptıkları baş-

vurunun UCM tarafından ön incelemeye 
alındığını aktaran Ankut, Türkiye’de ikti-
darın savaş suçu işlediğini ve ülkeyi savaşa 
sokmaya çalıştıklarını ileri sürdü:

“Biliyorsunuz, Dışişleri Bakanlığında 
yaptıkları bir toplantı var, tapeleri basına 
yansıdı. Orada milleti de aldatarak, 4 kişi 
göndeririz  füze attırırız Türkiye’ye, Su-
riye bize saldırdı imajı oluştururuz ve bu 
sebeple Suriye’ye askeri olarak dalarız 
diye. Erdoğan’ın orada konuşması var: 
‘Süleyman Şah Türbesi’ni bir imkân ola-
rak değerlendirebiliriz.’ Yani ‘IŞİD oraya 
saldırdı, biz de orayı koruma amacıyla as-
keri harekât başlattık Suriye topraklarında’ 
gerekçesini oluşturabilmek için. Suriye’ye 

karşı Türkiye’nin savaşa sokulması derdin-
de bu insanlar.”

Ankara yönetiminin 2011 yılından 
bu yana meşru Suriye hükümetine karşı 
faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Ankut, 
“Birleşmiş Milletler’e üye bir hükümete 
karşı cihatçı terör örgütlerini her türden 
destekledi bunlar. Suriye’de şu an savaşan 
Özgür Suriye Ordusu, El Kaide, El Nusra, 
IŞİD gibi örgütlerin yüzde 0’ını oluşturan 
bölüm Suriye vatandaşı değil, dışarıdan 
toplanmış Ortaçağcılar. Bunların da çok 
önemli bir bölümü Türkiye üzerinden 
Suriye’ye geçtiler. Hiçbir kısıtlama olmak-
sızın çünkü sınırı kaldırıldı, Suriye Türki-
ye sınırı kaldırıldı mevcut, şikâyetçi oldu-
ğumuz şahısların hükümeti tarafından. Su-
udi Arabistan’dan, Katar’dan gelen silahlar 
hava yoluyla Türkiye’ye indirildi, TIR’lar-

la buradan cihatçı çetelere ulaştırılmak 
üzere karayoluyla yola çıkarıldı. Suriye 
topraklarında onlara teslim edildi bu silah-
lar. Savaşta yaralananları getirilip bizim sı-
nır illerimizde tedavi gördüler. Türkiye’yi 
lojistik üs olarak kullandılar. Gelip dinle-
nip, yeniden savaşa katıldılar. Her türlü 
savaş suçunu, her gün işlemekteler” dedi.

“ABD’Yİ DE İK YET ETTİK
GERİ EVİRDİLER”

Erdoğan ve diğer yetkililerin yargılan-
masının çok zayıf bir olasılık olduğunu 
söyleyen Ankut, uluslararası mahkeme-
lerin de bağımsız olmadıklarını söyledi. 
Mahkemelerin ABD ve AB’nin etkisi al-
tında olduğunu savunan Ankut, “ABD her 
gün savaş suçu işliyor. ABD hakkında da 
UCM’ye şikâyette bulunduk, hemen geri 
çevirdiler” değerlendirmesinde bulundu.

 H KİM  “SAV ININ NE SIKINTI 
EKTİ İNİ D N N”

Uzun bir savunma yaparak iddianame-
yi çökerttiklerini savunan Ankut, “Hatta 
hâkim bir ara şunu dedi: ‘Savcıya da acı-
yın, bu kadar perişan etmeyin. O insanın da 
böyle iddianameler oluştururken ne gibi sı-
kıntılar çektiğini düşünün’ diye bize ihsasta 
bulundu. Yani o savcının da mecburen, ba-
ğımsız düşünemediği için, hukuki bir tavır 
koyamadığı için, ağır baskı altında olduğu 
için böyle bir iddianame düzenlediğini ih-
sas etti bize” ifadelerini kullandı.

Ağır suçlar işlediği iddiasıyla suç duyu-
rusunda bulunmanın hakaret sayılmasının 
bugüne dek görülmemiş bir uygulama ol-
duğunu söyleyen Ankut, “Bunların TIR’lar 
dolusu silahlar gönderdiği apaçık, belgeler-
le ortaya çıkmış durumda. Kendi yönetici-
lerinin itira arı var. Şu an Cumhurbaşkan-
lığı makamında oturan Tayyip Erdoğan’ın 
konuşması var: ‘O TIR’larda silah olsa ne 
yazar olmasa ne yazar’ diye” dedi.

“YARGILANA AKSINIZ DEDİ İM 
İ İN BİR S RU TURMA DAHA 

A TILAR”
Nurullah Ankut, bu davanın açılma-

sının ardından bir basın açıklaması yapa-
rak ‘ilgili yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti 
mahkemeleri önünde yargılayacaklarını’ 
söylediği için hakkında ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ 
suçlamasıyla bir soruşturma daha açıldığı-
nı kaydetti.q

Erdoğan’ı şikayet
ettiği için yargılanıyor

Baştarafı sayfa 1 de

Başyazı

Türkiye Yargısı son dönem iyice 
tersine döndü. Suç işleyenler de-
ğil de suçluları teşhir eden, onlar 

hakkında konuşanlar, haber yapanlar yar-
gılanıyor artık. İşte bu dava da böyle bir 
dava. Ortadoğu’yu ve ülkemizi kan gölü-
ne çevirenler değil de buna karşı müca-
dele edenler yargılanıyor. lkedeki tüm 
haksızlıklara karşı amansızca savaş veren 
Halkın Kurtuluş Partisi yargılanıyor. Hal-
kın Kurtuluş Partisi’nin ömrünü insanlı-
ğını Kurtuluşu Davasına adamış Genel 
Başkanı Nurullah Ankut yargılanıyor.

13 yıllık iktidarları boyunca ABD’nin 
emrinden çıkmayan ve Suriye’nin bu-
günkü durumuna gelmesinde çok büyük 
katkısı olan AKPgiller hakkında Halkın 
Kurtuluş Partisi “savaş suçu işledikleri 
gerekçesi ile Uluslararası Ceza Mahke-
mesi’ne (UCM) başvurmuştu bildiğimiz 
gibi. UCM, HKP’nin bu başvurusunu 
incelemeye aldı ve süreç hala devam et-
mekte. Bu başvuru üzerine Efkan Ala 
harekete geçerek, HKP Genel Başkanı 

Nurullah Ankut hakkında hakaret, ifti-
ra ve suç uydurma isnatlarıyla şikâyette 
bulunmuştu. Savcılık, Efkan Ala’nın bu 
şikâyetiyle ilgili olarak: Genel Başkan’ı-
mız hakkında TCK’nın 2 1 fıkrasında 
tanımlanan (suç atfında bulunmak) suç 
ve 2 1 1 maddesinde tanımlanan “delil 
ve emareler uydurmak” suçuyla ilgili ko-
vuşturmaya yer olmadığına karar vermiş, 
ancak Kamu görevlisine görevinden do-
layı hakaretten dolayı kovuşturma açıl-
masını talep etmişti.  İddianameyi hazır-
layan savcı BM raporlarını kaynak verip 
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın 
kimyasal silah kullandığını aktararak, 
“Suriye’de Esad askerlerinin saldırılarına 
karşı direnmeyi göze alanlar, Özgür Su-
riye Ordusu adıyla kendi ülkelerinde var 
olma mücadelelerine devam ederken…” 
ifadelerini de iddianameye eklemişti. İşte 
o dava 20 Ocak’ta Ankara 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü.

Davaya HKP Genel Başkanı Nurullah 
Ankut,  Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu, ve 
Halkçı Hukukçular, şu anki Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 
avukatları ve kalabalık bir izleyici kitlesi 
katıldı. Eski CHP Milletvekili Av. Hüse-
yin Aygün ve Ankara Barosundan avukat-
lar da destek için gelmişti.

Mahkeme salonunun kapısında sanık 
Nurullah Ankut yazıyordu ancak yargıla-
yan o oldu

Duruşma salonuna izleyici almak is-
temeyen hâkimle avukatların tartışmaları 
sonucu izleyiciler salona alındı ve duruş-
ma başladı. Daha duruşmanın başında 
Nurullah Ankut kendisine “sen” diye ses-
lenen hâkime “siz diye sesleneceksiniz” 
dedi.

Ardından savunmaya geçen Nurul-
lah Ankut,  Ortadoğu’nun ve ülkemizin 
getirildiği durumu somut belgeleri ile 
gözler önüne sererken Recep Tayyip 
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın 
tahammül edemeyerek müdahalede 
bulunmaya çalıştı. Ancak Halkçı 
Hukukçular tarafından buna izin 
verilmedi. Devam eden Nurullah Ankut, 
Savcının hazırladığı iddianamenin hu-
kuksuzluğunu, tutarsızlığını, asılsızlığını 
yerden yere vurdu. Savcının İddianame-
de belirttiği; UCM’ye gitmek için Tür-
kiye’nin Roma Statüsü’nü imzalamış ol-
ması gerektiğini ancak birkaç sayfa sonra 
Roma Statüsü’nü imzalamamış olsa bile 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’n-
den böyle bir karar çıkması yeterlidir” 
ibaresindeki çelişkiyi gösteren Nurullah 

Ankut, iddianameyi bu ve bunun gibi ör-
neklerle çökertti.

RTE’nin avukatı en sonunda: Sanık 
sanki müvekkilimiz Recep Tayyip Er-
doğan sanıkmış gibi savunma yapıyor” 
dedi. Konuşmasının devamında “mü-
vekkilimize savaş suçu isnat etmek al-
çaklıktır” dediğinde ise tüm salondan 
çok büyük tepki aldı ve duruşma bir süre 
ilerleyemedi. Avukata asıl hakaret edenin 
kendileri olduğu söylenerek özür dileme-
si gerektiği söylendi.

Daha sonra Nurullah Ankut’un avu-
katlarına söz verildi.  D an kan, 
öncelikle UCM’de açılan davanın bek-
letici mesele yapılmasını istedi. MİT 
TIR’ları davası dosyasının talep edil-
mesini, MİT TIR’ları savcılarının tanık 
olarak dinlenilmesini talep etti. Ayrıca, 
Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan MİT 
TIR’ları haberine ilişkin görüntülerin is-
tenmesini talep etti.

 e  a k ina a l  söz 
alarak; Burada UCM’ye bir başvuru var 
ve incelemeye alınmış durumda. Bu dava 

sonuçlanmadan böyle bir dava açılması 
“bu davayı neden açtın” demektir dedi ve 
Derhal Beraat istedi.

Ardından Mahkeme Başkanı Yusuf 
Öztürk ara kararlarını açıkladı. Öztürk, 
bugüne kadar yargı görevini yapan ha-
kim ve savcıların yaptığı işlemlerle ilgili 
olarak tanık olarak dinlenmelerinin adet 
olmadığından ve gerek duyulmadığından 
reddine karar verdi. Öztürk ayrıca, MİT 
TIR’ları dava dosyasının ve Cumhuri-
yet Gazetesi’nde yer alan habere ilişkin 
görüntülerin istenmesi talebini reddetti. 
Öztürk, avukatların istemeleri halinde ta-
lep ettikleri MİT TIR’ları dava dosyasını 
ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan gö-
rüntüleri sunabileceğini söyledi ve duruş-
ma 10 Şubat 201  saat 11.00’a ertelendi.

Duruşma çıkışında HKP’liler Ankara 
Adliyesinin önünde bir basın açıklaması 
yaptılar.

Açıklamayı yapan enel Ba kan 
lla  nk t açıklamasıyla son nok-

tayı bir kez daha koydu:
B nla  B P çe çe esin e ta -

 e çe esin e n il n as  in-
san n katle il esinin s ç takla

B nla  a la n an t nakla na 
ka a  ls zl a at t la  B nla-

n apt  iç i  e  i  k  B n-
la  e i ikten s n a nla n t n 
i alele i iptal e ilecek  B nla n t n 
öneticile inin  ilçe aşkanla n n a-

k n e zak ak a ala na ka a  t  
al a l kla  öz en eçi ilecek e 

an a la  ile e a e  illetin anas -
na k e en tea itle i ile e a e  

epsi i en esap e ecek
B n an k t l la  k
Bizi k k ta ilecekle ini san -

la
Ha ır  Hiçbir şey bizi korkutamaz.
Biz Halkla z n a as  için e 

atan se i iz için  l an  ana 
kelle k lt kta sa a z  Hiç i  e  

izi l a az
nin e s n n a a a aca z

k e K t Halk  la ak ka e -
çe  lke e eni en i li i zeni  
a aleti  akkani eti sa la acak e S s-
aliz i k aca z  B n an iç ki se-

nin k k s  l a al
Halk z Hakl z Yenece iz

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut’tan Tarihi 

Savunma (Yargılama)!

“S a n n Katili a ip ille in 
Bekçili ini Yapt  Sö  D ze-
ni i  yazılan pankartta cumhurbaş-

kanına hakaret edildiği gerekçesiyle Soma 
Davasının bugüne kadar görülen beş du-
ruşmasından dördünde, toplamda on altı 
(1 ) Yoldaşımıza dava açıldı.

Bu yargılamalardan biri de 21 Ocak 
Perşembe günü Akhisar 1. Asliye Ceza 
Mahkemesinde 5 HKP’linin yargılandığı 
duruşma görüldü. Kimlik tespitiyle başla-
yan duruşmada ifadelere geçilmeden önce 
HKP’li avukatlar hukuk devleti anlayışı 
gereği bir makamın, kişinin diğerlerinden 
üstünlüğü olamayacağını belirterek cum-
hurbaşkanına hakaret suçunun anayasa-
ya aykırı olduğunu sözlü ve yazılı olarak 
mahkeme heyetine sundu.

Yoldaşlarımız ifadelerinde, pankartın 
içeriğini savunduklarını, Tayyipgiller ni-
telemesinin şu anki iktidarı ifade ettiğini 
bunda da bir suç unsuru olmadığını, her-
hangi bir suç işlemediklerini belirterek be-
raatlarını ve hükmün geri bırakılmamasını 
istediler.

HKP’li avukatlar da pankartta Soma’da 
yaşanan işçi cinayetinin sorumlusu olarak 
gösterilen ana öznenin sömürü düzeni ol-
duğunu, bu uygulamanın savcının kendine 
vazife çıkarması olduğunu belirterek karşı 
tarafın avukatı Ahmet Özel’in mazeretini 
kabul etmediklerini, pankartta yer alan ifa-
delerin hakaret içermediğini, bir sosyalist 
partinin düzen eleştirisi olduğunu söyledi-
ler ve beraat talep etiler. Talebi reddeden 
mahkeme heyeti davayı 14 Haziran’a erte-
ledi.

Duruşmayı takip etmek için Akhisar 

Halkından da katılım vardı. Duruşma biti-
minde Adliye önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

Açıklamada konuşan HKP Genel Sek-
reter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. 
Tacettin olak, Soma davasının takipçisi 
olmaya devam edeceklerini, bunun gibi 

birçok davanın ülkenin farklı noktalarında 
devam ettiğini dile getirdi.

olak: “bugünkü yargılama son dö-
nemlerde ülkemizde toplumu sindirme, 
korkutma ve cezalandırma aracı haline ge-
tirilen Cumhurbaşkanına Hakaret suçuyla 
ilgiliydi. Soma’da bilindiği gibi 301 ma-
dencimizin göz göre göre katledilmesin-
den sonra Halkın Kurtuluş Partisi bir tespit 
yaptı. Yaptığı bu tespitte bu katliamı, 301 
kişiyi katledenlerin gerçekte üç beş tane 
mühendis, birkaç tane işveren olmadığı-

nı, bunun arkasında gerçek sorumluların 
toptan bir sömürü düzeni olduğunu söy-
ledi. Bu sömürü düzenini ifade eden pan-
kartını da katliamın ilk gününden itibaren 
Türkiye’nin dört bir yanında astı, eylemler 
düzenledi ve yine Türkiye’nin dört bir ya-
nında sömürü düzeninin ve Tayyipgiller’in 

teşhirini yaptı. Aslında bu iddianameyi, 
yargılamayı mahkeme önüne getiren ve 
iddianameyi hazırlayan savcının kendisi de 
bal gibi biliyor ki, bu pankartta en ufak bir 
hakaret söz konusu değildir. Bu davalarla 
daha 1  yaşını bile doldurmamış liseli, üni-
versiteli genç arkadaşlarımızı yıldırmaya 
çalışıyorlar.   Bizler kelle koltukta bu mü-
cadeleyi veriyoruz, bizi davalarınızla yıldı-
ramasınız” dedi. 21.01.201

İzmir’den Kurtuluş Partililer

HKP’nin “sakıncalı” pankartı yargılanıyor
Baştarafı sayfa 1 de



    9Y l   Sa     at 

R eyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ankara 
ve İstanbul Sultanahmet... e Şır
nak, Cizre, Silopi...

Arkası gelecek, geliyor. AB D Emper
yalistleri durmuyorlar ve amaçlarına ula
şıncaya kadar da durmayacaklar. Kitlesel 
katliam listesi daha da uzayacak.

AB D Emperyalistleri kendi askeri 
okullarında haritalarını yayınladıkları za
man haykırmıştık; AB D Emperyalistleri 
listeye aldılar Türkiye’yi en az üç parçaya 
bölecek, Yeni Sevr’e götürecekler, diye. 
 Haziran seçimlerinden bu yana hançe

remizi yırtarcasına bağırıyoruz, sıranın 

Türkiye’ye geldiğini ilan ettiler AB D Em
peryalistleri, hızla Suriyeleştirecekler ül
kemizi, diye. Yetmedi kitabını yayımladık: 
Y sla a  ak  i a  S i e  S a 

Sen e ki e  diye.
Seçim konuşmalarında haykırdı Ger

çek Devrimci Nurullah Ankut; “  Hal-
k  en e ecliste l nan  e -
ikanc  pa ti e  B nla n lke izi ö-

t ecekle i e  Yeni Se i  nla n 
epsi B D pe alistle inin S i e-

le ti e p litikala n n i i kç l -
 i i K tç l  i i Dincili i  i i 

l salc l  na an a kl  enst an -
la  diye.

Yine dedik ki; bu süreç, bölünmeye, 
parçalanmaya, yani Yeni Se ’e doğru gi
decek. e biz; bin yıldır kardeşçe yaşayan, 
Türk ve Kürt Halkları arasına kan davala
rı sokma girişimlerine, duygusal bağlar
la bağlanmış, kader birliği etmiş iki Halk 
arasındaki duygusal birlikteliğin kopması
na engel olamayacağız, bu aşamada buna 
gücümüz yetmiyor, dedik.

Yine Usta’mız Kıvılcımlı ve biz de
vamcıları feryadı gan ettik yıllarca, AB D 
Emperyalistlerinin ülkemizde ittifak yap
tıkları en gerici sınıftır Antika Tefeci Be
zirgânlık ve bu sınıf capcanlı durmaktadır 
ülkemiz ile Ortadoğu Coğrafyasında, diye. 
Halklarımızı Ortaçağ karanlığına götürme
ye yeminli bu Ortaçağcıları, bunların siyasi 
plandaki temsilcilerini desteklemek,  sim
gesi Türbana, kılık kıyafet özgürlüğü adı 
altında destek vermek en büyük insanlık 
suçudur, bu insanlık suçuna ortak olmak
tır, dedik. Bu gerici sınıfın tek düşmanının 
gerçek yurtseverler, devrimciler olduğunu 
söyledik ama na le. Ne yazık ki derdimizi 

kimseye anlatamadık.
AB D Emperyalistlerinin 5 yıl önce 

ilk Sevr’de kullandıkları işbirlikçileri, o 
dönemin Ortaçağcılarıysa, gelinen aşama
da Yeni Sevr için kullanacakları işbirlikçi
leri de aynı Ortaçağcı Gericilerdir, onların 
siyasi plandaki temsilcileridir, dedik. e 
bu dediklerimiz ve verdiğimiz mücadele
ler Tarihe geçti, mermere yazıldı, yüzyıllar 
sonra insanlık kendini Ortaçağ karanlığına 
götürmeye çalışan AB D Emperyalistleri
ne ve işbirlikçileri Ortaçağcılara karşı mü
cadele yürüten gerçek devrimcileri görsün 
diye.

K t S n n a De i ci öz  
değil de Emperyalist özümü savunmanın 
götüreceği yeri yani bölünmeyi, parça
lanmayı gösterdik, gösteriyoruz yıllardır. 
Edirne’den in sınırına kadar kurulacak bir 
Türk Kürt Halk Cumhuriyeti için mücade
le verilmediği, iki Halk arasında kardeşliği 
hiçbir gücün yıkamayacağı sağlam temel
lere yeniden oturtacak bu devrimci çözüm 
hedef olarak önümüze konmadığı süre
ce, Halkların payına düşecek olan kandır, 
acıdır, gözyaşıdır dedik ama bir kulaktan 
girdi bir kulaktan çıktı, bütün söyledikle
rimiz. Hainler zaten bilinçlice engellediler 
bizleri, susuş suikastına uğrattılar bizleri. 
Ga ller de küçükburjuva karakterlerinden 
kaynaklı gücün, yani Amerikancı Burju
va Kürt Hareketinin peşine takılıp gittiler. 
Kuyrukçu, ibrikçi, peştamalcı oldular.

Gelinen aşamada Emperyalist ö
züm, Yugoslavya’da, Irak’ta, ibya’da, 
Suriye’de olduğu gibi yaşama geçiriliyor. 
AB D Emperyalistleri halklara şunu de
miyorlar: “Bizim bin ülkeli bir dünya için 
BOP, GOP adını verdiğimiz projelerimiz 
var, o yüzden sizlerin bölünüp parçalanma
nız, site devletçikleri haline gelmeniz ge
rekiyor, hadi kardeş kardeş kan dökmeden 
bölünün bakayım.”

Halkları kendi haline bıraksalar AB D 
Emperyalistleri, halklar kendi sorunları
nı çözerler, sınır diye bir sorunları olmaz, 
kardeşçe yaşarlar. Kardeşçe de yaşadılar 
AB D Emperyalistlerinin burnunu sok
madığı, sokamadığı yerlerde ve yıllarda. 
Halkları parçalamak için başlarına, insan
lıklarını emperyalistlere satmış işbirlikçi 
iktidarlar getirilir, etnik dini mezhepsel 
ayrılıklar sokulur, düşmanlık tohumları 

ekilir ve böylece halklar arasına yüzyıllar
ca giderilemeyecek kan davaları sokulur. 
İşte bu süreç Yugoslavya’da işledi  parça
ya bölündü, Irak’ta işledi 3 parçaya bölün
dü, ibya’da işledi 2 parçaya bölündü, Su
riye’de işledi 3 parçaya bölündü. e şimdi 
bu süreç Türkiye’de işliyor. Hedef en az 3 
parçaya bölmek. Arka arkaya yaşadığımız 
katliamlar, AB D Emperyalistlerinin aşağı
lık amaçlarına ulaşması içindir.

AB D Emperyalistleri her dönem halk
lara zulüm yaşatacak bir Frankeştayn, bir 
maşa yaratmıştır. AB D Emperyalistlerinin 
Ortadoğu Halklarını parçalamak için yarat

tıkları yeni Frankeştayn’ın adı 
bugün İD.

İnsanlıktan çıkmış katiller ve 
sapıklar sürüsünden derledikleri 
IŞİD maşasıyla ulaşmaya çalı
şıyorlar hede erine. lkemiz
de gerçekleştirilen katliamların 
maşası çoğunlukla IŞİD. AB D 
Emperyalistlerinin bu yeni 
Frankeştaynı’nın en büyük des
tekçisidir, Ortaçağcılığın siyasi 
plandaki temsilcisi AKP. MİT 
TIR’ları bu katiller sürüsüne ça
lıştı. Sınırımız bu sapıklar için 
delik deşik edildi. lke toprak
larında, bu insanlıktan çıkmış 
kan içicilere CIA Uzmanlarınca 
eğitimler verildi. Dolayısıyla 
gerçek katil bellidir. Kuklayı 
oynatan, ipleri elinde tutan kuk

lacıdır gerçek katil. Kuklacıya ortam sağla
yan, mekânını sunanlardır gerçek katiller.

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda, 
beyni alındıktan sonra canlı bomba haline 
getirilen meczubun kendini patlatmasıyla 
gerçekleştirilen katliamın asıl failleri de 
AB D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler
dir. Ölen insanların acılı ailelerine Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak başsağlığı dilekleri
mizi sunuyoruz. Ne kadar hedef saptırma
ya kalkarlarsa kalksınlar, ne kadar, “katil 
Suriyelidir” diyerek, “katliamın arkasında 
Beşşar Esad var” algısı yaratmaya çalışır
larsa çalışsınlar, Dünya Halklarının gözün
de gerçek katilin AB D Emperyalistleri ve 
yerli işbirlikçileri olduğu gerçeği değişme
yecektir.

Şimdilik AB D Emperyalistleri ve yer
li işbirlikçilerinin planladığı süreç işliyor. 
Ama bu böyle gitmeyecek. Halklarımız ör
gütlenip, AB D Emperyalistlerini ve yerli 
işbirlikçilerini Tarihin karanlıklarına göm
dükleri zaman bu süreç tersine işleyecek. 
Halklarımızın ve Halklara önderlik eden 
gerçek devrimcilerin planladığı süreç işle
yecek.

Genel Başkanımız Gerçek Devrimci 
Nurullah Ankut’un dediği gibi:

 a i in ete inist ak  iz-
en ana  pe alistle  e i i likçile-
i enin e s n n a enilecekle  ka e e-

cekle  a i  nla  a k  e ecek e 
izi akl  ç ka acak  a i in k n -
en ki se kaça az  k t la az

13.01.201

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Suriyeleştirmek için durmuyorlar, 
durmayacaklar

Ankara
Bu kez ABD Emperyalizminin Baş

kan Yardımcısı Joe Biden, o kanlı ayak
larıyla ülkemiz topraklarını kirletiyor. 
Sebeb i ziyareti malum: Kendilerinin ik
tidara getirdiği işbirlikçilerine yeni emir
ler, yeni talimatlar verecek. Bizim yerli 
uşaklar da topuk selamını çakıp e -
e e siniz e en i , diyerek halklara 

yönelik yeni zulüm ve katliam politikala
rının uygulanmasında kendilerine düşen 
görevi yerine getirecekler.

Onlar soysuzluklarını ilelebet devam 
ettireceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar  

ünkü nerede işgal, istila, sömürü varsa 
orada Ya İstiklal  Ya l  diyenler 
de vardır  Bugün “Ya İstiklal  Ya Ölüm ” 
parolasını şiar edenler Halkın Kurtuluş 
Partililerdir  ünkü Türkiye, Ortadoğu 
ve tüm Dünya Halklarının dostu Halkın 
Kurtuluş Partililer neredeyseler orada 
ABD ve AB Emperyalizminin insanlık 
düşmanı hain politikalarına, zalimlikleri
ne karşı başkaldırı vardır

Bu bayrağı bugün de  Katil BD 
ta an De l   Katil e Bi-

en lke iz en De l   Yankee  
H e  diyerek yalnızca biz Kurtuluş 
Partililer onurla dalgalandırdık. ABD Bü
yükelçiliği, bir gün önce T itter’da sö
zümona “ABD vatandaşlarını korumak” 
adına paylaştığı uyarı mesajında bizi düş
man ilan ediyordu  Düşmanın nefretini 
kazanmış olmamız bizim için onurdur, 
doğru yolda olduğumuzun somut bir gös
tergesidir  Doğrudur, biz eli kanlı ABD 
Emperyalizminin baş düşmanıyız ancak 
Amerikan Halkının ve tüm Dünya Halk
larının biricik gerçek dostuyuz  

Basın açıklamamızı, ABD Emperya
lizminin korkulu rüyası Kurtuluş Parti
liler olarak ABD Büyükelçiliği önünde 
gerçekleştirdik. Açıklamamızı Ankara İl 
Başkanımız Av. Sait Kıran yaptı.

Açıklamamızla ve gür sesimizle hay
kırdığımız sloganlarımızla Ankara’nın 
15 derece soğuğunda düşmanlarımızın 

korku saldık
Eylemimizin hemen ardından basın 

açıklamamıza ilgi gösteren Suriye’de 

Antiemperyalist Beşşar Esad yönetimi ile 
birlikte karşıdevrimcilere karşı savaşan 
Hizbullah yanlısı übnan haber ajansı Al 
Manar,  İl Başkanımız Av. Sait Kıran ile 
kısa bir röportaj yaptı. 

Genel Başkanımızın da anma etkinli
ğimizde seslendirdiği halksever, yurtse
ver, devrimci halk ozanımız şık İhsa
ni’nin dizeleriyle korkmadan, yılmadan, 
bıkmadan bir kez daha haykırıyoruz:

K k la  k kacakla  k ks n-
la

eli z elece iz ak n
Ki  ne e e ne i li  epsini
Bili z ilece iz ak n

Böl le  e leketin a n
elsin ele ekli z a n
li izin nas  al zla n

Ba la na çalaca z ak n

İzmir
Halkın Kurtuluş Partisi iki gündür 

Türkiye’de bulunan ABD Başkan Yar
dımcısı Joe Biden’ı İzmir Konak’ta pro
testo etti. 23 Ocak saat 15.00’da Konak 
Kemeraltı girişinde toplanan HKP İzmir 
İl Örgütü bir basın açıklaması gerçekleş
tirdi.

Katil BD ta an De l  
pe alistle  İ i likçile  el ikle-

i i i i ecekle  sloganlarıyla başla
yan protesto eylemi HKP enel Sek e-
te  Ya c s  e İz i  İl Ba kan   

acettin lak tarafından yapılan basın 
açıklamasıyla devam etti.

Açıklamada, Joe Biden’ın tüm Dünya 
Halklarına kan ve gözyaşından başka bir 
şey getirmeyen ABD Emperyalizminin 
temsilcisi olarak Türkiye’deki uşaklarına 
yeni talimatlar vermek üzere gönderildi
ğini belirten olak, Meclisteki dört Ame
rikancı partinin de Joe Biden’la görüşme
sine değinerek, HKP’nin emperyalizme 
karşı kararlıca mücadelesine devam ede
ceğini vurguladı.

Açıklamanın ardından eylem Yan-
kee  H e  Ka ls n BD B 

pe aliz i  sloganlarıyla sonlandı
rıldı.

Kurtuluş Partililer

H K P ,  S ö m ü r g e  V a l i si  K a t i l  Jo e  B i d e n ’ i  p r o t e st o  e t m e k 
için alanlardaydı

Yankee go home!

Baştarafı sayfa1 de 

Dünya halklarına kan kusturan, 
insanlık tarihinin gördüğü en 
büyük katliam devleti ABD’nin 

temsilcileri bir kez daha emir erlerine 
buyruklarını dikte etmek için Türki
ye’ye geldi.

Bu kez ABD Emperyalizminin 
Başkan Yardımcısı Joe Biden o kanlı 
ayaklarıyla ülkemiz topraklarını kirle
tiyor. Sebeb i ziyareti malum: Kendi
lerinin iktidara getirdiği işbirlikçileri
ne yeni emirler, yeni talimatlar vere
cek. Bizim yerli uşaklar da topuk sela
mını çakıp e e e siniz e en i , 
diyerek halklara yönelik yeni zulüm 
ve katliam politikalarının uygulanma
sında kendilerine düşen görevi yerine 
getirecekler.

Bu sahne Türkiye ve Türkiye gibi 
Amerikancılar tarafından yönetilen ül
keler için hiç de yabancı olmadığımız 
bir sahnedir. Kanlı zalim ABD Emper
yalizminin temsilcileri bir Sömürge 

alisi edasıyla gelir, gerekirse işbirlik
çilerinin kulaklarını çekerek bölgedeki 
sömürülerini nasıl daha fazla katmer
lendireceklerini anlatır, emirlerini ve
rir ve giderler.

Basın kaynaklarından elde edilen 
bilgilere göre Joe Biden’in Türkiye zi
yaretindeki ağırlıklı gündem maddesi 

enlik miş. ki e nin s n  
enli i ile il ili eni a la  at -

lacak mış. İD e ka  al nacak 
önle le  ta t lacak mış.

Ey dünyanın Başhaydut devletinin 
eli kanlı temsilcileri

Ey insanlık dışı katliamların alçak 
failleri

Ey insan soyunun en büyük düş
manları

Sizin dünya halklarının güvenli
ğinden bahsetmeye hakkınız yoktur. 

ok iyi biliyoruz ki böyle 
bir kaygınız, derdiniz de 
yoktur. ünkü dünya halk
larının önündeki en büyük 
tehlike bizzat siz ve satın 
aldığınız işbirlikçileriniz
dir.

Alçak emperyalist çı
karlarınız için dünyanın 
her yerinde gözünü kırp
madan işgaller yapan, sa
vaşlar çıkaran sizlersiniz.

Geçmiş dönemlerde 
gerek ili işgallerinizle ge
rekse dünyanın dört bir yanında tertip
lediğiniz faşist darbelerle, kurduğunuz 
ve desteklediğiniz faşist diktatörlük
lerle yüzbinlerce masumun kanını dö
ken sizlersiniz.

Yakın dönemlerde Yugoslavya’da 
barış içinde yaşayan halkları birbirine 
karşı kışkırtıp on binlerce masum in
sanın hayatını kaybetmesine, ülkenin 
yedi parçaya bölünmesine sebep olan 
sizlersiniz.

Afganistan’a saldırarak orada
ki Sosyalist İktidarı deviren, Afgan 

Halkını Ortaçağ karanlığına mahkum 
eden sizlersiniz.

ta aki s n la n eni-
en çizil esi e ek  diyerek, aşağılık 

BOP Haritasını yaşama geçiren, Orta
doğu halklarını kana, gözyaşına bula
yan sizlersiniz.

5 milyondan fazla masum insanın 

canına kıyarak Irak’ı üç parçaya bölen, 
on binlerce  Müslüman kadının ırzına 
geçen, kundaktaki bebeklere varınca
ya dek katleden, Müslümanların cami
lerini bombalayan sizlersiniz. 

Muammer Kadda ’yi alçakça ve 
canavarca katlederek ibya’yı cehen
neme çeviren, 100 bin civarında ma
sum insanın ölümüne sebep olan, ül
keyi parçalayan, mezhep kavgalarını 
körükleyerek insanları birbirine düşü
ren sizlersiniz.

Suriye’nin meşru iktidarına karşı 

dünyanın dört bir yanından topladı
ğınız Ortaçağcı sapıkları örgütleyen, 
silahlandıran ve oluk oluk insan kanı 
akmasına sebep olan, ülkeyi ilen 3 
parçaya bölen de sizlersiniz.

Şu anda da gözünü Türkiye’ye di
ken, ülkemizi de en az üç parçaya böl
mek için halkları ayrıştıran, halklar 
arasına kan davası sokan, ülkemizde 
yaşanan BOP Savaşının her iki tarafı
nın da iplerini elinde tutarak bölünme 
sürecini hızlandıran sizlersiniz.

Tabi  bu insanlık suçlarının hiçbi
rini tek başınıza işlemediniz. Katliam 
politikalarınızı hayata geçirmek için 
her daim işbirlikçiler buldunuz.

Bizler Türkiye’de satın aldığınız 
uşakları, işbirlikçileri çok iyi biliyo
ruz. Her aşamasında projelendirerek 
kurduğunuz, belki de dünyanın en bü
yük organize katliam ve hırsızlık örgü
tünü de iyi biliyoruz.

Kendine siyasi parti süsü vererek, 
bir taraftan din sömürüsü yapıp insan
ları kandıran, diğer taraftan devletin 
kasasını boşaltan, kamu malı namına 
ne varsa yandaşlarına peşkeş çeken 
AKP’gilleri de iyi biliyoruz.

Alçak emperyalist çıkarlarınız uğ
runa Irak’ı işgal ettiğiniz zaman Ka -
a an e ikan aske le inin sa  

sali  lkele ine  e le ine ön ele i 
için lla a a e i , di
yen işbirlikçi BOP Eşbaşkanını da iyi 
biliyoruz.

Evet, bizler, dünyanın mazlum 
halkları bunların hepsini biliyoruz. 
Ama sizin bilmediğiniz bir şey var: 

Halkla  is an l  Bakmayın 
şu anda dünyanın bütün okyanusların
da bayrak dalgalandırdığınıza. Bak
mayın şu an Ortadoğu’da ve dünyanın 
diğer bölgelerinde rahatça at koşturdu
ğunuza, işbirlikçiler eliyle aşağılık po
litikalarınızı hayata geçirdiğinize. Her 
zaman ifade ettiğimiz gibi halkların 
örgütlü gücü karşısında emperyalizm 
kağıttan kaplandır.

Eninde sonunda, düşündükçe deh
şete kapıldığınız, uykularınızı kaçıran 
sonla tanışacaksınız. Tüm dünya halk
larının örgütlü, birleşik mücadelesi 
sonucunda mutlaka yenileceksiniz. e 
halklardan merhamet, af dilemek zo
runda kalacaksınız. İşte o zaman hal
kın adaletiyle yüzleşeceksiniz. ayık 
olduğunuz, hak ettiğiniz cezayı tada
caksınız.

Bizler Türkiye’de bu mücadeleyi 
Halk n K t l  Pa tisi öncülüğün
de başarıya ulaştıracağız. Birken bin, 
binken milyon olacağız. Parababaları
nın seçim aldatmacalarını, göstermelik 
demokrasi söylemlerini halkımıza an
latacağız, örgütleneceğiz ve yeni Ge
zi’ler yaratarak bu zulüm düzenini bir 
daha geri gelmeyecek şekilde yıkaca
ğız. Demokratik Halk İktidarını kurup 
devamında Sosyalizmi inşa edeceğiz. 
Başta Türkiye Halkları olmak üzere 
tüm dünya halklarına sözümüzdür: 
İnsanı hayvan yerine koyan bu emper
yalist düzeni eninde sonunda ortadan 
kaldıracağız. Halk z  Hakl z  Yene-
ce iz  21.01.201

HKP Genel Merkezi   

S mürge Valisi oe Biden, ülkemizden de ol!



10 Y l    Sa     at 

aile K ç Y l a  Şimdi söz İşçi Sınıfı 
temsilcilerinin.

De i ci Sen ikac l n önc s , 
sayısız İ al  e  ve  Di eni in ön e-
i, D n a Sen ikala  K n e e as n  
l sla a as  a ac l k İ çile i Sen i -

kas  nte nas nalinin Ba kan  DİSK 
akli at İ  enel Ba kan  li za K -

ç k s an l ’nda söz.
lk la  Sl an  İ al e  Di e-

ni  Ya as n akli at İ  lk la

Ali Rıza Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi’nin değerli Ge-

nel Başkanı, yöneticileri, üyeleri, saygıde-

ğer konuklar hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

lk la

Tutuklanan Amerikancı 
gazeteciler olunca herkes ayakta

Aslında Türkiye’deki ekonomik ve si-
yasi durum değerlendirmesini Kurtuluş 
Partisi Genel Başkanı Yoldaş’ımız ayrıntılı 
bir şekilde yaptı. Onunla ilgili yeniden bir 
başlık açmanın anlamlı olmadığını düşü-
nüyorum. Ancak birkaç şeye ben de vurgu 
yapmak istiyorum.

Gerçekten Türkiye’de, içinde yaşadığı-
mız ekonomik ve siyasi gelişmeler, olaylar 
öylesine hızlı akıyor ki, her günkü siyasal 
gelişmeler bir gün önceki gelişmeleri geri-
de bırakıyor.

Türkiye, hep söylendiği gibi, hızla bir 
Suriyeleşme sürecine doğru gidiyor. Aslın-
da geçmiş dönemlere baktığımızda, kıyas-
ladığımızda dediğim gibi gündeme düşen 
olaylar olan BOP ve benzeri önemli bazı 
konuları bile unutturuyor adeta. Yeni bir 
gündem oluşuyor. Birkaç günlük olaylara, 
1 Kasım’dan bu zamana kadar olan siya-
sal gelişmelere, toplumsal gelişmelere, son 
birkaç günlük gelişmelere baktığımızda 
bile bu durum apaçık görülür.

İşte birkaç gün önce, burjuva demokra-
silerinde bile olması gereken basın özgür-
lüğü yok sayılarak, an D n a  ve  -

e  l tutuklandı, cezaevine girdi.
Hemen ertesi gün Diyarbakır Barosu 

Başkanı a i  lçi katledildi, öldürüldü.
Bunlar birbirinden bağımsızcasına olan 

olaylar değil. Dediğim gibi, aslında tutukla-
ma gerekçeleri tamamen, burjuva anlamda 
bir basın özgürlüğüne bile tahammülsüzlük 
göstergesi. İşin bir yanı o.

Ama bir yanı da, siyasi olarak da baktı-
ğımızda, Can Dündar ve Erdem Gül aslında 
Türkiye’nin tam da bu siyasal noktaya gel-
mesinin sorumlularından. Geçmişe dönük 
değerlendirmeleri, siyasal değerlendirme-
leri de iyi yapmak gerekiyor. Can Dündar 
dediğimiz, Erdem Gül dediğimiz bu iki ki-
şilik, ikisi de Amerikancı.

Erdem Gül, a a  azetesi’nde, ta-
mamen bu sürecin bir parçası, projesi olan 
Taraf Gazetesi’nde yıllardan beri yazarlık 
yapmış birisi.

Can Dündar’a da baktığımızda, ünlü 
Amerikancı Mehmet Ali Birand’ın yetiş-
tirmesi. Yine aynı şekilde onun da siyasi 
çizgisine baktığımızda, tamamen Ameri-
kancı bir çizgi. AKP’nin doğuşu ve geliş-
mesi sürecine, daha öncesi Fazilet Partisi 
döneminden gelen süreçlere baktığımızda, 
tamamen o sürecin bir parçası haline gel-
miş bir kişilik.

Sıradan bir burjuva basın özgürlüğü 
açısından da baktığımızda arkadaşımız, 
yoldaşımız De i ci De leni ’in Yaz i le-
i  an kan  De i ci De -

leni  azetesi’nde çıkan bir yazıdan dolayı 
tam 10 yıl cezaevlerinde kaldı. 10 yıl... 12 
Eylül cezaevlerinde kaldı, çıktı. Bu zulüm, 
o zamanki tüm burjuva basınca görmezden 
gelindi.

Niye
ünkü o devrimciydi.

Ama konu Can Dündar ve Erdem Gül 
olunca ABD bu konuyla ilgili birkaç defa 
açıklama yaptı. Yazılı açıklama yaptı ABD 
Dışişleri Bakanlığı, sözlü açıklama da yap-
tı.

Avrupa Birliği sözcüleri yine aynı şe-
kilde açıklamalar yaptı birbiri ardı sıra.

Dediğim gibi onların hepsi, o çok eleş-
tirdikleri, ki evet bizde eleştiriyoruz, Tay-
yip’in şu andaki gelmiş olduğu, Türkiye’yi 
getirmiş olduğu durumun, Türkiye’nin bu 
noktaya gelmesini sağlayan bu senaryonun 
bir parçası oldular geçmişte.

Dediğim gibi, Taraf Gazetesi, Ameri-
ka’nın, CIA’nın bir projesi olarak hayata 
geçirildi. İlk Genel Yayın Yönetmenliği 
Amerika’nın, CIA’nın yerli ajanlarından 
Yasemin ongar tarafından yapılan bu ga-
zete, enek n , Bal z , at  
vb. davalarda kendisine verilen görevleri 
eksiksiz yerine getirmiştir. Bunların hepsi-
ni yaşayarak gördük.

O bakımdan bu siyasal gelişmelerle il-
gili olarak birkaç şey söyleyerek, işin bu 
bölümünü noktalamak istiyorum.

Devam eden
üç akti  direnişimiz var

Bedence aramızdan ayrılan Hik et K -
lc l ’nın teorik mirasının, teorik ve pra-

tik mücadelesinin ne kadar önemli olduğu-
nu, gelişen süreç içerisinde zaman zaman 
geriye dönük olarak da insan ister istemez 
bir değerlendiriyor. Yıllardan beri biz de bu 
mücadelenin içerisindeyiz.

Neredeyiz, nereye gidiyoruz
Tüm sosyal gelişmeler, siyasal gelişme-

ler Usta’mızın yani Hikmet Kıvılcımlı’nın 
teori ve pratiğini defalarca doğruluyor. 
1 1’e kadar, bedence aramızdan ayrılana 
kadar, bizzat kendisinin yapmış olduğu de-
ğerlendirmeler, işte hangi değerlendirme-
sini sayalım… Örneğin kendisinin Y l  
başlığı altında topladığı, 1 30’larda kaleme 
aldığı ve “Kürt Sorunu” dahil olmak üze-
re Türkiye’nin tüm sorunlarına çözümler 
ürettiği TKP’ye yapmış olduğu öneriler. 
TKP Merkez Komitesi’ne, o dönemde için-
de yer aldığı Merkez Komitesi’ne tartışıl-
ma umuduyla yazmış olduğu değerlendir-
melerin hiçbiri dikkate alınmadı o zamanki 
TKP yöneticileri tarafından.

Daha sonraki atan Pa tisi çıkışı, daha 
sonraki 2  Mayıs 1 0 Politik Devrimi 
sonrası Milli Birlik Komitesi’ne yazmış ol-
duğu mektuplar, 1 0 sonrası Yete  Be  
yazısı, na i Y k  B k De leni  
çığlığı… Bunların hepsi, o dönemde biraz 
önce Parti Genel Başkanımızın da söyledi-
ği gibi, ki e nin e a e ilen e i  

kl  lla nda verilmiş mücadelelerdir. 
O dönemde Usta’mız Yete  Be  yazı-

larıyla, na i Y k  B k De leni le, 
bu sürecin içindeki devrimcilerle derlenip, 
toparlanıp bir Proletarya Partisi içerisinde 
birleşilmesini amaçlar. Bu amaca ulaşılma-
sı gerekirdi. Ama bu süreç aynı zamanda 
CIA ajanlarının nk attığı bir süreçtir. İşte 
devrimci gençliğin o zamanki, farklı şe-
kilde etkilenmeleri... Usta’nın bir abluka, 
bir susuş kumkumasına alınması... Daha 
sonraki süreçte, bizim devrimci mücade-
leye başladığımız süreçte, 12 Eylül önce-
si süreçte, yine Türkiye’nin nereye gittiği, 
Usta’mızın; “Yan l z  illa a iz in 
zin anla n a  ö enece iz  çığlığı-
nın tekrar tekrar hatırlatılması, De i ci 
De leni  mücadelesi... e o dönem gelişen 
devrimci hareketin daha sonraki düştüğü 
durum... e şimdi yaşadığımız süreç...

Aslında tüm bunlar, Hikmet Kıvılcım-
lı’nın düşünce ve pratiğinin defalarca doğ-
rulanmasından başka bir şey değil. İçinde 
bulunduğumuz süreçte de, bir gericilik 
sürecindeyiz, yıllarındayız. Bir taraftan iki 
halkın birbirine düşman edildiği bir süreç, 
tamamen şovenizmin yaratmış olduğu düş-
manca bir süreç… Bu süreçte gerçekten 

nti enist ilkenin, ntie pe alist ve  
gericiliğe karşı ( nti e al) mücadele et-
menin ne kadar önemli olduğunun yine çok 
açık şekilde en kör göze battığı bir süreç…

Savrulmalar... Devrimci sa ardaki bir-
çok siyasi hareketin, grubun Amerikancı 
sa ara savrulması... e bu süreçte de yine 
bulunduğumuz her alanda; İşçi Sınıfı ala-
nında, siyasi alanda, her alanda yine Em-
peryalizme, Şovenizme ve Feodalizme kar-
şı mücadelemizin ne kadar doğru olduğu-
nun defalarca tekrarlandığı bir süreç. 

Geçmişte, bundan 10 15 yıl önce genç-
lik içerisindeki arkadaşlarımız net hatırlar, 

mesela gençlik içinde Ayça Yoldaş’ımızı 
hemen görüyorum, o günkü tartışmalarda 
laiklik ilkesi, bilimsel eğitim ve laiklik il-
kesi bizim dışımızdaki gençlik bildirilerin-
de geçmiyordu.

Eğitim Sen bildirilerinde, laik eğitim 
talebi geçmez hale gelmişti. 

Türkiye’nin getirildiği nokta ortada... O 
zamanki bizim çırpınışlarımız, arkadaşları-
mızın bulunduğu her alandaki çırpınışları 
ve Türkiye’nin getirildiği süreç...

Fakat bu içinde bulunduğumuz süreç-
te değerli yoldaşlar, İşçi Sınıfı içerisinde 
olsun, siyasi alanda olsun bizler açısından 
umutlu olmamak için, dirençli olmamak 
için hiçbir neden yoktur.

İşçi Sınıfı içerisinde, tüm ablukaya rağ-
men, bakın tüm ablukaya rağmen, şu anda 
devam eden akli at İ  Sen ikas n n ç 
tane Di eni i a . ç tane aktif olarak de-
vam eden direnişi var. Ben buradan o di-
renişçileri de selamlıyorum. Santa a a 
Di eni çile i  Y tiçi Ka  Di eni çile i 
e ana P  İ çile inin Di eni i var...

lk la  Sl an  İ al e  Di e-
ni  Ya as n akli at İ

alışma Bakanlığının tüm entrikaları-
na, tüm ayak oyunlarına rağmen 3 4 gün 
içerisinde örgütlülüğümüzü ve üye sayımı-
zı ikiye katladık. 

lk la

Tüm bunların hiçbiri icazetle olmadı. 
Hepsi işgalle, direnişle gerçekleşen örgüt-
lenmelerdir.

Giderek, dediğim gibi, İşçi Sınıfı içe-
risinde büyüyen ve İşçi Sınıfının umudu 
haline gelen bir mücadele merkezine dö-
nüşmüş durumdayız. Sadece taşımacılık 
işkolunda değil… Aynı zamanda, işte geç-
tiğimiz yıllarda, a e ’da sarı sendi-
kacıların esiri haline gelen Tez Koop İş 
Sendikası üyeleri bizim önderliğimizle 
Direniş yürüttüler. Geçmişte nasıl e a 

ekstil’de, nsa’da bu mücadeleleri ver-
mişsek, diğer işkollarında da işçi kardeşle-
rimizle beraberce o mücadeleleri başarıya 
ulaştırıyoruz.

Şimdi bunları bir taraftan yapıyorken, 
aynı zamanda dediğim gibi, bir taraftan da 
sarı sendikacıların engellemeleriyle kar-
şılaşıyoruz. İşte DİSK’e bağlı sendikayız, 
Genel İş Sendikası, DİSK’e bağlı en bü-
yük sendika. Belediyede, herhangi bir be-
lediyede örgütlenme çalışması yapıyoruz, 
oradaki örgütlenmeyi şu ya da bu şekilde 
engellemeye çalışıyor. ünkü o sendika 
alışmış, Belediye Başkanlarının icazetiyle 
sendikacılık yapmaya alışmışlar...

a izi  en i i iz e  İ çi S -
n n n e i ci c  na eni z  

a ka iç i  e e en i z

lk la

e yapmış olduğumuz tüm örgütlen-
meler; Belediye Başkanlarının, Genel İş 
Sendikası’nın ayak oyunlarına ve birtakım 
engellemelerine rağmen Ka kö  Bele i-
esin eki örgütlenmemiz, anka a Bele-
i esin eki lta  örgütlenmemiz 

ve  İz i  Ka aka Bele i esin eki ör-
gütlenmemizin hepsi başarıyla sonuçlan-
mıştır.

lk la  Sl an  İ çile in Bi li i 
Se a e Yenecek  lk la

Tüm baskılara rağmen
İşçi Sını ı direniyor

Türkiye İşçi Sınıfı sarı sendikacılığın, 
patron sendikacılığının baskısı altındadır. 
Bir taraftan, dediğim gibi, Türk İş ve bir 
taraftan, Hak İş’e bağlı sendikalar, alışma 
Bakanlığı ve devletin, işverenlerin de bas-
kısıyla beraber giderek İşçi Sınıfının ken-
di iradesiyle örgütlenme şansının ortadan 
kaldırılmaya çalışıldığı bir sürece rağmen, 
bu örgütlenmeler başarılmıştır. ünkü biz 
dediğim gibi İşçi Sınıfına güveniyoruz, İşçi 
Sınıfına inanıyoruz.

Bakın, en son bir örnek daha vereceğim. 
Türk İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 
sendikası Demiryol İş Sendikası’dır. De-
miryol İş Sendikası’nda şubeler dahil baş-
kanlarının hepsi saltanat sürüyor. Geçen yıl 

 l şube başkanlığı yapan, daha doğrusu 
saltanat süren Konya Şube Başkanı’nın ye-
rine bir başkası gelmiş. Ankara’da yine 25 
yıldan beri bir saltanat var, devam ediyor.

İşçiler bizi aradılar Karabük’ten. Dedi-
ler ki:

 Biz Demiryol İş Sendikası’ndan istifa 
edip Nakliyat İş Sendikasına gelmek isti-

yoruz.
 Tamam, gelin.
 Bize sahip çıkacak mısınız
 Sahip çıkacağız. Tamam, şu şekilde 

istifa edeceksiniz, Nakliyat İş Sendikası’na 
üye olacaksınız.

 Toplu sözleşmeden faydalanabilir mi-
yim  Ya işte faydalanamazsın, diyorlar.

 Faydalanırsın, dedim. İstifa etti, Nak-
liyat İş’e üye oldu. Ondan sonra baskı 
yaptılar. 5  yıldan beri işyerine gelmeyen 
Şube Başkanı atlayıp ekibiyle işyerine gi-
diyor, baskı yapmaya başlıyor. İşte seni 
lojmandan çıkarttırırım, seni burada sürün-
dürürüm tehditleri...

Genç bir arkadaş, 25 2  yaşlarında bir 
arkadaş. Anlaştık ama, sözleştik:

 Bak sonuna kadar sana sahip çıkaca-
ğız, sen de bize sahip çıkacaksın. Söz mü

 Söz. Abi, dedi, başkanım, ama ben Ak 
Partili’yim. Ak Parti’nin Gençlik Kolların-
dayım.

 Fark etmez, dedim. Sen davana sahip 
çıkarsan biz beraberiz. ar mısın

 arım.
 Tamam.

Ondan sonra kendisiyle beraber 4 5 
tane daha işçi istifa etti, üye oldu bize. Şube 
Başkanı geliyor, 40 50 işçinin huzurunda 
şunu demek zorunda kalıyor:

 Ya ben size yalan söylüyorum, benim 
söylediklerim yanlış, sen doğru söylüyor-
sun.

O bizim görüştüğümüz arkadaşın karşı-
sında mat oluyor. Ondan sonra da 40 kişinin 
istifasını Şube Başkanı’nın önüne koyuyor.

Bize telefon etti gelir misiniz  Geliriz, 
dedik. Buradan gittik bir arabayla, Erdal 
Başkan da vardı, diğer yönetici arkadaş-
larla beraber gittik. ünkü Demiryol İş 
Sendikası, Genel Başkanının yıllardan beri 
Türk İş’in de başkanlığını da yapmış olan 
bir sendika. Demiryol İş Sendikası’nın Ge-
nel Başkanı’nın, sadece kendi sendikasın-
dan aldığı maaş 55 bin lira. Şimdi atladık 

gittik, bazı şeyler de gelişebilir diye kaygı-
lanıyoruz ama biz kendimize güveniyoruz. 
Gittik Karabük’te Gar’da toplantı yaptık 
15 20 kişiyle. Demiryol İş Sendikası’nın 
temsilcilerini de çağırdılar. Dediler önce 
geleceklerdi ondan sonra vazgeçtiler. On-
dan sonra biz toplantımızı yaptık, kararlar 
aldık. ünkü artık orada sendika falan yok. 
Yani bitmiş.

Yaptıkları tek iş ayda 0 lira aidat al-
mak. Hatta 10 15 yıl önce bir grev yapıl-
mış, o ay sadece iki gün çalışılmış ancak 
sarı sendikacılar o ay bile aidatı tam al-
mışlar, 0 lirayı tam almışlar. Bu ve buna 
benzer uygulamalardan ve hiçbir hak alma 
çalışması yapmamalarından dolayı işçiler 
isyan ediyor.

Hiçbir soruna sahip çıkmıyor. Yapmış 
olduğu toplusözleşmenin hiçbir maddesi-
ne sahip çıkmıyor. İşçilerle anlaştık, dedik 
tamam, bu bir mücadele. Sadece burayla 
olacak bir mücadele değil. Devlet Demir 
Yollarında en az 4 5 bin Demiryol İş Sen-
dikası’nın üyesi var. Bazı yerlerde, Anka-
ra’da örneğin, işçiler sendikadan muzdarip 
olmuşlar ayrı bir dernek kurmuşlar. Aşağı 
yukarı 500 tane üyeleri var. Onlarla toplantı 
yapacağız önümüzdeki günlerde. Maraş’ta 
yine aynı şekilde şeyler var. Bizim görüş-
tüğümüz işçi arkadaş diyor ki, benim tele-
fonlarım susmuyor. Elazığ’dan, her yerden 
aramalar var. Biz giderken de şöyle bir şeye 
kapılmışlar. Bizim hakkımızda, demişler 
bunlar komünist. Nakliyat İş Sendikası ko-
münist. Siz bunların peşinden giderseniz 
şöyle olur, böyle olur... Ondan sonra görüş-
tük, karar aldık. Geçen yine arıyor, bizim 
için hiçbir problem yok, diyor. Ben dedim, 
çok fazla açığa çıkmayalım. Biz sizi tanı-
dık. Bundan sonra sizlerle beraberiz, dedik. 
Tekrardan onun kararını da teyit ettik.

Yani oradan şuraya gelmek istiyorum, 
şöyle bir bağlantı yapmak istiyorum. 

Her ne kadar işçiler, çalışanlar, emek-
çi halklar, Parababalarının ideolojileriyle 
doktrine edilmiş olsalar bile kitleler sonuç-
ta Ustaların da söylediği gibi, maddi ya-
şamlarına bakıyor.

Oradaki işçiler şunu gördüler zaten biz 
de meseleyi de o çerçevede koyduk:

Mesele sadece sendikada Ali’lerin gi-
dip, eli’lerin gelmesi değildir. Burada 
sendikal anlayış meselesi var. Onun için 
de Nakliyat İş’in olması gerekir. Orada 
da anlaştık. Tüm baskılara rağmen işçiler 
şu anda direniyor. Biz Nakliyat İş’le be-
raberiz, diyorlar her türlü baskıya rağmen. 
Dediğim gibi, Türkiye çapında bu örgütlen-
meyi genişleteceğiz ve sahip çıkacağız.

Şundan dolayı bu örneği sizlerle pay-
laşmak istedim. Bildiğiniz gibi Kurtuluş 
Partisi, tüm ablukaya rağmen, sağlı sollu, 
devletin, işte Sevrcilerin tüm ablukasına 
rağmen  Haziran’da 3 bin küsur oy aldı. 
Kimileri dediler ki, yahu yanlışlık olmuş-
tur, falan. 1 Kasım’da oy sayısı YSK’nin 
açıklamasına göre 3 bin küsura çıktı. Yani 
burada halkımıza ve İşçi Sınıfımıza güve-
niyoruz biz. Nasıl ki biz her türlü baskıya 
rağmen Nakliyat İş Sendikası işgalle, di-
renişlerle var oluyorsa Kurtuluş Partisi de 
tüm ablukaya rağmen, sağlı sollu her türlü 
ablukaya rağmen, engellemelere rağmen 
var olmaya devam edecek.

lk la

İnançla, kararlılıkla
mücadele ediyoruz

Biz halkımıza güveniyoruz, işçilere gü-
veniyoruz, Türkiye halklarına güveniyoruz.

Bir olayı da sizinle paylaşmak isti-
yorum. Yunanistan’a gittim geçenlerde. 
D n a Sen ikala  e e as n  Sek e-
te li i le ilgili Federasyon’la toplantımız 
vardı, görüşmemiz vardı. Sahte Komünist 
Partisi’nin, Yunanistan Komünist Partisi’y-
le arası iyi. Zaman zaman toplantılar yapı-
yorlar. Hatta geçtiğimiz seçimden bir gün 
öncesinde de Haliç Konferans Merkezi’nde 

uluslararası bir toplantı düzenlediler. Daha 
çok da Yunanistan Komünist Partisi’nin bir 
anlamda ev sahipliğiyle yaptılar.

Y  a ik s, DSF Genel Sekreteri, 
aynı zamanda Yunanistan Komünist Parti-
si’nin Merkez Komite yesi; “Yahu, Tür-
kiye’de bu Komünist Partililer, işte bunlar 
geliyorlar, konuşuyoruz, diyor. Yani durum 
nedir bilgi alıyoruz, dayanışmayı güçlen-
direlim diye. Şimdi “çen, çen, çen”, diyor, 
çen’den başka bir şey yok bunlarda”, diyor. 
“Ya bunlara diyorum ki, bir sendika var 
mı bağlantılı olduğunuz  Bir sendika var 
mı, bir işçi hareketi var mı bağlantılı oldu-
ğunuz  Yok. Ancak bunlarda çen çen var. 
Bunlardan bir şey çıkmaz”, diyor.

Yani DSF Genel Sekreteri’nin bunlarla 
ilgili değerlendirmesi bu. Onlar bile tam 
notunu vermiş. allahi tam. Bunlara ancak 
o uyar...

lk la

Bizim mücadelemiz arkadaşlar, Dünya 
Sendikalar Federasyonu ve Taşımacılık İş-
çileri Enternasyonali’yle birlikte yürüyor... 
Geçtiğimiz günlerde enternasyonal anlam-
da ipras ve Syriza’ya karşı Yunanistan’da 
büyük bir Direniş ve Grev oldu. Dünyada 
aktif dayanışma gösteren iki ülkeye DSF 
tarafından, Dünya Sendikalar Federasyonu 
ve PAME tarafından teşekkür edildi. Bir ta-
nesi; Türkiye’de Nakliyat İş Sendikası’na, 
bir tanesi de Güney Afrika’daki bir sendi-
kaya teşekkür ediyorum, dedi.

Yani artık bizim ilişkilerimiz ve mü-
cadelemiz, dünyanın tüm ülkelerindeki en 
devrimci unsurlarla, İşçi Sınıfının en dev-
rimci önder insanlarıyla ilişki halinde yürü-
yor. Yani sadece Türkiye’deki devrimci in-
sanlarla değil artık aynı zamanda dünyanın
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değişik ülkelerinden; Suriye’den Şili’ye, 
Hindistan’a kadar tüm ülkelerin, tüm sen-
dikalarındaki en öncü ve devrimcilerle 
bağlarımız var. Yani böyle bir bağ, Türki-
ye’de ikinci bir sendikada yok, arkadaşlar.

D n a Sen ikala  e e as n  
DS , ücretli köleliğe karşı mücadele eden 

ve 1 45 yılında kurulan, bu yıl 0’inci yılı 
kutlanan, İşçi Sınıfı ideolojini prensip edin-
miş, benimsemiş bir sendikal örgüt. Geç-
mişte çok daha örgütlü ve güçlüydü.

Türkiye’de de bazı sendikalar bize baş-
vuruyor, DSF’ye üye olalım, diye. Diğer 
sendikal örgütlerin hepsi emperyalizmin, 
başta ABD ve AB Emperyalizminin senar-
yolarının ve politikalarının parçası halinde, 
parçası durumundalar. Yani sadece DSF, 
Dünya Sendikalar Federasyonu emperya-
lizme karşı, kapitalizmin ortadan kaldırıl-
masına karşı sosyalizm mücadelesini amaç 
edinen bir federasyon. O anlamda dedim 
dünyadaki tüm ilerici ve devrimci işçilerle 
bağımız var. Önümüzdeki günlerde daha da 
güçlenecek bu bağ, daha da gelişerek de-
vam edecek.

Bir kez daha tekrar edersem gerçekten 
tüm baskılara rağmen, tüm ayak oyunları-
na rağmen İşçi Sınıfı mücadelesi İşgallerle, 
Direnişlerle devam ediyor. Kazanımlarla... 
Gerçekten de kısa süre içerisinde, PTT ta-
şeron işçilerinin mücadelesiyle ve diğer 
işyerlerindeki mücadeleyle kazanımlar or-
tada.

Bir şey daha söylemek istiyorum. DİSK 
içerisinde de artık mücadele eden sendika 
kalmadı, arkadaşlar. İşte bazı siyasi iddi-
alarla devam etmeye çalışan gruplar var, 
onların hepsi bu geçen süre içerisinde bit-
ti. Halkevcilerin elinde kalan sendikaların 
hepsi güç kaybediyor. Devrimci Sağlık İş, 
3 4 yıl içerisinde üye sayısının üçte ikisini 
kaybetti, sadece üçte bir üyeyle sağda solda 
dolanıyor. DİSK Genel Sekreterliği diye, 
hasbelkader bir Genel Sekreterlik kaptılar, 
bize karşı da düşmanca davranarak. Ondan 
sonra imter İş’i falan zaten saymıyorum. 
Onların İşçi Sınıfı içinde hiçbir örgütlen-
meleri yok. Diğerleri de payandalık yapı-
yor. Birçoğu sarı sendikalara payandalık 
yapar durumda. Bazılarının ise bir iddiaları 
falan kalmış değil.

O bakımdan, biraz önce de söylediğim 
gibi, gerçekten İşçi Sınıfı içerisinde kavga 
dövüş, direnişlerle, işgallerle, alışma Ba-
kanlığının, işverenin, devletin baskılarına, 
engellemelerine karşı mücadele ediyoruz 
ve kazanıyoruz...

Mesela Santa Farma işgalinde... Onu da 
paylaşmak istiyorum, arkadaşlar sözlerimi 
bitirirken.

Santa Farma İşgali’nin içerisindeyiz. 
DİSK’in Genel Başkanı pek aramaz beni. 
DİSK’in Genel Başkanı aradı beni, Kani 
Beko. Dedi;

 Ya TİSK’in, Türkiye İşveren Sendika-
ları Konfederasyonu’nun Genel Sekreteri 
Bülent Pirler beni arıyor.

 Niye arıyor, dedim.
 Ya işte Santa Farma’da bir mesele var-

mış, Nakliyat İş Sendikası niye oraya işgal 
ediyor  Oradaki durum ne, diyor.

Tabi  DİSK Başkanı’nın haberi yok. 
Anında TİSK’in Genel Sekreteri Bülent 
Pirler DİSK Genel Başkanını arıyor. ok 
küçük gibi görünse bile işveren örgütü he-
men faaliyete geçiyor. Burada Santa Farma 
Direnişçisi, İşgalcisi arkadaşımız da var. 
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hemen 
oraya geliyor, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Sekreteri kendince 
müdahale etmeye kalktı. alışma Bakan-
lığı Müfettişi (biz şikâyette bulunuyoruz, 
aylarca alışma Bakanlığı müfettişine bir 
yerde inceleme yaptıramıyoruz), anında 
oraya geldi. Müfettiş durum tespiti yap-
tı. Sözde bize de, daha sonra söylemişler, 
buradaki olay sendikal bir olay değilmiş. 
Buradaki olay sanki polisiye bir olaymış 
gibi rapor vermiş gitmiş. Ama biz orada 
bulunmaya devam ettik. Yani çok küçük bir 
direnişte, bir taraftan Türkiye İşveren Sen-
dikaları Genel Sekreteri hemen devreye gi-
riyor, bir taraftan İstanbul Emniyet Müdür 
Yardımcısı birkaç otobüs çevik kuvvetiy-
le... Bir taraftan da işte DİSK de kendince 
ben gerekeni söylerim falan diye işverene 
yağ yakıyor.

Durum bu  Her şey ortada. Ama tüm 
bunlara rağmen dediğim gibi biz direndik. 
Ancak bir taahhüt aldıktan sonda biz ora-
daki işgali sonlandırdık. 

Oradan şuraya gelmek istiyorum: Bir 
kez daha, başta İşçi Sınıfımız olmak üzere 
biz tüm emekçi halklarımıza güveniyoruz 
ve inanıyoruz. Sendika olarak kavga, dö-
vüş İşçi Sınıfı içerisinde var olduysak, var 
olmaya devam ediyorsak, Kurtuluş Partisi, 
1 Kasım’da her türlü engellemelere rağmen 
en fazla oyu almışsa; bu gerçek anlamda 
bir sosyalist partinin almış olduğu en faz-
la oysa, Türkiye İşçi Sınıfı ve emekçilerini 
de sosyal devrime götürecek olan bizleriz 
demektir, arkadaşlar. Bunun başka bir yolu 
yok. Bu yaşanan olaylar da bunun ispatı. 

Herkesin önünde inançla, kararlılıkla bu 
mücadeleyi veriyoruz.

Biz de bu mücadeledeki inancımızı ve 
kararlılığımızı, işkenceler karşısında milim 
esnemeyen Hikmet Kıvılcımlı Usta’dan 
alıyoruz.

Bir kez daha Hikmet Kıvılcımlı’nın 
mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum.

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyo-
rum.

lk la   Sl an  Ya as n DİSK 
Ya as n akli at İ

Naile Koç Yoldaş  Ali Rıza Başkan’a 
konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. 
Yoldaşlar sinevizyonda da izlediğiniz gibi, 
Nakliyat İş Sendikasının Tarihi İşgal, Grev 
ve Direnişlerin tarihidir.

Şimdi sözü, o Direnişlerden işçi arka-
daşlara bırakacağız. Borusan Direniş ve 
İşgalinden, şu an Gebze İFT Direnişçisi, 
Tek Gıda İş Sendikası yesi Muhammet 
Başalma’yı sahneye davet ediyorum.

lk la  Sl an  İ çile in Bi li i 
Se a e i Yenecek  lk la

S z Direnen İşçilerde

Muhammet Başalma
Değerli başkanım, değerli katılımcılar 

sizleri saygıyla selamlıyorum.
Biraz önce de gördüğünüz üzere, B

san a bir Direniş gerçekleştirdik biz.
Gerek Ali Rıza Başkan, gerekse Erdal 

Başkan örneği az rastlanmış şekilde bir 
sendikal mücadele gösterdi. Kendilerine 
o mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum 
buradan.

lk la

Sendikal faaliyete ben kendileriyle 
beraber başladım. Şu anda da yine bir Di-
renişin içerisindeyim. Onlardan öğrendik-
lerimle, bugün başka bir sendikada olsam 
dahi, İşçi Sınıfı için mücadele etmeye de-
vam ediyorum. Bu yolda kendilerinden öğ-
rendiklerimi ilerleyen günlerde de devam 
ettireceğime söz veriyorum.

İşçi olmak çok kolay değil bu memle-
kette. Altsınız. Her şeyi maddi olarak gör-
mek değil, onurlu bir mücadele, onurlu bir 
yaşam sürmek için sendikalı olmaya gerek 
duyuyorum. Bunun için Ali Rıza Başkan 
gibi sendikacıların bu ülkede çok daha faz-
la olmasını, İşçi Sınıfının sarı sendikalar-
dan bir an önce kurtarılmasını istiyorum.

Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Te-
şekkür ediyorum.

Sl an  Di ene Di ene Kazanaca
z  lk la

***

Naile Koç Yoldaş  Yoldaşlar, Nakli-
yat İş önderliğindeki Santa Farma Direnişi 
bugün 5’inci gününde. Direnişten Dursun 
Kütük arkadaşımızı konuşması için sahne-
ye davet ediyorum.

lk la  Sl an  Santa a a İ
çisi Yaln z De il i  lk la

Dursun Kütük
Arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum. Hal-

kın Kurtuluş Partisi yöneticilerine hepi-

nizin huzurunda teşekkür ediyorum bize 
böyle bir imkân verdikleri için.

lk la

Direnişimizin 5’inci gününe girdik 
Cuma günü itibariyle. Her türlü olumsuz-
luğa rağmen, her türlü baskılara rağmen 
Ali Rıza Başkan’ımızın anlattığı gibi ey-
lemimize, mücadelemize devam ediyoruz.

Aşağı yukarı 11 yıldır Nakliyat İş Sen-
dikası üyesiyim. Örgütlü olan aşağı yukarı 
1 1  işçiyiz işten çıkartılan. Santa Far-
ma’nın Okmeydanı’ndaki Genel Merke-
zine Ali Rıza Başkan’ımızla gittiğimiz bir 
toplantıda bizimle görüşmeler sağlandı. 
Görüşmelerin akabinde bizimle pek muha-
tap olmadılar o süreç içerisinde. Ali Baş-
kan’ımız da bundan dolayı, Oturma Eylemi 

başlatacağımızı söyledi. Arkadaşlar olarak 
karar aldık ve böyle bir eyleme başladık. 
Eylemin başlama süresinden aşağı yuka-
rı bir ay kadar geçmesine rağmen bizimle 
muhatap olacak, bizimle konuşacak hiçbir 
yönetici yanımıza gelmedi, bizimle muha-
tap olmadı.

Biz buna rağmen arkadaşlarla el ele 
vererek, onlar bizi bir iki gün içerisinde 
yıldırıp hani bizi caydıracaklarını düşündü-
ler tahminimce ama biz buna rağmen işte 
çadırımızı kurduk, çaydanlığımızı getirdik, 
tenceremizi getirdik. Baktılar ki bunlar ka-
rarlılar, ellerinden geldiği kadar yine yaptı-
rım uyguladılar. İşte eylem yerimize araba 
çekerek bizi yıldırmaya çalıştılar. Ama biz 
arkadaşlar olarak çok kararlıyız. El ele ver-
dik, biz kesinlikle yılmayacağız.

Daha sonra bu süreç içerisinde Ali 
Başkan’ımız, Erdal Başkan’ımız, Hakan, 
Mehrali Abimiz bir araya gelerek böyle bir 
karar aldık. Dedik ki ne yaparız, nasıl bir 
yaptırım yaparız, eylemimizle ses getirebi-
liriz

Sonra Ali Başkan’ımızla kararlılıkla 
şuna karar verdik; bir gün sabahleyin ge-
lip işgal yapacağız, diye. Arkadaşlarımızla 
konuştuk. e sabah saat 10 gibiydi, sendika 
polisleri falan oradaydı. Biz onları oyalaya-
rak çay verdik, bunları biraz kapıdan uzak-
laştırdık ve eylemimize başladık. Son içeri 
girişte üç tane arkadaşımız kaldı dışarıda, 
içeri giremediler ama buna rağmen biz 
içeriyi işgal ettik. e bize içeride çok bas-
kı uygulandı. İşte Erdal Başkan’ımız önde 
olmak üzere Ali Başkan’ımız, Avukat ar-
kadaşımız dışarıdaydı. Bize destek olarak 
sendikadan diğer arkadaşlar geldi 150 kişi 
falan dışarıda. Güzel bir atmosfer gelişti. 
Ama içeride bize baskı vardı. O ana kadar 
bizimle muhatap olmayan insanlar bir anda 
koşuşturmaya başladı. İşte Başkan’ımızın 
dediği gibi, Bakanlıktan müfettiş geldi bi-
zimle konuşması, bizimle bazı şeyler pay-
laşması... İşte Emniyet Amiri Yardımcısı, 
Şişli Emniyet Yardımcısının gelmesi... Bir 
anda bunlar tutuştu. Ama o ara biz Başka-
nımızı içeri çağırdık. Başkanımıza söyle-
dikleri; işte sizi gözaltına alırız, gidersiniz 
nezarethanede geçirirsiniz, bize sözlü ta-
cizde bulunmaya başladı. Ama biz çok ka-
rarlıydık. Hepimiz bir ağızdan arkadaşları-
mızla şöyle söyledik. Dedik; gerekirse bizi 
buradan sürüyerek çıkartın, biz eylemimiz-
den kesinlikle vazgeçmeyeceğiz, gerekirse 
yarın burayı tekrar işgal edeceğiz deyince, 
kararlı olduğumuzu anladılar o anki atmos-
ferde.

e Sema Hanım zannedersem, ora-
nın yöneticilerinden, müdürlerinden biri 
Ali Başkan’ımızla konuşmak istedi. e 
bunu doğrultusunda bazı bize verilen söz-
ler oldu. O sözler, konuşmayan, önceden 
Sema Hanım bizim yüzümüze bakmazken, 
bizimle muhatap olmazken, şimdi sık sık 
Ali Başkan’ımızı arayıp işte bizimle ilgili 
problemleri, bizimle olan çözülecek şeyleri 
dile getirmeye başladı.

Tabi  bu bizim için onur verici bir olay. 
ünkü mücadelemizin meyvesini almaya 

başladığımızı düşünüyoruz. Bu süreç içeri-
sinde geçen hafta yaşadığımız şey de, ör-
neğin yağmurun altında kaldık. Biz gittik 
nalburdan naylon aldık. Tekrar çadırımızı 
yenilemeye başladık. Tabi  bunları gördük-
çe onlar daha çıldırmaya başladı. Yani bi-
zim bir an önce yılacağımızı, oradan bir an 
önce gideceğimizi tahmin ediyorlardı ama 
biz kararlıyız. Ali Başkan’ımızın, yönetici-
lerimizin dediği gibi, çoğu gazeteci arka-
daşlarımıza, basın emekçilerine destekle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum. Halkın 
Kurtuluş Partisi’nden gelen arkadaşımıza 
teşekkür ediyorum.

Her demeçte söylediğim gibi yine söy-
lüyorum. Gerekirse bedel ödeyeceğiz, ge-
rekirse bedelin fazlasını ödeyeceğiz, bu 
yoldan caymayacağız. Biz 1  arkadaş bu 
yola baş koyduk. Bedelini ödeyerek her 
arkadaşımız işe girecek. Bu yüzden arka-
daşlarımıza teşekkür ediyorum. ünkü hiç 
biri yılmadı.

Gün geldi dışarıdaki esna ardan... Bi-
zim hemen eylem çadırımızın yanında bir 
Avukatlık bürosu var. Bir tanesi Bitlisli, bir 
tanesi Sivaslı olmak üzere bir bayan arka-
daşımız geliyor yanımıza sürekli, gün aşırı. 
Bize destek veriyor. İşte eşyalarımızı koy-
duğumuz, aynı sokağı paylaştığımız bir saz 
evi var oraya eşyalarımızı koyuyoruz, çay 
suyumuzu alıyoruz. Yani bize ciddi anlam-
da, dışarıdan, halktan müthiş bir destek var. 
Biz de bunun bilincinde olduğumuz için 
eylemimizi kesinlikle sonlandırmayacağız.

Ama arkadaşlarımızın adına rahatlık-
la söyleyebiliyorum çünkü hepsinin adına 
ben konuşuyorum genelde basınla. Hepsi-
nin adına konuşmamdaki neden de şu; ben 
onların hakkını savunmuyorum, onların 
verdiği yetkiyle konuşuyorum. Onların 
adına konuşmamdaki sebep şu; biz sonuna 
kadar direneceğiz ve işe girene kadar orayı 
terk etmeyeceğiz, buna kararlıyız.

lk la

Şunu söyle-
mek istiyorum. 
Bu benim için 
onur verici bir 
olay.

Di ene Di
ene Kazana

ca z
Y a a s n 

Halkla n Ka
e li i  diyo-

rum.
Ya as n De i ci Da an a  diyo-

rum.

lk la  Sl an  Ya as n Santa 
a a Di eni i iz  lk la

Naile Koç Yoldaş  Direnişçi arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılar 
diliyoruz.

Yoldaşlar,
Bulgaristan devriminin önderi Dimit-

rov bir yazısında gençliğe şöyle sesleni-
yordu:

ençlik t ken ez ene isi  e eca
n  a at c  çal as la  ne e e l sa 
ls n kö le e e kentle e  a ika

la a  a enle e  atöl ele e  öneti  
la n a  e i lla n a e nakli

atta  ni e sitele e e i e  ö eti  
k la n a  a  nan a a  
ön ll  iz etle e  atan cep esinin 

k a as n n ni ai za e i için ça p
anla n ön sa n a e  al al

Şimdi etkinliğimize gençlik sinevizyo-
nuyla devam ediyoruz.

***

(Sinevizyon gösterimi...)

***

Bizler Grevlerde, Direnişlerde 
elleri nasırlı işçilerle omuz 
o m u za  m ü c adel e v ererek 

gelişmekteyiz

Hüseyin an Pala Yoldaş
e a a Y l a la    

Sizleri enternasyonalizmin gerçekçili-
ğine, siyasal davamızın, sınıfsal mücade-
lemizin doğruluğu ve haklılığına inanarak 
güvenle, inançla ve geleneğimizin sarsıl-
maz direnciyle selamlıyorum

Sizleri, Şeyh Bedreddin’lerden Pir 
Sultan’lara; Che Guevara’lardan, Hikmet 
Kıvılcımlı’lardan, Deniz Gezmiş’lerden 
bu yana süren haklı davamızın şere yle se-
lamlıyorum  Hepiniz hoş geldiniz…

Sevgili yoldaşlar,
Son aşamasına girmiş kapitalist sistem, 

her gün emekçi halklara açlık, sefalet ve 
kan getirmekten geri durmuyor. 1 50 Men-
deres Hükümetiyle iyice emperyalizmin 
batağına saplanmış ülkemiz, ne yazık ki 
bugün de emperyalizm projeleriyle cebel-
leşmektedir. Kıvılcımlı’nın teorisinin ışı-
ğında; önderliğimizin tezleri, değerlendir-

meleri gün be gün gerçeklik kazanmıştır.
Fakat ne yazık ki diyoruz… Bir tarafı-

mız, Ortadoğu’yu daha kolay sömürmek 
için yeniden şekillendirilmesini hesapla-
yan emperyalist çakalların projesi BOP’un 
eşbaşkanı Erdoğan, bir tarafımız BOP’un 
kara gücü PKK PYD, diğer tarafımız da 
BOP’un tersten bölücü görevini üstlenen 
ırkçı şoven yapılarla sarılmıştır. Mecliste-
ki dört Amerikancı burjuva partisi ve on-
ları destekleyen sözüm ona “sol” yapıların  
hepsi bugün, bu emperyalist projeye hiz-
met etmektedir. Artık ga llik kalmamıştır; 
halklara ihanete bulaşmışlardır

Halklarımız gözyaşı döküyor. İnsan-
larımız işsiz, açlıkla mücadele ediyor. 
Gençler okula gitmek yerine ağır işlerde 
çalıştırılıyor. Bizler, okula gitsek bile aynı 
zamanda ekonomik sorunlar dolayısıyla 
ders çalışmak yerine vardiyalı işlerde ça-
lışıyoruz. Dershaneye gidemiyoruz, çün-
kü dershaneye verecek paramız yok. Eğer 
gidersek ailecek borçlanıyoruz, ruhsal ve 

bedensel olarak yıpranıyoruz. Dershaneler 
kapandı fakat yerini eşitsizliğin hüküm sür-
düğü özel okullar aldı. Parası olan iyi eği-
tim alır mantığı bu sistemde sürüp gidiyor. 
Peki, soralım arkadaşlar: Parasız eğitim in-
sanın en temel ihtiyacı değil midir

Emperyalizmin Ortadoğu ülkelerine 
pompaladığı Siyasal İslam’ın okullarımızı 
vurması bizi derinden etkilemektedir. 12 
Eylül icadı Zorunlu Din Derslerinin müf-
redatımızda yer alması, okullara türbanla 
girilmesi; hatta karma eğitimin kaldırıl-
ması için yapılan çalışmalar, gerici ezberci 
eğitimin aşamalarıdır. Bizi düşünmekten, 
sorgulamaktan, bilimden uzaklaştırmak is-
tiyorlar   Biz mücadele eden gençlik olarak 
buna izin vermeyeceğiz. aik eğitim hak-
kımızdır

Fen dersleri, sayısal dersler için okulla-
rımızın çoğunda laboratuar yok, varsa araç 
gereç yok; o  da varsa sınıfta ders işleme 
yok. ünkü bu gerici ezberci sınava daya-
lı eğitim sistemi bize konunun, olayların 
mantığını kavratmak yerine sınavda kısa 
süreli başarı elde etmemizi öğretiyor. Parti 
programımızda da yer aldığı gibi, biz di-
yoruz ki ihtiyacımız Bİ İMSE  E İTİM-
DİR

Bir sorunumuz da arkadaşlar, anadilde 
eğitimdir. lkemizde 1000 yıldan bu yana 
kardeşçe yaşayan Türk ve Kürt Halkları-
nın kardeşliği artık sözde kalmamalıdır. 
Bir çocuğun en verimli eğitimi alabilmesi 
için önemli maddelerden biri de anadilde 
eğitimdir. Birkaç defa Şırnak’a gitme fırsa-
tım oldu. Sını ara girdim, ilkokul öğrenci-
leriyle muhabbet etmeye çalıştım. e çok 
zeki öğrenciler olmasına rağmen anadilde 
eğitim sorunu yüzünden çok basit matema-
tik işlemlerini bile çözemiyorlar. Bu sorun 
çocukların, gençlerin sorunu, bizim soru-
numuz değil; eğitim sisteminin sorunudur. 
Bunun örneğini en iyi şekilde Sovyet Rus-
ya’sında görmekteyiz.

Biz diyoruz ki: Her ezilen ulus hakları-
na kavuşmalıdır

Yaşasın Anadilde eğitim mücadelemiz

Partimiz: Kurtuluş Partisi, önüne koy-
duğu hede eri büyük oranda gerçekleştir-
mektedir. Seçim çalışmalarımızla ve Genel 
Başkan’ımızın TRT konuşmalarıyla birlik-
te işçi köylü ve emekçi halkımız, Partimi-
zin ideolojisini yavaş yavaş benimsemeye 
başlamıştır. Partimiz emekçi halklar tara-
fından tanınmaya ve kabul görmeye başla-
mıştır. Yani partimiz, Evrim konağındadır

Aynı zamanda Gençlik Mücadelemiz 
de gelişim aşamasına girmiştir. İnsanları 
örgütlüyoruz, onun dışında insanlar kendi-
leri örgütlenmek adına Partimize geliyor. 
Önemli olan bizlerin bu çark içinde sistem-
li çalışan bir vida olmayı bilmemizdir. Bu, 
Sol’un  tek temsilcisi olma görevimizi cid-
di anlamda yerine getirdiğimizi gösteriyor.

Zamanımız yok  Dinlenme zamanı-
mız Kıvılcımlı Usta’nın dediği gibi “bir 
çay içimlik” zamandır. İlerideki amaçları-
mızdan biri Partimizin doğru ideolojisini 
YI IN GEN İK ÖRG T Y E taç-
landırmak ve gençlik olarak gençliğe yön 
verecek duruma getirmek, daha sonra ise 
bu yığınları parti sa arına katmak ve Pro-
letarya Partisini milim milim örmek için 
çabalamaktır.

Parti gençliği olarak bizler grevlerde, 
direnişlerde namuslu temiz işçilerin nasırlı 
ellerini sıkarak gelişmekteyiz. Bu yüzden 
sınıf çıkarını gözetmeden bir hareket dü-
şünmemekteyiz. Bu:  parti ideolojimizin, 
devrimci şehitlerimizin bize verdiği bir şe-
ref borcudur.

Biz kazanacağımıza ant içmişiz. Düş-
manın çokluğuna sayımızın azlığına bak-
madan mücadele edeceğimize ant içmişiz

Halk z Hakl z Kazanaca z
Ya as n it Bili sel Pa as z De
k atik aik e na il e iti  

ca ele iz
Ya as n ençli in De i ci ca e

lesi
Hepinizi K t l  Pa tisi ençli i 

a na en içten e i ci la la 
sela l

an ls n Pa ti e
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K n s  Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığının 03 0 2015 tarih, 2015 5 11 So-
ruşturma, 2015 15  Karar Nolu “ İ le e 
K n l a a Ka a ” na itirazımızın su-
nulmasıyla, etkin soruşturma ilkesini orta-
dan kaldıran kararın kaldırılarak şüpheliler 
hakkında soruşturma yürütülmesine karar 
verilmesi talebimizdir.

e li  a i i  

Beyanlarımız
1  Ankara Cumhuriyet Savcılığınca; 

 ika et ilekçesinin s t e enel 
nitelikte l  ci i l  e el ele e 

a an a  anla l n an  diye-
rek dilekçemiz hakkında İ le e K n l-

a as  kararı verilmiştir.
Kararı görünce, bir başka ülkede mi ya-

şıyoruz diye kendi kendimize sorduk. Bir 
başka anlatımla bu kararı (hem de kesin 
olarak) veren kişi Türkiye Cumhuriyetinin 
Savcısı mı yoksa Yunanistan Savcısı mı 
acaba diye tereddüde düştük.

2  Anlaşılan Savcı bizim Şikâyet Dilek-
çemizi hiç okumamış. Eğer okumuş olsay-
dı böyle bir karara, hele hele “ci i l  
e el ele e a an a  sonucuna var-

ması mümkün değildi.
Biz, şikâyet dilekçemizde;

 Ege’de bulunan ve mülkiyeti Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ait olan 1  ada ve bir ka-
yalığın Yunanistan tarafından yerleşmeye 
açıldığı, dolayısıyla İİ  İ  edil -
diğini,

 Bu ili işgal durumunu ortaya koya-
nın Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekre-
terliği yapmış Emekli Kurmay Albay mit 
YA IM olduğunu,

 Yeniçağ Gazetesi’nden Ahmet Ta-
kan’ın Em. Kur. Albay mit Yalım ile yap-
tığı röportajı ve burada söylenenleri,

 Yine mit YA IM’ın konuya ilişkin 
internette çıkan (Özdil Beldesi Ege Ada-
ları Meselesi Hane  atal  Şubat 2015) 
haberlerini ve bu haberlerdeki; ki e 

i eti  Bat an öl ne ek ta i i-
nin ilk e en k t p ak ka n  a a -

  l n a Y nan Sila l  K etle i 
ki e i eti ne ait t pla   

a a e  ka al  teke  teke  i al etti  
şeklindeki ifadelerini,

 mit YA IM tarafından verilen bilgi-
lere göre, 1 43 İngiliz Haritalarında, 1 51 
ABD haritalarında Bulamaç Adası’nın Tür-
kiye’ye ait bir ada olarak görüldüğünü,

*   a i li zan ntla as n n 
 a esini e işbu Andlaşmada aykırı 

bir hüküm bulunmadıkça, Asya kıyısın-
dan  milden az bir uzaklıkta bulunan 
adaların, Ü K G M İ İ A -
DA KA ACA  ve 12. Maddenin ge-
nel olarak Asya kıyılarına 3 milden daha 
yakın olan adaların, Antlaşma’da aksi ön-
görülmediyse, Türkiye’nin egemenliğine 
bırakılmasını öngörmesi nedeniyle, Türki-
ye’nin söz konusu bölgede adı açıkça bil-
dirilmeyen daha başka ada ve adacıklara da 
sahip olduğunu,

 Türkiye’nin taraf olmadığı 1 4  Pa-
ris Barış Konferansı 14’üncü maddesi ile 
On İki Ada’nın Yunanistan’a bırakıldığı 
ve adaların silahsızlandırılması şartının 
öngörüldüğünü, Ancak bu 12 ada dışında 
kalan ada ve adacıklarda “Asya kıyısından 
 milden az bir uzaklıkta bulunan adalar, 
Ü K G M İ İ A DA KA -
ACAK ” şeklindeki ozan Antlaşma-

sı’nın 12. maddesinin uygulanmak zorunda 
olduğunu,

 Ancak, Y nanistan e letinin   
a e i aç kça i lal e e ek l sla a a-

s  i  s ç i le i ini e a Stat s ne 
ö e  s ç n a n n a İ al  s ç  l -

n
 Şüphelilerin ise bu işgali önlemek 

üzere Uluslararası Hukuktan kaynaklanan 
haklarımızı kullanmayarak, Yunanistan’a 
bir nota bile vermeyerek, anılan suça işti-

ra k et t ikl erini,
* HP li illet ekili e  Ka-

e   e i e  HP li ekille ce i -
alle il ili eclis a t as  Yap l as  

istenil i ini e e ilen öne e e i alin  
“ ondra, ozan ve Paris Antlaşmalarıyla 
Türkiye’ye bırakılan verilen ve şu anda 
Yunanistan’ın işgal ettiği adaların Ege’de; 
Koyun, Hurşit, Fornoz, Eşek, Nergizçik, 
Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, 
Koçbaba ve Ardacık Adası (11) olduğunu 
Akdeniz’de; Gavdos, Dhia, Dionisades, 
Gaidhouronosidi ve Koufonisidi (5) oldu-
ğu ifade edilmiş  basında çıkan haberlerde 
Yunanistan’ın Eşek ve Bulamaç Adaların-
da Ekim Kasım 2004’te inşaat faaliyetle-
rinde bulunduğu, yerleşmeye başladığı, 
Eşek ve Bulamaç ada işgallerinin 31 Aralık 
200  günü bir Yunan helikopterinin Türk 
hava sahasını ihlal etmesiyle ortaya çıktığı, 
helikopterde Yunan Genelkurmay Başkanı 
ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Bulamaç 
adasını ziyarete gittikleri belirtildiği, Ana-
dolu Ajansının haberlerine göre; Yunanis-
tan Cumhurbaşkanı 5 Ocak 200 ’da Eşek 
Adası’na Haç t a  törenine katıldığını, 
01.0 .200  tarihli Anadolu Ajansı haberi-
ne göre; Türk Hava Kuvvetleri’nin görev 
değişimi için İleriye Adasından Bulamaç 
adasına görev değişimi için asker taşıyan 
Yunan helikopterinin bölgenin Türkiye’nin 
sorumluluğunda olduğu gerekçesiyle ayrıl-
masını istediği yazıldığı ifade edilmiştir.” 
(İnternet: Ege Adaları Yunan İşgali Meclis 
Araştırması Önergesi Metni) denildiğini,

 AKP Hükümetinin makam sahipleri 
olan şüphelilerin, Yunanistan’ın Ege adala-
rını işgali karşısında verilen bu soru öner-
gelerine i al kt  diyemedikleri gibi, 

basında çıkan Yunanistan’ın Ege Adalarını 
işgal ettiğine dair haberleri de tekzip ede-
m edikl erini,

 Oysa Yunanistan 31 Mayıs 1 5’te 
aldığı bir kararla kara sularını  milden 12 
mile çıkarması üzerine Türkiye’nin bu du-
rumu  Haziran 1 5’te cas s elli  (sa-
vaş nedeni) saydığını, keza 1  yılı Ocak 
ayında Figen ATAK adlı Türk gemisinin 
Kardak Kayalıkları’na oturması sonucun-
da ve Yunanistan’ın kazanın karasularında 
olduğunu iddia ederek Kardak’a bayrak 
dikmesi nedeniyle Türkiye ile savaşın eşi-
ğine gelindiğini, Türkiye tarafından 2 gün 
içinde Türk Bayrağı’nın kayalıklara dikil-
diğini,

* ncak p elile in akal  ka a-
l  ki e e ait l  l sla a as  

k k n la la aç kça te it e il i  
lan a ala z n i alinin a i  sessiz 

kal n ak s eti le z nen na lan -
n

 atan toprağının bu işgaline karşı 
koymamanın, devletin görevli kademele-
rinde bulunanlar bakımından, suça fer’i 
iştirak bağlamında açıkça Türk Ceza Ka-
nunu’nun 302. maddesinde tanımlanan suç 
tipini oluşturduğunu,

 Devlet yetkililerinin görevinin, yurdu 
ve halkı korumak, onların hakkına sahip 
çıkmak ve bu uğurda ulusal uluslararası 
hukuktan kaynaklanan tüm hak ve yetkile-
ri aktif biçimde icra etmek üzerine olması 
gerektiğini, ama ne yazık ki şüphelilerin 
böyle bir yurtseverlik, halkseverlik duygu 
ve düşünceleri olmadığı için açıkça yü-
kümlendirildikleri görevlerini ihmal ettik-
lerini, vatan topraklarının işgaline seyirci 
kaldıklarını ve bu iradi sessizlik eylemsiz-
lik nedeniyle vatan toprağının ilen kaybe-
dildiğini,

Ayrıntılı bir şekilde açıklamışız. Fakat 

savcı bu yazılanlardan hiçbir şey anlama-
mış. Daha doğrusu anlamak istememiş.

3  Oysa CMK a e  uyarınca 
i et sa c s  ka  a as n  aç-

a a e  l p l a na ka a  e ek 
ze e e en İ İ  İ İ araştır-

maya başlar.”
Yine Ceza Muhakemesi Kanununun 

1 1 1 fıkrası uyarınca i et Sa -
c s  e  t l  a a t a  apa ili  -
ka aki a e e az l  s n çla a a -

ak için t n ka  ö e lile in en 
e  t l  il i i iste e ili

Aynı kanunu 1 1 4 emredici hükmü 
çerçevesinde “Diğer kamu görevlileri de, 
yürütülmekte olan soruşturma kapsamın-
da ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep 
eden Cumhuriyet savcısına vakit geçir-
meksizin temin etmekle yükümlüdür.”

Özetle, savcı tüm bu araştırmaları yap-
mak, bilgi ve belgeleri toplamak zorunda-
dır. Dahası, suçlananların ya da suçlanan-
larla bağlantılı olanların kamu görevlisi 
olması, suçlamalardan bağışık olmak bir 
yana; Cumhuriyet savcılarına suçlamayla 
ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek görevi 
yüklemektedir.

Karar gerekçesinde ilekçenin s t 
e enel nitelikte l  ci i l  e 
el ele e a an a nı söyleyen savcı, 

yukarıdaki verilerin hangisini incelemiş, 
hangi araştırmayı hayata geçirmiştir

Hiçbirini…
Sonuç olarak; Dİ EK EYİ İŞ EME 

KOYMAMA KARARI EREN SA CI, 
T M BUN ARI YAPMADAN, MADDİ 
GER E İ (SU U) ARAŞTIRMADAN, 
H K Kİ Y  Bİ  K  

İ İ

4  Şimdi ise, Ege’deki Adaların değişik 
İngiliz ve Amerikan haritalarında ülkemiz 
topraklarında gösterilmesine karşın, bu a-
tan Topraklarımızın Yunanistan tarafından 
nasıl işgal edildiği ve bu işgalin her geçen 
gün kalıcı hale getirildiğine dair belgeleri 
ekte sunuyoruz.

 1 23 ozan Andlaşmasının 15. mad-
desine ek olarak konulan 2 no.lu  haritada, 
İtalya’ya verilen toplam 14 adanın isim-
lerinin altı kırmızı çizgi ile çizilmiştir ... 

K
 1 23 ozan Andlaşmasının 15. mad-

desine ek olarak konulan 2 no.lu  haritada, 
İtalya’ya verilen toplam 14 adanın isim-
lerinin altı kırmızı çizgi ile çizilmiştir ... 

K
 ozan Andlaşmasının 15. Maddesine 

ek olarak konulan 2 no.lu harita. Harita İn-
giliz Savaş O si (British ar Of ce) tara-
fından, 1 23 yılında hazırlanmış ve basımı 
yapılmıştır. K

 1 43 Tarihli İngiliz haritasında, Eşek, 
Bulamaç ve Kalolimnoz adalarının, 12 Ada 
deniz sınırının dışında ve Türkiye’ye ait ol-
duğu açıkça görülmektedir ... K

 1 51 Tarihli Amerikan haritasında, 
Eşek, Bulamaç ve Kalolimnoz adalarının, 
12 Ada deniz sınırının dışında ve Türki-
ye’ye ait olduğu açıkça görülmektedir ... 

K
 Yunan işgali altındaki Türk toprakları. 

K
 Yunanistan  Cumhurbaşkanı Karolos 

Papulyas, Yunan işgali altında bulunan Ay-
dın Eşek Adası’ndaki  Yunan askerlerini  
ve Yunan Sancağını selamlıyor  0  Ocak 
200  K

 Yunanistan  Cumhurbaşkanı Karolos 
Papulyas Eşek Adası’nın Yunanlı Belediye 
Başkanı Evangelos Kottoros  ile birlikte 
Belediye Başkanlığı Binasının önünde  0  
Ocak 200  Yunanistan, Türk topraklarını 
mülki (devlet) sınırlarının içine katmış ... 

K
 Artık, kendi topraklarımıza, kendi va-

tanımıza pasaport ile giriyoruz .... K
 Yunanistan Savunma Bakanı’nın 

Aydın Eşek Adası’ndaki Yunan SAT Ko-
mandolarını denetlemesi 2  Haziran 2014  

K
 Yunanistan Savunma Bakanı ve Kara 

Kuvvetleri Komutanı’nın İzmir Koyun 
Adası’ndaki Yunan askerleri ile birlikte ha-
tıra fotoğrafı  21 Ağustos 2015 Türk Ada-
sı’nda Yunan bayrağı dalgalanıyor, Yunan 
askeri dolaşıyor ... K

 Yunanistan Savunma Bakanı, Muğla  
Kalolimnoz Adası’ndaki Yunan askerlerini 
denetliyor  21 Ağustos 2015 K

 Yunan Savunma Bakanı Kammenos 
ile birlikte Hollanda Savunma Bakanı ve 
Hollanda Göçmen Bakanını taşıyan Yunan 
CH 4  Askeri Helikopteri, Türk Hava Sa-
hasını 2 mil ihlal etti ve Türk topraklarına 
indi ... 0  Aralık 2015 K

 Yunan Savunma Bakanı, Yunan Kara 
Kuvvetleri Komutanı, Hollanda Savunma 
Bakanı ve Hollanda Göçmen Bakanı, işgal-
ci Yunan askerleri ile birlikte Aydın Bula-
maç Adası’nda ...0  Aralık 2015 K

 Yunan Savunma Bakanı, Hollanda 
Savunma Bakanı, Hollanda Göçmen Ba-
kanı ve Eşek Adası Belediye Başkanı Kot-
toros ile birlikte Aydın Eşek Adası’nda .0  
Aralık 2015 K

 Yunan Savunma Bakanı Kammenos 
ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Telli-
dis, İşgalci Yunan askerlerinin Noelini kut-
luyor ...  23 Aralık 2015  K

 Ayrıca çeşitli görsel ve yazılı basında 
12 Haziran 2011 ve 23 Aralık 2015 tarih-
leri arasında defalarca çıkmış ve bir kısmı 
Manşet olmuş, Ege’deki Yunan işgaline 
ilişkin haberler, köşe yazıları. K

5  Görüldüğü gibi bütün bu belgelerin 
hangisi savcının deyimiyle; s t e e-
nel nitelikte dir. Ya da ci i l  e 

el ele  değildir. Kaldı ki, bu haberle-

rin hiçbirisi şüpheliler tarafından bugüne 
kadar bir kez bile tekzip edilmemiş, edi-
lememiştir. Böylece isnad edilen suçların 
tamamını kabul etmiş olmaktadırlar. Do-
layısıyla şüphelilerin bu illeri TCK 302. 
maddede tanımlanan; De let t p akla -
n n ta a n  e a i  k s n  a anc  

i  e letin e e enli i alt na k a a 
e a e letin a s zl n  za at a-
a e a i li ini z a a e a e letin 

e e enli i alt n a l nan t p akla -
an i  k s n  e let i a esin en a -
a a önelik ille  kapsamında kaldığı 

açıktır.
Ayrıca Terörle Mücadele Kanunu’nun 

3. maddesinde; “2 2004 tarihli ve  
sa l  k eza Kan n n n  30 , 
30 , 311, 312, 313, 314, 315 ve 320’nci 
maddeleri ile 310 uncu maddesinin birin-
ci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.” 
denildiğinden, p elile in K  

a e kapsa n aki ille inin a n  za-
an a e ö  S ç  la ak e e len i-

il esi e ek ekte i
Yine gerek Suç Duyurusu dilekçemizde 

gerekse yukarıdan beri anlatıldığı şekliyle 
ve ekte sunulan belgelere göre, şüphelilerin 
bu illeri, daha doğrusu ilsizlikleri nede-
niyl e De letin B t nl  ortadan kalk-
tığından, ayrıca Anayasa’nın 3. maddesi de 
ihl a l  edil m ekt edir.

Ayrıca ve önemle belirtelim ki, Suri-
ye sınırımızdaki hava sahasını bir anlık 
ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya uçağının 
düşürülmesi emrine verenlerin, Ege Kı-
yılarımızdaki vatan topraklarımız olan 1  
adanın Yunanistan tarafından yıllardır işgal 
edilmesine ve ekte sunduğumuz belgeler-
den de görüleceği üzere bu adalara bayrak 
dikip pasaport kontrolü yapmasına sessiz 
kalmaları düşündürücüdür. Siyasi makam-
ları işgal eden şüphelilerden bazılarının, 
seçim meydanlarında, Mithat Cemal Kun-
tay’ın; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa va-
tandır.” sözünü halkı kandırmak için söyle-
dikleri kanıtlanmaktadır.

 Dan ta   Dai esinin  yine müvek-
kil partiye vekâleten yaptığımız bir benzer 
“işleme koymama” itirazımız sonucunda 
verdiği  a i  e   

 K  sayılı kararı da K  em -
sal ve yol göstericidir:

Bu kararda; “(…) İ Gİ İ  AK-
K DAKİ İDDİA A A İ Gİ İ O A-

AK Bİ  SO MAC  A A -
MAKS , Bİ  APO  A A -
MAKS …” verilen karar hukuka aykı-
rı bulunmuştur.

 S n ç la ak  Cumhuriyet Savcılı-
ğınca, 44 3 sayılı yasanın 4 son maddesi 
uyarınca, dilekçeyi işleme koymama kararı 
verilmiştir. Bu maddede, Savcılıkların işle-
me koymama kararı vermeleri hali ile ida-
relerin işleme koymama kararı vermeleri 
bir arada değerlendirilmiştir.

Şayet savcılık, bir kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verecek olsaydı, bu karar 
bir adli karar olup, CMK hükümleri uyarın-
ca itiraza tabi olurdu.

ncak sa c l k   sa l  asa a 
ö e i  i le e k a a  ka a  e -
i in en   a t k i a i i  ka a  e 
e  ne ka a  ka a a kesin la ak  e-

nil i  ise e iti az l  a ine  asa-
a eli tilen l

Bu nedenlerle, anılan karara karşı ma-
kamınıza başvurmak gerekmiştir.

S n ç e İste  A nka ra  C um hur i-
yet Başsavcılığı’nın 03 0 2015 tarih, 
2015 5 11 Soruşturma, 2015 15  Ka-
rar Nolu “ İ le e K n l a a Ka a ” na  
itirazımızın sunulmasıyla, etkin soruştur-
ma ilkesini ortadan kaldıran kararın kal-
dırılarak şüpheliler hakkında soruşturma 
yürütülmesine karar verilmesini müvekkil 
parti adına vekaleten arz ve talep ederiz. 
25.01.201

Saygılarımızla.   

Halkın Kurtuluş Partisi
V ekil i

Av. Tacettin olak

AKP’giller vatan toprağını satıyor,
Savcılar da başvurularımızı sümenaltı ediyor

Y l    Sa     at 

E ge enizi nde bulunan ve mülkiyeti ürkiye ye ait 16 ada ve bir kayalı ın 2004 yılından beri unanistan tarafından işgal edil-
mesine seyirci kalan AKP giller hakkında yaptı ımız su  duyurusuna Ankara umhuriyet avcılı ı  şik yet dilek esinin soyut 
ve genel nitelikte oldu u, ciddi bulgu ve belgelere dayanmadı ı anlaşıldı ından  diyerek şleme Konulmama Kararı  verdi. 

Bir de kararı kesin  olarak veriyorlar ki, akıllarınca itiraz etmeyelim. ani AKP giller in atana hanet  su u sümenaltı edilmiş 
olsun. 

Ankara umhuriyet avcılı ının tamamen siyasi iktidara yaranmak i in verdi i ve hi bir şekilde hukuku uymayan bu kararının kal-
dırılması ve Ege enizi ndeki adalarımızı unanistan a peşkeş eken AKP giller in yargılanması i in anıştay a başvuruda bulunduk. 
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S ayın divan, uzaklardan gelen ve bi-
zimle birlikte olan, D S F ’yi temsilen 
aramızda bulunan Genç l i k S ekr et ar -

as n an genç arkadaşımız, Y l a z 
iza B  Y l a , yine kardeş ör-

gütümüz Y nanistan ca eleci İ çile  
Plat ’ndan i s B -

İS Y l a  ve nastasia P P -
 Y l a ,
DİSK enel Ba kan  Sa n Kani 

Bek  ve Yöneti  K l  ele i, 
DİSK’e bağlı sendikalarımızın Genel Baş-
kan ve Yöneticileri, T RK İş’e bağlı De-
ri İş Sendika’mızın Genel Sekreteri ve Yö-
neticileri, DİSK Eski Genel Başkanı Sayın 
Erol Ekici, DİSK Yönetim Kurulu yöneti-
minde bulunduğum süre içerisinde birlik-
te görev yaptığımız arkadaşlarımız İsmail 
Yurtseven, Celalettin Aykanat, Ali Cancı,

24 yıl öncesinden beraber mücadele et-
tiğimiz Yurtiçi Kargo Direnişçileri hepiniz 
hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.

Yine aramızda ismini sayamadığım di-
ğer konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum…

(…)
Burada bir teşekkür de Sayın Divan 

Başkanı’na etmek istiyorum. Bizi kırma-
dı geldi. Yani şu anda salondaki en yaşlı-
mız. DİSK’in ve İşçilerin Asker Mehmet’i. 
Mehmet Atay Abimiz bizi onurlandırdı. 
Divan Başkanlığı’nı kabul ederek bizi 
onurlandırdı. Her zaman da söyler konuş-
tuğumuzda, İşçi Sınıfının, DİSK’in bir 
neferidir. Bundan da onur duyar. ske  

e et  denmesinden de onur duyar. Bu, 
mücadelede neferliğini kabul etmektir. Her 
zaman için mücadelesine saygı duyduğum 
Abimizdir. Genel Kurulda yalnız bırakma-
dı ve Divan Başkanlığı’nı kabul etti. Ayrıca 
bundan dolayı da teşekkür etmek istiyorum 
huzurunuzda.

D ü ny ada deng el er dah a da 
b o z u l u y o r,  s ü reç  ze ng i nl er 

lehine işliyor
Sa n Di an  e e li k n kla
İşin esasına, sınıf mücadelesinin esa-

sına baktığımızda, son yayımlanan, ond-
ra’da a  kuruluşunun yayımlamış 
olduğu bir ekonomik rapor var. Meseleyi 
çok özet olarak ortaya koyuyor. Dünyadaki 
nüfusun, en zengin nüfusun  1’i, toplam-
da dünya servetinin  ’undan daha faz-
lasına sahiptir. Dünyanın toplam nüfusu şu 
anda ,2 milyar. Düşünebiliyor musunuz

0 milyonun serveti yani dünyanın en 
zengin  1’inin serveti  milyar insanın 
servetinden de, gelirinden de daha fazla.  
Dünyanın en zengin 2 kişisinin serveti 
dünya nüfusunun yarısının servetine eşit. 
Yani dünyanın en zengin 2 milyarderinin, 
dolar milyarderinin serveti, dünya nüfusu-
nun yarısının yani 3.  milyar kişinin ser-
vetine eşit.

2010 yılındaki verilere baktığımızda, 
dünyanın en zengin 3  kişisinin serveti, 
dünya nüfusunun yarısına eşitken, 2015 
sonu itibarı ile 2 kişinin serveti dünyadaki 
3 milyar 00 milyon insanın servetine eşit 
duruma gelmiş.

Türkiye’de durum nedir diye baktığı-
mızda da, Türkiye ile ilgili veriler de son 
derece açık. Türkiye’deki toplam en zengin 

 1’inin, Türkiye’deki toplam servete ora-
nı 54.3’tür. Yani 2 5 milyonluk Türkiye 
nüfusunun en zengin  1’nin geliri, Tür-
kiye nüfusunun yarısının gelirinden daha 
fazla.

Aynı dönemde, baktığımızda, Türkiye 
nüfusunun  ’nun payı, 2002 ila 2014 
dönemi içersinde baktığımızda,  0.  dan 

 45, ’ye düşmüş.
Bu veriler neyi gösteriyor

Bu verilerin gösterdiği durum şu: Zen-
gin daha fazla zenginleşiyor. Tüm dünyada 
böyle. Türkiye’de de böyle. Yoksullar daha 
fazla yoksul hale geliyor.

Sendikal örgütlerin amacı, bir İşçi Sı-
nıfı örgütü olarak, sendikalar olarak ama-
cımız nedir

Bu haksızlığa, bu adaletsizliğe karşı 
mücadele ederek ekmeğimizi biraz daha 
büyütmek mücadelesidir. Sınıf mücadelesi-
nin, ekonomik mücadelenin amaçlarından 
bir tanesi bu. Bunun için mücadele ediyo-
ruz. Zaten sosyolojik olarak da, toplumsal 
olarak da sınıfın tanımı, la  e 
ç ka la  a kl  lan insan pla  de-
mektir.

İşçi Sınıfının amacı, insanca yaşayabi-
lecek bir ücret için mücadele etmek; Pat-
ronların amacı, kârlarına daha fazla kâr 
katmak.

e giderek dünyada bu dengeler daha 
da bozularak zenginler lehine işliyor. Bu-
nun uğruna savaşlar çıkartılıyor. Bunun uğ-
runa, zengin daha fazla zengin olduğu için 
o durumunu, pozisyonunu korumak için 
savaşlar çıkartılıyor, milyonlarca insan kat-
lediliyor, ölüyor. İşin esası bu... Dünyadaki 
yüzlerce ve binlerce yıllık mücadelenin as-
lında adı bu: S n  ca elesi  t pl sal 

ca ele
(…)

Sermaye düzenine karşı Türk
Kürt ayrımı yapmadan İşçi 
Sını ını emperyalizme karşı 
rgütleyip birleştirmek gerekir
Ba  Barışı herkes ister. Katil ABD 

Emperyalizmini gözardı eden bir barış an-
layışı olmaz. Bir barış bildirgesinde, Or-
tadoğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili bir barış 
bildirgesinde, Katil ABD diyemiyorsan, bu 
katliamın sorumlusu emperyalizmdir diye-
miyorsan, o barış bildirisini yazanlar içten 
değildir, arkadaşlar.

Sl an  Katil BD ta an 
De l

Giderek Türkiye’yi de içine alan bir sü-
reç işletiliyor. Cizre’de, Şırnak’ta, Diyar-
bakır’da, Suruç’taki görüntüler; Suriye’de-
ki, Halep’teki görüntüleri biliyorsunuz, o 
görüntüleri aratmıyor, arkadaşlar. ünkü 
Türkiye de o B k ta  P esinin 
kapsamında. Türkiye haritasını da değiştir-
mek istiyorlar.

Kimler değiştirmek istiyor
AB D Emperyalistleri değiştirmek isti-

yor.
Kürt Halkının ekonomik, demokratik, 

kültürel ve siyasi talepleri vardır ve haklı 
talepleri vardır. Ama bu talepleri emper-
yalistler çözemez. Gerçek anlamda işçiler, 
emekçiler çözer. Bu talepleri karşılayacak 
olan gerçek anlamda işçiler ve emekçiler-
dir. Yoksa ABD Emperyalizminin, onun 
oluşturduğu koalisyonun bir parçası haline 
gelerek bu meselenin kullanılmasına izin 
verilmemesi gerekir. ünkü elbette, tüm 
halkların olduğu gibi; Kürtlerin de, Arap-
ların da, Türklerin de tüm halkların eşitçe, 
eşit koşullarda yaşama hakkı vardır. Kül-
türel ve siyasi hakları vardır. Ama bu soru-
nun, emperyalizmin bölgedeki senaryoları-
nın, BOP’un bir parçası haline getirilmesi-
ne de karşı çıkmak gerekir...

Sl an  Ka ls n pe aliz  
Ya as n Hakla n Ka e li i

(…)
Bir de olayların gerisinde kim, neyi 

amaçlıyor, eğer bunu iyi görmezsek doğ-
ru tespitler yapamayız, doğru sonuçlara da 
varamayız.

Bunları yapmak lazım, o bakımdan, 
burada dediğim gibi halkların kardeşliği-
ne sonsuz inanmamız, emperyalizme karşı 
mücadeleyi bayraklaştırmamız gerekir. Bu-

rada tüm İşçi Sınıfının birliğini, Kürt Türk 
demeden sermaye düzenine karşı, emper-
yalizme karşı birliğine dayanıştırmak la-
zım. 

Dediğim gibi, işte insanları ne hale ge-

tiriyorlar, biliyor musunuz
e  Ha a ’ın dediği gibi; insanları 

cella na k olur hale getiriyorlar. Yani, 
kurtarıcı olarak… İşte Irak’ta, Suriye’de 
diğer bazı Ortadoğu ülkelerinde, ABD Em-
peryalistlerini, insanların cellâdını, halkla-
rın cellâdını kurtarıcı duruma getiriyor bu 
senaryolar.

O bakımdan dediğim gibi burada, bu 
meselelerde, çok açık bir şekilde işin geri-
sindeki, bu halkları birbirine düşman eden, 
halkların arasındaki ulusal kimlikleri, mez-
hepsel ayrımları öne çıkararak, bunları 
birbirine düşmanlaştıran, politikalara karşı 
çıkmak lazım. Bunların karşısında halklar-
la beraber, emperyalizme karşı mücadeleyi 
bayraklaştırmak lazım, Bu süreçte de bunu 
yapmak lazım. Türkiye’de şovenist politi-
kalara karşı, halkların kardeşliğini, antiem-
peryalizm mücadelesini bayraklaştırmak 
gerekir. Bizim halklar olarak yapacağımız 
şey, Türkiye emekçi Halkları olarak, İşçi 
Sınıfı olarak, önümüzdeki süreçteki en 
önemli sorumluluğumuz bunlar, değerli ar-
kadaşlar.

(…)

 Nakliyat İş, bundan sonra da 
m ü c adel ey l e v ar o l m ay a dev am  

edec ek
O bakımdan önümüzdeki dönemde en 

önemli sorunlarımızdan biri sendika ola-
rak, konfederasyon olarak görevimiz bu, 
arkadaşlar; kazanılmış haklarımıza sahip 
çıkacağız, ekmeğimize sahip çıkacağız.

Son 4 yıllık dönemde sendika olarak 
üye sayımızı yüzde 255 oranında artırdık.

Bunu ne pahasına yaptık
Biz sadece İşçi Sınıfının örgütlülüğüne, 

mücadelesine güveniyoruz. Bizim başka 
güvencemiz yok. O bakımdan biz İşçi Sı-
nıfının sadece özgücüne inanarak bunları 
başardık. Zaman zaman bazı belediyeler-
de oluyor örgütlenmeler. Biz belediyelerin 
taşeronlarında örgütlenirken belediye baş-
kanlarıyla görüşmedik. Belediye başkanıy-
la kavgadan sonra görüştük, İşgalden, Di-
renişten sonra görüştük. Her Direniş bizde 
böyle olmuştur. Biz kimseden örgütlenme 
için, Nakliyat İş Sendikası hiçbir işveren-
den icazet almaz. İşçilerin özgücüne güve-
nerek örgütlendik.

lk la
(…)
Böyle bir ortamda belediyelerde örgüt-

lenip direniş yapmadığımız bir tek Kadı-
köy Belediyesi var. anka a Bele i esin-

e  lta ’ta Di eni  İ al yaptık. 
İz i  Ka aka Bele i esin e e le  
apt k  İstanbul Kadıköy Belediyesinde 

eylem noktasına gelmeden, Belediye Baş-
kanıyla örgütlenmeden sonra birkaç görüş-
memiz oldu. Belediye Başkanı da işçilerin 
sendikal tercihlerine saygı gösterdi. Biz her 
zaman Sezar’ın hakkını Sezar’a veririz.

(…)
Bir önemli mücadele alanımız da arka-

daşlar, PTT taşeronları.
Sendikal mücadele, sadece toplusözleş-

me yapma mücadelesi değil aslında. Şunu 
açıkça söyleyeyim; her bir direniş, her bir 
mücadele İşçi Sınıfı adına bir kazanımdır. 
Toplusözleşme bu işin taçlandırılmasıdır.

Sl an  a e  Di enen İ çile in 
lacak  

(…)
O bakımdan bakın orada birkaç yıldan 

beri uğraşıyoruz. cretsiz paso davasını 
kazandık, arkadaşlar. Dava açtık. Yıllardan 

beri kimse dava açmadı. Dava açtık, ücret-
siz pasoyu kazandık. Dava açan arkadaşı-
mız şu anda İstanbul’da İETT’ye ücretsiz 
biniyor. Davayı açtık. Bu bir örnek.

(…)
Tüm bölgelerde, taşeronlarda her türlü 

baskıya rağmen varlığımız devam etmiştir. 
Herkes şunu biliyor, onu da sorduğumuz 
zaman, kim mücadele ediyor burada dedi-
ğimizde; Nakliyat İş sendikası diyorlar.

Dediğim gibi biz, şunu anlatmak istiyo-
rum, mücadeleyle, kavgayla hep var olduk. 
Mücadeleyle ve kavgayla da var olmaya 
devam edeceğiz, arkadaşlar.

Bizim kavgamız sermaye düzeniyle, bi-
zim kavgamız sarı sendikacılarla.

Sermaye düzeninin ajanlığını yapan bu 
sendikalara karşı kavgaya devam...

Kavgaysa da kavga, mücadeleyse de 
mücadele. Mücadelemize devam edeceğiz, 
arkadaşlar.

(…)
Gerçekten her zaman biz mücadeleyle 

var olduk. Yani biz 5 yılında yönetime 
geldiğimizde, sendikanın borcu vardı. Hep 
mücadele ile var olduk. Daha sonra sen-
dikamızın örgütlendiği Ambarların tekrar 
sendikamıza gelmesi ile beraber önemli 
bir yol aldık tabi . ok önemli katkısı oldu. 
Ama ondan sonrasında gerçekten hep  Di-
renişlerle, İşgallerle kavrulduk. Bundan da 
mutluyuz, arkadaşlar, yani işverenlere kar-
şı kavga vermekten.

(…) Biz sadece kendi işkolumuzdaki 
işçiler için mücadele vermiyoruz. Ben o 
zaman DİSK yönetimindeydim, C aiki-
ki’ye çalışan MEHA Tekstil var, verilme-
yen hakları var, onların mücadelesine de 
sahip çıktık. (…)

CarrefourSA işçileri geldi Tez Koop İş 
Sendikası üyesi. Tez Koop İş Sendikası, 
sarı sendikacılık yapan sendikalardan bir 
tanesi. CarrefourSA’daki işçilerin mra-
niye mağazası kapatıldı işçilerin maaşları 
tazminatları verilmiş, sahip çıktık sendika 
olarak. Farklı bir işkolu olmasına rağmen 
sahip çıktık, eylem yaptık, kasa kilitleme 
eylemi yaptık. CarrefourSA Genel Müdürü 
Mehmet Nane benimle görüştü. (…)

lk la
Dolayısıyla orada sendika, Tez Koop İş 

Sendikası daha güçlü hale geldi. Biz işçiler 
adına bundan mutluyuz, ama sarı sendika-
cılara bir katkı vermekten de bazen rahatsız 
oluyoruz.

Örneğin RESA’da da oldu. Arçelik’te 
biz örgütlendiğimizde, tam yüz tane taşe-
rona çalışan Arçelik işçisini işveren, sarı 
gangster Türk Metal Sendikası’na üye 
yaptı. İşçiler telefonla aradılar bizi; Başkan 
Allah sizden razı olsun, biz kadroya geçtik. 
Bize telefon ettiler. Ama kime üye yaptılar  
Benim sendikam, diyor Türk Metal’e üye 
yaptılar ne yazık ki…

Arkadaşlar, işçiler adına bir katkımız 
olduysa ondan da keyif alıyoruz.

Sını  temelinde mücadele eden 
DS  ile birlikte davranıyoruz

Bu arada arkadaşlar, önemli bir durum 
da Sendika olarak uluslararası ilişkiler ala-
nında örnek bir mücadele alanı açtık, T ü r -
ki e e D n a Sen ikala  e e as -
n na e lan tek sen ika z. Sosyal İş 
Sendikası da geçtiğimiz genel kurullarında 
katılma kararı aldı, onları da tebrik ediyo-
ruz bu karardan dolayı.

 ünkü Dünya Sendikalar Federasyo-
nu, dünyada emperyalizme ve kapitalizme 
karşı, ücretli köleliğe karşı sınıf temelin-
de mücadele eden bir sendikal örgüttür. O 
bakımdan bu mücadeleci Konfederasyona 
üye olan tek sendikayız.

Bakın şöyle bir fark var, Soma’da 301 
kardeşimiz maden altında katledildi, öldü. 
Onları da rahmetle anıyorum. DS nin 

enel Sek ete i Y s a ik s, iki 
gün sonra Türkiye’ye geldi, DİSK yöneti-
cileri ile görüştü, dayanışmalarını belirtti, 
içinde işçi sevgisi, insan sevgisi duymak 
budur.

Biz Türkiye’de uluslararası diğer sen-
dikalarla beraber Soma’daki işçilerle da-
yanışma amacıyla konferans yaptık,  DSF 
ile beraber konferans yaptık. Yani dediğim 
gibi, bunun içten bir sahiplenme olduğu or-
taya çıkıyor. Diğer sendikalara göre önemli 
bir fark.

(…)
Bakın biz DSF ile beraber S i e e-

ki i çile le dayanışmaya gittik. Geçtiğimiz 
Aralık ayında F i l i s t i n ile dayanışmaya git-
tik.

(…)
Dediğim gibi, burada bu tür sendikal 

örgütlerle, uluslararası sınıf hareketi ile 
dayanışma içerisinde bulunduk. Örnek bir 
süreç yaşadık.

DS nin a a İ çile i nte nas -
nali enel Ba kanl na Seçil ik, Şili’de 
yapılan, Santiago’da yapılan bir Genel Ku-
rul’da.

O bakımdan artık Yunanistan, P a-
e’deki işçilerin eyleminde enternasyonal 

bir dayanışma verdik. Burada katılan ar-
kadaşlar da var, İstanbul Konsolosluğuna 
gittik orada bir dayanışma eylemi yaptık. 

ünkü Pame de Yunanistan’da Syriza’ya 
karşı, reformcu sermayenin sözcülüğünü 
yapan Syriza’ya karşı haklı bir mücadele, 
militan bir mücadele veriyor; onları da bu-
radan saygıyla selamlıyorum.

(…)

DİSK’in bugünkü mücadele hattı, 
DİSK’in kuruluş ilkelerinden 

uzaklaşan bir hattır
Şimdi DİSK bu süreçte, kuruluş ilkele-

rinden uzaklaşmaktadır. DİSK giderek ta-
bandan uzaklaşan politikalar izlemektedir. 
DİSK, geçen Genel Kurulda olumsuz süreç 
yaşadı, bir olağanüstü kurulla oluştu yöne-
tim kurulu. Arkadaşlar kendi kişisel çaba-
larıyla mücadele ediyorlar ama ben burada, 
tabi  ki kişilerden ziyade mücadeleyi eleş

Y l    Sa      at 

Birleşik Metal İş Sendikası Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Me-
tal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan 
Atar, Birleşik Metal İş sendikası Rabak 
İşyeri temsilcileri Hasan Sadıç ve Abbas 

ağan, Birleşik Metal İş Sendikası Eski 
Eğitim Daire Başkanı Celalettin Aykanat, 
Sosyal İş Sendikası Genel Sekreteri Celal 
Uyar, Sosyal İş Sendikası Yönetim Kurulu 

yesi Mustafa Aguş, Sine Sen Genel Baş-
kanı Zafer Aydın, Enerji Sen Genel Sekteri 
Süleyman Keskin, Devrimci Yapı İş Genel 
Başkanı Eyüp Kantar, Deri Teks Sendikası 
Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ha-
san Uluşan, Deri Teks Tuzla Şube Sekrete-
ri Haydar Canpolat, Eğitim İş Bursa Şube 
Yöneticisi Cemal Akyürek ve Eğitim İş 

İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu 
yesi İlhami Danacı ve 1 2 Yurtiçi Kar-

go Direnişçileri katıldılar.
Konuklardan söz alan DİSK enel 

Ba kan  Kani Bek  yaptığı konuşmada 
dünyada ve ülkemizde işçi sınıfına yönelik 
saldırılara değinerek DİSK olarak yapılan 
mücadeleden ve bundan sonraki saldırılara 
yönelik neler yapılması gerektiğini belir-
ten konuşmasını Genel Kurula başarılar 
dileyerek bitirdi.

Yurtdışından Y nanistan P  
e kez Y t e K l  esi i -
s B l n a is ve P  esi nas-

tasia Pa l p l  D n a Sen ikala  
e e as n n an DS  e silci la-
ak ençlik Sek eta as  B ezil a esi 

iza Beze a katıldılar.

Ayrıca I T F  Genel  S ekr et er i  Genel 
Kurulumuzu selamlayan ve başarılar dile-
yen de bir mesaj gönderdi. Sendikamızın 
mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

P  a na konuşma yapan Gr i or -
s B l a iS ise; Yunanistan’da sınıf 

odaklı sendikal hareketin temsilcileri olan 
 İ çile in ilitan ep esi P  

Y t e Sek ete li i adına Genel Kuru-
lu’muzu selamladı ve Kongremize başarı-
lar diledi.

Sendikamızla birçok uluslararası ey-
lemlerde birlikte hareket etkilerini ve bu-
nunda kendilerini daha da yakınlaştırdığı-
nı belirtti.

D n a Sen ikala  e e as -
n   DS  e silcisi  ençlik Sek eta -
as  B ezil a esi iza Beze a bir 

konuşma yaptı. 
uiza Bezerra konuşmasına, Dünya 

Sendikalar Federasyonu’nun dünya ça-
pında temsil ettiği 2 milyon işçinin da-
yanışma duygularını, devrimci selamlarını 
ve ayrıca  milyon Brezilyalı işçiyi temsil 
eden ve DSF’nin Brezilya’daki ve Güney 
Cone bölgesindeki faaliyetlerini koordine 
eden B adına, Brezilya İşçi Sınıfının 
sıcak ve kardeşçe selamlarını ileterek ve 
kongreye başarılar diledi.

 ansp te  enel Sek ete i 
ica  al na  li a es, Genel Ku-

rulu’muza dayanışma mesajı göndererek, 
Sınıf dayanışması içerisinde olduklarını ve 
başarı dileklerini iletti.

Öğleden sonra sendikamızın dört yıl-
lık örgütlenme mücadelesini anlatan si-
nevizyon gösterimi yapıldı. Sloganlar ve 
alkışlarla izlenen sinevizyon gösteriminin 
ardından seçimlere geçildi.

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükos-

manoğlu Genel Başkanlığa, Genel Sekre-
terliğe Hacı Altaş, Mali Sekreterliğe Ra-
mazan Ballı, Örgütlenme Daire Başkanlı-
ğına Erdal Kopal, Eğitim Daire Başkanlı-
ğına Abdullah Menek  yeniden seçildiler.

Genel Kurulda, “İnadına DİSK İnadına 
Nakliyat İş”, “İşgal, Grev Direniş Yaşasın 
Nakliyat İş”, “Kahrolsun Emperyalizm, 
Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “İşçilerin 
Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganları 
atıldı.

Kongre salonuna, “Kahrolsun Em-
peryalizm Yaşasın Halkların Kardeşliği” 
, “Parasız Eğitim, Parasız Sağlık”, “Suri-
ye’de Emperyalist Savaşa Hayır”, “İşsiz-
liğe Pahalılığa  Zama Zulme Son”, “İşçi-
lerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Kah-
rolsun Sarı Sendikacılık”, “İşgal Grev Di-
reniş Yaşasın Nakliyat İş”  pankartlarımız 
asıldı.

Nakliyat- ş ten:
Nakliyat İş’in 11  lağan Genel Kurulu coşkuyla yapıldı

Baştarafı sayfa 16 da

Nakliyat ş in 11. la an Genel Kurulunda Genel Başkan Ali ıza Kü ükosmano lu nun yaptı ı konuşmanın özeti:

K av g ay s a kav g a,  m ü c adel ey s e m ü c adel e
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bir yaşta, 53 yaşında, yaşamını yitirir.
Sosyalist devrim, eski devlet meka-

nizmasının parçalanmasını, yerine etkin, 
kontrollü, planlı, becerikli ve ucuz bir dev-
let mekanizmasının kurulmasını gerektirir. 

enin de gerek emperyalist oyunlardan, 
gerek süregelen iç savaş şartlarının zorluk-
larından, gerekse Rusya’nın geriliğinden 
kaynaklanan devlet yapısındaki yetersiz-
likleri görmüştür ve buna yönelik çözüm-
ler araştırır. Son makalesi “A z  O l s u n, Ö z  
O l s u n”da özellikle devlet cihazının geliş-
tirilmesi gerektiğinden, bunun nasıl yapı-
lacağından söz eder ve şu uyarıları yapar:

De let ci az z  a a a eli ti e 
k n s n a İ çi Kö l  Deneti i ( enin 
bir önceki tavsiyesinin yer aldığı İşçi Köy-
lü Denetimini Nasıl Reorganize Etmeliyiz  
başlıklı makalesinde değindiği seçme, ileri 
işçilerden oluşan denetleyiciler grubunu 
kastediyor  Kurtuluş Yolu) b enc e ne ni -
celik pe ine eli  ne e acele et e-
li i  B ne ka a  e let ci az z n 
etkinli i ze ine  ka a  az ka a k 
e il isiz kal k ki  a t k e let ekaniz-
as n  a tan s na anize e e il ek 

için özel ikkat öste e iz  İ çi Kö l  
Deneti i için e çekten ça a  en ile i 
Bat  pa stan a tla n an e i kal -

a an i  çal an ka s  l t ak 
ze ine nla a z e in e lacak-

t  S s alist i  c i et için  a t  
k k s z  a  i  istek e il i  ncak  
ilk e  ll k tec e iz iz e ensiz-
lik e p ecili e ne en l   Söz eli i  

az la  P lete  k lt  k n s n a 
z n n t kla  att n a  e ezelik etti-
in e iste  iste ez  ensizli i   

k k  z  Ba lan çta e çek 
a k lt  ile etin eli iz  a -

lan ç la ak  a öncesi öne in 
ka a t le ini  ani k atik k lt  
se  k lt n   i  ana ata sak i i 
l  K lt  k n s n a ac l e s p -

c  ç k eni  kapsa l  i i i le  ç k 
za a l  l

 al e  e let ci az z k n s n -
a eç i  ene i le i iz en e s ç ka-

sak  a a a a  ile le ek a a i i i
 De let ci az z  ç k köt  

e ese  ile  ac nacak a  
la s la önce  eksiklikle le nas l 
ca ele e ece i izi sapta al z   

eksiklikle in kökle i k lsa ile en z 
enil e i  zak eç i in k lt  ali-

ne el e i  eç i  öne e i
i i  k n a i  e le  ap a 

za an  k zl  ile le e e  ö -
len ele e  k k la akla al z  
( enin, Toplu Eserler, Progress, Mosco , 
cilt 33, s. 4 533)

enin, geri Rusya’daki yoksunlukları 
vurgulayarak cakasız, şatafatsız, gevezelik 
yapmaksızın, yavaş ama sağlam, sistema-
tik ve kültürel adımlardan söz etmektedir. 

enin’in bu tavsiyelerine uyulmadığını bi-
liyoruz.

enin aynı makalesinde daha sonra 
parti yapısındaki bürokratizmi vurgular ve 
ucuz devlet cihazını önerir.

 Yeni İ çi Kö l  Deneti i nin  
ans zla n p e ie çal  e i i  

izi  S et e Pa ti k asi izin 
e na i en l nç es i et e a 
l nç öste i e kap l a aca n  a-

l  B  a a a e ek Pa ti ai ele in e  
e ekse S et ai ele in e k atla  
l n  ka l e eli     

 P litik e eklilikle e sa ip l-
sak a izi an s s aliz e ta a-
cak ete li a l ktan ks n z  Ken-

i izi k ak için a a aki taktikle i 
eni se eli e a a a aki p litika  

izle eli iz
De let ci az z  en ek n ik -

ze e ka a  c zlat al z  a l k s-
as n an  n n k atik kapitalist 
e let ekaniz as n an i as kalan en 

k ç k is a  ile kal al z
İ çile in kö l le e ön e lik e ece i  

kö l le in enini kazanaca  e t p-
l sal ili kile i iz eki en k ç k is a n 

ile kal laca  i  ek n i e sa ip 
i  e let için ça ala al z  ( enin, 

age)
alımsız, alçakgönüllü, bürokratik ol-

mayan, ucuz bir devlet isteyen enin, de-
vamla makine sanayisinin, elektri kasyo-
nun ve hidroelektrik santrallerinin önemini 
vurgular.

enin’den sonra belki makinalaşmak 
ve elektri kasyon ödevi bir ölçüde yerine 
getirilir ama alçakgönüllü, ucuz devlet için 
aynı şey söylenemez.

enin’in son döneminde önerileri bu 
kadarla kalmaz. Tarihi kişiler yapmaz de-
dik ama kişiler önemli dönüm noktalarında 
çok önemli rol oynayabilirler. enin’in ya-
şamını yitirmesi bu konudaki eksikliği gös-
teriyor bizlere. enin’in diğer öngörüleri 
de kişi fonksi-
yonu bakımın-
dan önemlidir. 
İyi bilindiği 
gibi, enin 
yak laşmakta 
olan III. Par-
ti Kongresi’ne 
çok önemli 
önerilerde bu-
lunur. Kişileri 
bile yerli ye-
rine koyar bu 
mektubunda.

B  a-
k an ka-
a l l k k -

n s n a en 
öne li ak-
tö le  Stalin 
e çki i i 
e kez K -
ite K  

e l e i i  
ala n aki 

ili ki a a 
t e h l i ke s i n i n 
en öne li k s-

n  l t -
akta  ki n an kaç n la ili   

a açla ence K ele inin sa s n  
 ki i ci a n a a t ak a a l  

la ili
Y l a  Stalin  enel Sek ete  l  

l az elin e k i  ç i ikti e-
e a la  B  etki e c  e  za an 
e ekli özenle k llanaca  k n s n a 

e in e ili  te an an Y l a  çki 

ise İleti i  Halk K ise li i s n n a 
K a ka  tt  ca ele s a-

s n a a ö l  i i la an st  e-
tenekli i  Belki e  an aki K için e 
en etenekli ki i i  ancak ken isine a -

 en ekte e i le in sa ece önetsel 
ta a a la il ilen ekte i

 an aki K n n  iki seçkin li-
e inin a setti i  özellikle i istek  
i  öl n e e l aça ili  e e e  Pa ti 

önle  al azsa ile i e  a a ek-
len e ik i  an a ele ili

Di e  K ele inin ki isel özellik-
le i akk n a a a azla e e len i e 

a p a a c a -
 Sa ece 

n  at lata-
 in ie  

e Ka ene in 
ki  nle in-
eki a an -

la  (Zinoviev 
ve Kamenev 
Ekim Devri-
mi ile iktidarın 
alınmasına karşı 
çıkmışlardı  
K.Y.) k k s z 
tesa  e il i  
ancak  ki isel 
la ak s çlana-

cakla sa  ç-
ki nin B l e ik 
l a as na a 
ak l al

enç K 
ele ine e-

lince  B a in 
e P atak  
ze ine e i -

kaç söz et ek 
iste i  B nla  

ence en seçkin 
isi le i  en enç kesi  için e  e  
isi le le il ili la ak nla  ak l a t t l-

al  B a in sa ece Pa ti nin en e-
e li e a l ca te is eni e il i  a n  

za an a akl  la ak t  Pa tinin öz-
esi i  ancak  te ik ak n n a ksist 
l  k la ca sö lene ez  sk lastik 
i  ta a  a  i alektik k n s n a 
iç i  çal as  kt  i alekti i asla 

anla a t
P atak  a k k s z ç k ete-

nekli  seçkin i  ki i  ancak i in önetsel 
an na azla öne  e i  ki i  asl n a  

ci i p litik ap a a an  enin, 
Kongreye Mektup, Toplu Eserler, Progress, 
Mosco , cilt 3 , s. 5 3 5 )

enin bunlara ek olarak Kongre’ye bir 
önemli uyarıda daha bulunur. Stalin’in ka-
rakteri ve konumu hakkında daha ayrıntılı 
bilgi verir.

Stalin ç k att  e  eksiklik 
iz K nistle  a as n a katlan la ili  
lsa a  i  enel Sek ete e çekil ez  

B  z en  l a la a Stalin i  a-
ka an al a e e ine Y l a  Stalin e 
ö e a a t le ansl  a a sa k  a a 

sa l  e l a la na ka  a a ik-
katli  a a kap issiz i  l a  ata a 

lla n  a a t ala n  öne i  
B   i al e ile ilecek i  a nt  
i i ö le ili  ncak  ence öl n e-
i önle ek ak n an Stalin ile çki 

a as n aki ili ki i  a nt  e il i  te -
sine eli le ici öne e ka l e ile ile-
cek i  a nt  ( enin, age)

Görüldüğü gibi, Ulu Devrimci çok 
önemli ve yerinde uyarılar yapmıştır. Ön-
görüleri doğru çıkmış, öğütleri tutulmadı-
ğından Parti bölünmüş, devlet yapısı e-
nin’in önerdiği şekilde sosyalist devlet ci-
hazına dönüştürülememiş, Parti ve Devlet 
arasındaki bağlar enin’in istediği şekilde 
kurulamamış, gerek Partinin, gerekse Dev-
letin içi boşalmış, bürokratizm almış yü-
rümüş, Parti ve Devlet halk yığınlarından 
uzaklaşmış ve sonuçta Ekim Devrimi yak-
laşık 5 yıl sonra karşıdevrime yenilmiştir.

enin a a ne aps n  eza n an 
ç k p P tin in akas na  ap s n  
Kaldı ki, Putin’in harcı değildir enin’e 
kötü söz etmek

Modern Rus arı Putin, bugün sosya-
lizmin mirasını tüketiyor. Önceki ar gibi 
Putin’ler de yıkılacaktır. Bu kaçınılmaz. İn-
sanlık ise ne enin’i, ne öğütlerini unutma-
yacak, yeni Ekim Devrimleri ile gericiliği, 
emperyalizmi, Parababalarını yeryüzünden 
süpürecektir.q

Y l    Sa     at 
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U l u  D ev ri m c i  L eni n’i  Anarken…

Ü lkemizde kadın olmak çok zor.... 
Kadına şiddet durmaksızın 

devam ediyor. Hemen hemen her 
gün televizyon kanallarında izlediğimiz, 
basından okuduğumuz gibi; çevremizde 
her alanda kadına yönelik şiddet, tecavüz, 
işkence ve ölüm kat kat artarak katmerlen-
miştir. Gün geçmiyor ki Ortaçağcı gerici-
ler kadına yönelik bir saldırı sözü söyle-
mesin, yeni bir cinsel taciz, tecavüz olayı 
yaşanmasın. En son 2 .01.201  günü 1  
yaşındaki bir genç kızımız Bağdat Cad-
desi’nde gece evine giderken, eli bıçaklı 
bir saldırgan tarafından tehditle bir bina-
nın arka bahçesine götürülmüş ve bu eli 
bıçaklı sapık orada genç kızımıza tecavüz 
etmiştir. Bu olay zaten insanı çileden çı-

karmaktadır ve başlı başına vahimdir ama 
olaydan sonra “o saatte kadının sokakta işi 
ne ” türünden tepkiler daha da vahimdir. 
Bu tepkiler toplumun ne duruma geldiğini 
gözler önüne sermektedir. Ama bu tepkiler 
böyle bir iktidar döneminde yadırganma-
malıdır. 

 ünkü AKP zihniyeti, kadının kaç 
çocuk doğuracağına, kürtajına, yatak oda-
sına, giydiği elbiseye karışmakta, kadını 
aşağılamakta, yok saymakta, köleleştir-
mek istemektedir. Son zamanlarda sözde 
din adamı olan Mehmet Görmez’in Baş-
kanlığını yaptığı Diyanet’in verdiği sapkın 
ve sapık “bir baba öz kızına şehvet duya-
bilir” fetvası, “Tecavüzcü, kürtaj yaptıran 
tecavüz kurbanından daha masum” diyen 
milletvekili, “Kadına şiddet abartılıyor” 

diyen AKPgillerin başı, “Medya olayları 
abartıyor. Kadına yönelik şiddet algıda se-
çicilik” diyen Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanı, “kız öğrencilerin tayt ve 
pantolon giymesinden şehvet duyuyorum” 
diyen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretme-
ni…

Bu ve buna benzer söylemlerle gün-
deme gelen bu gerici, yobaz, Ortaçağcı 
kişiler yüzünden kadına yönelik şiddet, 
tecavüz ve ölümle son bulan vakalar daha 
artmıştır. Bu zihniyetin yaptığı açıklama-
lardan sonra bu sapkın, sapık düşüncelere 
sahip gerici kişilerin, caydırıcı cezalara 
çarptırılmaması, işledikleri suçlar ortada 
olduğu halde verilen cezalardan ‘iyi hal’ 
indirimi yapılması ve alttan alta destek-
lenmesi nedeniyle önleri açılmaktadır. 

AKP iktidarı bu sapık güruhu meşrulaştır-
maktadır.

Bundan dolayı biz, her alanda daha 
fazla güçlenmeliyiz. Kadının kurutuluşu 
ancak örgütlü mücadeleyle olur, Kadınlar, 
gerici, yobaz, Ortaçağcılara karşı örgütlü 
mücadele vermelidir....

Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kur-
tuluşundan bağımsız değildir. Tüm kadın-
ları bu düzene karşı Halkın Kurtuluş Par-
tisi sa arında örgütlenmeye çağırıyoruz. 

pe aliz  e taça  ka anl -
na ka  ka n e kek el ele ö tl  -
ca ele e

Halk z Hakl z Yenece iz

Kurtuluş Partili Kadınlar

ekin ellerinizi kadınların üzerinden! Başsağlığı
HKP MYK yesi, İstanbul 
İl Sekreteri Ramazan Kap 

Yoldaş’ımızın babası 10  yıllık 
koca çınar Yusu  Kap’ı kaybettik

Yoldaşımıza ve ailesine 
başsağlığı dileriz  

tireceğim.
Dediğim gibi, şu anki DİSK’in mücadele 

hattı, DİSK’in kuruluş ilkelerinden uzaklaşan 
bir hat.

Bunu niye söylüyorum
ünkü DİSK bir sınıfın, İşçi Sınıfının 

ekonomik demokratik örgütü, arkadaşlar, 
DİSK siyasal bir örgüt değil. Elbette DİSK’in 
mücadelesi içerisinde, İşçi Sınıfının sendi-
kal mücadelesi içerisinde siyasal ve ideoloji 
talepler olacaktır, bu doğaldır. Ancak DİSK 
özellikle içinde bulunduğumuz dönemde in-
sanların kutuplaştırılmaya çalışıldığı süreçte,  
DİSK’in daha bir kitle örgütü olma özelliğini 
öne çıkartması lazım.

(…)
Şimdi DİSK’in de içinde olduğu dört ör-

güt: DİSK KESK TMMOB TTB. Artık bu 
dörtlü oluşum, Türkiye’deki toplumsal mu-
halefeti, sınıf mücadelesini temsil etmekten 
hızla uzaklaştı, arkadaşlar. 

Şimdi ben DİSK Yönetimindeydim. Erol 
Başkan’la o zaman beraberiz, Adnan Baş-
kan’la beraberiz. Şimdi Yurtiçi Kargo’da 200 
tane işçi atılmış, işçiler Konya’da, Ankara’da, 
İstanbul’da direnişteler. Fransız Konsolos-
luğu işgal edilmiş, öyle bir süreçten sonra; 
KESK’e yazı yazıyoruz, TMMOB merkezine 
yazı yazıyoruz. Diyoruz ki; bunla bir daya-
nışma örgütleyelim. Boykot çağrısı yaptık. 
O kadar eylemden sonra, Nakliyat İş’in ve 
DİSK’in sahiplendiği boykot çağrısına da-
yanışma mesajı çıkartamadık, arkadaşlar. 
TMMOB’un Başkanı ile ben tartıştım; bana 
doğru gelmiyor, diyor. Gelmezse gelmesin, 
ne yapayım ben de... Mehmet Soğancı, açık 
söylüyorum, bana doğru gelmiyor, diyor. 
Sana ne doğru gelir

Yani İşçi Sınıfının, Kargo İşçisinin ekmek 
kavgasıyla dayanışmada bulunmayacak da 

TMMOB ne yapacak
KESK ile defalarca görüştük, orada da 

bürokrasiye takıldık, görüşemedik.
Tabipler Birliği’nin günahını almayalım, 

ben onay veriyorum, dedi.
Şimdi soruyorum arkadaşlar, yani böyle 

bir KESK’le, TMMOB’la hangi yolu yürüye-
ceğiz biz

Ya sıradan bir işçi direnişi için sen daya-
nışmada bulunmuyorsun.

(...)
Dediğim gibi, artık KESK TMMOB

TTB, Türkiye’deki toplumsal muhalefeti 
temsil edememektedir. Bir muhalefeti temsil 
ediyor ama kucaklayıcı bir muhalefet temsil-
cisi odağı olmaktan çıkmıştır. DİSK, geçmiş-
te de daha geniş bir toplumsal muhalefetin 
temsilciydi, arkadaşlar.

(…)
ünkü İşçi Sınıfında bir DİSK geleneği 

var, DİSK’in mücadelesinin yaratmış olduğu 
bir temsiliyet var. Buna sahip çıkmak lazım.

Bu sarı sendikacıların tepkisine karşı biz 
nasıl politikalarla sahip çıkacağız  Hangi po-
litikalarla DİSK’i büyütmemiz gerekir

Aslında DİSK’in büyüyeceği bir dö-
nemden geçiyoruz. Gerçekten büyüyen bir 
DİSK, gerçekten sınıf içinde güçlü hale gelen 
bir DİSK, Türkiye’de toplumsal muhalefeti 
daha belirler hale gelir. DİSK’in mücadelesi 
antiemperyalist bir mücadele ile büyür, arka-
daşlar. DİSK’in mücadelesi sermaye düzeni-
ne karşı mücadeleyle güçlenir.

Bakın DİSK, birkaç önemli olayı de-
ğerlendiremedi, onu düşünüyordum aklıma 
geldi: S a aki Katlia  Açıktan ipliği 
pazara çıkmış Türkiye Maden İş’in sorum-
luluğu var. 301 tane işçi kardeşimizin katle-
dilmesinde, Türkiye Maden İş Sendikası’nın 
sorumluluğu var. Ama biz onu da değerlen-
dirmedik, DİSK olarak değerlendiremedik. 

Biz sendika olarak gittik, çalıştık daha fazla 
çalışalım dedik, olmadı. Yani bu değişik sek-
törlerde bunun örneklerini yaratabiliriz.

O bakımdan DİSK’in özellikle bu dö-
nemde kitle örgütü olma, gerçekten kitle 
sendikacılığını sınıf anlayışıyla birleştiren bir 
hatta olmamız lazım. Yoksa her türlü önem-
li önemsiz her olayda protesto yapan, böyle 
giderek marijinalize olan, üye yapısıyla ya-
bancılaşan bir sendikal anlayışla bir yere va-
ramayız.

(…)
Önümüzdeki dönemde DİSK Genel Ku-

rulu var. Yani bu durumda düşüncelerimizi 
paylaşacağız. Ne kadar etkili olur .. Bizim 
bu çabamız, DİSK’in daha güçlü hale gelme-
sidir, arkadaşlar. DİSK’in; geleneklerine, il-
kelerine, mücadele anlayışına sahip çıkan bir 
konfederasyon olmasıdır, tüm çabamız bu. 
Kişilerle değil bizim çabamız, düşüncemiz.

(…)
lk la

Bazı sendika başkanları önerdi, ya işte 
Başkan gel, Başkanlığa aday olma, Genel 
Sekreterliği yap. Ben öyle şeylerin, mevki-
lerin peşinde değilim. Biz anlayış mücade-
lesinin peşindeyiz. Biz dava adamıyız, arka-
daşlar, işçi sınıfının davacısıyız. Bizim öyle 
koltukla lan gözümüz yok...

af olsun diye söylemiyorum bunu ama 
arkadaşlar, paylaşmak gereği duyuyorum. 
Ben, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. 
Burslu da okudum, mezuniyetten sonra da 
makamım hazırdı, gittim çalıştım bir müddet, 
sonra istifa ettim. 1 3 yılında istifa ettim, 
İşçiliğe başladım.  Daha Siyasal’da okurken 
İşçi Sınıfı mücadelesine başlamıştım. Yani 
öyle bizim malla mülkle işimiz yok. Biz so-
nuçta dava adamıyız, İşçi Sınıfının davasının 
adamıyız, arkadaşlar.

lk la

Mücadele ilkelerine, 
geleneklerine bağlı bir DİSK 

yapısı oluşturmak lazım
Yani bizim malla, mevkiiyle alakamız 

yok. Bizim amacımız, DİSK’in gerçekten 
bir sınıf örgütü, gerçekten DİSK’in müca-
dele ve geleneğine sahip çıkan, büyüyen bir 
DİSK olmasıdır. Bunu yaratmak lazım. Hep 
beraber bu çaba içerisinde olmak lazım. Yok-
sa dediğim gibi böyle bir program, böyle bir 
anlayış ortaya çıkmazsa, dediğim gibi biz 
Genel Kurula da katılmayabiliriz. Açık söy-
leyeyim, yani bu anlayış olursa…  Elbette 
şunu da açıkça söyleyeyim, yalnız bunu söy-
lemekle beraber, DİSK’e en fazla emeği olan 
sendikalardan bir tanesiyiz, herkesin çok iyi 
bildiği gibi. Yani DİSK’e bunu söylerken, 
DİSK’te meydanı birilerine bırakma gibi bir 
amacımız da yok. Bunu da açık söyleyeyim. 
Yani bunları bir amaçla söylüyorum ben. a-
bamız daha iyi bir DİSK olsun, daha iyi bir 
sınıfsal örgüt konumuna gelsin diye söylü-
yoruz. Yoksa açık söyleyelim, geçen dönem 
içerisinde de, tüm mücadele Tarihi içerisinde 
DİSK’e en fazla sahip çıkan mücadeleleri ile 
DİSK’in bayrağını her yerde dalgalandıran 
bir sendikayız. Dünya çapında dalgalandıran 
bir sendikayız.

Şimdi 2015 1 Mayısı’nda, onu söyleme-
den geçemeyeceğim… DİSK’in buradaki 
Şişli merkezi, 1 Mayıs’ta bir mevziye dönüş-
müştür. 2015 1 Mayısı’nda o mevziye Nak-
liyat İş Sendikası sahip çıktı. ünkü orası 
kazanılmış bir mevziydi.

Binanın zik  koşulları uygun olmaya-
bilir, onun da çaresi var, arkadaşlar. adır 
kurarız orada bekleriz, biz çadırda kalmayıp 
da durabiliriz. Yahu açıkta kalırız, açıkta ka-
lırız...

lk la
İsmail Başkan biliyor, 200  1 Mayısı’nda, 

saat ’yı 20 geçiyor, Emniyet Müdürü çağır-
dı; ya Başkan görüşelim falan diye. İstanbul 
Emniyet Müdür Yardımcısıymış. Ya dedi bu 
dağınık falan kalıyor. Biraz derli toplu olsak 

falan, dedi. ’yı 20 geçe başladılar arkadaşlar 
gaz sıkmaya, ’yı 20 geçe başladılar... Yani 
sabahtan itibaren başladılar. Biz oradaydık 
uyku falan da uyumadık. Taksim böyle bir 
mücadele ile kazanıldı. Arkadaşlar, sadece 
bizim mücadeleyi kastetmiyorum, herkesin, 
ama o gün dediğim gibi sabaha kadar orada 
kalırız ya, bunlar sorun değil, arkadaşlar... 

O bakımdan ben sözlerimi biraz uzattım. 
Kusura bakmayın toparlayarak sonuçlamak 
istiyorum.

DİSK’le ilgili düşüncelerimiz de bu.
Arkadaşlar dediğim gibi; gerçekten mü-

cadele ilkelerine, geleneklerine bağlı bir 
DİSK yapısı oluşturmak lazım. Bu iş, bu çaba 
içerisinde olmak lazım. İşçi Sınıfının DİSK’e 
bizden daha çok ihtiyacı var, bunun da koşul-
ları var. Açık söyleyeyim.

(…)
Şimdi ben, gerçekten uzun da oldu, sabrı-

nızdan dolayı teşekkür de ediyorum.
Şunu açık söylemeliyim bir kez daha:
Tüm siyasi baskılara rağmen, sermaye 

düzeninin baskılarına rağmen, her türlü bas-
kılara rağmen İşçi Sınıfı olarak (sendikamız 
bunun geçen dönemde örneğidir) direnişlerle, 
işgallerle, mücadelelerle var olduk var olma-
ya devam edeceğiz. Sendikamız daha da güç-
lenecek biz buna inanıyoruz.

ünkü biz İşçi Sınıfına inanıyoruz, çünkü 
biz sizlere inanıyoruz.

Sendikamızı bugüne getiren siz üyele-
rimizi de delegelerimizi de defalarca tebrik 
ediyorum, arkadaşlar.

Türkiye İşçi Sınıfına örnek bir mücadele 
örneği yarattınız hep beraber.

Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.

Daha fazla örgütleneceğiz, daha fazla 
mücadele edeceğiz, DİSK’i daha fazla büyü-
teceğiz

Ya as n ki e İ çi S n  ca elesi
Ya as n DİSK  Ya as n akli at İ
İ çi iz Hakl z Kazanaca z

Kavgaysa kavga, mücadeleyse mücadele
Baştarafı sayfa 13 te
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Basın açıklamamızı okuyan Kartal İlçe 
Yöneticisi Sa ye Arslan Yoldaş’ımız: “İşçi  
Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 
verilerine göre 2015 yılında en az 1 30 işçi 
kardeşimiz iş cinayetlerine kurban gitmiş. 
(…) 201  yılıyla birlikte zamlar da peş 
peşe geldi. Otoyollara yüzde 25, Boğaz 
köprüsü geçişlerine yüzde 50 oranında 
dudak uçuklatan zam yapıldı. Elektrik de 
yüzde ,  oranında zamlandı. Halkın temel 
ihtiyacı olan birçok şey zamlandı. Seçim 
sonrası anlaşıldı ki, hem Asgari crete 123 
T  olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 
edilmiş hem de Asgari crete daha önce  
ayda bir zam gelirken, 1.300 T  veriyoruz 
bahanesiyle Asgari cret zammı yılda bire 
düşürülmüştür. İşverene verilecek bu teş-
vikler İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Şu 
ana kadar işsizlik fonundan çalışanların  
’ya yakını ancak yararlanmıştır. İşsizlik 

Fonunda biriken 3 milyar T  civarındaki 
işçiye ödenmesi gereken parayı hükümet 
kaynak olarak kullanıyor ve işverenlere de 
“teşvik” adı altında peşkeş çekiyor. Gördü-
ğümüz gibi, Parababalarının kâr düzeninin 
bekçisi olan AKP’giller görevlerini “layı-
kıyla” yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

Yaptığı her icraatla ABD AB Emper-
yalistlerinin hizmetkârı, Parababalarının 
kâr düzeninin bekçisi olduğunu kanıtlayan 

AKP’gillerin, ülkemizi bunlar için dikensiz 
gül bahçesi haline getirmeye çalıştıklarını 
aktaran Arslan, “Ama İşçi Sınıfımıza ve 
Emekçi Halkımıza yaptıkları zulümlerin, 

katliamların hesabını er geç soracağız. Ne-
reye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa 
çıksınlar mutlaka çelik bileziği bileklerine 
takacağız” dedi.

Eylemimiz slogan ve alkışlarla son bul-
du.

 s a i c et Kölelik c eti i
İnsanca Ya anacak c et İsti z
Halk z  Hakl z  Kazanaca z
 

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

Kıdem tazminatı hakkımızı gaspettirmeyeceğiz!

l en Y a Yoldaş’ımız bir açış ko-
nuşması gerçekleştirdi ve kısaca şunları söy-
ledi:

Ortadoğu’da en son Suriye, bugün de 
Türkiye’ye sıçratılmak istenen yangın, Yu-
goslavya ile başlatıldı. Irak, ibya, Suriye ve 
şu anda Türkiye...

Hani ozanımız et elli diyor ya; 
Han i a  k l az s la  sa  

diye.
Ahmet Telli’nin dediği gibi sorularımızı 

doğru soracağız ve sorularımızı doğru sor-
mak için İşçi Sınıfı Biliminden asla uzaklaş-
mayacağız. İşçi Sınıfı Biliminden uzaklaşır-
sak konuları doğru analiz edemeyiz.

Bu noktaya nasıl gelindi  Emperyalistler 
ne yapmak istiyorlar

İşte bugün yangın yerine çevrilen Orta-
doğu ve ülkemize sıçratılmak istenen yangı-
nı emperyalistler tek başlarına yapmıyorlar. 
Bunu AKP iktidarı ve Mecliste bulunan 3 
tane Amerikancı partiyi de yanlarına alarak 
yapıyorlar. Suruç Katliamı ve arkasından 
Ankara, İstanbul Katliamları ile yangın ülke-
mize düştü.

Daha sonra ana konuşmayı yapmak üze-
re sözü Halk n K t l  Pa tisi HKP

ana İl t  Ba kan  a i  nc ’ya 

bıraktı.
Tahir Uncu, Ortadoğu’yu değerlendirir-

ken öncelikle geçmişe bakmamız gerektiğini 
ve Ortadoğu’nun Medeniyetlerin ilk çıkış 
yeri olduğunu söyledi.

T. Uncu konuşmasında şunları dile getir-
di:

Birinci Emperyalist Evren Savaşı’nı ele 
alacak olursak, Almanya Osmanlı’yı yanın-
da savaşa soktu. Almanya savaşta yenilin-
ce Osmanlı da savaştan yenik çıkmış oldu. 
Batılı devletler, Osmanlı’yı o dönem zaten 
“Hasta Adam” olarak nitelendiriyorlardı ve 
Osmanlı’yı paylaşma planları önceden bu 
yana vardı. Osmanlı savaştan yenik çıkınca, 
Batılı Emperyalistler hemen Osmanlı’nın 
topraklarını paylaşmaya başladılar. İngiliz-

ler, Fransızlar, İtalyanlar 
işgallere başladılar. Em-
peryalist devletler Orta-
doğu’yu cetvelle çizerek 
paylaştılar ve küçük dev-
letler oluşturdular. Bunun 
sonucunda bir tek Arap 
Ulusu 22 devlete bölündü.

Tahir Uncu, Suri-
ye’deki süreci anlatırken 
BAAS ideolojisini tanıttı 
ve iktidara gelen Hafız 
Esad’ın ülkesi ve halkı 
için yaptığı işleri anlattı. 
Kendisinin de o süreçte 

(1 5 1 0’lı yıllarda) Suriye’de yaşadığı-
nı, H. Esad’ın halkı için yaptığı olumlu işleri 
(toprak reformu, okuryazarlığın artırılması 
vb.) yaşadığı somut örneklerle anlattı. e Su-
riye Halkının, H. Esad’ı, Mustafa Kemal’le 
eşdeğer bulduğunu vurguladı.

Tahir Uncu konuşmasının devamında, 
ABD ve AB Emperyalistlerinin Ortado-
ğu’daki BOP planlarını devam ettirdiklerini 
ve en son aşaması olan Türkiye’nin parça-
lanma sürecine geçtiklerini dile getirdi. Tahir 
Uncu parçalanma sürecini şu şekilde değer-
lendirdi. B D e pe alistle i p ele ini 

a ata s k ak için ilk la ak ken ile ine 
iz et e ecek ki ile le anla ala  apa  

İ te izi  lke iz e  anla a   
l n a a a eti ilen KP ile apt la  
KP el i i n en  ana e en ile inin 
e ikle ini ikilet e en apt  Ken isi i i 
e ici  asalak i  ap a lan ce aatle i
i li i apa ak   Bi inci l sal K t l  

Sa a z n n  ta an  içe i
sin eki sta a Ke al ci  ile ici  tse
e  insanla  zin anla a ata ak ene

k n  enilen  pe as n  ile  
te izle e e a la la  en ile inin iste

i i s eç e a  e ene ka a  nla   
ta z sal la a e a  e ecekle

Tahir Uncu, bu baskıların sonucu ola-
rak halkın tepkisinin artacağını söyledi. e 
bunun örneklerinden birini Gezi İsyanı’nda 
yaşadığımızı dile getirdi. Gezi İsyanı sıra-
sında AKP hükümetinin yıkılma noktasına 
geldiğini, ancak o dönemde devam eden 
sözde barış sürecinden dolayı HDP’nin ge-
ziye destek vermemesi ve AKP’nin yanında 
yer almasıyla AKP’nin kurtulduğunu söyle-
di. Şimdilerde ise AKP’nin, efendileri olan 
AB D Emperyalistlerinin planlarını hayata 
geçirmek için Kürt bölgesinde katliamlar 
yaptığını anlattı. İşte bundan dolayı emper-
yalistlerin uşaklığını yapanlarla hiçbir zaman 
barış olmayacağını söyledi. 

Tahir Uncu, konuşmasını bitirirken kur-
tuluşun örgütlenmekten ve antiemperyalist 
bir mücadeleden geçtiğini dile getirdi.

ukurova . Tüyap Kitap Fuarı her sene 
olduğu gibi bu sene de bizim için olumlu ve 
yararlı geçti. Halkımızın bizi aradığını ve 
bunun için bizlerin daha fazla çalışması ge-
rektiğini anladık. Halklarımızın ve insanlığın 
kurtuluşu için ve bu namussuz düzenin yıkıl-
ması için mücadelemizi devam ettireceğimi-
zi bir kez daha söylüyoruz.

ukurova’dan
Kurtuluş Partililer

ukurova  Tüyap Kitap uarı’nda halkımızla buluştuk
Baştarafı sayfa 16 da

Baştarafı sayfa 16 da

enin,  Aralık 1 5’te bu birliğe üye ol-
duğu gerekçesi ile 14 ay süre ile tutuklanmış 
ve daha sonra Sibirya’daki Shushenskoye kö-
yüne sürgün olarak gönderilmiştir.

1 00 yılında cezasının bitmesi ile bera-
ber pratik mücadeleye yeniden dönmüştür. 

Sonrasında da yurtdışına çıkmak zorunda 
kalmıştır. enin bir süre sonra yoldaşları ile 
beraber sk a K lc  gazetesini kurmuş 
ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nde 
etkin görevler almaya başlamıştır. 1 03 yı-
lında Devrimci bir Parti’nin işleyişiyle ilgili 
yazdığı “ e Yap al  adlı kitabı, parti için-
de Menşevik ve Bolşevik ayrışmasına ortam 
hazırlamış ve enin, Bolşeviklerin lideri ola-
rak mücadeleye devam etmiştir.

Bu sırada Rusya’da 1 05 Ayaklanması 
ortaya çıkmış ama kitlelere önderlik edecek 
bir devrimci partinin olmayışı sebebiyle bu 
ayaklanma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 
süreçte Rusya’ya dönen enin, yenilgiyle 
birlikte, yeniden örgütlenme ve teorik müca-
delelerine devam etme amacı ile tekrar yurt-
dışına çıkmıştır. Yurtdışında birçok toplantı 
ve konferansa katılan enin buradan partisini 
yönetmeye devam etmiştir.

1 14 yılında 1. Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’nın başlaması ile birlikte enin, bu sa-
vaşın, sını ar arasında bir savaşa dönüşmesi 
gerektiğini vurgulamış ve kendi burjuvaları 
safında yer alarak bu yağma savaşını savunan 
İkinci nte nas nal’den ayrılmıştır. e bu 
Enternasyonal’in önderlerinin sosyal şoven-
liklerini teorik ve pratik olarak kanıtlamıştır. 
Bolşevik Partisi’nin, başta Rusya İşçi Sınıfı 
ve köylüleri ve Ordu içinde yaptığı savaşa 
ve ar’a karşı yaygın propangadalar kitleler 
içinde yankı bulmuş ve Rusya Halkı enin’in 
ve Bolşevik Partisi’nin sa arına doğru gel-
meye başlamıştır.

Marks Engels Ustalar nasıl “Kapitaliz-
min yüzündeki peçeyi” kaldırmışlarsa, enin 
de “Kapitalizmin En Yüksek Aşaması” olan 
Emperyalizmin yüzündeki peçeyi kaldır-
mıştır. e kapitalizmin, Serbest Rekabetçi 

dönemini geride bırakıp Tekelci Aşamaya 
ulaştığını saptamış, bunun teorik temellerini 
ortaya koymuştur 1 1  yılında, pe a
liz  Kapitaliz in n Y ksek a as
adlı anıt eseriyle.

e böylece de “Usta” mertebesine yük-
selmiştir.

Şubat 1 1 ’de savaşa, açlığa ve yoksullu-
ğa karşı başlayan 
eylemler giderek 
büyümüş ve Şu-
bat ayında Mo-
narşik ar rejimi 
yıkılmış ve Şubat 
Devrimi başa-
rılmıştır. Fakat 
hızlı davranan 
burjuvazi iktidarı 
ele geçirmiş ve 

eçici H k et
adlı kendi hükü-
metini kurmuş-
tur. Bu olaylar 
üzerine enin, 
savaş sırasında 

tarafsız ülke konumunda bulunan İsviçre’den 
çıkarak ülkesi Rusya’ya gelmiş ve burada 
“ isan ezle i ni yayınlayarak “B t n İk
ti a  S etle e  şiarını ortaya atmıştır.

Bu sefer Bolşevik Partisi sa arında bir-
leşen halk kitleleri Geçici Hükümete karşı 
ayaklanmış ve Gregoryen takvimine göre 1  
Ekim 1 1 ’de Bolşevikler iktidarı ele geçirip 
dünya üzerindeki ilk Sosyalist Devleti, enin 
önderliğinde kurmuştur.

Bu Devrimle birlikte, bir avuç vurguncu, 
soyguncu burjuvazinin iktidarı, burjuva dik-
tatörlüğü yıkılmış, yerine İşçi Sınıfı ve Köy-
lülüğün ittifakı olan Proletarya Demokrasisi 
ya da Proletarya Diktatörlüğü kurulmuştur.

Devrimin gerçekleşmesi ile durmayan 
enin bu sefer de ülkenin gelişmesi ve ilerle-

mesi için ortaya birçok teorik yapıt koymuş-
tur.

enin, ezilen l sla n Ken i Ka e
le ini a in Hakk ’nın, evrensel bir hak 
olduğunu ortaya koymuş ve Batılı Emperya-
listlerce ezilen, sömürülen, soyulan halkların 
kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu vurgula-
mıştır. Bu nedenle D  Halkla  K l
ta  düzenlenmesini sağlamış ve Doğu’nun 
mazlum uluslarıyla birlikte davranmıştır. e 
onlara her türlü desteği sağlayarak mücadele-
lerini yükseltmelerini sağlamıştır. e onlarla 
birlikte ç nc  nte nas nal’i kurmuştur.

e enin önderliğindeki Bolşevik Partisi, 
Ekim Devrimcileri, bizim Antiemperyalist 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı içten-
likle, kararlılıkla sonuna dek desteklemiştir. 
Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilliyeci-
lerin yükselttiği Ulusal Kurtuluş Bayrağını 
sonuna dek sahiplenmiştir.

Kazanılan zaferle birlikte de bizim ülke-

mize, savaş sırasında yaptığı olağanüstü yar-
dımlara ek olarak ekonomik ve siyasi yardım-
larını sürdürmüştür. Yerli sanayimiz, Sovyet-
ler Birliği’nin maddi, manevi, ekonomik ve 
teknik yardımlarıyla vücut bulmuştur.

enin ve O’nun önderlik ettiği Bolşevik 
Partisi, geri bir ülke olan Rusya’yı hızla geri 
kalmışlıktan kurtarmış, ileri ülkeler seviyesi-
ne getirmiştir. Sovyetler Birliği, başta Doğu 
Halkları olmak üzere ezilen ve sömürülen 
bütün halkların umudu olmuştur.

e enin’in ülkesi Sovyetler Birliği, iler-
leyen yıllar içinde dünyanın en güçlü ülkele-
rinden birisi haline gelmiştir bilimde, ekono-
mide, sağlıkta ve diğer alanlarda.

Ne yazık ki enin, erken bir yaşta (54 
yaşındayken), 21 Ocak 1 24 yılında bedence 
aramızdan ayrılmıştır.

Ama yine ne yazık ki, önderlerinin Mark-
sizme eninizme ihanetleri sonucu Sovyetler 
Birliği 1 1 yılında yıkılmıştır.

enin’in önderliğindeki Ekim Devrimi, 
Halklara kurtuluşun gerçek yolunu göster-
miştir somutça. Halklar, Emperyalistlere kar-
şı savaşın zaferle sonuçlanacağını ve eşsiz 
kazanımlar sağlayacağını yine somutça gör-
müşlerdir.

O yüzden enin’in, Ekim Devrimi’nin ve 
Sovyetler Birliği’nin kazanımları, idealleri 
halkların gönlünde ve bilincinde yaşamaya 
devam etmektedir, edecektir.

enin, Halklara, kurtuluşlarının teorik 
ve pratik silahlarını, bir kez daha ellerinden 
alınmasına izin vermeyecekleri şekilde sağ-
lamıştır. Geçici yenilgi bizi umutsuzluğa dü-
şürmesin.

İnsanın insanı ezdiği, soyduğu, sömür-
düğü, zulmettiği bu sını ı toplum, bu em-
peryalist sistem, düzen mutlaka yıkılacak ve 

enin’in ve Ekim Devrimcilerinin idealleri 
hayata geçecektir bir daha yıkılmamak üzere. 
Bundan asla kuşkumuz yoktur.

enin  i te  z en öl s z
e biz Halk n K t l  Pa tilile , 

Marks Engels, enin ve ki e De i
i nin ön e i Hik et K lc l  staların 

yolunda aynı kararlılıkla yürümeye devam 
edeceğiz.

Aynı enin Usta’nın kendi ülkesinde yap-
tığı gibi, ülkemizden AB D Emperyalistlerini 
ve onlarla etle tırnak gibi kaynaşmış yerli iş-
birlikçilerini kovacağız.

Bin yıldır birlikte yaşadığımız Kürt kar-
deşlerimizle gerçek eşitlik ve özgürlük teme-
linde Türk Kürt Halk Cumhuriyeti’ni kuraca-
ğız. Önce Demokratik Halk İktidarını sonra 
da Sosyalizmi zafere ulaştıracağız. Buna 
inancımız tam... 21.01.201

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Devrimler Kartalı Lenin Usta lümsüzdür!
Baştarafı sayfa 16 da

Türkiye genelinde PTT taşeron cehen-
neminde çalışan binlerce işçi kardeşi-
mizin bir bölümü Sendikamızda örgüt-

lenmişler ve Sendikamıza üye olmuşlardır. 
Sendikamız 35  Sayılı Yasaya göre çoğun-
luğu sağladığı alt işveren  taşeronlarda top-
lu iş sözleşmesi yetki başvuruları yapmıştır, 
yapmaktadır. 

35  Sayılı Yasa ve yeni İşkolları yönet-
meliğine göre iki yıldan bu yana örgütlendi-
ğimiz PTT Taşeron cehenneminde direnişler, 
yürüyüşler, kitlesel eylemlerle, örgütlü mü-
cadeleyle önemli kazanımlar elde edilmiştir. 
Ödenmeyen ücretler ödenmiş, hukuksuz iş 
sözleşmelerine müdahale edilmiş, ücretsiz 
paso davası kazanılmıştır. Dava açan üye-
miz ücretsiz pasoyu kullanmaktadır. Bu dava 
temyiz edildiği için Danıştay’dadır. Yine 
Sendikamız, üyelerinin muvazaa davasına 
sahip çıkmış, PTT taşeronlarında çalışanla-
rın ayrımsız kadroya alınması için eylemler 
yapmıştır. 

Farklı bölgelerde taşeronlarda çalışan işçi 
kardeşlerimizin günlük sorunlarını da Sendi-
kamız örgütlülüğü oranında çözmektedir. 

Adana Seyhan PTT’de key  şekilde işten 
çıkartılan üyelerimizin direnişi iki ayı geç-
miştir. 

st İşveren PTT Müdürleri de alt işve-
ren taşeron temsilcileri de işçilerin DİSK’te, 
Nakliyat İş’te örgütlenmelerini kabulleneme-
mekte, istememektedir. ünkü işçiler Nak-
liyat İş’le birlikte örgütlü işçiler olarak her 
türlü hukuksuzluğa, key liğe karşı mücadele 
etmektedir. 

Bundan dolayı son günlerde 35  Sayı-
lı Yasaya ve TCK 11 . ve 11 . Maddelerine 
aykırı şekilde üyelerimiz PTT’deki bazı mü-
dürler ile taşeron temsilcileri tarafından teh-

dit edilmekte sendikamızdan, istifaya zorlan-
maktadır. e Hak İş’e bağlı Öz Taşıma İş’e 
üye olmaları istenmektedir. İstedikleri sendi-
kaya üye olmayan işçinin çalıştığı bölge de-
ğiştiriliyor. 

Özellikle PTT Posta İşleme Merkezi Ha-
dımköy’de üyelerimize yönelik yoğun baskı 
gündemdedir. Sendikamız burada çoğunlu-
ğu sağlayarak bakanlığa yetki başvurusunda 
bulunmuştur. Bu merkezde, başta işletme 
müdürü olmak üzere, şef ve taşeron temsil-
cileri işçileri tek tek odalarına çağırıp istifaya 
zorlamaktadır. İşçilerin vardiyaları değiştiri-
lerek, zaman zaman işten çıkartılacak işçile-
rin isimleri ortaya atılarak işçiler baskı altına 
alınmak istenmektedir. 

Ayrıca tüm PTT merkezlerinde, taşeron 
işçilere kadro verilmesi durumunda DİSK 
Nakliyat İş’e üye olanlara kadro verilmeye-
ceğini yaymaktadırlar. 

Tüm baskılara, işten atma tehditlerine yer 
değiştirmelere karşın üyelerimiz örgütlülük-
lerine, Sendikaları Nakliyat İş’e sahip çık-
maktadırlar.

Sendika olarak, üyelerimize ve çalışan 
diğer işçi kardeşlerimize yönelik bu baskı ve 
tehditlere, PTT’de Müdür, Taşeron, Sarı Sen-
dika işbirliğine karşı her türlü yasal, meşru 
mücadeleyi vereceğiz. 21.01.201

P e  a e n  Sa  Sen ika 
İ i li ine S n

Ka ls n Sa  Sen ikac l k
a e n e enne ine S n

İna na Sen ika  İna na DİSK
akli at İ

Nakliyat İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat- ş ten:

PTT’de müdür, taşeron,
sarı sendika işbirliğine son

Nakliyat İş Sendikası Şoför Temsilci-
liği olarak 25 Ocak 201  Pazartesi 
günü, saat 23.00’da İstanbul Tak-

siciler Esnaf Odası’nın organizasyonu ile 
gerçekleşecek olan “ a k Si tas n aki 
S na D  Di eli  adlı protesto eyle-
mine taksi şoförleri olarak neden katılmadı-
ğımızı sizlerle paylaşmak istedik.

Zorunlu Tra k Sigortasındaki artış, Tür-
kiye’deki bütün araç sahibi va-
tandaşların ortak sorunudur ve 
burada ciddi fahiş yat farkları 
teşekkül etmektedir. Bizim eyle-
me katılmayarak bu fahiş yat ar-
tışlarını desteklediğimiz düşünül-
mesin; biz de sigorta şirketlerini 
protesto ediyoruz fakat böyle bir 
eylemin organizasyonunu üstle-
nen, asla İstanbul Taksiciler Es-
naf Odası (İTEO) olamaz.

Böyle bir protestoyu gerçekleştirecek 
olan taksi sahipleri, öncelikle şoförlerine 
karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidir. 
2000 3000 T  sigorta farklarında ayağa kal-
kan taksi sahipleri, yıllardır yanlarında işçi 
olarak çalıştırdıkları taksi şoförlerinin yıllık 
200 T  tutarındaki SGK primlerini kime 

ödetiyor
Bu primleri ödeyenler; yine yarı aç yarı 

tok, hiçbir iş güvencesi olmadan çalıştırdık-

ları taksi şoförleridir. stelik taksi sahipleri, 
bu durumu hakları( ) olarak görmektedir.

Taksi şoförü arkadaşlar hastalanamaz. Bı-
rakın onları; çocukları, anaları, babaları dahi 
hastalanamaz. ünkü çalışmadığı gün evinde 
çorba kaynamayacaktır çünkü paraları olma-
yacaktır. Ağır yevmiyeler altında yapacağı 
tek şey o yevmiyeyi kazanmak ya da stresten 
kalp krizi geçirip ölmektir. Son 1 yılda onlar-

ca arkadaşımız, bırakın 
gaspı; çalışırken kalp 
krizi geçirip ölmüştür.

Tüm bu yaşananlara 
rağmen bütün Türki-
ye’nin ortak sorununu, 
bir tek kendilerine yan-
sımış gibi göstererek 
eylem çağrısı yapanları, 
biraz olsun vicdanları 
varsa utanmaya davet 

edip SGK primlerini “patron”a yakışır bir şe-
kilde ödemelerini bekliyoruz.

Biz, Nakliyat İş Sendikası olarak bu yüz-
den bu eyleme katılmayacağımızı kamuoyu-
na saygıyla duyururuz.

Nakliyat İş Sendikası o r Temsilcisi
Hüseyin Evcimen

Nakliyat- ş ten:
aksi o örünün önceliği SGK primlerinin plaka sahipleri 

tara ından yatırılmasıdır

Kat l z



İşsizlik ve pahalılık cehenneminin 
mimarı AKP’giller, asgari ücret 
ve Genel Sağlık Sigortasızlığı ile 

halkımızı kandırmaya devam ediyor. 
Açlık sınırının 151  T  olduğu ülke-
mizde, 1300 T  yapılan asgari ücret-
le emekçi halkımızın gözü boyanma-

ya çalışılıyor. Halkımız, her geçen 
gün temel ihtiyaçlara gelen zamlarla 
bu parayı misliyle geri ödüyor.

Biz de Halkın Kurtuluş Partisi 
İstanbul İl Örgütü olarak, bu kandır-
macalara ve haksızlıklara tepkimi-
zi gösterdik. Kartal Neyzen Tev k 
Heykeli önünden başlayan yürüyü-
şümüzün ardından Kartal Meyda-
nı’nda basın açıklaması yaptık.

İnsanlık büyük devrimci e-
nin’i 21 Ocak 1 24’te kaybetti. 
Doksan iki yıl olmuş enin öleli. 
Sovyetler Birliği dağılalıdan beri 
ise 25 yıl geçmiş.

Bu yıl Moskova’da üniversite 
ve yüksek eğitim kurumları rek-
törlerinin katıldığı Bilim ve Eğitim 
Konseyi  toplantısında  Kurçatovsk 
Enstitüsü Müdürü Mihail Koval-
çuk, Modern arlık yönetimine 
rağmen ölüm yıldönümünde e-
nin’i övüyor. Haber şöyle:

B a a i  k n a apan 
K u r ç at ov s k E ns t i t ü s ü  M ü d ü r ü  
M i h ai l  K ov al ç u k,  B or i s  P as t er -
nak n Y ksek Hastal k  a l  
ii in en i  al nt  apa ak e-

nin in ki  De i i n eki -
l n  ö  enin in i  nce 
ak n  a önetti ini sa nan 
K alç k  e iti  alan n a -

nce ak n  öneten k l -
la  l a ta si esin e l n-
d u . ” (Hürriyet, 22 Ocak 201 )

Aynı toplantıya katılan M o-
e n s a  P tin ise enin’in 

övülmesine tahammül edemeyip 
şöyle saldırıyor:

D nce ak n  önet ek 
 i  e  ancak  n -

cenin la-
i i  İl-
iç in e-

nin  ap-
t n n ak-
sine  
s on u ç l a r a 

l aç a-
s  e eki  
Ç ü nkü  en 
ni a etin -

e  nce S etle  Bi li-
i nin çök ne se ep l  l 

açt  e    öne e t n -
i e i ç k a kl  ki  a  
s a enilen inan n alt na i  

at  as  e le ti ile  e 
a a s n a n  patlatt la  Bizi  

k esel i  e i e i ti ac z 
a kt  a  öne e  -
nce e a

Ancak, Modern arlık despot-
luğuna rağmen,  enin’e duyulan 
sevgi ve saygı hâlâ güçü ki, Pu-
tin’in sözcüsü açıklama yaparak 
B nla  P tin in a si ö -

 ö ke e e ek k  sözleriyle 
olası tepkileri ha etmeye çalışı-
yor.

Bu açıklamaya gerek duyulma-
sı, enin’in hâlâ güçlü olduğunun 
göstergesi…

Putin’in sözlerine gelince… 
Aristo Mantığı ile düşünüyor Pu-
tin. Tıpkı bizim Tayyip gibi. Ara-
dan geçen zamanı, değişikliklerin 

ekonomik, politik, toplumsal ne-
denlerini göremiyor. Daha doğru-
su görmek istemiyor, diyebiliriz. 
Skolâstik kafalar (medrese eğitimi 
almış kafalar) böyle düşünür. e-
nin’in ideolojisi sağlam olsa Sov-
yetler Birliği yıkılmazdı, demeye 
getiriyor Putin. Daha da kötüsü 
Rusya’yı imha etti, diyor bir bakı-
ma.

Oysa Antika Modern kırması 
arlık despotizminden kurtarmıştır 

Rusya’yı ve egemenliği altındaki 
halkları, enin.

Elbette Tarihi kişiler yapmaz 
ama Ekim Devrimi’nin başarıya 
ulaşmasında ve Sovyetler Birli-
ği’nin kuruluşunda en büyük rol 
oynayan ulu devrimcidir enin. 
Keşke daha uzun yaşasa ve devri-
me yol gösterseydi. Sovyetler Bir-
liği’nin akıbeti de farklı olabilirdi.

enin, her büyük devrimci gibi 
kendisini halka adamıştı, canı tatlı 
değildi. Müthiş gayreti ve çalışma 
temposuna bedeni dayanmadı. Ta-
bi  Ağustos 1 1 ’de karşıdevrimci-
liğe karmış Sosyalist Devrimciler-
ce yapılan suikast sonucu yaralan-
ması da sağlığını etkilemişti.

enin, ilk inme atağı ile 1 22 
M a y ı s ı ’ n ı n 
2 ’sında kar-
şılaştı. Yak-
laşık dört ay 
sonra aktif ça-
lışmaya baş-
lamıştı bile. 
Ancak aynı 
yılın 1  Ara-
lığında ikinci 
bir inme atağı 

vurdu enin’i. Ama bir hafta sonra 
çalışmalarına başlamıştı gene. Ar-
tık, belki de sağlığının iyi olmadı-
ğını hissederek Sovyet Devletinin 
organizasyonuna ve berkitilmesine 
yönelik çalışmalarda bulundu:

 1 2 Ocak: “B i r  Gü nl ü kt en 
Sa ala

 4  Ocak: K pe as n 
ze ine

 13 Ocak: İ çi Kö l  De-
neti ini as l e anize t e-
li iz

1 1  Ocak: De i i iz
 1 23 Ocak: n ç nc  

Pa ti K n esine ne ile
 2  Şubat: z ls n  z 

ls n
z ls n  z ls n , e-

nin’in son çalışması olur,  Mart 
1 23’te başka bir atak vurur e-
nin’i. Bu atakla birlikte enin’in 
politik yaşamı biter. e 21 Ocak 
1 24’te genç 
denebilecek

la i i  İl iç l an , bilinen adıyla enin (22 Ni-
san 1 0 Simbirsk  21 Ocak 1 24 Moskova) Ekim 
Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucu-

su. Rusya Komünist Partisi (Bolşevik)’in ilk lideri.
enin, Marksizmin teori ve pratiğini geliştirmiş ve bu sa-

yede ülkesi Rusya’da ar’a ve Batılı Emperyalistlere karşı 
Tarihin ilk Sosyalist devletini kurmuştur.

enin’in ağabeyi Ale ander İlyiç Ulyanov, ar’a suikast 
düzenleme suçundan idam edilmiş ve bu, enin’in devrim-
ci hayata atılmasında önemli bir etken olmuştur. Genç yaşta 
Marksizmin geliştirilmesi çalışmalarına başlamış ve bu ne-
denden ötürü Almanca, İngilizce, Fransızca gibi birçok ya-
bancı dil öğrenmiştir. Öğrendiği bu dillerin yardımıyla birçok 
Marksist makaleyi kendi diline çevirmiş ve Marksist öğretiyi 
Rusya Halkı içinde yaymaya çalışmıştır.

1 5 yılında bir grup arkadaşı ile beraber İ çi S n n n 
K t l  için ca ele Bi li i’ni kurmuştur.

Sendikamızın 11. Olağan Genel Kurulu  2  Ocak 201  arşamba 
günü, Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurulumuz ye-
terli çoğunluğun sağlanması ile birlikte saat 10:00’da Sendikamız 

Genel Sekreteri tarafından açıldı. Delegelerimizin tamamına yakının katıl-
dığı Genel Kurulumuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na DİSK Eski 

Genel Sekreteri Mehmet Atay, Divan yeliklerine; DİSK Eski Yönetim 
Kurulu yesi ve Birleşik Metal İş Sendikası Eski Eğitim Daire Başkanı 
Celalettin Aykanat, Sendikamız Avukatı Av. Tacettin olak ve Sendikamız 
Eski Genel Sekreteri Zeki Olkun delegelerin oybirliği ile seçildiler.

Divan Başkanı’nın açılış konuşması ile birlikte başta Mustafa Kemal 
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Şehitleri olmak üzere İşçi Sınıfı Mücadelesin-
de şehit düşenlerin anısına saygı duruşu ile başladı. 

Daha sonra sendikamızın kuruluş aşaması ve mücadele tarihini anlatan 
bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Daha sonra Genel Başkan’ımız açılış konuşmasını yaptı. (Bu konuşma-
yı Gazetemizin 12 13’üncü sayfalarında okuyabilirsiniz. Kurtuluş Yolu)

Sendikamızın Genel Kurulu’na çok sayıda yurtiçinden ve yurtdışın-
dan sendika ve kurum yöneticileri de gelerek bizleri onurlandırdılar. Genel 
Kurulumuza başta DİSK Genel Başkanı Kani Beko olmak üzere DİSK 
Genel Sekreteri Arzu erkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Celal 
Ovat, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Subaşı, DİSK Eski Genel 
Başkanı Erol Ekici, DİSK Eski Genel Sekreteri Mehmet Atay, DİSK Eski 
Genel Başkan Yardımcıları Ali Cancı ve İsmail Yurtseven, DİSK İstanbul 
Avrupa Yakası Bölge Temsilcisi Mehmet Karagöz, 

U l u  D ev ri m c i  L eni n’i  Anarken…

15’te

akliyat-İş’ten

Nakliyat İş’in 11  lağan Genel Kurulu coşkuyla yapıldı

Devrimler Kartalı Lenin Usta lümsüzdür!

ukurova . T YAP Kitap Fuar’ında De leni  Ya nla  ve K t l  
Y l  Gazetesi olarak standımızı açtık. Fuar süresince standımızda, s-
ta z Hik et K lc l  ve Genel Başkan’ımız lla  nk t’un 

teorik eserlerini halkımıza ulaştırmaya çalıştık.
Teorik bir hazine olan ve kızıllığıyla ilgi çeken standımıza, halkımızın 

ilgisi oldukça yoğundu. ukurova halkına düşüncelerimizi anlattık. Gençli-
ğin, standımıza ilgisi çok iyiydi. Gelen ziyaretçilerimizle güncel konularda 
sohbetler ettik. Konuşmalarımız daha çok ülkemizin ve Ortadoğu’nun, AB D 
Emperyalistleri tarafından uygulanmak istenen B P B k ta  P -
j es i )  üzerine oldu. Fuar’ın son günü olan 1  Ocak’ta Y sla a  ak  i -
a  S i e  S a Sen e ki e  konulu bir Etkinlik gerçekleştirdik.

Etkinliği, l en Y a Y l a ’ımız yönetti, konuşmacı olarak da HKP 
ana İl Ba kan  a i  nc  Y l a ’ımız katıldı.

ukurova  Tüyap Kitap uarı’nda halkımızla buluştuk

15’te

14’te

PTT’de müdür, taşeron, sarı 
sendika işbirliğine son

15’te

Kıdem tazminatı 
hakkımızı gasp 
ettirmeyeceğiz!

15’te

13’te


