
17 Şubat 2016 İkinci 
Ankara Katliamı üzerine
17 Şubat’ta yapılan İkinci Ankara 

Katliamı’yla ilgili olarak HKP Ge-
nel Başkanı Nurullah Ankut’un, MİT 
TIR’larıyla ilgili kendisine karşı 
AKP yöneticileri tarafından hakaret 
suçlamasıyla açılan davaya ilişkin 
Mahkemeye sunmak üzere hazırladı-
ğı yazılı savunmadaki ilgili bölümü 
yayımlıyoruz:

Bu iktidar, Türkiye’nin felaketi 
olmuştur. Çünkü bu iktidarın bü-
yük ve küçük patronları; ABD’nin 
BOP’unun eşbaşkanlarından bir 
tanesi olduklarını defalarca dile ge-
tirmişlerdir kürsülerden, televizyon 
ekranlarından. Türkiye’ye bu rolü 

oynatmışlardır. Ve ne yazık ki o hai-
nane projenin hayata geçirilmesinde 
ABD Emperyalistlerince kendilerine 
verilen rolü eksiksiz oynamışlardır, 
oynamaya da devam etmektedirler.

Meclisteki 4 Amerikancı Parti 
de yani AKP de, CHP de, MHP de, 
HDP de; IŞİD de, ÖSO da, El Kai-
de de, El Nusra da, Fetih Ordusu da, 
PKK de, PYD de, YPG de ABD’nin 
değişik enstrümanlarıdır, oyuncula-
rıdır, piyonlarıdır. ABD bunları oy-
natır, birbiriyle kapıştırır, kimisini 
şeytanlaştırır, kimisini melekleştirir, 
süreç içinde bu şeytan ve meleklere 
yer değiştirtir, rol değiştirtir, oyunun 
sonunda da amacına, en azından bü-
yük ölçüde ulaşır. 

Ha l k ı n 
Kurtuluş 
P a r t i s i 

Genel Başkanı 
Nurullah Ankut, 
Suriye’ye kara 
harekâtı başlat-
manın Türkiye’nin 
en büyük felaketi 
olacağını belirte-
rek “Bakın altını 
çizerek söylüyorum, eğer Türkiye böyle 
bir harekâta, Amerika’nın son büyük oyu-
nuna düşerek girişirse o savaştan üç par-
çaya bölünmüş olarak çıkar. Başka hiçbir 
şekilde çıkamaz. En büyük felaketi olur” 
diye konuştu. 

Nurullah Ankut, Ortadoğu-Türkiye 
cephesinde yaşananları Toplumsal Ha-
ber’e değerlendirdi. 

Röportajın tamamını aynen yayımlı-
yoruz:

Toplumsal Haber: Öncelikle Or-
tadoğu’nun içerisinde bulunduğu 

durumu sizden dinlemek isteriz. Or-
tadoğu’da neler oluyor? HKP Ortado-
ğu’daki bu sıkıntılı süreci nasıl değer-
lendiriyor?

Nurullah Ankut Yoldaş: TRT konuş-
malarımızı dinlemişsinizdir. Bildiğiniz 
gibi onar dakikadan yirmi dakika konuş-
ma imkânı bulabildik. Bu sınırlı zamanda 
bile ağırlıkla Ortadoğu’ya ve Türkiye’nin 
içine çekilmek istendindiği Suriyeleşme 
tehlikesine geniş yer verdik. Yani o kısıtlı 
süre içinde bile Ortadoğu’ya, bölgemize 
geniş yer ayırmak ihtiyacı duyduk...
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Başyazı

8’de

Kurtuluş Partili Kadınlar:
Emekçi Halklarımızın 

böylesine acı içinde olduğu 
bu günlerde yaşamın yarısı 
olan biz kadınları her zaman-
kinden daha çok mücadele 
bekliyor. Ya sokağa yalnız 
çıkamayacak, çalışma haya-

tından çekilecek, kız çocuklarımızı okutamaya-
cak ve köleleşeceğiz ya da 8 Mart’ı bize arma-
ğan eden NewYork’lu kadın tekstil işçileri gibi, 
Antiemperyalist I. Kurtuluş Savaşı’mızdaki gibi, 
Gezi Direnişi’mizdeki, Artvin Cerattepe’deki yi-
ğit kadınlarımız gibi kanımızın son damlasına ka-
dar mücadele edeceğiz.

Ankara Katliamını değerlendiren HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut:

Bölgedeki savaş
ABD’nin Savaşıdır!

10’da

Kadına yönelik şiddete 
Ortaçağcı gericiliğe ve 

emperyalizme karşı
emekçi kadınlar direniyor

Yeni DİSK yönetimi: 
yok ordunun 
generalleri

Cerattepe ve
Din Bezirganları

Kurtuluş Partili Hukukçular:

Kamu değerlerinin
peşkeşine dur diyeceğiz!

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut:

Suriye’ye girmek Türkiye’nin 
en büyük felaketi olur

4’te

Laik Eğitim isteyen
Eğitim-İş 

Emekçileri 
yargılanıyor..!

AKP’giller’den yeni bir 
cinayet türü:

İntihara sürükleyerek 
öldürme

6’da

6’da

13’te 16’da

2’de

Çocuk gelinler:
Modern köleliğin diğer adı

5’te

Hatırlanacağı gibi, Halkın Kurtuluş Partisi, Su-
riye’deki Ortaçağcı-Cihatçı gruplara silah ve 
mühimmat göndererek savaş suçu işleyen dö-

nemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili olarak Lahey’deki 
Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bu-
lunmuştu.  UCM, HKP’nin bu başvurusunu incelemeye 
aldı ve süreç hâlâ devam etmektedir.

Yine bilindiği gibi, UCM’ye yapılan bu başvuru 
üzerine Efkan Ala harekete geçerek HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut hakkında hakaret, iftira ve suç uydurma 
isnatlarıyla şikâyette bulunmuştu.

HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut bir kez 
daha savaş suçlularını 

yargıladı

11’de

AKP’giller’i Allah 
söyletiyor ya da 

intak-ı hak işte budur

3’te

11’de
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AKP’giller gerçekleri yansıt-
mayan rakamlarla ülke ekono-
misini büyüttüklerini( ) övü-

nerek söyleyip halkımızı kandırmaya 
çalışıyorlar. Fakat ekonominin kötüye 
gidişini gizleyemiyorlar. En son iğne-
den ipliğe yaptıkları zamlar da bunun 
bir kanıtı.

Çünkü bu zamların gerekçesi 
ekonomideki açık . Bu nedenle bü-

tün temel gıda ürünleri başta olmak 
üzere iğneden ipliğe her şeye yine 
zam yapmışlardır. AKP’giller vata-
nı satmaya, zam yapmaya, halkımızı 
inim inim inletmeye doymuyor. Her 
geçen gün yeni bir zam haberiyle uya-
nır olduk. Kulaklarımızı alıştırdılar, 
kanıksattırdılar zamlara bizleri. Artık 
zam yapılmayan günleri olağanüstü 
günlerden saymaya başladık. En son 
zam haberi Ankara’da  Şubat’ta top-
lu taşımaya gelen zam.

İstanbul’da taşımaya zam gelir de 
Ankara’nın İ. Melih Gökçek’i durur 
mu  İstanbul’daki AKP’gillerden geri 
kalır mı hiç

Nitekim kalmadı.
İstanbul’dan sonra Ankara’da da 

ulaşıma zam geldi. Ankara Büyük-
şehir Belediyesinden yapılan açık-
lamada toplu taşıma ücretlerine zam 
yapıldığı bildirildi. Ankara Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME) 
Genel Kurulu, Ankara’daki toplu ta-
şıma ücretlerine yeni zamlar ekledi. 
Yeni açıklanan zamma göre 4 Şubat 
Perşembe günü uygulanmaya başla-
nan ulaşım zammı ile EGO otobüsle-
ri, metro ve Ankaray’da tam biniş  
TL’den ,  TL’ye, indirimli biniş ise 

. ’den ,  TL’ye yükseldi. Bu ula-
şım araçlarında  kuruş olan transfer 
(aktarım) ücretlerinin de 8  kuruşa 
çıkmasına karar verildi.

UKOME tarafından belirlenen 
yeni tarifelere göre özel halk otobüs-
lerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücre-
ti .4  TL’den ,  TL’ye, indirimli 
biniş ücreti .  TL’den ,  TL’ye 
çıkartıldı. Kısa mesafe dolmuş sefer-
leri ücreti .4  TL’den .  TL’ye, 
uzun mesafe minibüs seferleri ücreti 

ise .  TL’den .  
TL’ye yükseltildi. c-
retsiz olan İndirimli 
aktarma’ ise,  kuruş, 
Kullan at biletler ise 
4.  TL olarak yat-
landırıldı. Sanki büyük 
marifet işlemişler gibi 
böbürlene böbürlene 

 TL yaptık dedik-
leri asgari ücret, emek-
çilere yapılan yüzde-
lik zamlar eridi gitti... 
Halkımızın payına 
düşen yine açlık, yok-
sulluk. Ama hep yıllar-
dır söylediğimiz gibi 
bunlar yani AKP’giller 

halkımızın sırtına yapı-
şıp kan emen kenelerdir.

Şairimiz Ahmet Ari  ne güzel an-
latıyordu bunları

unlar
n erekler e çıyanlardır
unlar

Aşımıza ekmeğimize
z koyanlardır

anı bunları
anı da büyü

İnsan sonsuza kadar hayvan yeri-
ne konamaz. Halkımız da uyanacaktır 
elbet. Ve bu soy uncuların  ur un
cuların ettikleri zulmün hesabını 
soracaktır.  Halkımız zamlarla bo-
ğuşurken küplerini dolduranlar hesap 
verecek

AKP şsizlik  Pahalılık  am  
ulüm emektir

am  ulüm  şkence  Halk 
üşmanı AKP

 am  am  am cuzluk Ne 
aman?

ün elecek  e ran necek 
Ak iller Halka Hesa  erecek

Halkın
Kurtuluş Partisi
Ankara İl rgütü

Temeli 88 ’lerin başında atılan ve 
Milli Mücadele döneminde önem-
li bir işlev gören İnebolu Limanı 

ve ’te faaliyete geçen Hopa Termik 
Santrali tarihsel-ulusal değerlerimizdir. 
Limanın temeli 88 ’de atılmıştır. Li-
man, Milli Mücadele yıllarında silah ve 
cephanenin Anadolu’ya giriş kapısı oldu. 

ylesine nemli bir liman ihale yoluy
la eşkeş çekiliyor.

Santralde ise enerji üretimine  yı-
lında başladı. Fuel Oil kullanılarak elekt-
rik üretimi yapılan santralin varlıkları 
ihaleyi kazanan rmaya geçecek.

Özelleştirme ihalesi yapılacak varlık-
lardan biri de Mardin Mazıdağ’da bulu-
nan iki parsel arazi. Birbirine bitişik iki 
parselin büyüklüğü  bin metrekare. 
Söz konusu arazinin hemen bitişiğinde 
ise Mazıdağ fosfat tesisleri bulunuyor.

Aynı ihale paketi kapsamında satışı 
yapılan bir diğer varlık ise İstanbul Orta-
köy’de bulunan bir arsa.  4 metrekare-
lik arsa denize yürüme mesafesinde.

. Köprü ile daha da değerlenmiş bir 
bölge olan İstanbul Eyüp ilçesine bağlı 
Göktürk’deki bir arsa da ihale paketinde. 
Arsanın büyüklüğü  dönüm.

Kamunun ve halkın bu tarihsel ve 
ekonomik değerleri, karşılığının ve po-
tansiyel kârının çok altında,  milyon 
TL’ye, milletin a na koyacağız  diyen 
Mehmet Cengiz’in Eti Bakır’ına peşkeş 
çekiliyor. (Mehmet Cengiz’in bu sözüne 
yaptığımız suç duyurusunda ne yazık ki 
AKP yargısı takipsizlik kararı vermişti).

Tüm bu kamu mallarını-değerlerini 
neredeyse ederinin binde birine peşkeş 
çekenler ve peşkeşi alanlar, bilerek e 
isteyerek kamu zararına sebe  olduk
ları e b ylece irtika  suçunu  nü uz 
ticareti suçunu işlediklerinden  e bu 
oranda kamu zararını bilerek erçek
leştirenler açısından ise re i k tüye 
kullanma suçu oluştuğundan  Ahmet 

AKSU (Özelleştirme İdaresi Başkan Ve-
kili), Osman İLTER (Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcısı), Sami ÖLME TOP-
RAK (Özelleştirme İdaresi Başkan Yar-
dımcısı), M.Şükrü DO AN (Özelleştir-
me İdaresi Başkan Yardımcısı), İ. Halil 
KIRŞAN (Özelleştirme İdaresi Başkan 
Yardımcısı), Mehmet CENGİ  (Cengiz 
İnşaat A.Ş’ye bağlı Eti Bakır A.Ş Sahi-
bi  Başkanı) ve ortakları haklarında  

Y N A N K.
 Bir hafta içinde, memur suçları sav-

cılığından Mehmet Cengiz hakkında 
Kovuşturmaya Yer Olmadığı  ve özel-

leştirme memurları hakkında da İşleme 
Koymama  kararı çıktı. Bu sürat bu kez 
bizleri de şaşırttı

Bu savcılık, Cumhuriyetin değil, 
AKP’nin savcılığıydı belli ki. Ve mil-
letin, milli değerlerin a na koyan lar 
AKP’li olunca, savcılık da bu tecavüze 
ses çıkarmıyordu. Yazık..

Hadi özelleştirme memurlarını anın-
da kolladınız. Memur suçları savcılığı 
olarak memur olmayan Mehmet Cengiz 
hakkında nasıl karar verebildiniz

Kollayacağız derken yetkinizi aşma-
dınız mı

Açıkça görüleceği üzere, Savcılığın 
bu kararı bir görev suçu kapsamındadır 
aynı zamanda.

Ancak biz, Kuvayimilliye değerle-
rimizin, Kamu mallarımızın böylesine 
peşkeş çekilmesine, vurgun edilmesine 
sessiz kalmayacağız, göz yummayaca-
ğız  

HKP’li avukatları olarak, Savcılığın 
her iki kararına da itiraz ettik ve işleme 
koymama kararı na karşı Danıştay nez-
dinde dava açtık.

Hırsızlar İmparatorluğu’ndan hesap 
soracağız  Davamız Halkın Davasıdır  

. .

Kurtuluş Partili Hukukçular

Kamu değerlerinin peşkeşine dur diyeceğiz!

Peşkeşçilerin peşini 
bırakmayacağız!

Bildiğimiz gibi -  Ara-
lık Yolsuzluk operasyonları 
ile başlayan süreçte Halkın 

Kurtuluş Partisi tüm sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulun-
muş ancak dokunulmazlık zırhı ne-
deni ile etkili soruşturma  prensibi 
ve etkili başvuru hakkı nın ihlal 
edilmesiyle takipsizlik kararları ve-
rilerek dosyalar kapatılmıştı. Bu se-
beplerle önce Anayasa ahkeme
sine ardından A ru a nsan Hak
ları ahkemesine götürdüğümüz 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın 4  ve 4 8 8 
dosyalarında, soruşturma dönemin-
deki dokunulmazlık zırhı sebebiyle 
TBMM’den Yüce divan oylaması 
AKP’nin oylarıyla reddedilen dört 
şüpheli hakkında işlem yapılamadı-
ğından, . .  tarihli . Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimi ile 
birlikte milletvekili dokunulmazlık-
ları düşen AKP’giller’in dört eski 

bakanı Egemen Bağış, Muammer 
Güler, afer Çağlayan, Erdoğan 
Bayraktar hakkında derhal soruş-
turma başlatılması için . .  
tarihinde suç duyurusunda bulun-
muştuk. 

Ancak o suç duyurusuna karşı 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından özetle daha önce bu konu 
ile ilgili verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararları (kesin-
leşmiş olduklarını ileri sürerek) ve 
TBMM’nin Yüce Divana sevk et-
meme kararını göstererek başvuru-
muzun mükerrer başvuru olduğun-
dan bahisle  Ko uşturmaya Yer 
Olmadığına air Karar e şlem
den Kaldırma Kararı  verildi.

Bu karara karşı İstanbul Sulh 
Ceza Hâkimliğine itiraz ettik. İti-
razımızda kararın siyasi olduğunu 
belirterek özetçe şunları ifade ettik

 immet, irtikâp  ve görevi 
kötüye kullanma  suçlamalarındaki 

maddi hakikatin 
araştırılabilirliği 
ortadadır. Doğ-
rudan AKP önde 
gelenlerini ve 
onların yakın-
larını sorumlu-
luk dışı bırakan, 
diğer neviden 
suçluları ve 
olayları araştı-
racak bu ikili 
hukuk  kabul 
edilemez. Söz 
konusu olan, 
milletin, kamu-
nun katrilyonları 
bulan alınteridir, 

emeğidir. Sıfırlanamayan  bunca 
paranın,  hukuk dışı elde edilmiş 
olması, tüm toplumun mağdur edil-
mesidir. Bu suçun mağduru top-
lumdur.

Toplumun bir parçası ve toplu-
mu temsile aday bir parti olarak, 
anılan suçların siyasi gerekçelerle 
soruşturulmayışına ve etkin soruş-
turma prensibinin yok edilmesine 
itiraz ediyor, kovuşturmaya yer ol-
madığına dair kararın ve işlemden 
kaldırma  kararının kaldırılmasıy-
la, şüpheliler hakkında iddianame 
tanzimini ve neticede cezalandırıl-
malarını talep ediyoruz.

Tüm yolsuzlukların, hırsızlıkla-
rın, vurgunların hesabı verilinceye 
kadar mücadelemize devam edece-
ğiz. a amız Halkın a asıdır. 

. .

Halkçı Hukukçular

Ne yapsanız boş: yargılanacaksınız!
Halkç  Hukukçular  KP i  ku ul a l klar  kalka   aka  akk aki 

uç u uru u a karş  k uştur a a r l a a air karar  işl  kal-
r a karar  ril i  Halkç  Hukukçular u karara itira  tti

am  zam  zam...
cuzluk ne zaman

Selam Olsun Bizden nce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

aruk Sur İsmet emir

Sıtkı Şaplak Perihan Güldemir

http://www.hurriyet.com.tr/index/ucretsiz
http://www.hurriyet.com.tr/index/ucretsiz
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K endisini Başbakan sanan ve res-
miyette öyle görünen, gerçekte ise 
şeklen Başbakan olan A. Davu-

toğlu,  Şubat günü El Cezire televizyo-
nunda yayımlanan söyleşisinde, bir soruya 
karşılık şöyle bir cevap veriyor. Daha doğ-
rusu bir itirafta bulunuyor

 ubat alı ünü yayımlanan s y-
leşi sırasında l ezire muhabiri emal 
el ayyal’ın y nelttiği kışkırtıcı soru 
ş yle: ran e usya’nın eylemleriyle 
karşılaştırdığınızda ürkiye e mütte-

klerinin  NA O’nun  uudi Arabis-
tan’ın eylemleri çok ha  kalıyor. ürki-
ye e diğer ülkelerin uriye halkını des-
teklemek üzere müdahil olmaları için ne 
erekiyor?

“ ( …)
“’DAVUTOĞLU’NUN SÖZLERİ TA-

RİHE GEÇECEK NİTELİKTE’
“ İşte Davutoğlu’nun cevabı  Eğer 

Suriye halkına Türk desteği yoksa 
kendilerini nasıl savundular  Halep’i 
savunabilirler miydi  Eğer bugün gerçek 
Suriye ılımlı muhalefeti varsa, bu 
Türkiye’nin sayesindedir. ğer bu ün 
re im ülkenin tüm to raklarını kontrol 
edemiyorsa  ürkiye’nin e diğer bazı 
de letlerin sayesindedir. ğer eçen ha -
ta usya’nın aeş’i hede  almadan el 

i at  Hale  e Azez’e  uçuşla ya -
tığı ağır bombardımana rağmen uriye 
halkı h â lâ  orada e to raklarını sa unu-
yorsa  bizim desteğimiz sayesindedir. u 
desteğe de am edeceğiz.  (Sputnik Hik-
met Durgun; http tr.sputniknews.com
turkiye 4 kadri-gur-
sel-davutoglu-suriye-silah-sevkiyat-itiraf.
html i zz4 S f w)

İtirafa bakın
Eğer bugün rejim ülkenin tüm toprak-

larını kontrol edemiyorsa ,
Ilımlı( ) Suriye muhalefeti varsa ve 

bunlar kendilerini savunuyorlarsa, 
Mart ayıyla birlikte ’inci yılına gire-

cek savaşta 4  bin kişi yaşamını yitirdiy-
se,

Yaralananların sayısı milyonları bul-
duysa,

Suriye nüfusu yüzde  azaldıysa,
Toplamda nüfusun yüzde 4 ’i yaşadığı 

yerlerden ayrılmak zorunda kaldıysa,
.  milyon kişi ülke içinde yer değiş-

tirmek zorunda kaldıysa,
4 milyondan fazla Suriyeli ülke dışına 

çıkıp mülteci durumuna düştüyse,

Suriye’de ortalama yaşam süresi 
’da  iken bu rakam ’te ,4’e 

gerilediyse,
 yıldır süren savaş boyunca Suriye’nin 

toplam ekonomik kaybı ortalama  mil-
yar dolar olduysa,

Tüketici yatları geçen yıl yüzde  
arttıysa,

Yaklaşık ,8 milyon Suriyeli geçim 
kaynağını yitirdiyse,

Çalışma şartları ve ücretler kötüleşip, 
güvenlik kaygıları nedeniyle artık daha az 
kadın çalışıyorsa,

Tüm bunlar kimin sayesinde olmuş A. 
Davutoğluna göre

Türkiye’nin ve diğer bazı devletlerin 
sayesinde

Türkiye tamam da diğer bazı devlet-
ler  hangileri

Başta A  e A  m eryalistleri 
olmak üzere diğer emperyalist devletler-
le; yine başta uudi, Katar ve Ku eyt ve 
kimi diğer uydu devletler

Övünce bak  İnsanlığa bak
Türkiye ne yapmış da varmış bu mu-

hali er ve rejim ülkesini, topraklarını niye 
kontrol edemiyormuş

Türkiye sayesinde
E, işte MİT TIR’ları oportada değil mi
Muz, elma, soğan, sarımsak götürmedi 

bu TIR’lar değil mi Suriyeli cihatçılara
Ya da sadece AKP’giller’in söylediği 

gibi; Türkmen kardeşlerimize  gitmedi 
bu TIR’lardaki silahlar.

Sınırlarımızın delik deşik oluşu oporta-
da değil mi

Binlerce Ortaçağcı, canileşmiş sapık 
cihatçı, dünyanın dört bir tarafından gelip 
bizim sınırlarımızdan girmedi mi Suriye 
topraklarına

En insanlık dışı, Uluslararası Savaş Hu-
kukunu da hiçe sayan katliamlar yapılmadı 
mı Suriye’de

Hangi birini sayalım yapılan katliamla-
rın, zalimliklerin, canavarlıkların, insafsız-
lıkların .. Hangisini sayalım ..

Daha düne kadar kardeş  olduğunuz 
Suriye lideri Beşşar Esad’ı satışınızı mı, 
Suriye Halkını satışınızı mı

Eğer dünyada insancıl bir düzen hü-
küm sürseydi, Uluslararası Hukuk gerçek 
anlamıyla uygulanıyor olsaydı, sadece bu 
sözlerinden ötürü bile A. Davutoğlu ve eki-
bi derdest edilip, çelik bilezikle tanışıp bir 
Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargıla-
nıp ceza yemez miydi

Yerdi ve yiyecekler
Kaçışları yok bundan. Adalet, Halkın 

Adaleti mutlaka yargılayıp işledikleri suç-
lardan ötürü cezalandıracak onları. Bu bir 
gün mutlaka olacak  Kaçışları yok bundan

***
stelik bu ve buna benzer politikaları 

sonucunda bölgemizde düşman 
olmadığımız ülke kalmadı. Irak’tan 
Libya’ya, İran’dan Rusya’ya kadar bütün 
komşularımızla kanlı bıçaklayız. Hem de 
gerçek anlamda...

Ama iktidar, Irak’ta Musul-Kerkük’ü 
alma, Suriye’de Emevi Camii’nde namaz 
kılma hayaliyle sattı bir bir dostlarını. Kal-

madı dostları.
Büyük Reis geçenlerde diyor ki, us-

ya  iki tane ilota  ürkiye ibi bir dos-
tunu kaybederek b yle bir hamleye ir-
di.

Durup düşünmüyor  Demek ki o ülke 
için insanlarının canı değerli. İnsanlarını 
satmıyorlar kısa vadeli çıkarları için, demi-
yor. Diyemiyor.

Niye
Çünkü AKP’giller daha siyaset 

sahnesine çıkarken, Hoca’larını satarak 
çıktılar

Arkasından adeta vatanı pazarlamakla 
mükelle yiz  diyerek vatanı pazarladılar. 
Vb. vb...

Normal, diyelim mi

Diyelim. Çünkü onların sınıf karak-
terleri bunu böyle yapmalarını emrediyor. 
Onlar Antika çağın egemen sınıfı olan Te-
feci-Bezirgân Sermaye Sınıfının politik 
alandaki temsilcileri. Onlar almaktan ve 
satmaktan başka bir şey bilmezler.

Alıp sattıkları mı
Bazen mal, bazen insan, bazen ülke... 

Fark etmez. Yeter ki işlerine öyle gelsin. 
Analarını babalarını bile satarlar AKP’gil-
ler.

***
Son icraatlarından birisi de nedir bu 

ekibin
avallı hale getirdikleri, yerinden 

yurdundan ettikleri masum mültecilerin 
sırtından alçaltıcı pazarlıklar yaparak, 
AB’den para dilenmek. Bunu biz söylemi-
yoruz. Macaristan Başbakanı Victor Oban 
söylüyor.

Yapılan pazarlığın miktarı ne
 milyon Euro.

Niçin bu pazarlık
Sınırı aç, gelen girsin.  Mültecilere 

Açık kapı politikası uygula
A ’den ürkiye’ye sınırı açın’ bas-

kısı
...  ün Hollanda’nın başkenti 

Amsterdam’da to lanan A  dışişleri ba-
kanları  ürkiye’ye uriyelilere y nelik 

açık sınır’ olitikasını uy ulamaya de-
am etme çağrısında bulundu. A ’nin 
ışişleri Komiseri ederica o heri-

ni  to lantıda ışişleri akanı e lüt 
a uşoğlu’na Ankara’nın uluslararası 

s zleşmeler çerçe esinde mültecilere 
y nelik yükümlülüklerini e rüksel’in 
bunun için ürkiye’ye yardım ettiği-
ni hatırlattıklarını s yledi. o herini  

unu ürk me kidaşımız ile konuştuk  
uluslararası korumaya ihtiyacı olanla-
ra yardım etmenin başta yasal olmasa 
bile ahlaki bir sorumluluk olduğunu 
hatırlattık  dedi.  ( http www.hurriyet.
com.tr abden-turkiyeye-siniri-acin-baski-
si-4 444)

Ahlâklılara bak sen
Onlar ki, insanlığın başbelalarıdır. Dün-

yanın en se l, en zalim, en insafsız devlet-
leridir.

Ahlâk gibi yüce erdemler size kaldıysa 
vay insanlığın haline...

İşte sizin ahlâksızlığınıza sadece iki 
güncel örnek.

Birincisi
ığınmacılara Nazi’ ayarı

Nazi d neminde Yahudiler’in iysi-
lerine işlenen yıldızlarla dam alanma-
sına’ benzer bir uy ulamanın  aller’de 
sığınmacılarda kullanıldığı ortaya çıktı. 

erilen kırmızı bileklikleri rünecek 
şekilde’ takmayan mülteciler  beda a ye-
mekten aydalanamıyor.

...
KAP A  A OYAN

irleşik Krallık çişleri akan-
lığı’ndan aldığı ihaleyle sığınmacı-
ların ardi ’teki barınma e iaşe-

sinden sorumlu şirket lears rin-
s eady Homes’tan ya ılan açık-

lamada da uy ulama doğrulandı. 
irket  bilekliklerin  taşıyıcılarının sığın-

macı olduğunu sterecek bir lo o eya 
işaret içermediğini belirterek uy ulama-
yı sa undu. eçen ha ta da İngiltere’nin 
kuzeydoğusundaki iddlesbrou h ka-
sabasında sığınmacıların yerleştirildiği 
e lerin ka ılarının Nazi Almanya’sın-
daki uy ulamaları hatırlatacak şekilde 
kırmızıya boyandığı ortaya çıkmıştı.  
( http www.hurriyet.com.tr siginmacila-
ra-nazi-ayari-4 4 )

İkinci güncel örneğimiz de şu
Almanya ürkiye’yi kızdırmadı
Almanya’da Yeşiller Partisi’nin 

ündeme etirdiği Osmanlı m arator-
luğu’nda yaşanan rmenilere y nelik 

 olaylarını soykırım’ olarak tanın-
masını içeren tekli  zamansız’ olduğu 
erekçesiyle ertelendi.

Yeşiller  hükümete baskı amacıy-
la soykırım ner esini erşembe ünü 
meclis oturumuna etirdi. 

Yeşiller şbaşkanı em zde-
mir koalisyon hükümetini, komisyonlarda 
müzakere edilen ortak öner eyi mülteci 
krizine kurban etme niyetiyle suçladı.

eclis’teki tartışmada koalisyon or-
takları Hıristiyan irlik  e 

osyal emokrat Parti P  temsilcileri 
 olaylarının bir soykırım olduğunu 

sa undu. Ancak ner enin çok zaman-

sız  olduğunu söylediler.  Bunun üzerine 
Yeşiller Eş Başkanı dört şartla hükümetle 
anlaştı. Önerge birlikte hazırlanacak. Çok 
açıkça soykırım denecek. Almanya’nın 
sorumluluğu kabul edilecek. ürkiye 
e rmenistan ilişkilerinin düzeltilmesi 

istenecek.
H K  A A  KA  

ylece koalisyon  art’ta ya ıla-
cak ürkiye A  mülteci krizi zir esi için 
zaman kazandı.

Ortak ner enin büyük bir ihtimal-
le olayların yıld nümü olan  Nisan’da 

eclis’in onayına sunulacağı e kabul 
edileceği tahmin ediliyor.  (Celal Özcan, 
Hürriyet,  Şubat ) 

Şimdi işimizi görelim, mültecilerin 
gelmesini önleyelim, sonra Soykırım  
tezimizi kabul edelim... 

Bu, ahlâksızlık değilse, ahlâksızlık ne
Uzatmayalım bu zalim devletlerin ah-

lâksızlıklarını...
Tekrar konumuza dönersek  Sınırı aç, 

gelen girsin. Sonra
Gelen mültecileri de asla Avrupa’ya 

gönderme, Türkiye’de tut. Ben de sana  
milyon Euro vereyim.

T. Erdoğan ne diyor  Şubat tarihinde 
Kaçak Saray’da muhtarlara ya tığı ko-
nuşmada

...  Ne diyor irleşmiş illetler  
ka ınıza dayananları içeri alın’. en 

ne işe yarıyorsun? O kadar kolaysa şu 
ana kadar rak e uriye olmak üzere 
 milyon insanı e imize biz aldık. iz 

ne aldınız  han i ülke ne aldı?   
 kişinin hesabını ya ıyorsunuz. iz 

 milyon aldık  irleşmiş illetler ola-
rak bize erdiğiniz destek  milyon 
dolar  ya tığımız harcama  milyar do-
lara yaklaştı  bu sadece milli bütçeden. 
Hadi erin desteklerinizi  erdik  eri-
yoruz  ereceğiz.’ Kendileri eliyorlar  

rüyorlar  eziyorlar  h l  lan  ro-
e bilmem ne getir’. Bırakın bu işleri, siz 

dalga mı geçiyorsunuz  (http www.
hurriyet.com.tr cumhurbaskani-erdogan-
dan-teror-ve-multeci-tepkisi-muttefikli-
ge-yakismaz-4 8 )

Bakın nasıl gerçekleri biliyor...
Ve diyor ki  Bırakın bu işleri, siz dalga 

mı geçiyorsunuz
Evet. Dalga geçiyorlar tabi ... Alacağın 

 milyon Euro, şu ana kadar direkt olarak 
harcadığın (bir de dolaylı harcamalar var 
tabi  ki)  milyon TL. Sen söylüyorsun 
bunu. Ve şu an için bu rakamlar. Ve bu in-
sanlar kısa vadede de ülkemizde kalmaya 
ve bu rakamlar da artmaya devam edecek.

Öyle mi
Öyle
Peki bu boş efelenme niye o zaman ..
Geçelim...
Ve AB bastırıyor bu konuda.  Şubat 

tarihli gazete haberlerine göre
ki ha ta süre

Almanya çişleri akanı homas de 
aiziere  sığınmacı akınına karşı ürki-

ye ile ortaklaşa alınan nlemlerin etkili 
olu  olmadığının anlaşılması için iki ha -
talık süre kaldığını s yledi.  (Hürriyet, 

 Şubat )
Ve bir de utanmadan tehdit ediyor, eğer 

benim emrettiğim önlemleri almaz da mül-
teci akınını durdurmazsan sana para yok, 
diyor

AKP’giller de susuyor, bir şey diyemi-
yor boşa efelenmekten başka...

***
Ve bu politikaların sonucu olarak Tür-

kiye ekonomisi her geçen gün bir bataklığa 
doğru gidiyor. Ekonomi sürekli olarak kan 
kaybediyor. Dünyanın en kırılgan ekono-
misi olmuş durumdayız. En asyon resmi 
olarak yüzde ’larda gerçekte ise yüzde 

- ’larda. İhracat geçen yıla göre nere-
deyse yüzde  dolayında düşmüş durum-
da. Ocak  ihracatı ise geçen yılın Ocak 
ayına göre yüzde  düşmüş durumda. Ve 
hızla da düşmeye devam edecek. İşsizlik 
resmi olarak yüzde ’larda, gerçekte ise 
en az yüzde -4  civarında. niversite 
mezunu genç işsiz oranı resmi rakamlara 
göre yüzde , gerçekte -4 ’larda. Dolar 
ve Avro almış başını gidiyor. Turizm sek-
törü kan ağlıyor. Oteller bomboş. Rezer-
vasyonlar bıçakla kesilmiş gibi. Yani eko-
nominin hal-i pür melali hiç iç açıcı değil. 
Neredesinden, hangi sektöründen alırsanız 
alın elle tutulur durumda değil.

Haa, otomobil üretimi ve ihracatı art-
mış. Peki kim bunların sahipleri

Yabancı Parababaları. Yabancı çokulus-
lu tekeller...

Malı satılan onlar, kârı alıp götüren 
onlar... Sömürülen, zulme uğrayan işçiler, 
halk, halkımız.

Ama ne gam AKP’giller için...
İktidardalar ve onun nimetlerini 

sürmeye devam ediyorlar ya.
Nereye kadar ..
Ve bakın, Hayyam yüzyıllar öncesin-

den size nasıl sesleniyor

nsan yiyeceksiz  iyeceksiz edemez
unlar için didinmene bir şey den-

mez
Ondan tesi ha olmuş  ha olmamış

u üzelim mrünü satmaya değ-
mez.

Anlarlar mı dersiniz Hayyam’ı
Asla anlamazlar. Onlar artık bir başka 

dünyanın yaratıkları. Erbakan Hoca’larının 
deyişiyle  yaptıkları yapacaklarının temi-
natıdır  onların. Başkaca bir şey değil q

AKP’giller’i Allah söyletiyor ya da 
intak-ı hak işte budur

Eğer dünyada insancıl bir düzen hüküm sürseydi, luslararası Hukuk gerçek anlamıyla 
uygulanıyor olsaydı, sadece bu sözlerinden ötürü bile A. avutoğlu ve ekibi derdest edilip, 
çelik bilezikle tanışıp bir luslararası eza Mahkemesinde yargılanıp ceza yemez miydi

erdi ve yiyecekler
Kaçışları yok bundan. Adalet, Halkın Adaleti mutlaka yargılayıp işledikleri suçlardan 

ötürü cezalandıracak onları. Bu bir gün mutlaka olacak  Kaçışları yok bundan
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Karanlık ünlerden eçiyoruz
lkemiz Ortadoğu bataklığının bir 

parçası oldu artık
AB-D Emperyalizminin BOP’u (Bü-

yük Ortadoğu Projesi) hızla uygulanıyor
Suriyeleştik
Patlamalar, ölümler, doğa katliamla-

rı, vurgunlar, talanlar, tecavüzler, kadına 
yönelik şiddet, sahillere vuran bebeler 
sürekli gündemde.

lkemizde gün geçmiyor ki kadına 
yönelik şiddet, cinayet ve baskı yaşan-
masın  Özellikle de Ortaçağcı ericiler 
tara ından yeni bir kadını yok sayma 
açıklaması ya ılmasın

AKP’giller kadını ikinci sınıf vatandaş 
olarak erkekten eksik olarak görmekte ve 
kadının özgürlüğüne izin vermemektedir. 
AKP’giller’in 4 yıldır ülkemizi getirdiği 
nokta tüyler ürperticidir.

AKP’giller, emperyalizme uşaklıkta 
sınır tanımamış, Ilımlı İslam  adı altında 
laikliğin kırıntısının dahi kalmaması için 
şeriat özlemini her fırsatta haykırmıştır. 
Bu haykırışları gün geçmiyor ki Diyane-
tin yeni bir fetvası, sözde din adamlarının 
yeni bir açıklaması şeklinde olmasın. Çı-
kardıkları yasalar ve kanunlarla da yine 
kadınlara olan tahammülsüzlüklerini aleni 
bir şekilde görmek mümkün.

Şöyle kısaca bir hatırlayalım yaptıkları 
değişimleri ve söylemlerini

Kadının adına dahi tahammül edilme-
diğinden, Kadın ve Aileden Sorumlu Dev-
let Bakanlığının adı değiştirildi; Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu.

Kadınların mahremine kadar girerek 
kürtaj yasağı, tecavüzcüsüyle evlenme, üç 
çocuk isteme gibi tasarıları hayata geçir-
meye çalıştılar. Gün geçmiyor ki ülkeyi 

ortaçağ karanlığına götüren tasarılar, ya-
salar çıkarılmasın.

Kadına şiddet abartılıyor  en 
zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyo-
rum  Kürta ı cinayet olarak rü-
yorum  aşbakan sensin ister asar 
ister kesersin   Nisan’da koltuğunu 
bıraktığı küçük çocuğa hitaben) (Recep 
Tayyip Erdoğan)  Kadınlar iş aradığı 
için işsizlik yüksek  (Maliye Bakanı) 

iz kadınların asıl re i kocalarımızı 
mutlu etmektir  ok eşlilik yasal ol-
sun  (Belediye Aile Danışmanı)

Gördüğümüz gibi kullandıkları dil cin-
siyetçi ve Ortaçağcıdır.

En akıl almaz korkunç sapıkça olan 
söylemlerinden biri ise urkan ak ı 

aşkanı Al arslan Kuytul’un Annen 
de olsa diz ka ağının üstü tahrik eder -
dir.

Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın 
 yaşında bir kız çocuğu,  yaşında 

erkek çocuğu ile veya  yaşında bir erkek 
çocuğu,  yaşında bir kız ile nik hlana-
bilir. Nik hlanmalarında sakınca yok-
tur. lilik için bir yaş s z konusu de-
ğildir.  yaşında   yaşında   yaşında 
nik ha en el bir durum yoktur  sözleri 
de bunların örneğidir.

lkemizde kadına yönelik şiddeti 
caydıracak hiçbir yaptırım olmadığı gibi 
kadın katliamlarına göz yumulmakta, ör-
neğin tecavüze uğrayan kadın için kadı-
nın o saatte e orada ne işi ardı  gibi 
söylemlerle durum 
normalleştirilmektedir 
maalesef.

 yılında  
kadınımız cinaye-
te kurban edilmiştir. 

’nın ilk ayında 
bile 4  cinayet daha 
eklenmiştir bu sayıya. 
Türkiye’de ortalama 
her gün  kadın sev-
gilileri, eşleri ya da 
tanıdıkları tarafından 
öldürülüyor, tecavüze 
uğruyor; boşanmak 
isteyen kadınlar ise 
şiddet mağduru olu-
yor. Halkın Kurtuluş 
Partisi programında Kadının sosyal açı-
dan ezilmişliğini ırsat bilen  s mürücü  

ur uncu  yani alınteriyle ara kazan-
mayan her türden ahlâ k anlayışından 
uzak sermaye sını ından erkekler  ka-
dını cinsel ze klerini doyuracak ob e 
olarak rmekte e kullanmaktadır. rz 
suçunun cezası idamdır.

İşte böyle bir zamanda 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.

8  M art D ü n ya E m ek ç i 
Kadınlar Gününü diğer 

günlerden ayıran nedir
8  yılının 8 Mart’ı tarihi öneme sa-

hiptir. ABD’de -  saat çalıştırılan do-
kuma işçisi kadınlar; eşit işe eşit ücret , 
insanca bir yaşam ve 8 saatlik işgünü 

talebi  ile greve giderler. Dokuma işçisi 
kadınların bu grevleri, kanlı zalim ABD 
Parababaları tarafından kanla bastırılır ve 

 dokuma işçisi kadın yakılarak katle-
dilir.

 yılında ’inci Enternasyonal’e 
bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
toplantısında, Clara etkin’in önerisiyle, 
bu yiğit dokuma işçisi kadınların anısına 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ola-
rak kabul edilmiştir. Aradan  yıl geç-
mesine rağmen mücadelemiz aynı kararlı-
lık ve azimle devam etmektedir.

8 Mart özü itibariyle kızıl bir gündür ve 
kızıl kalacaktır. Dokuma işçisi kadınların 
mücadelesiyle tarihe geçmiş bir gündür. 
Parababaları bu günü sıradanlaştırmak, 
içini boşaltmak, anlamsız bir gün yapmak 
için  Aralık  tarihinde Birleşmiş 
Milletler Kararıyla; bugünü, Emekçi keli-
mesini kullanmadan 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü  olarak ilan etmişlerdir.

Parababaları 8 Mart’ın içini böyle bo-
şaltırken Feminizm gibi kadın sorununu, 
erkek ve kadın arasındaki bir sorunmuş 

gibi gösteren burjuva anlayışlar da vardır. 
Oysa kadın sorunu sınıfsal bir sorundur. 
Nitekim burjuva sınıfına mensup kadınlar 
kendi hemcinslerini sömürmekten çekin-
mezler hiçbir zaman. Örneğin kadın ve 
çocukların katledilmesine ses çıkarmayan 
Merkel de (Almanya Başbakanı) bir ka-
dındır. Kadın olmaları bir şey değiştirmez.

Günümüzde kadını çifte sömürüye 
(hem cinsel, hem de sınıfsal) uğratan, iş-

sizliği,  pahalılığı yaratan Finans-Kapi-
tal Tefeci-Bezirgân Sınıfının, yani halkı-
mızın deyimi ile Parababalarının sömürü 
ve soygun düzenidir. Bunlara karşı vere-
ceğimiz mücadele erkeklerle beraber ve-
receğimiz sınıfsal mücadeledir. Bu neden-
le bir burjuva akımı olan Feminizm kadın 
sorununu çözemez.  Kadın Sorunu’nda 
erkeği düşman görmek göstermek sorunu 
çarpıtmaktır. Sorunun özünü kavrayama-
maktır.

Oysa  art s mürüye  em eryalist 
sa aşlara  Ortaçağcı ericiliğe  şo eniz-
me  işsizliğe e ahalılığa karşı mücadele 
günüdür. Kadının kurtuluşu İşçi Sınıfının 
kurtuluşundan bağımsız değildir

Kadın insanlık tarihi boyunca he  ezi-
len e s mürülen cinsiyet miydi?
Hayır
Bir milyon yedi yüz bin yıl önce in-

sanlığa geçişte, insan soyunun ortaya çık-
masında; dişi cinsiyet başrolü oynamıştır. 
Soy, kadın üzerinden geliştiği için kadın, 
önderdi, saygı duyulandı. Kadın on bin yıl  
öncesine kadar insanlığa önderlik etmiştir.

Bu önderliğini de hiçbir zaman karşı 
cinsiyet olan erkeği sömürmek için kul-
lanmadı, kullanamazdı da. Çünkü bu Ana-
cıl Düzenin hâkim olduğu İlkel Komünal 
Toplumun doğasına aykırıydı. Çünkü in-
sanlığın bu aşamasında sömürü diye bir 
olgu yoktu. aten kadının sömürülmesi 
Orta Barbarlık konağında erkeğin sürü 
üzerinde özel mülkiyeti ile kadının altedi-
lişi sonucu başlar. Sını ı topluma geçişle 
birlikte bu sömürü katmerlenir.

Kapitalist sistemde kadın çifte 
sömürüye tabi tutulmaya başlamıştır. Biz 
emekçi kadınlar olarak biliyoruz ki kadı-
nın sömürülmesinin nedeni; bizleri açlığa, 
yoksulluğa, işsizliğe ve pahalılık cehenne-
mine, emperyalist savaşlara mahkum eden 
ABD-AB Emperyalistleri ve onların işbir-
likçileri AKP’gillerdir.

Peki çalışma hayatındaki 
kadının yeri nedir

Kadınlarda işsizlik DİSK-AR raporuna 
göre  4.4’tür (Ocak ). İşsiz kadın-

ların sayısı  Ocak ayından 
itibaren 4  bin kişi daha arttı. 
Sözde kadın istihdamı için yeni 
tasarı çıkarıyorlar. Bu tasarı 
ile kadın iş hayatından ihraç 
edilmek istenmektedir. Kadın-
lara esnek çalışma saatleri ve 
süresiz izinler tanınmaktadır. 
Bu durum dahi kadın ile er-
keği eşit kılmamaktadır. Ka-
dınlara kreş yardımı , doğum 
izninde artış , annelere kısmi 
çalışma-tam maaş  diyerek 
göz boyanmaktadır. Ortaçağ-
cıların hede , kadını çalışma 
hayatından uzaklaştırmaktır. 
Kafalarındaki asıl düşünce ise  
kadınla erkeğin birlikte çalış-

ması caiz değildir’. Parababaları düzeninde 
kadın çifte sömürüye uğrar. Bu nedenle işçi 
kadın ve tüm emekçi kadınlar sömürüye 
zulme karşı mücadele etmeli ve örgütlen-
melidir.

 Bu sorunun çözümü Halkın Kurtuluş 
Partisi Pro ramında şöyle konur

u insanlık dışı duruma son er-
menin ilk adımı  Kadının sosyal haya-

tın her alanında en akti  biçimde rol 
almasını sağlamaktır. Kadın  ekonomik 
hayatta da  siyasi e entelektüel hayat-
ta da erkeğe eşdeğer bir re  alacaktır. 

konomik hayatta erkeğin h kimiyetine 
son erilecektir. Kadınla erkek eşitlene-
cektir.

u insanlık dışı duruma son erme-
nin ilk adımı kadının sosyal hayatın her 
alanında en akti  biçimde rol almasını 
sağlamaktır. Kadın ekonomik hayatta 
da siyasi e entelektüel hayatta da erke-
ğe eş değer bir re  alacaktır. kono-
mik hayatta erkeğin hakimiyetine son 
erilecektir. Kadınla erkek eşitlenecek-

tir.
Ka italist sistem içerisinde s mürü-

len  hor rülen  ikinci sını  cinsiyet mu-
amelesi ren biz kadınlar bu saldırılar 
karşısında ne ya malıyız?

Peki o zaman Kapitalist sistem içeri-

sinde sömürülen, hor görülen, ikinci sınıf 
cinsiyet muamelesi gören biz kadınlar bu 
saldırılar karşısında ne yapmalıyız

Emekçi Halklarımızın böylesine acı 
içinde olduğu bu günlerde yaşamın yarısı 
olan biz kadınları her zamankinden daha 
çok mücadele bekliyor. Ya sokağa yalnız 
çıkamayacak, çalışma hayatından çekile-
cek, kız çocuklarımızı okutamayacak ve 
köleleşeceğiz ya da 8 Mart’ı bize armağan 
eden NewYork’lu kadın tekstil işçileri gibi, 
Antiemperyalist I. Kurtuluş Savaşımızdaki 
gibi, Gezi Direnişimizdeki, Artvin Ceratte-
pe’deki yiğit kadınlarımız gibi kanımızın 
son damlasına kadar mücadele edeceğiz.

Yolumuz Clara etkin’lerin, Rosa 
Lüksemburg’ların, Birinci Kuvayimilli-
ye’deki Kara Fatma’ların, Kurupskaya’la-
rın yoludur

Kadın erkek el ele örgütlenerek İkinci 
Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıraca-
ğız

Demokratik Halk İktidarını kurup öz-
gür eşit kardeşçe yaşayacağımız düzeni 
kuracağız

Buna inancımız tamdır

ün Halkın Kurtuluş Partisi 
a arında r ütlenme e ücadele 
ünüdür

elam Olsun  art’ı Yaratanlara
elam Olsun  art’ı züne y un 

Yaşatanlara

Kurtuluş Partili Kadınlar

Kadına yönelik şiddete  Ortaçağcı gericiliğe ve
Emperyalizme karşı emekçi kadınlar direniyor!

KP ill r  r ali  uşakl kta r ta a ş  l l  la  a  alt a 
laikli i  k r t  a i kal a a  içi  ş riat l i i r r atta a k r şt r  
u a k r şlar   ç i r ki i a ti  i ir t a   i  a a lar  

i ir aç kla a  ş kli  l a  kar klar  a alar  ka u larla a i  
ka lara la  ta a l l kl ri i al i ir ş kil  r k k

Parababaları düzeninin sürgit devam 
etmesi için yapılması gerekenlerden 
biri Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın 

söylediği gibi, halkın kafadan silahsızlan-
dırılmasıdır.. Egemenlerin bu işi yaparken 
kullandıkları araç dema o idir.

Demagojiyi, Türk Dil Kurumu; a  
cambazlığı diye açıklamış. ikipedi’de 
demagojinin köken olarak, Yunanca’da 
Demos (Halk), agagos (Liderlik yapmak) 
sözcüklerinden türetildiği belirtiliyor. 

Halkın isteklerine  n yar ılarına e 
korkularına dayalı olarak ya ılan siya-
set e destek arayışıdır  diye açıklanıyor.

Yani önce halkta bir korku ve önyar-
gılar oluşturacaksın sonra yürüyüp gide-
ceksin. lkemizde yıllardır yapılan din 
elden idiyor  edebiyatı buna temel ör-
neklerden birisidir. Din bir yere gitmez 
ama böyle söylenerek laiklik elden gider. 
Bugün AKP’giller’in iktidarı bu temel de-
magoji üzerinden sürdürülür.

Bu iktidar dönemindeki vurgunculuk, 
soygunculuk önceki iktidarların hiçbirisin-
de bu kadar yapılmadı. Tüm halkın ortak 
malı olan TEKEL, SEK, Sümerbank, Eti-
bank, Telekom, Tüpraş yerli ve yabancı 
Parababalarına yok pahasına satıldı, peş-
keş çekildi. Limanlarımız yine aynı şekilde 
özelleştirildi. Yani tüyü yetmemiş yetimin 
hakkı bu iktidar zamanında yenmiş oldu. 
Halkımız örgütlü olmadığı için bu soyguna 
karşı çıkamaz.

Bazen şöyle diyenler de 
olur; bu adamlar yiyorlar 
ama aynı zamanda çalı-
şıyorlar  solcular bu ülke 
için bir şey ya madı .

Bu söz de demagojinin 
dik alasıdır. Oysa bu ülkede 
en hızlı kalkınma Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında yaşanır. 
Ekonominin temel taşları bu 
yıllarda yapılanır ve o yıllar-
daki en büyük destekçimiz 
Sovyetler Birliği’dir.  Bu 
yıllarda kalkınmanın temel 

dayanağı olan eğitim-öğretim alanında bü-
yük atılımlar yapılır. Yine  Mayıs  
Politik Devrimi sonrasında ( - ) 
hızlı bir kalkınma süreci yaşanır. Bu dö-
nem İşçi Sınıfının Toplu Pazarlık ve Grev 
hakkını kullandığı bir dönemdir. Parababa-
ları bu dönemde İşçi Sınıfının daha kolay 
kullanabildiği grev hakkı için, ekonomik 
büyümeyi olumsuz etkiliyor diye bir de-
magojiyi topluma pompalarlar. Tefeci-Be-
zirgân devşirmesi yeni Parababaları ise 

daha da ileri giderek fabrikasında 
çalıştırdığı işçinin ekmeğini ken-
disinin verdiğini, bunu da Allah 
rızası için yaptığını söyler. Oysa 

aslında bir işçinin işgücü yok ise işveren 
bir hiçtir. Yani gerçek olan, işçinin işgücü 
sayesinde işverenin cebine para girmesidir. 

Başka bir demagoji de; bölgemizde 
nasıl olursa olsun barış istiyoruz  dema-

gojisidir. lkemiz OP üyük Ortadoğu 
Pro esi  çerçevesinde, Irak ve Suriye gibi 
parçalanmak istenirken, Kürt Sorunu’nun 
da bu düzlemde, halklarımızı birbirine düş-
man edilerek çözülmesi planı yapılırken 
sahte bir barış söylemi sürüp gidiyor. Sahte 
bir Barış sürecinin ardından geçen Haziran 
ayından beri yaşadıklarımız ortada. Bölge-
mizi kan gölü haline getiren, AB-D Em-
peryalistlerine tek laf edemeyen bu Sahte 
Solcular, ağızlarından barış  sözcüğünü 
düşürmüyorlar. arış  ama nasıl bir ba-
rış?  sorusuna cevapları yok. Çünkü ya-
pılmak istenen Pa Americana  denen, 
Amerikan barışıdır. Dünyanın hiçbir yerine 
barış ve huzur götürmeyip, kan gözyaşı ve 
acı götüren bu haydut devlet, bölgemizde 
de aynısını yapıyor. Bugüne kadar yaptık-
ları da yapacaklarının teminatıdır. 

Biz devrimciler bu demagojilerle mü-
cadele etmek, halkımızı bu demagojilerin 
zararlı etkilerinden korumak zorundayız. 
Bu korunmayı da en iyi şekilde hayatın her 
alanında, halkımızı partimiz Halkın Kur-
tuluş Partisi’nde örgütleyerek yapabiliriz. 
Başka yolu yok

Kurtuluş Partili
B ir Kam u  E m ek ç isi

Demago iyle mücadele etmek

HKP, Artvin Cerattepe’deki doğa 
katliamına karşı günlerdir çetin 
bir direniş sergileyen Artvin 

halkının sesine İzmir’den ses kattı. 
AKP’giller’in doğa ve halk düşman-

lığını teşhir etmek, Artvin halkının şanlı 
direnişini selamlamak için  Şubat Pa-
zar günü Karşıyaka Çarşı’da bir yürü-
yüş gerçekleştirildi. Karşıyaka İ BAN 
önünde saat 8. ’da toplanan HKP 
İzmir İl Örgütü, Çarşı boyunca yürüye-
rek Çarşı girişinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. İzmir halkının da katılı-
mıyla gerçekleşen coşkulu yürüyüşte 

eratte e eçilmez  Art in Halkı 
Yenilmez  ezi’nin Ateşi Art in’de 
Yanıyor  Art in Halkı Yalnız eğil-
dir  sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından basın açıklama-
sı yapan HKP İzmir İl Başkanı ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, 

Artvin halkının yıllardır maden şirket-
lerine karşı mücadele yürüttüğünü, son 

dönemde de milletin a  koya-
cağız  sözüyle gündeme gelen 
Mehmet Cengiz’e ait Cengiz 
Holding tarafından altın ve ba-
kır madeni yapılmak istendiğini 
dile getirdi. Artvin’de serma-
yesiyle, yargısıyla, kolluk gü-
cüyle AKP’nin büyük bir zulmü 
olduğunu belirten Çolak iz 

eratte e direnişinin  Art in 
halkının mücadelesinin başa-

rıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. 
as  edilen doğal alanlardan bu iş-

alcilerin tek tek temizleneceğine e 
ur uncuların talancı sermayedarla-

rın eldikleri ibi nderileceklerine 
inanıyoruz. Horonun  halayın omuz 
omuza direnişi zalimlerin iktidarını 
yıkacak  eninde sonunda kazanan di-
renen halklar olacak.  dedi.

Açıklama sırasında sık sık u aha 
aşlan ıç ücadeleye e am  Her 

Yer Art in Her Yer ireniş  r üt-
süz Halk K le Halktır  r ütlü Halk 
Yenilmez  sloganları atıldı. Basın açık-
lamasının ardından eylem sloganlarla 
sona erdi.

İzmir’den Kurtuluş Partililer

Halkın Kurtuluş Partisi’nden 
Artvin Halkına destek
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Y ukarıdaki fotoğrafı hatırlıyor 
musunuz  Fotoğraftaki G h u -
lam. Küçük bir Afgan kız ço-

cuğu. Ama onun başka bir unvanı daha 
var. Henüz  yaşında bir gelin  Fo-
toğrafta Ghulam oturmuş, kendinden 
en az 4  yaş büyük olan kocası Mu-
hammed’le düğünlerine gelen davet-
lileri selamlıyor. Bir aralar küçük kız 
öğretmen olmayı hayal etmiş. Ama ne 
yazık ki şu an bir adamın üçüncü eşi.

Küçük bir detay verelim. Bu fo-
toğraf ABD’li serbest fotoğrafçı te -
hanie inclair tarafından çekilmişti. 
Amaç Afganistan’daki çocuk gelinle-
rin dramını gözler önüne sermekti. Ay-
rıca fotoğraf N   Yılının 

otoğra ı  yarışmasında da birinci 
olmuştu. Bizdeki bazı gazetelerin de 
arka ve iç sayfalarında haber olmuştu.

Fotoğrafta Ghulam’ın gözlerindeki 
acı ve dramı okuyabiliyor musunuz

Size ikinci bir fotoğraf daha göste-
relim.

Aşağıdaki fotoğrafta ise  yaşın-
daki uşen Kasım ve  yaşındaki 
kocası Said Mohammed’i görüyoruz. 
Küçük kız ’de evlendirilmiş ve 
kocasının ilk eşi, 4 oğulları ve  kızları 
ile birlikte yaşıyor.

Küçük kızın utancını fark ettiniz 

mi  Ya yanındaki adamın duygusu ne 
sizce

Bizce insansı bir duygu değildir.
Verdiğimiz iki örnek dışımızdan, 

farklı ülkelerdendi. Şimdi de ülkemi-
zin farklı şehirlerinde farklı yaşanmış-
lıklara tanıklık edelim.

 yaşında evlendim. Korkunç bir 
şey; tanımı yok. Büyük bir ailenin içi-
ne giriyorsun, nasıl davranacağını bil-
miyorsun. Kız istendiği zaman derler 
ki Yaşı küçük olsun eğitelim.  Mesela 
ben erkeklerin önünde ayağa kalkıldı-
ğını bilmiyordum. Bilmediğim için ilk 
tokadımı yedim.  yaşımda oğlumu 
kucağıma aldım.  yaşındayım, eşim 
vefat etti. (T. - Diyarbakır)

  yaşında Gaziantep’e gelin 
gittim. Fırına giderken çocuklar beni 
kovalarlardı. Küçük gelin  diye ba-
ğırırlardı. Elimle çamaşır yıkardım. 
Kaynanam beni döverdi. Kaynım ben 

ekmek yaparken karnıma bıçak soktu. 
Sonra kapıyı üstüme kilitleyip çıktı. 
Kayınbabam ata bindirip hastaneye 
götürdü. Bana sorular sordular. Nasıl 
oldu  dediler. Kış kabağı keserken 
oldu  dedim. Mahkemeye gönderdiler. 
Savcı ve hâkim bana sordular, istekli 
mi evlendin yoksa zorla mı evlendin  
İki kolumu mühürlediler. Diyarbakır 
heyetine gittik yaşımı büyütmek için, 
yoksa kocam hapse girecekti. Sonra 
eve döndük. Daha yaram iyileşmeden 
işe başladım. ( . E. - Mersin)

 Babam beni  yaşında gelin etti. 
Kocam  yaşındaydı. Hiç görmemiş-
tim onu. Beni götürdüler, Bu kocan  
dediler. Tanımam etmem.  sene onun 
yanında kaldım. Vay olmaz olaydı, acı 
çok. (D. - Nevşehir) (Gazeteler)

 4 yılında Türkiye’de bölgele-
re göre evlenen çocuklar incelendiğin-
de de İstanbul’da  bin 8  kız,  
erkek, Batı Marmara’da bin  kız, 

 erkek, Ege’de  bin  kız,  
erkek, Doğu Marmara’da bin 8  kız, 

 erkek, Batı Anadolu  bin 8 4 kız, 
 erkek, Akdeniz’de  bin  kız, 

4  erkek, Orta Anadolu’da  bin 4  
kız,  erkek, Batı Karadeniz’de  bin 
4  kız,  erkek, Doğu Karadeniz’de 

 kız, 4  erkek, Kuzey Anadolu’da 

bin 8 kız,  erkek, Orta Anadolu’da 
 bin  kız, 4  erkek, Güneydoğu 

Anadolu’da  bin 84 kız, 8 erkek 
çocuğun evlendiği belirlenmiş.

Özetçe 4 yılında Türkiye’de 
bölgelere göre evlenen çocuklar or-
talamasında, en yüksek oranın  bin 
84 kız, 8 erkek çocuğu ile Güney 

Anadolu’da gerçekleştiğini ve kız ço-
cuğu evliliklerinde en düşük oranın ise 
Doğu Karadeniz’de olduğunu görüyo-
ruz.(T İK resmi internet sitesi)

Çocuk gelinler meselesine geçme-
den önce gelin çocuğun kavramsal ta-
nımını yapalım.

Bu tanıma göre çocukluk, erken re-
şit olma durumu dışında on sekiz yaşı-
na kadar devam etmektedir. Biraz daha 
ayrıntılayalım. Bütün psikologlar, sos-
yologlar, eğitimciler ve az çok bilimle 
uğraşan insan şu yalın gerçeği bilir

Bir bireyin kendi kendine karar ve-

rebilmesi, sorumluluk 
üstlenebilmesi, soyut ve 
analitik düşünceye sahip 
olması ancak bedensel, 
ruhsal ve zihinsel ola-
rak belirli bir olgunluğa 
ulaşmasıyla mümkün-
dür. Bu da bireyin zyo-
lojik olarak gelişimi açı-
sından 8 yaşına karşılık 
gelmekte. Dolayısıyla 
8 yaşın altındaki birey-

ler çocuk  olarak kabul 
edilmekte ve 8 yaşın 
altında gerçekleşen evli-
likler de erken evlilik  
şeklinde tanımlanmakta-
dır. Bu tanımdan da an-
laşılacağı üzere mesele 
ergen olma ya da olma-
ma ile bağlantılıdır.

İşte konumuz olan 
çocuk gelinler de böyle 
bir çıkmazın içinde kal-

mıştır. Kendilerinin rızası alınmadan 
çoğu zaman zorla, kendilerinden yaşça 
büyük kişilerle evlendirilen bu kız ço-
cukları zyolojik olarak 8 yaş altında 
ergen olsa dahi sizce bu çocuklar yu-
karıda saydığımız kriterleri ne kadar 
taşıyorlardır

Evlilik denen olay bir seçim mese-
lesidir; her iki tarafın da rızasının ol-
ması şarttır. Ne yazık ki çocuk gelinler 
meselesinde bu çocuklara seçim hakkı 
tanınmayarak gencecik bedenler köle-
leştirilmektedir.

Erken yaşta zorla yaptırılan bu evli-
likler aynı zamanda;

 Büyük bir insan hakkı ihlali,
 Cinsiyete dayalı özellikle kız ço-

cuklarına yönelik bir çeşit şiddet,
 Bedenlerin bir cinsel meta gibi sö-

mürülmesi,
 Duygusal ve zyolojik ihmal ve 

istismar,
 Çocukların, çocukluklarının ve 

özgürlüklerinin ellerinden alınması,
 Ve son olarak da içinde bulundu-

ğumuz kanserleşmiş düzenin ne kadar 
insan düşmanı olduğunun kanıtıdır.

eselenin diğer bir boyutu da şudur
Her yıl binlerce kız çocuğu, henüz 

büyümeye fırsat bulamadan evlendi-
riliyor. Araştırmalar, eğer önlem alın-
mazsa, dünya genelinde,  yılına 
kadar  milyon kız çocuğun gelin  
olacağını gösteriyor. Türkiye’de ise her 
üç kadından biri çocuk yaşta evlendi-
riliyor. Küçük yaşta evlenmek evlendi-
rilmek kız çocuklar için geri dönülmesi 
mümkün olmayan bir süreci başlatıyor. 
Eğitim yaşamları son buluyor, sağlık 
sorunları baş gösteriyor, çoğu gebelik-
lerde ya kendisinin ya da bebeğin yaşa-
mı tehlikeye giriyor, şiddete maruz kal-
ma riski artıyor, kendi haklarını talep 
etme ve kullanma becerileri azalıyor, 
ömür boyu yoksulluğa mahk m bırakı-
lıyorlar. Kısacası hem insanlıklarından 
hem de çocukluklarından mahrum bı-
rakılıyorlar.

Sorunun nedenleri arasında eğitim 
kalitesinin düşüklüğü ve yetersizliği, 
otoriter ataerkil yapının halen devam 
edişi, dinsel faktörler, töre  olarak ni-
telendirilen katı gelenekler ve toplum-
sal değerler, toplumdaki feodal kalıntı-

lar, mülkiyet sorunu (miras başkasına 
gitmesin diye zorla yaptırılan evlilik-
ler), işsizlik ve yoksulluk gibi birtakım 
nedenler sayılabilir. Bunlar klasik ne-
denlerdir. Fakat yukarıda da dediğimiz 
gibi asıl sorun bu kokuşmuş, kangren-
leşmiş düzendedir.

Netçe yineleyelim. Çocuk gelinler 
dramının asıl nedeni; insanı insanlıktan 
çıkaran, onu bir meta gibi görüp iliğine 
kadar sömüren Parababaları düzeni ve 
onun yedeğine aldığı dini gerekçelerle 
sosladığı, geleneksel ve ataerkil kültü-
rel kodlarla şekil verdiği toplum düze-
nidir. İşte bu tür toplumlarda erken ev-
lilikler ve dolayısıyla da çocuk gelinler 
bir sorun olarak ele alınmamakta, ak-
sine meşrulaştırılmakta ve normalleşti-
rilmektedir.

Bu durum tam da bizim ülkemizde 
yaşanmaktadır. Vereceğimiz örnekler 
her şeyi anlatacaktır.

  yaşındaki bir kız  yaşın-
daki bir adamla e lenebilir. ini-
mizce bu caizdir. slam’da yaş sınırı 
yoktur. Ama laik hukuk buna izin 
ermiyor. ürkiye’ye şeriat elmeli. 
eriat elirse çok eşlilik yasağı e yaş 

sınırı kalkar. çki e uhuş yasakla-
nır.

Bu sözleri sarf eden kişi AKP’li bir 

belediyede evlilik danışmanlığı yapan 
Sibel resin’dir.

 İkinci örneğimiz Mersin’den. Ha-
tırlanacağı gibi  Ocak  tarihli 
gazetelerde de çıktı bu haber. Mersin 
İl Müftülüğü’nün Annemle inimi 

ğreniyorum  projesi kapsamında 
anneler Kur’an’ı Kerim öğrenirken, 
camilerde kreş ortamına dönüştürülen 
sını arda ise yaşları 4-  arasında de-
ğişen çocuklara dini eğitim verilmek-
tedir. Eğitim sonunda Kur’an’ı Kerimi 
iyi okuduğuna karar verilen kız çocuk-
larına gelinlik, erkek çocuklarına da 
fes giydirilerek mezuniyet töreni dü-
zenlenmişti. (abc internet gazetesi)

Pedagojik olarak bu işin izah edilir 
bir yanı olamaz. O küçücük beyinlerde 
küçük yaşta evlenilebilir algısı oluştu-
rulmaktadır. Bu şekilde çocuklar hem 
dini yönden hem de psikolojik yönden 
istismar edilmektedir.

Eğitim sayesinde 
kız çocuklarının kü-
çük yaşta evlenmele-
rinin önüne az da olsa 
geçilebilir. Ne yazık ki 
getirilen 4 4 4 eği-
tim sistemi ile çocuk 
gelinlerin yolu açıl-
mıştır. Özellikle açık 
liselerin de varlığı 
bunu hızlandırmıştır. 
Kız öğrencilerin ör-
gün eğitimden kopu-
şu artış göstermiştir. 
Öğrenci Veli Derneği 
(Veli-Der) tarafından 
hazırlanan -  
eğitim raporunda, 
kız öğrencilerin oku-
lu terk etme oranının 
yüzde  ile rekor bir 
seviyeye ulaştığı belir-
tilmiştir. (birgün.net)

8. .  tari-
hinde odatv.com’da 
şöyle bir haber yayın-

landı. Aslında haberi El Cezire kanalı 
yapmış, odatv’de bunu haber yapmıştı. 
Buradan öğreniyoruz ki;

4-  eğitim öğretim yılında 
yaklaşık  bin öğrenci lisede örgün 
eğitimin dışına çıkmış. 

Yine ğitim e ormu irişi-
mi’nin ğitim zleme a oru 

e göre de Türkiye’de eğitimden 
erken ayrılma oranları AB ülkelerinin 
çok üstünde. Türkiye’de 4 yılı iti-
bariyle 8- 4 yaş arasındakilerin lise-
yi bitirmeden eğitimden ayrılma oranı 
yüzde 8. Bu oran kızlarda yüzde 4 , 
erkeklerde yüzde . Oysa AB ülkele-
rinde liseyi bitirmeden eğitimden ayrı-
lan gençlerin oranı yüzde . 

Aslında rakamlar çok şeyi anlatı-
yor. Çocuk gelinler meselesi çok bo-
yutlu bir sorundur. Ama yukarıda da 
söylediğimiz gibi asıl nedeni içinde 
yaşadığımız sını ı toplumdur, içinde 
yaşadığımız düzendir. Bir yanda tek 
bir öğrenci için dahi okul açan Küba 
örneği diğer yanda ise bizim örnek-
lerini verdiğimiz ülkemizdeki eğitim 
manzaraları ve çocuğa bakış açısı. 
Hangisi insana değer veriyor  Han-
gisinde çocukların gözleri ışıl ışıl  
Hangisinde çocuklar çocukluklarını 
yaşıyor  

Hangisinde ı at l az’ın şu güzel 
dilekleri gerçekleşebilir

ocuklarımız neleri se miyorlar 
ki

çurtmayı se iyorlar s z elişi
ir ha alandı mı uçurtmaları
aha da üzelleşiyorlar.
a iliklerde zleri
z ürlüğü yaşıyorlar
çurtmalarla birlikte.

Ko arı  da i lerini hele
ir kurtuldular mı ellerinden
ylesine se iniyorlar ki
idiş o idiş  bile bile

Kızalım mı umursamayışlarına?
Kendi yaşamlarını izliyorlar boş-

lukta.
Onlar da birer uçurtma değil mi?

izim de ne süslü uçurtmalarımız 
ardı

Alı  başlarını itmediler mi?
zümüzden bile esir edik

Han i birinin i i kaldı elimizde?

  Bırakın çocuklarımız özgürce 
uçurtmalarını uçursunlar, uçurtmanın 
ipleri ellerinde, kendileri bulutların 
üstünde bir kuş kadar özgür kalsınlar. 
Bırakın çocuklarımız çocuk masumi-
yetinde kalsınlar. Bırakın çocuklarımız 
fotoğraftaki çocuklar kadar şen olsun-
lar.

Bursa’dan Bir Halkçı
Kam u  E m ek ç isi

Çocuk Gelinler: Modern Köleliğin diğer adı
H r l i l r  k  ç u u    r at ula a a  l irili r  raşt r alar  r l  

al a a  a li   l a ka ar  il  k  ç u u  li  la a  t ri r  rki  
i  r ç ka a  iri ç uk aşta l irili r  K ç k aşta l k l iril k k  ç uklar içi  ri 

l i k  l a a  ir r i aşlat r  

uk li l r ra  a l i  i a  
i a l kta  ç kara  u ir ta i i r  

ili i  ka ar r  Para a alar  i  
u  i  al  i i r kç l rl  la  

l k l  ata rkil k lt r l k larla ş kil r i i 
t lu  i ir
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TBM M  P lan ve  Bütç e K om is yonu’ n-
da, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşların bütçe görüşmelerinde 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, milletve-
killerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi. 
Bu arada Nabi Avcı öğretmen intiharlarıyla 

ilgili de açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ataması 

yapılmayan öğretmenler ile TEOG’dan dü-
şük puan aldığı için hayatının baharındaki 
çocukların intihar ettiği yönündeki eleştiri-
leri değerlendirirken şunları söyledi

Arkadaşlarımızdan bir hekim ola-
rak bil ilendirmesini rica ettim. eknik 
tabiri nedir bilmiyorum ama bunu bile 
s yleyi  s ylememekte tereddüt ediyo-
rum  sterişçi intihar eylemi’ diye bir 
sendromdan bahsediliyor. Aslında niyeti 
olmadığı halde etra ında il i uyandır-
mak eya il i çekmek eya isteklerinin 
yerine elmesini sağlamak amaçlı  

ı çıların s ylediğini s ylüyorum. Ama 
sikiyatr arkadaşların s ylediğini s ylü-

yorum  (Sözcü Gazetesi,  Şubat ) 
Nabi Avcı’nın bu açıklaması, bizim 

için demeyeceğiz artık, halkımız için de 
sürpriz değil. Bu açıklama AKP’giller’in 
halk düşmanı, insan, hayvan ve doğa düş-
manı sıradan-günlük uygulamalarından 
bir bölüm. 4 yıllık iktidarları döneminde 
onların bu türden onlarca açıklama ve ey-
lemlerine tanık olduk. Çarpıcı olan birkaç 
örnek vermekle yetinelim.

 Mayıs  tarihinde TTK’ya ait 
Karadon Maden Ocağı’nda meydana gelen 
grizu faciasında  işçi yaşamını yitirmiş 
dönemin Çalışma Bakanı Ömer Dinçer 
ölen işçiler için üzel ldüler  demişti.

Aynı kişi, bu defa Milli Eğitim Bakanı 

olarak,  Ekim  yılında yine ataması 
yapılmayan öğretmenlerle ilgili olarak; 

en ğretmen olmak isteyenleri  mi-
n nü’ndeki caminin nünde bekleyen 
ü ercinlere benzetiyorum. ekliyorlar 

ki biri nlerine yem atsın  demişti.

Yine 4 yılında Soma’da resmi ra-
kamlarla  madencinin ölümü üzerine o 
dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Soma Belediyesi önünde yaptığı açık-
lam ada Arkadaşlar yani biz bir de a 
bu tür ocaklarda  k mür ocaklarında 
bu olanları  lüt en buralarda bu olaylar 
hiç olmaz diye yorumlamayalım. unlar 
olağan şeylerdir. iteratürde iş kazası 
denilen bir olay ardır. unun ya ısında 
ıtratında bunlar ar. , demişti.

Hep söylüyoruz; bir kez daha tekrar 
edelim  AKP, büyük reisinden ilçe başka-
nına kadar Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş 
en halk düşmanı, en vurguncu, en hırsız 
hükümetidir. Bunların bütün dünyaları ün, 
makam, koltuk ve paradır. -  Aralık 
olayında da görüldüğü gibi paraları kam-
yonlarla taşımışlardır.

Ataması yapılmayan öğretmenler olayı 
AKP’gillerce faciaya dönüştürülen eğitim 
sistemimizin en acıklı ve trajik yönünü teş-
kil etmektedir. 

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Plat-
formu’nun  atanamayan öğretmenle 
yaptığı ankete göre her  ataması ya ıl-
mayan ğretmenden ’i intihar etmeyi 
düşünüyor. Ankette, atamanız ya ılma-
dığı için intiharı hiç düşündünüz mü?  
sorusuna et  diyenlerin oranı yüzde 

. , Cevap vermek istemiyorum  di-
yenlerin oranı yüzde .44, Hayır  diyen-
lerin oranıysa yüzde . . Bu örneklemi 

4  bine yakın ataması yapılmayan öğret-
mene genelleme yapmayı düşünecek olur-
sak  binin üzerinde ataması yapılmayan 
öğretmenin intihar etmeyi düşündüğü orta-
ya çıkacaktır.  

Ne yazık ki 4 ’dan fazla ataması ya-
pılmayan öğretmen kardeşimiz bu intihar 
düşüncesini eyleme geçirmiştir.

Peki ya ataması yapılmayan diğer kar-
deşlerimiz ne yapmaktadır

Onlar da herhangi bir sosyal güvence-
den yoksun, boğaz tokluğuna çeşitli işlerde 
çalışmak zorunda kalmaktadır.  Örneğin in-
şaatlarda çalışıyor, pazarcılık yapıyor, kâ-
ğıt topluyor, temizlik işçiliği yapıyor veya 
özel sektörde çok düşük ücretlerle çalışı-
yorlar. Bir şekilde çalışmayı seçmeyenler 
ise ya evlerinde dört duvar arasında yaşıyor 
ya da ailelerinden almak zorunda kaldıkları 
harçlıklarla yaşamlarını idame etmeye ça-
lışıyorlar. İşte bu şekilde çalışan öğretmen 
sayısı 4  bine yaklaşmış durumdadır.

Olay bu kadar trajikken Milli Eğitim 
Bakanının o insana asla değer vermediğini 
gözler önüne seren sözü en ha f tanımlama 
ile ifade edecek olursak başkasının mut-
suzluğundan ze k alma  durumudur. Bu 
durumun psikolojik açıklamasını da şöyle 
yapabiliriz; tamamen sadistçe bir eylem 
olup, insanlara ve hayata karşı kin güden, 
içinde psikopatça düşünceler taşıyan, in-
sanlığa yakışmayacak derecede basit bir 
davranış biçimidir.

İşte biz tam da bu nedenle AKP’giller’i 
canlıların dördüncü türü olarak tanımlı-
yoruz; bu tanıma göre birinci tür insanlar, 
ikinci tür hayvanlar, üçüncü tür bitkiler ve 
dördüncü tür AKP’giller’dir. Dolayısıyla 
kozmik evreni bilmiyoruz ama dünyada 
canlılar türünün en zararlı ve yıkıcı bölümü 
bu dördüncü kategoridekilerden oluşmak-
tadır.

Yine çok bilinen bir gerçeği bir kez 
daha vurgulamaktan çekinmeyelim;  bin 
 yüz yıllık sını ı toplumlar tarihi bize 

göstermiştir ki; sömürücü, vurguncu, hazır 
yiyici asalak Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfı 
ve onların politikacıları yaptıklarının hesa-
bını er ya da geç vereceklerdir. Tarihte son 
sözü hep onuru ile çalışan, emek gücünden 
başka satacak bir şeyi olmayanlar, çalışan-
lar, emekçiler, İşçi Sınıfı ve onun yanında 
yer alanlar söyleyecektir. . .

Halkçı Kamu Emekçileri

aik ğitim e meğe ay ı  
sloganıyla  Aralık’ta Yatağan’dan 
başlayıp  Aralık’ta Tandoğan’da 
azgın polis terörüyle bastırılmak istenen 
yürüyüşe katılan ve gözaltına alınan 
Eğitim Emekçilerinin ilk duruşması  
Şubat Cuma günü Ankara . Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülmeye başlandı.

İktidara geldiği ilk günden bu 
yana Cumhuriyet’in temel ilkelerine, 
kazanımlarına ve Mustafa Kemal başta 
olmak üzere Birinci Kuvayimilliye’nin 
önderlerine savaş açan AKP’giller, 
çıkardığı 4 4 4 yasası başta olmak 
üzere türbanı ilkokul çağına indirmesi, 
okullarda mescit açılmasının zorunlu 
hale getirilmesi, seçmeli dersler adı 
altında Sünni Mezhebini dayatmaya 
çalışması, Arapçayı anadil düzeyinde 
yaygınlaştırmaya çalışması ve son olarak 
da Cuma namazının resmileştirilmesi 
gibi laiklik ilkesini ortadan kaldırmayı 
amaçlayan sayısız gerici ve faşist 
düzenlemelerle Milli Eğitim Sistemini 

Din İşleri Eğitim Sistemine  
dönüştürmek istemektedir.

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın başta laiklik olmak 
bütün kazanımlarını, ayaklar altına 
alan AKP’giller, ekonomik alanda da 
AB-D Emperyalistlerinin direkti eri 
doğrultusunda, özelleştirmelere hız 
vermiş, kamu kaynaklarını kendi 
yandaşları ve uluslararası sermayeye 
peşkeş çekerek emekçi düşmanı 
politikalarını uygulamak suretiyle Soma 
ve Ermenek gibi sayısız iş cinayetlerine 
neden olmuştur.

Yapılan tüm bu halk düşmanı 
politikalara savaş açan emekçiler 
düzenlenen yürüyüşle  Aralık’ta 
mücadele tarihimizde ayrı bir sayfa 
açmıştır.

Eğitim-İş Sendikası’nın düzenlediği 
ve Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalar ile 
Halkın Kurtuluş Partisi’nin desteklediği 
yürüyüşün son ayağı olan Tandoğan 
Meydanı’nda, AKP’gillerin kolluk 
kuvvetleri, herhangi bir uyarı yapmadan 
ve yürüyüş henüz başlamamışken, 
kitlenin üzerine biber gazı ve tazyikli 
su sıkarak vahşi bir saldırıya imza 
atmış ve meydanın tüm çıkışlarını da 
kapatarak, gaz şekleri, cop ve plastik 
mermi kullanarak bir linç girişiminde 
bulunmuştur.

Eğitim-İş Emekçileri bütün baskılara 
rağmen laik, bilimsel, parasız eğitim 
mücadelesinin bayrağını yükseltmeye 
devam etmektedirler. Devam 
edeceklerdir.

Duruşmaya katılan eğitim emekçileri 
yaptıkları savunmalarda, kendilerine 
yapılan bu saldırının aslında AKP’gillerin 
faşizan uygulamalarının geldiği noktayı 
gösterdiğine ve en küçük demokratik hak 
aramanın dahi bastırılmaya çalışıldığına 
dikkat çekerek, iktidarın bir korku 
imparatorluğu yaratmak istediğini 
vurguladılar.

AKP’gillerin kendi hukuk bürolarına 
dönüştürdüğü yargının garabet 

uygulamalarından biridir, Eğitim-İş 
Emekçilerine yönelik açılan bu hukuksuz 
dava. Savcının hazırladığı iddianamede, 
yapılmak istenen yürüyüşe hiçbir uyarı 
dahi yapılmadan gerçekleştirilen saldırıya 
gerekçe olarak, Tandoğan Meydanı’nda 
o saatte misa rliğe gidecek insanların 
olabileceği, o bölgede yaşayanlara ait 
araçların ve işyerlerinin zarar görebileceği 
düşünülerek sözkonusu yürüyüşün uygun 
park ve bahçelerde yapılmasının istendiği 
belirtilmiştir.

Böylesine saçma sapan ve geçerliliği 
bulunmayan bir iddianame üzerine 
kurulu yargılamada eyleme katılanlar, 
polis tarafından kimyasal sularla, gaz 
bombalarıyla, plastik mermilerle yapılan 
saldırıya hiç değinilmezken, anayasal 
bir hak olan toplantı ve gösteri yapma 
haklarını kullanmak istedikleri için adeta 
ikinci kez cezalandırılmak istenmektedir.

Duruşmada sanık sandalyesinde 
oturan A ukat oğan rkan da, eylem e 
karşı yapılan polis terörünün, uluslararası 
sözleşmelerde imzası bulunan Türkiye 

için kabul edilemez 
olduğuna dikkat 
çekti ve Birleşik 
Kamu-İş davasına 
ilişkin Ankara 

8’inci Ceza Asliye 
M a h k e m e s i n i n 
vermiş olduğu 
barışçıl amaçlarla 
d ü z e n l e n e n 
eylemlere polis 
müdahalesinin suç 
olduğuna yönelik 
kararın emsal 
o l u ş t u r d u ğ u n u 
belirtmiştir. Ulusal 
ve Uluslararası 

düzenlemelerle herkesin önceden izin 
almaksızın silahsız ve saldırısız barışçıl 
amaçlarla toplantı ve gösteri düzenleme 
hakkının teminat altına alındığını 
sözlerine ekleyen Av. Doğan Erkan, bu 
nedenle kimsenin yargılanamayacağını 
belirtti.

Sanıklar arasında yer alan A ukat 
Pınar Akbina da Tandoğan’da kendisine 
yönelik yapılan saldırının kabul edilemez 
olduğunu ve hukuksuz bir şekilde 
gözaltına alındığını belirterek, laiklik 
karşıtı eylemlerin odağı haline gelmiş 
AKP’nin toplumsal alanda yarattığı 
erozyona karşı, önce kadın kimliği ile 
sendikal mücadele içinde yer almaktan 
mutluluk duyduğunu, avukatlık 
mesleği ve onuru gereğince de her türlü 
hukuksuzluk karşısında bundan sonra da 
direneceğini ve mücadele edeceğini dile 
getirdi.

Sanıkların savunmalarını üstlenen 
Halkçı Hukukçulardan acettin olak 
v e ait Kıran, iddianamenin baştan sona 
hukuksuzluklarla örüldüğünü hatırlatarak 
yargılanan emekçilerin derhal beraatlarını 
talep etmişlerdir.

Kararın açıklanmadığı duruşma  
Nisan tarihine ertelendi.

Yolları üzelleştiren yolcular
üşleri üzelleştiren yoldaşlardır

Bizler bu inançla yola çıktık.  
Aralık’ta uygulanan şiddete karşı tek 
vücut olarak direnen emekçileriz. 
Hiçbir baskı ve zulüm bizi yolumuzdan 
döndüremez ve yıldıramaz. . .

Yaşasın emokratik  aik  ilimsel 
ğitim ücadelemiz

Yaşasın şit  Parasız  ilimsel 
ğitim ücadelemiz

ün elecek e ran necek 
AKP’ iller Halka Hesa  erecek

Halkız  Haklıyız  Kazanacağız

Halkçı Kamu Emekçileri

Laik eğitim isteyen ve ücretli 
köleliğe karşı çıkan 
Eğitim-İş emekçileri 

yargılanıyor!

AKP’giller’den yeni bir cinayet türü: 
İntihara sürükleyerek öldürme

ta a  a l a a  r t l r Plat r u u   ata a a a  r t -
l  a t  a k t  r  r  ata a  a l a a  r t  i i ti ar t i 

ş r  k tt  ata a  a l a  içi  i ti ar  iç ş   
ru u a t  i l ri  ra   

P artimiz,  Kasım  Erken Genel 
Seçiminde, İzmir’de Valiliğin ve 
Belediyelerin yoğun baskıları ile 

karşılaşmıştı. Astığımız pankartlar gece 
yarılarında indirildi, a şlerimiz yırtıldı, 
seçim aracımıza key  olarak cezalar ya-
zıldı. Bu engellemelerden birisi de; Ga-
ziemir’de Partililerimiz tarafından asılan 
seçim pankartımız nedeniyle Milletvekili 

Adayımız Av. Tacettin Çolak’a yazılan 
8 TL idari para cezası idi. 
Bu para cezasının ve yukarıda belir-

tilen engellemelerin Partimizin seçim ça-
lışmalarının engellenmesi amaçlı olduğu, 
bu nedenle de yapılan seçimin  şit A-
dil ürüst bir seçim olmadığı o günler-
de İzmir Milletvekili Adaylarımız tarafın-
dan teşhir edilmişti.

Devamında ise hem para cezasının 
kaldırılması için mahkemeye başvurmuş, 
hem de key  ve yasadışı bir şekilde ya-
zılan bu para cezası tutanağı altında im-
zası bulunan Gaziemir Kaymakamı Yaşar 
Dönmez hakkında suç duyurusunda bu-
lunmuştuk. 

Para cezasını mahkeme tarafından ip-
tal ettirdik.

Ancak Gaziemir Kay-
makamı hakkındaki şikâye-
timizle ilgili olarak, İzmir 
Valiliği, tamamen key  ve 
yasal olmayan gerekçelerle 
şik yetin işleme konul-

mamasına  karar verdi.
Valilik, bu kararı ile şikâ-

yet dilekçemizde ayrıntılıca 
belirtilen olguların hiçbirisi-
ne değinmeden, yazılan para 
cezasındaki tutanağı dahi 
görmezden gelerek, Gazie-
mir Kaymakamını korumak 
istedi.

İzmir Valiliği, şikâyetimizi işleme 
koymazken, 448  Sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun a dayanırken, aynı ka-
nunda öngörülen n nceleme  yapma 
zorunluluğunu ise görmezden gelmiştir. 
Daha doğrusu, bizim şikâyetimizin haklı-
lığını bildiği için, işleme koymama kararı 
ile dosya açmadan olayı kapatmak istedi. 

İzmir Valiliğinin bu hukuksuz ve key-
 tasarrufuna karşı seyirci kalamazdık ve 

kalmadık. İzmir Bölge İdare Mahkeme-
sine yaptığımız itiraz anılan mahkemece 
kabul edildi.

zmir l e dare ahkemesince  
zmir aliliğinin işleme koymama ka-

rarı  ortadan kaldırılarak  aziemir 
Kaymakamı Yaşar nmez hakkında 

 sayılı yasa uyarınca  şik yet dilek-
çemizdeki iddiaların araştırılması için 

n nceleme  başlatılmasının zorunlu 
olduğuna e aliliğin buna re bir iş-
lem ya ması erektiğine karar erildi.

Bunun üzerine İzmir Vali Yardımcısı 
şikâyetçi milletvekili adaylarımızın şikâ-
yetlerini değerlendirmek için kendilerini 

 Şubat  tarihinde Valilik Makamın-
daki odasına çağırmıştır.

Böylece İzmir Valiliği ve Gaziemir 
Kaymakamlığının key liklerini bir kez 
daha yargıdan döndürmüş olduk. Bunun 
sonucundan ne olur  Ön inceleme, soruş-
turma ve yargılama adil olur mu  Bunları 
yaşayarak göreceğiz. 

Halkın Kurtuluş Partisi; bugüne ka-
dar haksızlıklar karşısında sessiz kalmadı 
bundan sonra da kalmayacaktır. Hiçbir 
güç bizi Demokratik Halk Devrimi yolun-
daki mücadelemizde alıkoyamayacaktır.

HKP
İzmir İl rgütü

HKP mir l r t : 

İzmir aliliğinin key  ve hukuksuz kararlarını
mahkemelerden döndürüyoruz
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İstanbul Teknik niversitesi (İT ), 
A ntalya’da düz enlenen G -20 Z irve -
si’ne karşı yoldaşlarımızın yaptığı ey-

lemlerden dolayı, oran Al  Yoldaş’ımız 
hakkında disiplin soruşturması başlattı. 

-  Kasım ’te Antalya’da dün-
yanın tüm emperyalist devletlerinin katıl-
dığı G-  irvesi düzenlendi. Bu zirvede 
dünya halklarının kaderlerini belirlediler. 
Büyük Ortadoğu Projesi’nin Suriye’deki, 
Türkiye’deki ve diğer Ortadoğu ülkelerin-
deki gidişatını değerlendirmek, şekillen-
dirmek için bir araya geldiler. Politikaları-
nı sorunsuzca ilerletmek için, halkları na-
sıl birbirine düşmanlaştıracaklarını, nasıl 
ayırıp parçalayacaklarını belirlemek için 
toplandılar.

Bizler de bu ülkenin gerçek devrim-
cileri olarak, halkların baş düşmanı olan 

emperyalistlerin ülkemizde ve dünyada 
yeri olmadığı göstermek için Antalya’da 
eylemler düzenledik. Onların hainane 

planlarını tüm dünyaya teşhir etmek için, 
zirvenin yapıldığı günler süresince, em-
peryalistlere Antalya’yı dar ettik. Antiem-
peryalistliğin, devrimciliğin, vatansever-
liğin nasıl yapılacağını dosta da düşmana 
da gösterdik. Gözaltına alındık, sayımızın 
azlığına bakmadan düşmana gerekli kor-
kuyu saldık. 

Gözaltına alınan yoldaşlarımız hak-
kında,  sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettik-
leri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. 
Savcı kararında; oruşturma dosyasına 
yansıyan rüntü tes it e  ç züm 
tutanağına re olay esnasında şü he-
lilerin şiddet içerikli  silahlı  saldırılı e 
ter r r ütleriyle bağlantılı herhan i 
bir olayın erçekleşmediği belirlen-
miştir. ...  Yasal düzenlemeler ışığında 

somut olay değerlendirildiğinde  so-
ruşturmaya konu sterinin silahsız e 
saldırısız erçekleşmesi karşısında şü -

helilere atılı suçun maddi unsurunun 
oluşmadığı anlaşıldığından...  şeklinde 
belirtmiş ve kamu adına kovuşturmaya 
gerek olmadığına karar vermişti. Dolayı-
sıyla eylemimizin meşruluğu kanıtlanmış 
oldu. 

Şimdi soruyoruz  İT  yönetimi, ülke-
mizi Yeni Sevr’e götürmek, BOP’u hayata 
geçirmek, ülkemizi ve Ortadoğu’yu kana 
bulamak isteyen AB-D Emperyalistleri’ne 
karşı yapılan eylemlerden neden rahatsız  
Savcılık tarafından bile haklılığı kanıtlan-
mış bir eyleme katılan öğrencisi hakkında 
neden soruşturma başlatıyor

Bizce bu soruların cevabı çok açık. 
Çünkü İT  yönetimi AKP İktidarı’nın 
üniversitelerdeki gölgesidir, onların ge-
rici eğitim politikalarını hayata geçirmek 
için o mevkilere getirilmiş kişilerdir. 

Bunlar bilimsel ve laik eğitime 
karşıdırlar. Bunlar ülkemizdeki 
eğitim sistemini kendi çıkarları 
yönünde şekillendirerek emper-
yalis tlerin işine yarayacak  
nesiller yetiştirme görevindedir.

Bizi ne gözaltılarınız, ne de 
soruşturmalarınız yıldıramaya-
cak. Usta’mız Hikmet Kı ıl-
cımlı’dan aldığımız teoriyi ve 
mücadele azmini yitirmeyece-
ğiz. Antiemperyalist mücade-
ledeki safımızı asla terk etme-
yeceğiz, mücadelemizi zafere 
ulaştıracağız. 4. . .

Yaşasın ençliğin e rim-
ci ücadelesi

Kahrolsun A  m er-
yalizmi

m eryalistler  şbirlikçi-
ler eldikleri ibi idecekler

Kurtuluş Partisi Gençliği

Onları Ortaçağ ideolojisiyle doktrine 
ederek; bilime, laikliğe, demokrasiye ve 
her türden ilerlemeye düşman hale getir-
meye çalışmaktadırlar. Bu Ortaçağcı gerici 
eğitim politikalarıyla, Ortaçağ düzenine 
dönmenin ya da toplumu Ortaçağa götür-

menin en büyük din  erdem olduğu yolun-
da şartlandırmaktadırlar gençliği. Gençle-
rimize; bu dersleri seçtiğiniz takdirde öbür 
dünyada mükâfatlandırılacağı, seçmedik-
leri takdirde öbür dünyada cezalandırıla-
cakları mesajı verilmektedir.

Bizler Halk Kurtuluşçu iseliler ola-
rak, gençliğimizin öbür dünya  ile aldatıl-
masına izin vermeyeceğiz.

Daha önce de sıklıkla belirttiğimiz 
gibi, bugün ülkemizi yöneten Ortaçağcı 
AKP’giller İktidarının nihai amacı, ülke-
mizi bir din devletine dönüştürmektir. Bu 
Ortaçağcı Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, 

varlığını sürdürebilmek için karşısındaki 
aydın, yurtsever, halksever, laik kesime ve 
bilime düşmandır. Onlar bir yandan vur-
gunlarıyla, hırsızlıklarıyla, yolsuzluklarıy-
la servetlerine servet katarken, diğer yan-
dan halkımızı Gerçek İslamiyet’le hiçbir 
ilgisi olmayan, hatta tam anlamıyla onun 
antitezi olan CIA İslamı’yla, ashington 

İslamı’yla, Pentagon İslamı’yla uyutmaya 
çalışmaktadırlar. Kafalarındaki Ortaçağcı 
toplum biçimini yaratmak için de iktida-
ra ge ldikleri günde n bu yana he r alanda 
olduğu gibi Eğitim alanında da Ortaçağcı 
uygulamaları genç insanlarımıza dayat-
maktadırlar.

Hz. Muhammed’in, Dört Halife’nin 
özellikle de Hz. Ali’nin savunduğu İlkel 
Sosyalizm gelenekli, çağının şartları içinde 
çok insancıl olan Müslümanlıkla-İslam’la 
hiç ilgisi yoktur. nsanların hayırlısı  in-
sanlara aydalı olanıdır  slamiyet ü-

zel ahl ktan ibarettir  diyen, kuru hasır 
üstünde yatan, öldüğünde bir ibriği ve bir 
hırkasından başka mal mülk bırakmayan, 
yine öldüğünde, zırhı bir Yahudi Bezir-
gânda, doksan kilo arpa karşılığında rehin 
bırakılmış olan Hz. Muhammed’le bunla-
rın, yani AKP’giller’in hiç ilgisi yoktur, 
benzerliği yoktur. Bunlar, pis canlarını 
kurtarmak için Mekke’nin fethinden bir 
gün önce Müslüman olan Ebu Sufyan ve 
oğlu Muaviye’nin ve Muaviye’nin oğlu 
Yezid’in benzeridir, onların devamcısıdır. 
Bunlar da, Firavun ve Nemrut kadar mal 
mülk düşkünüdürler ve servet sahibidir-
ler…

MEB mevzuatına göre seçmeli ders-
ler; ğrencilerin hede eri e y nlen-
dikleri alanda elişmelerine eya il i 
istekleri doğrultusunda çeşitli ro -
ramlarda ilerlemelerine kişisel yete-
neklerini eliştirmelerine imk n sağla-
yan dersler  olarak tanımlanmıştır.

Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak biz-
ler, geleceğimiz için seçmeli derslerde 
Bilim Uygulamaları, Drama, Görsel Sa-

natlar, Halk Kültürü, Hukuk ve Adalet, 
Matematik, Müzik, Okuma Becerileri, 
Spor, ekâ Oyunları, Yaşayan Diller ve 
Lehçeler, Yazarlık ve Yazma Becerileri  
derslerini seçerek tercihimizi bilimden, 
sanattan, kültürden ve spordan yana kul-
lanıyoruz.

Devrimci-Aydın öğrencileri ve velile-
rini bilimden yana olan dersleri seçmeye 
davet ediyoruz.

Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak A-
K  savunmaya devam edeceğiz.

ilim çin A K K  elecek çin 
A K K

Yaşasın emokratik  aik  Anadil-
de ğitim ücadelemiz

Yaşasın emokratik Halk ni ersi-
teleri ücadelemiz

Yaşasın şit  Parasız  ilimsel ği-
tim ücadelemiz

Ankara’dan
Halk Kurtuluşçu Liseliler

Gençliğimizin  bür Dünya  ile aldatılmasına 
izin vermeyeceğiz!

KP ill r  ir ka ri  ta ta  urlar  i i  ş ir rk l ri i   ra 
k l ri i  k u a arak  ralar aki k ul  a il  a  çl ri i i  t i  
i  u ular  r r k  a lar  ri  ş r  çal ş akta rlar  lar  

rtaça  i l i i l  ktri  r k  ili  laikli  kra i   r t r  
il rl  ş a  al  tir  çal ş akta rlar

Baştarafı sayfa 1 ’da

Kurtuluş Yolu alıkesir

anlı ezi syanı’mızın Hatay e-
hitlerinden Abdullah mert’in 
katili polisin yargılandığı dava  

Şubat  günü, Balıkesir . Ağır Ceza 
Mahkemesinde görüldü.

Duruşma başlamadan saatler önce Ba-
lıkesir Polisinin aldığı gereksiz ve abartılı 
önlemler yüzünden, Adliyeye girişlerde 
sıkıntı yaşandı. Duruşmayı ezi ehidi 

erkin l an’ın babası ami l an da 
izledi.

Önceki duruşmalara SEGBİS yöntemi 
ile Mersin’den katılan sanık polis, bu du-
ruşmaya Diyarbakır’a geçici görevlendi-
rildiği  için katılmadı. 

Abdocan’ın Ailesinin a ukatları 
Hatice an ve  ren an, esas hakkında 
iddialarını dile getirdiler. Avukatlar; olay 
yerinin krokisini çıkartarak, gösterilerin 
barışçıl bir toplantı olduğunu, kimsenin 
elinde bir şeyin olmadığını ve bu barışçıl 
gösterilerin polis tarafından dağıtılması 
bir yana, anlayış gösterilerek güvenli bir 
şekilde sonlandırılmasının sağlanması ge-
rektiğini AİHM ve Yargıtay kararlarından 
örneklerle anlattılar. 

Sanık polisin gaz atarken uyması ge-
reken talimatlara uymadığını ve 4  dere-
celik açı ile atılması gereken gaz şeğinin 
eğer bu kurala uyulmuş olunsa idi Abdo-
can’ın bulunduğu mesafenin çok uzağına 
düşeceğinden ölüm olayının da yaşanma-
sının mümkün olamayacağını, İstanbul 
Teknik niversitesi Fizik Mühendisliği 
Bölümünde görev yapan Öğretim yele-
rinin Bilimsel Raporlarıyla mahkemeye 
anlattılar. 

Daha sonra, dosyadaki Adli Tıp Ra-

porları ve CD kayıtlarına da değinen avu-
katlar, bu raporlarda ölümün gaz şeğinin 
isabet etmesi nedeniyle gerçekleştiğinin 
bariz olduğunu, ateş edilen Akrep tabir 
edilen Polis aracında göstericilere karşı 
ağza alınmayacak küfürlerin edildiğini, 
göstericilerin gaz atışlarından sonra grup-
lara ayrılarak dağıldıkları halde sanık 
polisin; aldığı eğitime rağmen Abdocan’ı 
hedef gözeterek vurmasının iddianamede 
belirtildiği gibi, olası kast  değil, bi-
linçli kast  olduğunu ifade ettiler. Yani 
neredeyse yere paralel bir şekilde atılan 
gaz şeğinin ölümcül sonuçlar doğura-
cağını çok iyi bilmesine rağmen sanığın 
kasten bu ölüm olayını gerçekleştirdiği-
ni ve bu nedenle KASTEN ADAM ÖL-
D RME SUÇUNDAN CE ALANDI-
RILAMASI gerektiğini ve yine Hukuk 
Fakültesi Öğretim üyelerinden alınan 
Bilimsel Görüşle destekleyerek mahke-
meye sundular. Sanığın tutuklanmasını 
istediler.

Duruşmada söz alan HKP enel ek-
reter Yardımcısı A . acettin olak; 
olayın ülkenin bütün illerine yayılan ve 
milyonlarca insanımızın katıldığı Gezi 

Direnişi sırasında olduğunu belirttikten 
sonra, bu olaylarda başka ölümlerin de 
yaşandığını, evine ekmek almak için bak-
kala giden küçücük Berkin yavrumuzun 
da polis tarafından vurulduğunu, polisin 
bu ölümcül saldırıları yaparken, zamanın 
Başbakanı tarafından azmettirildiğini, bu 
kişi tarafından kendilerine destan yazan 
kahramanlar  denilen polislerin de görev 
yerlerinde bir kamu görevlisi değil de üs-
tüne polis üniforması giymiş iktidar mili-
tanı olarak davrandığını, Abdocan’ın vu-
rulmasının da işte bu ruh halinin sonucu 
olduğunu, ateş ederken göstericilere galiz 
küfürler edilmesinin ve hedef gözetilme-
sinin başka bir anlamının olamayacağını 
belirtti.

Çolak, Gezi İsyanı döneminde, siyasi 
iktidarın diğer yöneticilerinin daha ılımlı 
yaklaşmasına rağmen zamanın Başba-
kanının; Yüzde ’yi zor tutuyorum,  
Dolmabahçe Camisine içki ile girdiler, 
Kabataş’ta başörtülü bacıma saldırdılar  
gibi açıklamalarla toplumu kutuplaştırıcı 
ve kışkırtıcı açıklamalar yaptığını, kul-
landığı bu saldırgan üslupla burada yargı-
lanan polis gibi diğerlerini de kışkırttığını 
ve ölümlerin yaşandığını, bu nedenle bu 
siyasilerin de azmettirici olarak yargılan-
malarının şart olduğunu belirterek bu az-
mettirici siyasiler yargılanmadıkça mah-
kemece verilecek karar ne olursa olsun 
adaletli olmayacağını vurguladı. Çolak, 
toplanan delillere göre suçu sabit hale ge-
len sanığın tutuklanmasını talep etti. 

Abdocan’ın Annesi, Babası ve Ağa-
beyi de, hiçbir suçu olmadığı halde ço-
cuklarını öldüren polisin, başka canların 
da yanmaması için cezalandırılmasını 
istediler. 

Daha son-
ra duruşma 
savcısı mü-
t a l a a s ı n d a ; 
iddianameyi 
özetleyerek, 
sonuçta yar-
gılanan po-
lis in olası 
kastla adam 

ldürmek  
s u ç u n d a n 
cezalandırıl-
masını talep 
etti. Buna 
göre savcının 
sanık polis 

hakkında istediği ceza -  yıl arası bir 
hapis cezasıdır. 

Ardından polisin avukatları, kısa bir 
savunma yaparak, olayı belirsizleştirip,  
Ceza Hukukundaki şü heden sanık ya-
rarlanır  ilkesine dayanarak sanık poli-
sin ceza almaması yönünde bir taktik ge-
liştirerek, ayrıntılı savunma yapmak için 
süre istediler. Bunun üzerine mahkeme 
duruşmayı 4 Mart  gününe bıraktı. 

Duruşma sonrasında, aile ve avukat-
lar basın açıklaması yaptılar. Duruşma 
salonunda yaşananları kitleye ve basına 
açıkladılar. 

Duruşma sonrası açıklama yapan Av. 
Tacettin Çolak, Abdocan davasında sona 
doğru gelindiğini belirterek “ Muhteme-
len Mart ayındaki duruşmada bir karar 
verilecektir. Ancak bu davanın ilk günü 
salonu tıklım tıklım dolduran avukat ve 
izleyici ordusundan eser kalmadı. Ad-
liyenin dışında da inatla ve ısrarla takip 
eden partimiz HKP’den başka, zaman 
zaman değişen sayılarda cılız bir kitle 
bulunmaktadır. Biz davanın sonuna kadar 
takipçisi olacağız  diye konuştu.

HKP: Katiller cezalandırılana kadar 
davanın peşini bırakmıyoruz  

bırakmayacağız!

Antiemperyalist eylemler
İT  yönetimini neden rahatsız ediyor
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Toplumsal S es: Seçim konuşmalarıyla 
HKP bir anda Türkiye’nin gündemine düş-
tü.

N urullah  A n ku t : Evet, evet. Fakat hiç 
söz eden olmadı dikkat ederseniz. Paraba-
balarının Amerikancı medyası hiç duyma-
dı, duymazlıktan geldi, görmezlikten geldi, 
anlamamışlıktan geldi. Ama onların görevi 
de o  Bize ölümcül bir abluka uygulamak. 
Size meslekte öğretmişlerdir. Medyada en 
ağır ceza görmemektir. 

Toplumsal S es: Evet.
N  A   Bir harekete, 

bir kişiye verilebilecek en ağır ceza... Biz 
buna susuş suikastı diyoruz. Bir cinayettir 
bu. Mesleğe de ihanettir bu, insanlığı da 
ihanettir. Bizi bu şekilde katletmek istiyor-
lar. Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’ya da  
yıl boyunca aynı yöntemi uygulamışlardır. 
Bugün bize de aynı şeyi uyguluyorlar. Yani 
en yandaşından en solcu geçinene kadar 
medyada bizim adımız geçmez, suretle-
rimiz görünmez. En solcu neyi bilirsiniz 
ondan, en yandaş bilinenine kadar. Hepsi 
bize karşı aynıdır. Çünkü ortak paydaları 
aynıdır  Amerikancılık. Orada buluşurlar.

T  H  A    
    G ’ -

 T  H ’  
Nurullah Ankut Yoldaş: Ha. Şimdi 

şunu ayıracaktım. erdan Yanardağ yö-
netimindeki Yurt... Onu da özellikle be-
lirteyim. Merdan Yanardağ medyanın yüz 
akıdır şu anda bizim için. Özgüveniyle, 
insani ve mesleki ahlâkıyla, cesaretiyle 
yüz akıdır medyanın. O bakımdan Merdan 
Yanardağ bizim hakkımızı veriyor. Yani 
kardeşçe, dostça, gönülden ilişkilerimiz 
var aramızda. Yine sizde Orhan ahin, 
içtenlikli bir arkadaşımızdır. Onun hakkı-
nı teslim ediyoruz ve Odat ’de de birkaç 
namuslu insan var bizim hakkımızı teslim 
eden. Yani onun dışındaki herkes Ame-
rikancılık ortak paydasında hem kirdir 
bize karşı. Yani şunları bir öldürsek, bir 
yok etsek, yok olup gitseler... Bazen yazı-
yorlar sosyal medyada, bir yok olmadınız, 
bir tükenmediniz, diye. Ama İşçi Sınıfı var 
oldukça, sömürü var oldukça biz var ola-
cağız.

Toplumsal Haber:  V ar olmay a de v am 

 Teori  devrimci kavganın  
savaşın yolunu aydınlatmalı

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi; Orta-
doğu’da ne oluyor dediniz. Sorunuza gelir-
sek.

T  H   E
Nurullah Ankut Yoldaş: Ortadoğu’da 

ABD’nin BOP haritası hayata geçiyor. Tek 
cümle ile gerçekleşen, olan, olmakta olan 
ve bundan sonra da olacak olan budur. Yani 
BOP haritası hayat buluyor.

Toplumsal Haber:  Y an i  K uz ey  I rak 
   S  -

   
 Nurullah Ankut Yoldaş: Kitabı gös-

t e r e r e k )  Yu osla ya  rak  ibya  uri-
ye  ıra sende ürkiye  adıyla kitaplaş-
tırdığımız 4 Kasımı’ndaki sta’mızı 
Anma konuşmamızdır bu kitap.

Bir buçuk sene önce biz sıranın Tür-
kiye’ye geldiğini koymuşuz netçe burada. 
Kanıtlarıyla göstermişiz geldiğini. Çünkü 
teorinin görevi önceden görmektir. Önce-
den görmüyorsa, o teori bir işe yaramaz. 
Ne işe yarar o teori  Edebi bir metinden 
öteye gitmez. Felse  bir metinden öteye 
gitmez. Bir varsayım, farzımuhaller man-
zumesi olur. Ama teori dediğin devrimci 
kavganın, savaşın yolunu aydınlatacak, 
ona ışık düşürecek... Devrimci teorinin gö-
revi bu. Ve biz teorimizle bunu görmüşüz. 
Göstermişiz sıranın Türkiye’ye geldiğini. 
O süreç içinde AKP’gillerle PKK kankaydı 
biliyorsunuz. ’dan  Temmuzu’na 

kadar,  Temmuzu’na kadar kankaydılar. 
Hatta bizim Gezi İsyanı’mız da var. Onu da 
kitaplaştırdık. aksim ezi syanı’ndan 

ısır ahrir syanı’na Halklar Ortaçağ-
cılığa Karşı a aşıyor  adıyla kitaplaş-
tırdık.

T  H     -
   
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi ona 

geleceğim. Gezi İsyanı’mız sürecinde de 
biz İsyan’a yoğun bir şekilde, bütün gücü-
müzle hız verdik.

İmralı görüşmeleri yayımlandı yurtdı-
şında. Oradan okuyoruz ki, bazı bölümleri 
Odatv’de falan da yayımlandı, Tayyip Er-
doğan, Sinemacı Sırrı Süreyya’ya soruyor; 
Ne yapmalıyız  Ne yapılmalı şimdi , 

diye. Bu denli kankaydılar. ’dan  
Temmuzu’na kadar Tayyip Erdoğan, Da-
vutoğlu, Sinemacı Sırrı, Demirtaş, Abdul-
lah Öcalan kanka, aynı ekip yani. Ameri-
ka öyle açılım yapacaksınız, dedi. Açılım 
yaptılar.

Şimdi Genel Başkan, AKP Genel Baş-
kan Yardımcısı Selçuk Özdağ diyor ki; 
PKK çözüm sürecinde  ton bombayı 

şehirlere doldurdu.
Bakın miktarını da biliyor.
Tayyip Erdoğan ne diyor; Valilere 

emir verdik asla PKK’ye operasyon yap-
mayacaksınız.

Yani Amerika’nın verdiği emri uygulu-
yorlar bunlar. O zaman öyle yürüdü süreç. 
Ama  Temmuz’dan sonra bir anda bili-
yorsunuz, baktık... Bunu da kitaplaştırdık. 
Sıcağı sıcağına gündemdeki konuşmaları-
mızı...

T  H     
 

ülüşmeler

Bölgedeki ve ülkemizdeki 
savaşın asıl tasarlayıcısı 

AB D ’dir
Savaşı piyonları aracılığıyla 

yürütmektedir
Nurullah Ankut Yoldaş: Onu yayıncı 

arkadaşlarla konuşursunuz artık. Evet, u-
ruç Katliamı. 4 kişi bir anda yok oldu git-
ti... Bir canlı bombayla. Arkasından ey-
lan ınar’da iki polis uykuda katledildi. Ve 
hemen bir anda o süreç bitti.  senelik süreç 
bitti. Savaş başladı.

T  H     
Nurullah Ankut Yoldaş: 8  derece 

zıt konumdalar...
Bunların hepsi Amerika’nın yöntemle-

ridir. Yani şimdi bir zirveye tırmanıyorsu-
nuz. Düz bir şekilde tırmanılmaz. Bilmiyo-
rum biraz dağcılarla ilişkileriniz, sohbeti-
niz olmuşsa... Onlar, biliyorsunuz, dağın en 
zor tarafından tırmanırlar. Ama orada bile 

bazen zemine paralel giderler. Bazen belli 
bir süre aşağı inerler, ondan sonra yeniden 
tırmanırlar. Yani dümdüz bir hat yok. ir-
veye tırmanışta bile belli taktik manevralar 
yapmak gerekir.

Hayatta da böyledir. Spor müsabakala-
rında da böyledir.

Dikkat ederseniz futbol gibi takım mü-
sabakalarında da, özellikle bire bir müca-
dele sporlarında da böyle taktikler muhak-
kak uygulanır. Teknik adamlar önceden 
belirler bu taktikleri. Mesela uhammed 
Ali gelmiş geçmiş en büyük ring taktisyeni 
olarak niteleniyordu. 

Mesela boksta orta sıklet dünya şampi-
yonu vardı  loyd ay eather. Bu spor-
cu ringin en büyüğü benim diyor. Muham-
med Ali’den de, Sugar Ray Robinson’dan 
da büyüğüm, diyor. Gerçekten zeki, siyah  
bir boksör. Namağlup olarak sporu bıraktı. 
Resmi kariyerini bıraktı. Gerçekten spo-
run amacına uygun davranıyor. En az dar-
be alarak, hasmına uygun yerlerde uygun 
darbeyi vuruyor ve maçı öyle kazanıyor. 
Adam belli bir süre sürekli kaçıyor, dolaşı-

yor ringde. Ama hasmı belli bir yorgunluğa 
getirdikten sonra saldırıya geçiyor. Savaşta 
da öyledir. Hani büyük savaş kuramcıları 
der ya; a aş bir y nü ile hileden ibaret-
tir.  Amerika da öyle davranıyor.

Biz Meclisteki partiler için diyoruz ki; 
Meclisteki dört Amerikancı parti ... Bu 

söylemle demek istiyoruz ki, bunların hep-
sinin ortak paydası Amerikancılıktır. Bu-
gün grup toplantılarını izledim. Mesela Da-
vutoğlu konuştu. Arkasından Kılıçdaroğlu 
konuştu. Uzun uzun verdi CNN Kılıçda-
roğlu’nun konuşmasını. Bir kere Amerika 
lafı çıkmıyor ağızlarından.

Sanıyorlar ki, bu savaşı yalnızca bölge-
nin belirli güçleri, örgütleri yapıyor kendi 
aralarında.

Pekiyi Amerika ne yapıyor ya da ne arı-
yor bölgede  Yok mu  Sanal mı

Dört Amerikancı parti; PKK, PYD, 
YPG, IŞİD, El Nusra, El Kaide... Bunla-
rın hepsi Amerika’nın değişik piyonları. 
Değişik enstrümanları. Bunların tamamı... 
Amerika bunları çarpıştırıyor. Ve bunların 
çarpışmasının sonunda planını uyguluyor.

Bir oyunda da böyledir, tiyatro oyunun-
da da, bir Tragedya’da da böyledir. Hatta 
sıradan gerzek dizilerde de böyle değil mi  
Kötüler var, iyiler var. Sıradan insanlar var.

Ortadoğu’da da olan budur. Yani yuka-
rıda işaret ettiğimiz dört Amerikancı parti 
ve diğer örgütlerin ve tabi  Ortadoğu’da 
rol krallar, emirler vb.nin çarpışmasıyla bir 
oyun ortaya çıkıyor.

Burada da aynı şekilde. Onları çarpıştı-
rıyor, kimisini dost ediniyor. Belli bir süre 
sonra dostu düşman oluyor.

Şimdi IŞİD kimden ayrıldı  Kimin par-
çası

El Kaide’nin.
El Kaide’yi var eden kim
Amerika.
Kime Karşı
Afganistan’daki Sosyalist İktidara karşı 

var etti değil mi bunları
Bizzat (konuşmalarımızda da var.) gitti-

ler, Usame bin Laden’e otomatik silahların 
kullanışını öğrettiler. En modern otomatik 
silahın. Resimleri var internet ortamında, 
görmüşsünüzdür.

Amerika, uşaklarını belli bir süre kul-
lanır sonra şeytanlaştırır. Yani planı öyle 
gerektirir Amerika’nın. Sürekli dostluk, sü-
rekli düşmanlık olmaz Amerika için. Kul-
lanır ama işi bittikten sonra peçete gibi atar. 
His yok emperyalistlerde. Robotlaşmış 
insanlar bunlar. His asla yok adamlarda. 
Dikkat edin, Ortadoğu’da Emperyalistlerin 
katlettiği insan sayısı binlerce, on binlerce 
değil milyonlarcadır.  milyonun üzerin-
dedir bu rakam.  milyona gidiyor. Şimdi 
sırf Suriye’de yarım milyona gidiyor.

Hiç üzüntü duyuyorlar mı bunlar
Hayır.
Hiç üzüntü duymuyorlar. İnsanlar ölü-

yor, çocuklar ölüyor katliam-
larda, bombalamalarda; Ege 
Denizi’nde boğuluyor. Bun-
larda zerre kadar üzüntü yok.

Bunlar, emperyalistler, 
kendilerine uygun insanları 
getirirler iktidarlara biliyor 
musunuz  Yani vicdan sahi-
bi olan, acıma duygusu olan, 
empati yapabilen insanlar asla 
yükselemez orada. Böyle ca-
nice ruh taşıyan zeki, eğitimli 
insanları getirirler. Mesela, 
yaşınız o dönemi hatırlama-
ya müsait, gençsiniz gerçi ya, 

Sovyetler yıkılırken CIA rapor veriyor tüm 
Sovyet liderleri hakkında. Diyor ki Yeltsin 
hakkında; Sarhoş, kumarbaz güvenilmez, 
ahlâksız her yönden, cinsel yön dahil.  Yu-
karıda, merkezde analistler ya da asıl şef; 
İyi ya bizim çıkarlarımız için daha uygun 

böyle bir kişiliğe sahip olması.  diyor Yelt-
sin için telefonda. Çünkü adam öyle insan-
lar daha iyi satar halklarını ve vatanlarını. 
Ve daha kolay yönlendirilir, diyor.

Kendi ülkesinde böyle ve ne yazık ki bi-
zim gibi ülkelerde de böyle. Biz hep ondan 
diyoruz; burjuva siyasetinde, Parababaları 
siyasetinde tersine bir seleksiyon var, diye. 
Yani az buçuk namuslu olanlar o siyasette, 
en alttakilerdir. En yukarıya doğru gittikçe 
namus azalır. Azalır, azalır biter... Öyle bir 
durum var. O bakımdan bunlar böyle; acı-
ma yok, planlarını uyguluyorlar.

ABD’nin savaşında 
Türkiye’nin payına düşenler

antadan çıkararak Tayyip Erdo-
ğan’ın Muammer Kadda  İnsan Hakları 

dülü’nü alırken çekilmiş fotoğra arı ile 
Beşşar Esat ve ailesi ile Tayyip Erdoğan ve 
ailesinin samimi pozlarını içeren fotoğraf-
ları göstererek

Mesela bunları duruşmada da göster-
dim. Geçen savunmamız vardı. Biliyorsu-
nuz...

T  H   T  
Nurullah Ankut Yoldaş: Takip edi-

yorsunuz. Dosyaya da koyduk. Göster-
dik de, hâkime de gösterdik. Kendilerini 
(AKP’giller’i) çok davet ettik ama gelme 
cesareti gösteremedi hiçbiri. Gelselerdi 
onların yüzlerine de gösterecektik bu fo-
toğra arı. (Yine bir Yoldaş’tan çantayı rica 
ederek) Şimdi size zahmet amcacığım. Ya-
pacağımız son sözlü savunmada tekrar su-
nacağımız BOP haritasıdır bu.

T  H   E
Nurullah Ankut Yoldaş: Biliyorsu-

nuzdur.
Toplumsal Haber: B i r uc u K arade -
’       -

 .
Nurullah Ankut Yoldaş: Olması la-

zım. Dikkat edersek, est Armenia dediği 
bölge Karadeniz’e açılıyor. Oradan devre-
diyor. 

Toplumsal Haber:  Mersin Taşucu’nda 
bitiyor.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bitiyor. Evet, 
şimdilik usturuplu gidiyorlar. Yani ree 
Kürdistan, est Armenia... Türkiye’yi 
böyle parçalıyorlar. Suriye de içinde bu 
planın bakın. Yani parçalıyor Suriye’yi de.

Toplumsal Haber:  B ü y ü k K ü rdi st an  
  A ’     

  
Nurullah Ankut Yoldaş: Free Kürdis-

tan, evet. Bir koridor açmak... Onun için 
uğraşıyorlar. Koridor açacaklar. Kürdistan 
petrolü doğrudan Akdeniz’e, Amerika’nın 
petrol şirketlerinin tanker gemilerine aka-
cak. Yani ona uğraşıyorlar.

(Tekrar sözü geçen fotoğra arı göste-
rerek)

Şimdi şu dostluğa bakar mısınız  Gör-
müşsünüzdür, var internet ortamında. Mu-
ammer Kadda  İnsan Hakları Ödülü aldı 
biliyorsunuz. İşte bundan aşağı yukarı bir 
sene sonra, Amerika dedi ki, Libya’ya sal-
dıracağız.

T  H      -
     H  

  E    
Nurullah Ankut Yoldaş: NA O’nun 

ibya’da ne işi ar yahu  dedi. Birazcık 
tereddüt geçirdi. Amerika yukarıdan emri 
tekrarladı çünkü  İtaatsizlik etme, deni-
leni yap ..  Buyruk kesin olunca; Tamam 
NATO’nun saldırı karargâhı İzmir’de ol-
sun. Hemen gelin. , dedi. Ve ne yazık ki, 
bizim donanmadan gemiler de, uçaklar da 
gitti. Alçakça katlettiler biliyorsunuz Kad-
da ’yi. 

T  H   V  K  -
 T ’    
Nurullah Ankut Yoldaş: Tek sahip çı-

kan, Kıbrıs harekâtında her şeyi ile yardım 
eden; uçağıyla, mühimmatıyla, yakıtıyla 
yardım eden tek dostumuzdu Muammer 
Kadda  ve askeri eğitimini de bizim Harp 
Okulunda yaptı. Ankara’da Kara Harp 
Okulunda yaptı askeri eğitimini de. Türkçe 
de biliyor o bakımdan. Türkiye’ye böyle-
sine dost, Mustafa Kemal’i önder belleyen 
bir kişiydi. Yine ödül aldı. 

Aynı burada dikkat edersek eğer, fotoğ-
rafta görülen tören aynı ödülün verildiği 
törendi.

Şimdi Beşşar Esad’la dostluğa bakın.
T  H  E ’   -

Nurullah Ankut Yoldaş: Aile dostuy-
du. Beraber Bakanlar Kurulu toplantısı 
yaptılar. İşte aileleriyle...

T  H  S  
Nurullah Ankut Yoldaş: Sınırlar kal-

kıyordu. Evet. 
usta a ahbaz: Vize zaten kalkmıştı.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yine bakın 
ne kadar içtenlikli bir ortam değil mi  Eşi 
de Arap olduğu için Siirtli bildiğimiz gibi. 
Arapça konuşuyor Emine Erdoğan, o ba-
kımdan çok iyi anlaşıyorlar. Bir de Suriye, 
Şam Arapçası konuşuyor. Bakın burada ne 
kadar içtenlikli görünüyorlar. Ve bakın bu 
fotoğrafta da Türkiye’deyken Fenerbahçe 
forması hediye ediyor Aziz Yıldırım, Beş-
şar Esad’a ve Erdoğan’a. zerinde adları 
yazılı Beşşar Esad, Tayyip Erdoğan diye. 
Ve Esad’ın eşi de alkışlıyor.

T  H       
     
Nurullah Ankut Yoldaş: Amerika; 

Sıra Suriye’ye geldi, Suriye’ye saldıra-
cağız. Sen de bu işte görev alacaksın. , 
dedi. Biliyorsunuz zaten bir ABD projesi-
dir AKP. Ve bizim ’ten bu yana hep 
yayınlarımıza girmiştir  Normal bir siyasi 

arti değil  çıkar amaçlı bir suç r ütü-
dür AKP. Deniz Feneri savcısı Abdul a-
ha  Yaren aynen bu tanımlamayı yaptı. 
Bizim tanımlamamızı aynen kullandı. Çı-
kar amaçlı suç örgütü dedi.

Şimdi nasıl oluşturuldu bunlar
erkez Parti aşkanı Abdurrahim 

Karslı’nın da açıklaması oldu. Savunma-
mızda da kullandık biz. Aynen bölümleri 
aktardık. O bölümleri yani. Amerikalılar 
geliyorlar, yalnızca üç şey isteriz sizden, 
diyorlar. 

- BOP’un hayata geçirilmesinde üzeri-
nize düşen görevi yapacaksınız.

- İsrail’in düşmanlarının bertaraf edil-
mesinde görev alacaksınız.

- İslam’ın yeniden yorumlanmasında 
yani içinin tümüyle boşaltılıp bir CIA-Pen-
tagon İslamı haline dönüştürülmesinde 
yine size verdiğimiz görevi yapacaksınız.

Erbakan ve birkaç kişi daha kabul etmi-
yor mesela... Kabul edenler; Tayyip Erdo-
ğan ekibi, Abdullah Gül ve Deniz Baykal. 
Düşünebiliyor musunuz .. Aynen Abdurra-
him Karslı açıkladı bunu  Deniz Baykal 
da var.  dedi.

T  H  A  D   
  K      

 
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi ona 

gelelim. Tamam, gelelim ona. Unutmayın 
onu, gelelim.

T  H  S   
Nurullah Ankut Yoldaş: Deniz Bay-

kal’a da verilen yem; Cumhurbaşkanlığı. O 
da ona razı oluyor. Aynen rol alıyor yani. 
Söyledi, toplantı yapıldı, dedi. Bunlar açık, 
dedi. Ve ondan sonra... Tayyip Erdoğan ya-
saklı o zaman. Muhtar olması bile mümkün 
değil, biliyorsunuz. Kamu görevlisi olamı-
yor resmiyette. Ama bizzat gelip Deniz 
Baykal öneride bulunuyor. Yani şu teklif-
leri yapalım, böyle yapalım... İşte Siirt’ten 
bir milletvekili istifa ettiriyorlar. Bir köy-
deki güya birkaç kişinin verdiği oyda karı-
şıklık var denildi. Sonuçta bir tek köy yani. 
Ama o yüzden Siirt’teki seçim yok sayıldı.

O aşamada Yüksek Seçim Kurulu Baş-
kanı u an Al an da buna zemin hazırladı.

O da neyin üzerine böyle davrandı
Amerikan büyükelçisi ziyaret etti, onun 

üzerine. Yani onlar da angaje. O da anga-
je...

Ve böylece, bir Amerikan komplosuyla 
önü açıldı. Başbakanlığa getirildi. Deniz 
Baykal’a da tekme vuruldu. Dedik ya ABD 
kullanır ve atar.

Ha  Mart sürecinde, tezkerenin oylan-
masından  gün kadar önce taraftardı tez-
kereye Deniz Baykal ama tabandan yoğun 
bir tepki geldi. Onun üzerine birkaç gün 
tereddüt etti ve ters köşeye geçti. O günkü 
medyayı izlersek, tararsak aynen bunu gö-
rürüz. Başlangıçta o tarafta, sonra belli bir 
süre tarafsız. Ama CHP tabanının tepkisi 
şiddetli olunca hemen ters köşeye gidiyor. 
Ve tezkereye karşı yoğun bir muhalefet yü-
rütüyor.

Suriye’ye gelirsek... ABD, AKP İkti-
darına; Yapacaksın , dedi.  gün kadar 
tereddüt etti burada da.

Suriye’deki güçlerin 
konumlanışı

T  H     
T  D’   A ’  A D’  

   
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi o ka-

dar şeyler olur tabi . Dedik ya, hiçbir şey 
yüzde yüz aynı paralelde gitmez.

Ama Avrupa Birliği’nden ne geliyor
Vurmayacaksın

Pentagon’dan, ashington’dan ne ge-
liyor

Vurmayacaksın
Ve bizzat Obama dâhil Amerika’nın 

bütün yetkilileri Başkan Yardımcısı oe 
Biden’den Dışişleri Bakanı ohn Kerry’e 
kadar hepsi ne dediler

PYD bizim bölgedeki kara gücümüz-
dür.

İş bitti.
T  H      

A ’  
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi o ka-

dar olur. Hiçbir plan yüzde yüz yürümez. 
Böyle şeyler olacak ama... Şimdi bakın, 
son bir şey. Kritik bir bölge daha vardı. 
Orayı PYD bu sabah işgal etti.

Neydi adı
Tel Abyad. Orayı şu anda işgal etmiş 

durumda yani ele geçirmiş durumda. Yani 
tamam Azez’i vuruyor ama o geçici, onun 
bir kıymeti yok. Şu anda PYD’nin önünü 
kesebilecek hiçbir güç yok.

Neden
Çünkü iki blok çarpışıyor Suriye’de, iki 

emperyalist blok
Bir Amerika’nın başını çektiği Atlantik 

bloğu,
Bir de Rusya ve Çin’in başını çektiği 

Avrasya emperyalist bloku.
Onlar da emperyalist. Çin’de de karşı-

devrim gerçekleşti. Çin de bir emperyalist 
devlettir şu anda. Rusya zaten emperyalist 
bir devlet.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut:

Suriye’ye girmek
Türkiye’nin en büyük felaketi olur

Baştarafı sayfa 1’de

Başyazı
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Şimdi iki emperyalist blok çarpışıyor-
lar. Burada savaşın tek meşru tarafı; Beşşar 
Esad’ın kendi vatanını ve halkını savun-
mak için çarpışmasıdır. Savaşlarda haklı 
ve hâksiz tara ar olur. Bazen her iki taraf 
da haksız olur. Burada Beşşar Esad kendi 
halkı için savaşıyor. lkesi için savaşıyor, 
emperyalizme karşı mücadele ediyor. Yani 
Beşşar Esad bu savaşta haklı tarafı oluştu-
ruyor.

T  H    E  
 A ’   R   

A      -
rec ek m i ?

Nurullah Ankut Yoldaş: Rusya ile 
nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyoruz. O 
anlaşmaya göre vermesi gerekiyorsa eli 
mahkum verecek. Fakat diyor ki ısrarla ve 
tekraren; Tüm topraklarımızı kurtarınca-
ya kadar savaşa devam edeceğiz.  Beşşar 
Esad’ın amacı bu. Ama şu anda en büyük 
destekçisi konumundaki Rusya ve onun 
ekibi de PYD’ye sahip çıkmış durumda. 
Füzelerle destekledi biliyorsunuz. Do-
nattı ve PYD ile beraberler. Moskova’da 
geçen günlerde, birkaç gün önce de büro 
açtı değil mi  Törenle büro açtı PYD. Şim-
di Rusya da, İran da, Çin de Türkiye’nin 
parçalanmasını ister. Canıgönülden ister. 
Amerika’nın BOP planı çerçevesinde zaten 
Türkiye hede nde, yani en önemli hedef.

T  H  R   
      A -
    -
 

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, Sov-
yetler Birliği ile ’de yapılan ve Tür-
kiye ile Ermenistan, Gürcistan ve Sovyet 
sınırını belirleyen Kars ve Moskova Barış 
Anlaşmalarını feshedebiliriz, dedi. Şim-
di zaten şu anda Karadeniz’de füzeleri, 

 km’ye füze atan gemileri, uçakları 
savaş pozisyonunu almış durumda. Savaş 
düzenine geçmiş durumda. Eğer Türkiye 
Suriye’ye karşı askeri bir harekât yaparsa 
üçüncü bir dünya savaşı çıkar.

Bunun anlamı ne
Türkiye askeri bir harekât yaparsa Rus-

ya, Türkiye’yi hem Ankara’dan vuracak 
hem tüm askeri bölgelerini, üslerini vu-
racak hem de ekonomik sistemlerini vu-
racak. Türkiye’yi tümüyle savaşamaz du-
ruma düşürmek, savaşamaz hale getirmek 
üzere, savaş dışı bırakacak şekilde pozis-
yonunu almış durumda. Rusya şu anda bu 
savaş düzenini kurmuş durumda. Amerika 
da Türkiye’yi savaşa itmek istiyor dikkat 
edersek, Suriye’ye sokmak için.

T  H    
  D   “G   

  
Nurullah Ankut Yoldaş: Türkiye’nin 

en büyük felaketi o olur. Bakın altını çi-
zerek söylüyorum, eğer Türkiye böyle bir 
harekâta, Amerika’nın son büyük oyununa 
düşerek girişirse o savaştan üç parçaya bö-
lünmüş olarak çıkar. Başka hiçbir şekilde 
çıkamaz. En büyük felaketi olur.

T  H   T ’  
   H  K  -

        
 

Nurullah Ankut Yoldaş: Çok güzel bir 
soru. Eğer biz iktidar olmuş olsaydık  bir 
ay içinde Suriye’de bırakın insanların öl-
mesini, bir kişinin burnu bile kanamayacak 
şekilde düzen, huzur, hakkaniyet, adalet 
gerçekleşmiş olurdu.

T  H     -
     -

Nurullah Ankut Yoldaş: Çok kolay. 
Çok kolay...

Beşşar Esad ne diyor
Biz AKP iktidarına karşıyız. Türkiye 

halkı ile dostuz biz, diyor. Putin de aynı 
şeyi, diyor. Akıllı davranıyorlar yani.

Türkiye ziyareti sırasında gördüğü 
dostluğu anlatırken ülkesinde; Ben öm-
rümde dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’de, 
Türk insanından gördüğüm dostluğu gör-
medim , dedi. Yani böylesine bizim insa-
nımıza güveniyor Beşşar Esad.

Şimdi biz iktidarız. aten büyükelçiyi 
ziyaret etmişti yoldaşlarımız. Bu kriz ilk 
başladığı anda Suriye Büyükelçisini ziya-
ret ettik ve bugünkü düşüncelerimizi ay-
nen aktardık Suriye Büyükelçisine. Hemen 
aynı şekilde Beşşar Esad yönetimiyle doğ-
rudan harekete geçeriz. Haberleşiriz. Türk 
Ordusu Suriye’nin resmi ordusuyla el ele 

verdiği anda, en geç bir ay içinde, hatta bir 
hafta içinde bile olabilir, Suriye’de ne IŞİD 
kalır, ne El Kaide kalır, ne El Nusra kalır, 
ne başka Ortaçağcı bir örgüt kalır.

Kürt bölgesi ise...
Beşşar Esad ne dedi
Gel benimle ittifak yap, federasyon ku-

ralım dedi PYD’ye değil mi
Gel, eşit şartlarda federasyon kuralım, 

diyor. Sen de o şekilde ulusal kimliğini o 
birlik içinde göstereceksin, diyor. O da 
bunu kabul eder.

Başka imkân kalmadığı için şu anda 
özellikle Amerika ile beraber oluyor. 
Ona bel bağlamış durumda biliyorsunuz. 
Blackwater denen insan öldürmeyi zevk 
edinmiş cellâtlar örgütünün elemanları 
var orada. 4  civarında cellat var bölge-
de şu anda. Onlarla (PYD’yle) beraber-
ler şu anda. Hem eğitim veriyorlar (onlar 
CIA’nın denetiminde, Blackwater eleman-
ları biliyorsunuz.) hem PYD’ye eğitim ve-
riyorlar hem de birlikte savaşıyorlar. Onlar 
için tara ar haklı mı haksız mı, önemli 
değil. Onların tek amacı adam öldürmek, 
onun peşinde; yani o ondan zevk alıyor. 
Bizim Parababaları bazen vahşi hayvan 
öldürmekten zevk alırlar ya... Mesela Cem 
Boyner de Afrika’da diyor Safari avında, 
ayının kalbine ateş ettim, öldürdüm falan... 
Bu cellâtlık. Bu namussuzluk, alçaklık. İşte 
öyle insanlarla beraber gelip savaşıyorlar. 
Ona bel bağlamış durumda ama biz bu ha-
rekâtı yaptıktan sonra PYD de bu çizgiye 
gelir. Ve bir ay içinde bütün bu mültecilerin 
trajedisi de, bu felaket de sona erer. Herkes 
ülkesine, vatanına, yurduna güvenli bir şe-
kilde döner. Suriye sınırı huzurun, barışın, 
umudun, sevginin sınırı olur. 

HKP  gerçek anlamda eşitliğe  
kardeşliğe  özgürlüğe 

dayanan bir federasyonu 
savunuyor

T  H   T  -
  K    
   

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi Kürt 
meselesini biz açıkça koyuyoruz. Progra-
mımızda da var.

Ne diyoruz
Edirne’den Çin Seddi’ne kadar ürk

Kürt Halk umhuriyeti.
Kürtler kardeşimiz bizim. İşte Başkan 

Yardımcımız Kürt, İl Başkan’ımız Pınar 
Hanım Kürt, Ankara İl Başkan’ımız Kürt.

Diyarbakır’dan .  oy aldık biz. Ba-
kın koca CHP, 8  yılın CHP’si .  oy 
aldı. Biz .  oy aldık Diyarbakır’da. 
Demek ki, orada da gönlü sosyalizmden 
yana atan Kürt yoldaşlar bize oy veriyorlar. 
Hem de gizli gizli. Orada bize oy vermek 
riskli biliyorsunuz. Özgür iradelerini açık-
ça ortaya koyamıyorlar. Her ne kadar HDP, 
demokrasi-özgürlük lafını ağzından düşür-
mese de, zerresi yok özgürlük ve demok-
ratlığın onlarda. Başka bir siyasetin orada 
çalışma yapmasına asla izin vermiyorlar.

T  H  KK   D’  
     
    

Nurullah Ankut Yoldaş: Amerikancı 
Kürt Hareketi diyoruz biz bunlara. Ame-
rikancı Burjuva Kürt Hareketi. Biz Türk-
Kürt Halk Cumhuriyeti diyoruz. Sosyalist 
bir Cumhuriyet yani.

T  H  O  C
Nurullah Ankut Yoldaş: Ortak Cum-

huriyet. Gerçek anlamda eşitliğe, kardeşli-
ğe, özgürlüğe dayanan...

T  H  A  Ö -
’  D  C
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi o ayrı. 

O burjuva bir hareket. Dikkat edersek ağa-
lar var, burjuvalar var. Altan Tan hem Orta-
çağcı hem de (yoldaşlar gitti, gördüler me-
sela Diyarbakır’da büyük siteleri var) Bir 
burjuva. Babadan itibaren burjuva. Toprak 
ağaları var, burjuvaları var, dincileri var 
yani Ortaçağcıları var. Bunlar bir halk ha-
reketi değil. Tayyip Erdoğan ve AKP ne ka-
dar Türk Halkını temsil ediyorsa, PKK de o 
kadar Kürt Halkını temsil ediyor.

T  H  O   -
 E     
 

Nurullah Ankut Yoldaş: Olmaz asla. 
Halka düşman. O Kürt ezenlerinin, ege-
menlerinin siyasi çıkarlarını savunan bir 
hareket. Nasıl bizdekinin halkçılıkla ilgisi 
yoksa onların da halkçılıkla ilgisi yok. Ama 

biz Kürt proletaryasının, Kürt köylülerinin, 
ezilen Kürt esnafın, Kürt aydınlarının çı-
karlarını, menfaatlerini ve dünya görüşünü 
savunuyoruz. O bakımdan temelden fark-
lıyız.

Toplumsal Haber: P eki , bu A rap B a-
’       A  

 A      
  A     S  

HK     S  -
 
Nurullah Ankut Yoldaş: Başlangıçta 

halk hareketi olarak başladı. Ama emper-
yalistler her harekete müdahale edip onları 
kendi çizgilerine, kendi çıkarları doğrul-
tusunda yürüyecek bir mecraya kanalize 
etmek isterler. Orada da aynen böyle oldu.

T  H  O   -
 K   

Nurullah Ankut: Yoldaş Tabi , tabi ... 
Başlangıçta bir halk isyanı, bir halk tepkisi 
olarak başladı. Tunus’ta, Fas’ta onlarca yıl 
(4  yıl) sürmüş zulüm iktidarlarına, Orta-
çağcı iktidarlara karşı, burjuva iktidarlara 
karşı bir tepki olarak başladı. Ama hemen 
emperyalistler müdahale etti.

Mesela Kürt hareketi de öyle. Sömürge 
statüsünde Kürt insanlarımız, Kürt Halkı 
şu anda değil mi

 milyon civarında nüfusa sahip bir 
millet var Türkiye’de, sömürge statüsü 
içinde. Şu anda Kürt insanı da bireysel 
olarak her hakkı kullanabilir deniyor ama 

mesele bu kadar basit değil. Ulusal kimli-
ğini kullanması lazım. Yani bir millet hangi 
haklara sahipse o halkın da o haklara sahip 
olması lazım.

T  H  E   .
Nurullah Ankut Yoldaş: Eşit olması 

lazım. Yoksa Mustafa Kemal’in meşhur ta-
nımı var ya  Türkiye Cumhuriyeti’ni ku-
ran Türkiye Halkına Türk denir. , diye bu 
söylem hiçbir derde deva değildir.

Eğer bu tanım geçerli olsaydı (bugüne 
kadar kaç tane Kürt isyanı oldu) o isyan-
lar olmazdı. Yani burada bir azınlık sorunu 
değil, burada bir ulusal sorun, bir millet so-
runu var.

O bakımdan bu millet sorunu ya dev-
rimci yoldan; proletaryanın dünya görüşü, 
çıkarları ve anlayışı doğrultusunda çözüle-
cek ki; biz bunu savunuyoruz, Kürt hare-
ketinin devrimci çözümüdür bizim savun-
duğumuz. Ya da bu sorunun burjuva, diğer 
adıyla emperyalist çözümü gerçekleşecek-
tir.

Bugün iki mevcut egemen sınıf var. Şu 
anki üretim sistemi içinde, doğrudan rol 
oynayan iki sınıf vardır  Burjuvazi-Paraba-
baları ve İşçi Sınıfı. Sonuç olarak da siya-
setler bu iki sınıfın dünya görüşünü temsil 
eder. Tabi  bunların destekçileri olur. Ara 
sını ar zümreler, tabakalar olur ama bu iki 
sınıf, doğrudan rol oynuyor mevcut ege-
men üretim yordamı içinde. Şimdi Kürt 
Meselesi de, her meselede olduğu gibi, bu 
iki sınıftan birinin çıkarları doğrultusunda 
çözülecek. Biz İşçi Sınıfının çıkarları doğ-
rultusunda çözümden yanayız, ki bu dev-
rimci çözümdür.

Ne yapacak ezilen Kürt Halkı da
Türk Halkı ile el ele verecek, Antiem

eryalist olacak... Önce ne diyeceğiz  
Katil Amerika Ortadoğu’dan e ol

Hem ülkemizden, hem Ortadoğu’dan 
defolun ABD ve AB Emperyalistleri, diye-
ceğiz.

Anti eodal yani her türlü Ortaçağcılı-
ğa, gericiliğe karşı olacağız. aik bir te-
melde birleşeceğiz.

Çünkü laikliğin olmadığı yerde demok-
rasi de olmaz, özgürlük de olmaz, bilim de 
olmaz, kadınların eşitliği de olmaz, hiçbir 
şey olmaz. O bakımdan laiklik çok esaslı 
bir ilkedir. Vazgeçilmezdir yani bizim için. 

Ve Antişo enist temelde birlik olaca-
ğız.

Antişovenist olmak ne demek
Bugün Türkiye’de, başta Kürt Halkının 

ezilen ulus statüsünde olduğunu görüp o 
sorunun devrimci çözümünü kabul etmek 
anlamına gelir.

Bu üç ana ilke temelinde birleşeceğiz, 
Kürt Halkıyla beraber Kürt meselesinin 
devrimci yoldan çözümünü gerçekleştire-
ceğiz. Onun mücadelesini veriyoruz, yani 

onu sağlamaktır bizim amacımız. 
T  H   İ ’   S -
’    S   -

   
Nurullah Ankut Yoldaş: İsrail’in en 

büyük düşmanı kimdi bugüne kadar
ç düşmanı vardı ama en can alıcı iki 

düşmanı vardı  Suriye ve Mısır, değil mi
Hem  Savaşı’nda, hem  Savaşı’nda 

bu ülkelerle savaştı İsrail. rdün falan da 
biraz girdi ama sonradan havlu attı. Esas en 
büyük iki tehlikeli düşmanı bu ülkelerdi. 
Uzaktan düşman da İran’dı.

Şimdi Mısır kaldı mı bir devlet olarak; 
etkili, caydırıcı güce sahip bir Mısır var mı 
şu anda  Suriye var mı

Can derdine düşmüş Suriye’nin yöneti-
mi. O bakımdan Sünnileri destekledi. Mev-
cut BAAS rejimi bir yıkılsın, Suriye’de 
BOP çerçevesinde bir parçalanma gerçek-
leşsin, böylece küçük devletçikler oluşsun 
istendi. İsrail için onlar çerezdir tabi . a-
ten Amerikancı Kürt hareketi İsrail’le de 
eklemlenmiş durumda. Sadece Amerika’y-
la değil bildiğiniz gibi.

Hatırlarsınız bir Kadın Konferansı dü-
zenledi HDK, 4-  yıl kadar oldu. Tüm Or-
tadoğu’dan kadın temsilciler geldi buraya. 

eyla Halid de geldi Filistinli kadınların 
temsilcisi olarak. Leyla Halid’i hatırladınız 
sanıyorum. Bizim öğrencilik yıllarımızın 
efsane gerillası... Siyonist İsrail’in Filis-
tin’deki zulmünü anlatmaya kalktı. Leyla 

ana ev sahibi olmasına rağmen, hemen 
anında atıldı, İsrail’e laf söyletmem, diye. 
Ya... Bu çizgideler... Hem ev sahibisin 
yahu... Yok diyor, sen ne olursan ol İsrail 
aleyhine konuşulmasını uygun görmüyor.

Çok içten olarak Kürt illerinde katledi-
len kadınların, çocukların acısını onlardan 
fazla biz duyuyoruz. Ama ne yazık ki bu 
arkadaşlar, Filistin’de katledilen Filistin 
Halkının çocuklarının, insanlarının, ka-
dınlarının acısını duymuyorlar. Bunu dile 
getirdi diye anında tepki gösterdi. Ve Su-
riye’de katledilenlerin acısını duymuyorlar.

Oysa Antişo enist olmak; tüm millet-
leri ve halkları eşit görmek demektir. İnsan 
olduğu için eşit görmek ve hepsine aynı 
oranda dostça, vicdanlı olarak, merhamet-
li olarak, empati yaparak yaklaşabilmektir 
Antişovenist olmak.

Meclisteki siyasi partileri 
C A  Pentagon ashington 

yönlendiriyor
T  H  D   CNN 

T ’  D  ’    
D   “H   -

 A ’     
 

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi ona 
benzer sanıyorum, Kılıçdaroğlu da grup 
toplantısında benzer la ar etti. Dikkat eder-
sek milliyetçilik yeniden Türkiye’de prim 
yapmaya başladı. AKP yoğun milliyetçi 
oynuyor ya, şimdi bunlar da kendilerince 
bir manevra  yaptılar. Yeniden Mustafa 
Kemal’e sözde yapıştılar. Mesela bugünkü 
grup toplantısında Kuvayimilliye’den söz 
ediyordu Kılıçdaroğlu  Biz Kuvayimil-
liyeciyiz, Kuvayimilliye hareketinin de-
vamıyız. Biz vatanseverliğimizi, milli bir 
hareket olduğumuzu, Kıbrıs’ta Beş Parmak 
Dağları’na yazdık. Böyle bir partiyiz biz. , 
falan diye... Şimdi o çerçevede, milliyetçi 
oynamak için söylenmiş sözler bunlar, yap-
tıkları. Yoksa başka bir ciddiyeti yok. Cid-
diye almıyorlar bunları.

Çünkü Kılıçdaroğlu ne dedi başta
Ben Beşşar Esad’a AKP’den daha kar-

şıyım. , dedi. Bunu hatırlarsınız siz değil 
mi

Avrupa Parlamentosuna gitti; Beşşar 
Esad’la Tayyip Erdoğan aynı. , dedi.

Oradaki Parlamento Başkanı bunu refü-
ze etti  Tayyip Erdoğan’ı sen nasıl Beşşar 
Esad’la yan yana koyarsın , diye. O zaman 
araları iyiydi Tayyip Erdoğan’la Avrupa 
Parlamentosunun. Açılım süreci devam 
ediyordu o yıllarda. Bunlar böyle oynuyor-
lar. 

T  H  C  H  
’    “  S  

C  S   İ   

CH ’   
Nurullah Ankut Yoldaş: CHP’de iç mi 

kaldı tabi .
Libya tezkeresine bunlar da imza ver-

medi mi  İmzası yok mu bunların da
Var.
Libya’daki katliamın bunlar da sorum-

lusu.
Bekaroğlu ne arıyor CHP’de
Bu adam ömrünü Mustafa Kemal’e, 

Kurtuluş Savaşı’na, Kuvayimilliye’ye ve 
Laikliğe düşmanlıkla geçirmiş. 

T  H  A  K’
Nurullah Ankut Yoldaş: Ama 

MYK’de. Bir de binbir düzenbazlıkla. Ka-
dın kotasından, kumpas vb. yaparak...

Bir de şu gerçeği görmek lazım  Bur-
juva partilerinin hiçbirinde demokrasinin 
zerresi yoktur. Biz bir yazı yazdığımız za-
man, başta yetkili yoldaşlarımızın deneti-
minden geçer, yoldaşlarımızın önerilerini 
alırız. Ona göre değiştirir, düzenleriz.

Şimdi bu kime danıştı da Bekaroğlu’nu 
getirdi

Kimseye danışmadı.
Muharrem İnce dedi ki; Ben Genel 

Başkan Yardımcısıyım benim haberim 
yok.

Demokrasi falan yok yahu. Nerede 
tüzük program .. Bu adam nasıl geliyor  
Hangi kararla geliyor  

T  H  T ’   
  CH   -

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Yani 
bunların hepsi kendi içinde başkanlık sis-
temi uygularlar.

Şimdi biz TRT’de sorduk  TR  ne-
dir  dedik. Cevap veren oldu mu  Genel 
Başkan Yardımcısı yaptın, dedik.

T  H  Ç     
  

Nurullah Ankut Yoldaş: Ben TRT’de 
sordum yani bütün milletin gözünün önün-
de sordum. Dava açmaları gerekirdi değil 
mi

T  H  E
Nurullah Ankut Yoldaş: Tescilli CIA 

ajanını getirdi Genel Başkan Yardımcısı 
yaptı, dedik. Bu, insana lümpenlerin yaptı-
ğı küfürden, sinka ı küfürlerden çok daha 
ağır bir hakaret. Ama hakaret değil, bu ger-
çeklik. Yani eğer öyle değilse çok büyük 
bir hakarettir. Ama gerçeklik olduğu için 
hiçbiri sesini çıkaramadı.

Bunların hepsi Amerikancı, demokra-
siyle falan ilgileri yok bunların.

MHP zaten Kontrgerilla’nın partisi.
Yine Demirtaş  ’ten önce Ameri-

ka devşirmiş. Bunu da biz yazılarımızda 
koyduk.  ikileaks belgelerinde var; 

luslararası liderlik ziyaretçi ro ra
mından eçirilmiştir. , diye. ikileaks 
belgesinde ’te. Yani Diyarbakır İHD 
Başkanı olmadan önce CIA devşirmiş. Yani 
öyle kendiliğinden çıkıp gelmiyor bunlar. 
Hepsini, medyayı olduğu gibi, siyasi par-
tileri de hep CIA, Pentagon ashington 
yukarıdan yönetiyor, yönlendiriyor.

Ne yazık ki ordu da öyle şu anda. NATO 
onların da içini boşalttı.

Bir fotoğraf düştü medyaya değil mi
Suudi Kralı, sağ tarafında Davutoğlu 

var, sol tarafında Genelkurmay Başkanı 
var. Bir de üniformayla... Yahu utanç ve-
rici bir şey. Utanç verici... Suudi Generali 
komutasına Türk Ordusu’nu verecekler. 
Efendim Birleşik Arap Emirlikleri’nin Or-
dusu, efendim Bahreyn Ordusu, Katar Or-
dusu bir araya gelecek de Suudi General 
bunları Suriye’de savaştıracak. Yahu Suudi 
Ordusu, dünyanın en kofti ordularından bir 
tanesi. Ne savaşacak .. Savaş kim, onlar 
kim .. Geçen bir televizyon programın-
daydı; Rusya’nın silahlanmaya yani aske-
ri bütçeye ayırdığı 8 milyar dolar, Suudi 
Arabistan’ın 8  milyar dolar. Yıllık ayırdı-
ğı pay... O kadar da silah alıyor.

T  H  ’  -
 

Nurullah Ankut Yoldaş: Ama hakkın-
dan gelemedi.

Yemen’de kim var
Yemen dünyanın, Arap ülkelerinin en 

yoksul ülkesi. Yani askeriyesi de ona göre. 
Yemen’in bile hakkından gelemedi. Hiçbir 
şey yapamadı yani Yemen’de bile. Böyle 
bir ordu yahu... Bu ordu ne savaşacak .. 
Suriye’ye girse felaket olur. Şimdi bugün 
haberlerde vardı, Suudi uçakları da İncir-
lik’e gelmiş.

T  H  K   

Nurullah Ankut Yoldaş: Haberlerde 
izledim ama...

Ali erdar ın ı Yoldaş: Milli Savun-
ma Bakanı dün açıkladı. Mecliste açıkladı. 
Bugün gelmedi ama yarın gelecek, diye. 
Dünün bilgisi bu. Milli  Savunma Bakanı 
resmi kanaldan gelecek, dedi.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yani bir ka-
nalda izledim, geldi diyorlar. İnanın çok 
kara günlerden geçiyoruz. Türkiye böyle 
bir yere girerse altını çiziyoruz; üç parçaya 
bölünmüş olarak çıkar.
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Toplumsal Haber: P eki , son  olarak 
    T -

’  S ’    

Nurullah Ankut Yoldaş: Bu intiharı-
mız olur. Felaketi olur Türkiye’nin Suri-
ye’ye girmesi. Ama bunu da yaptırmaya 
çalışıyorlar. Amerika ne yemi atıyor, ne 
gibi bir kandırmaca bulunuyor ..

T  H  S  K  H -
     

R ’  
Nurullah Ankut Yoldaş: Ben sanmı-

yorum. O söylem iç politikaya yönelik. 
Biraz milliyetçi falan oynuyor şimdi artık. 
Öyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bütün 
politikaları i as etti çünkü. Kürt Mesele-
si’ndeki açılım politikaları da i as etti. Su-
riye politikaları da i as etti. Dünyada artık, 
siz de mesleğiniz bu olduğu için izliyorsu-

nuz, Türkiye’nin siyasilerinden daha itibar-
sız herhalde başka siyasi yoktur.

T  H  E   
Nurullah Ankut Yoldaş: Kendilerini 

bu duruma düşürdüler. Alay konusu... Biz 
savunmamızda bile linklerini verdik bu ka-
rikatürlerin, haberlerin.

T  H  T  
Nurullah Ankut Yoldaş: Milliyetçilik-

le o mecnunlaşmış kitlelerin oyunu almak 
istiyor. Böyle mecnunlaşmış kitleler var ne 
yazık ki. O da CIA İslamından devşirildi, 
Yeşil Kuşak Pro esi nin ürünü. Yani in-

sanlar bu projeyle düşünemez, algılayamaz 
hale getirildi, gerçeklerle bağı koparıldı. 
Göremez, kavrayamaz hale getirildi yani. 
Onlardan oy alıyorlar. Malum ne yaparsa 
yapsın, onlar  milyon civarında bir kitle, 
gidip banko, hiç düşünmeden oy veriyor 
bunlara. Onlara yönelik söylemler olarak 

bunu değerlendirmek istiyorum.
T  H  İ    

Nurullah Ankut Yoldaş: İç siyasete 
oynuyor ama öbürü yani en azından hadi 
bunlar düşünemez de; orduda generaller 
var, bunlar strateji okudular harp okulla-
rında, harp akademilerinde. Ordu’yu da te-
mizlediler ama az de olsa kalanların Türki-
ye’nin Suriye’ye girerse nasıl bir felaketle 
karşılaşacağını bilmeleri gerekir.

T  H  O    
    

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet çok bü-
yük bir tuzaktı. Çok büyük tuzağa düştüler. 
O konuda dünyanın en büyük ikinci süper 
gücünü düşman ettiler.

T  H  T  
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele, 

ben de size kolaylıklar diliyorum.q

Nurullah Ankut Yoldaş: Bizim teori-
mizi ve pratiğimizi gören, anlayan bir insa-
nın, önyargılı olmayan bir insanın bizi be-
nimsememesi, bizden olmaması mümkün 
değildir. Örneğin TRT çekimlerinde tüm 
TRT personeli, bizi ve teorimizi tanıyınca 
takdir etti bizi  Yani bizi tanıyan insan 
şaşırıyor; Yahu biz solu böyle bilmiyor-
duk... , diyorlar.

Sol bu yahu  Başka sol yok. Öbürleri-
nin hepsi sahte

Halkın gerçek özlem ve çıkarlarını 
temsil eden harekettir gerçek sol hareket. 
Ona çözümler üretendir gerçek sol hareket.

Öbürlerinin halkla ilgileri, bağlantıları 
olmadığı için onlar ayrı dünyanın insanları.

Bizim bütün meselemiz bu ablukayı 
yarabilmekti. İşte dün partiden çıktık, kar-
şıya geçtik, tam yolun karşısına geçtik Sait 
Yoldaş’ı beklerken bir genç, ’lu yaşlarda 
bir genç, Erzurumluymuş gülerek el uzattı; 
Nurullah Hoca’m , diye.

Ben, dedi seçimlerden bu yana sizi 
takip ediyorum ve artık sizin görüşlerinizi 
benimsiyorum.

Nerelisin , dedim. Erzurum Aşka-
le’den , dedi. Burada TİGEM’de çalışı-
yorum , dedi. Yani hayranlıkla... Sohbet 
ettik ayaküstü. Arabam var , dedi; nere-
ye gidecekseniz sizi götürebilirim , dedi. 
Dedim; Arkadaşlar geliyor, çok sağ ol.  
Cihan’la birbirlerinin telefonlarını aldılar 
bu arada. Cihan Yoldaş’la; Görüşelim. , 
diye sözleştiler.

Yani insanlar bizi böyle izliyor, takip 
ediyor arkadaşlar. Bütün mesele, şu ab-
lukayı yarmak ve birazcık kitleselleşebil-
mek  Ondan sonra çığ gibi gelişeceğiz, 
bizi durdurmaları mümkün değil. Ablukayı 
da yavaş yavaş çatlatıyoruz işte.

Aslında bunlar şaşırdığı için bu dava-
ları bize karşı açıyorlar; bu davalar bize 
yarıyor sonuçta tabi ... 

Kim kimi yargılıyor
Biz onları yargılıyoruz. İşte yine  

sayfalık savunma daha verdik. Onu da 
okuyacaksınız, arkadaşlar yayımlayacak-
lar. Kesin onların mahk m edilmesi anla-
mına geliyor.

A . acettin olak Yoldaş: Bunlardan 
da bir dava çıkar yani

ülüşmeler
Nurullah Ankut Yoldaş: Çıkarsa çıka-

cak. Davalardan çekinmiyorum.
A . Ayhan rkan Yoldaş: Bize uyar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hapis cezası 

falan bize vız gelir.

E m p eryalistlere
ve yerli işbirlikçilerine göre

en büyük tehlike biziz
Yolun sonuna geliyorlar.

İşte onları iktidar yapan, iktidara ge-
tiren, oluşturan, onların yapımcısı olan 
Amerika bile artık ne diyor

Soruyor bizimkiler ABD’ye  PYD mi 
senin mütte kin, ben miyim, diyor.

PYD, diyor ABD.
ülüşmeler

Büyükelçiyi çağırıyor, o da PYD, di-
yor. Hadi bakalım. Yersen lokantasını açı-
yor. Yersen bizden bu, diyor. Hadi gık de 
bakalım. Yok

Şimdi dikkat edersek, Suriye süpürme 
hareketi yapıyor. Rojava’nın yani Kürdis-
tan bölgesinin dışında hiçbir muhalif güç 
bırakmayacak. Ki yapması da gereken o 
zaten Esad’ın, onu yapıyor şu anda.

Ve Putin meydan okuyor  Hadi uçak 
uçur bakalım, diyor. Hadi gel, diyor.

Yok... Uçaklar da geri çekildi. Hani an-
gajman kuralıydı, bilmem neydi...

Yani iyice dünyaya da maskara ol-
dular, Türkiye’de de öyle oldu-
lar. Yolun sonuna geldiler 
ama bu adamlar utanma 
arlanmayı bilmiyor, 
ar damarları çatla-
mış bunların.

O bakımdan, 
onlar gerçekten 
nasıl bir dün-
yanın insan-
ları, ben akıl 
erdiremiyorum 
yani onlara. 
Hep söylüyoruz 
ya; canlıların en 
yücesi, en şere isi 
de insandır, en aşağı, 
en kalitesizi, en iğrenci de 
insandır, diye. Gerçekten çok 
doğru bir tespit...

Onlar artık yolun sonuna geldiler, dev-
rilecekler.

Ve biz ablukayı yardığımız anda, bizi 
de tutabilen olmayacak artık. Gerçek an-
lamda Marksist-Leninist Sol Hareketin 
temsilcisi biziz. Ama hâlâ satılmış Ameri-
kancı medyanın tepesi bizi görmezden gel-
meye devam ediyor, bildiğimiz gibi. Ama 
olsun, etsinler bakalım, bir süre sonra ona 
da güçleri yetmeyecek.

O bakımdan biz kararlılıkla mücadele-
mize devam ediyoruz. Sonunda, en sonun-
da biz kazanacağız; buna hiç kuşku duy-
mamak gerekir.

İşte bu davalar da o yolun, o mücadele-
nin bir parçası, bizim için onur bunlar yani.

Dünkü savunmamızda yazmıştım, bir 
hareketi, bir insanı tanımak için ne yapılır

Sadece sözlerine değil (sözlerin bir 
kıymeti yok) yapıp ettiklerine bakılır, ey-
lemine, işine bakılır ve dostlarına bakılır, 

değil mi
Bizim yapıp ettiklerimiz meydanda.
Dostlarımız  İşçi Sınıfımız, Kürt Halkı, 

ezilen sömürülen yığınlar, Ortadoğu’nun, 
emperyalizmin saldırısına uğrayan halkla-
rı. Ne diyeyim, komşumuz Arap halkları, 
mazlum halklar... Komşumuz Suriye Halkı 
ve emperyalizme karşı direnen Suriye’nin 
meşru yönetimi...

Düşmanlarımız kim
Gerçekten de, o da onur madalyası bi-

zim için  Amerikan Emperyalistleri, onla-
rın Başkan Yardımcısı oe Biden geldiğin-
de, ABD Dışişleri Bakanlığı ne dedi

Ankara’daki Amerikan vatandaşları 
için güvenlik uyarısı  HKP yarın ABD Bü-
yükelçiliği önünde toplanacak. Gösteriler-
den uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Tek düşman olarak bizi gösterdi, ma-
lum. Ne büyük onur bu...

Bundan büyük 
onur olur mu 

dünyada
İn-

s a n 

so-
y u -

n u n 
başdüşmanı 

diyor ki; Türki-
ye’deki en büyük düşma-

nımız HKP... En büyük onur bu, bizim 
hakkımız da bu zaten, arkadaşlar. Bununla 
övünmeliyiz biz.

Kim başka düşmanımız
Onun yerli işbirlikçisi AKP’giller. On-

larla işte bugün de hesaplaştık, hesaplaşa-
cağız. Onlar da bizi düşman ilan ettiler. O 
bakımdan, yarın Tarihte bizi tanımak iste-
yenler bakacak; dostları kim, düşmanları 
kim bunların  Nasıl bir mücadele vermiş-
ler ...

Bunları kilometre taşları gibi somut, 
net, belgeleriyle ortaya koyuyoruz, Tarihe 
diziyoruz.

O bakımdan mutluyuz, gururluyuz, 
umutluyuz, yoldaşlar.

En sonunda mutlaka biz 
kazanacağız, yeneceğiz

Alkışlar

AKP’giller’deki 
çatlama haberleri 

üzerine
Sait Yoldaş uyardı; yeni 

bir gelişme, AKP’den ko-
pan grubun partileşme sü-
reci var, diye. Medyada o 
yazılıp çiziliyor, bildiğimiz 
gibi.

İşte ülent Arınç. Artık 
böylesine kaypak, silik bir 
kişilik bile açıktan bayrak 
açtı Tayyip’e karşı, değil mi 
yoldaşlar

Geri adım da atmadı. 
Oysa nasıl çapsız, zayıf, 
yani tavşan gibi bir adam. 
Öyle bir adam bile artık ce-

surca kükrüyor karşısında, yalanını ortaya 
koyuyor.

Biz ne dedik bunlar için
Nefes alır gibi, su içer gibi yalan söy-

lerler, dedik.
O da diyor ki; yalan söylüyorsun. Dol-

mabahçe’de kimin nerede oturacağına bile 
sen karar verdin, sen belirledin, diyor. Şim-
di de benim haberim yok diyorsun. Buna 
gülerler, diyor. Ve hiç cevap vermiyor. İşte 
eski Spor Bakanı vardı...

inleyiciler: Suat Kılıç.
Nurullah Ankut Yoldaş: Namı neydi
Tokat manyağı...

ülüşmeler
Şimdi o da intikamını alıyor. Tabi  o da 

ne de olsa insan yaratılmış, onun da bir öf-
kesi var. Yani o kadar yediği tokada karşı-
lık, o da Bülent Arınç’ın safında yer alıyor.

A . oğan rkan Yoldaş: Hüseyin 
Çelik.

Nurullah Ankut Yoldaş: Hüseyin Çe-
lik, Sadullah Ergin...

A . Pınar Akbina Yoldaş: Abdullah 
Gül’le de görüşüyor herhâlde.

Nurullah Ankut Yoldaş: Abdullah 
Gül, o da...

A . oğan rkan Yoldaş: İzliyor san-
ki.

Nurullah Ankut Yoldaş: Gerçekten 
tavşan yaratılacağına tesadüfen, yanlışlıkla 
insan yaratılmış

ülüşmeler
Nurullah Ankut Yoldaş: Ondan bir ses 

yok daha deniyor. İşte gerçekten başkan, li-
der falan da olmaz ondan.

ir inleyici: ANAP’a döndü Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ali Babacan 

için deniyor ki; Uluslararası Finans-Kapi-
talin has adamlarındandır. Hem tanınan, 
hem güvenilen, makbul adamlarındandır 
Ali Babacan.

A . Halil Ağır l Yoldaş: ilderber  
üyesi  Hoca’m...

Nurullah Ankut Yoldaş: Bilderberg’ci 
evet, Bilderberg’ci...

A . ait Kıran Yoldaş: Genel Başkan-
lıkta onun adı geçiyor.

Nurullah Ankut Yoldaş: Uyar. Eğer 
böyle bir hareket çıkarsa, bilelim ki Tay-
yip’in sonudur.

A . oğan rkan Yoldaş: Kendiliğin-
den çıkmaz zaten Hoca’m onlar.

Nurullah Ankut Yoldaş: Tabi . İşin di-
ğer bir yönü de asla kendiliğinden çıkmaz, 
Amerika sinyal verir bunlara...

Ne yapar Amerika
Demirel’in vazgeçilmez Dışişleri Ba-

kanı İhsan Sabri Çağlayangil vardı, belge-
lerimizde var, kayıtlarımızda dahi.

Ne diyor Amerikalılar için
hsas ederler , diyor.

Yani ş yle ya sanız bizce de çok 
uy un olur  derler, diyor. Ya ın de-
mezler  diyor. Ama o emir anlamına ge-
lir. iz b yle ya manızı istiyoruz  b yle 
ya tığınız anda yanınızdayız  anlamına 
gelir.

O bakımdan Amerika’dan bağımsız 
bunların hiçbiri hareket edemez. Eğer öyle 
bir çıkış olursa, bilelim ki bu Amerika’nın 
çıkışıdır ve Tayyip’lerin sonudur.

A . Pınar Akbina Yoldaş: Hoca’m Da-
vutoğlu’yla da araları bozuk.

Nurullah Ankut Yoldaş: Davutoğlu 
da, evet, evet... 

A . Pınar Akbina Yoldaş: Fuat Avni 
de yazmıştı bayağı sorunlar var, diye...

Nurullah Ankut Yoldaş: Son anda Da-
vutoğlu da takla atabilir, öbür tarafa.

O da neden
Bunun bu kadar yolsuzluğunu, katlia-

mını, cinayetini üstlenmeyeyim, diyebilir.
Mesela Kaymakamları topladı, ne dedi
Mevzuatı bırakın, kafanıza göre takı-

lın, arkanızda ben varım , dedi.
Ne isterseniz yapın benim hoşuma gi-

decek, arkanızda ben varım, korkmayın, 
diyor yani.

aten bugün savunma yapabilseydik, 
konuşacaktık. Bütün o; yargı bize kan 
kusturdu,  ayak bağı oldu  vb. konuşma-
larını, bir bir bilgi verip gösterecektik Hâ-
kime.

nyargısız herkes
bizim mücadelemizi anlar  destekler

HKP’nin, Suriye’deki Ortaçağcı- ihatçı gruplara silah ve mühimmat göndererek savaş suçu işleyen dönemin Başbakanı Tayyip 
Erdoğan, ışişleri Bakanı Ahmet avutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan idan’la ilgili olarak ahey’deki 

luslararası eza Mahkemesi’ne M  yaptığı başvurunun ardından hakkında dava açılan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, söz 
konusu davanın 1  Şubat’ta gerçekleştirilen ikinci duruşmasının ardından HKP Genel Merkezi’nde çeşitli değerlendirmeler yaptı. HKP 
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un hem dava süreciyle hem de güncel olaylarla ilgili değerlendirmelerini yayımlıyoruz.

Baştarafı ve son kısmı kaydedilememiştir. Kaydedilen bölümü yayımlıyoruz.
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Yani bunlar, dediğimiz gibi, hepsi aslın-
da Anayasa dışına, şu anki kanunların dışı-
na düşmüş suçlulardır. Yani bunlar aslında 
oralarda olmadıkları gibi, -4  sene de 
hüküm giymiş Silivri’de, Sincan’da yatıyor 
olmaları gerekir, şu anda hukukun birazcık 
abc’si olsa Türkiye’de. Ama maalesef yok, 
arkadaşlar. Bu bakımdan onlar oradalar.

Ama Davutoğlu hemen o günün akşamı 
açıklama yaptı, dikkat edersek.

N e dedi?
Kimse bizden hukuk dışı bir davranış-

ta bulunmamızı beklemesin.
O açıktan Tayyip’e cevaptı. Yani Kay-

makamlara diyor ki; asla hukuk dışı bir 
davranış yapmayın, yaparsanız sorumlulu-
ğunu üstlenirsiniz. Sorumluluğu sizin üze-
rinizde olur.

Biz hep söyledik ya, bunlar siyasi par-
ti değil; çıkar amaçlı suç örgütü... Bunla-
rın arasında ne sevgi var, ne saygı var, ne 
insanlık var, ne bağlılık var. Yani bunlar 
tamamen çıkar amacıyla birbirlerini bul-
muşlar ve örgütlenmişler. Yani mücrimler, 
suçlular bunlar. O bakımdan bunlar, şimdi 
güçlü olan kimse onun yanında görünür 
ama ayağı kaydığı anda, hemen ilk tekmeyi 
en yakınındaki vurur.

***

A . oğan rkan Yoldaş: Erbakan’ı 
sattıkları gibi...

Nurullah Ankut Yoldaş: Erbakan’ı 
sattıkları gibi. Yani bunlar satarlar, hiç 
umurlarında olmaz. Bir acıma hissi, duy-
gu, vicdan yok bunlarda. Bunlar robotlaş-
mış yaratıklar, robota dönüşmüşler. Bunlar 
hakkında çok konuştuk, biliyorsunuz.

O bakımdan böyle bir çıkış da eğer şu 
günlerde gerçekleşir ise bilelim ki bunların 
artık Amerika ipini çekti demektir. Böyle 
de bir durum, son günlerin böyle bir siya-
si konuşması var, gündemi var, tartışılma-
sı var. Ama henüz netleşmiş bir şey yok. 
Daha henüz fısıltı halinde, yazılıp çiziliyor 
bunlar, netçe ortaya çıkmış değiller. Baka-
lım artık...

Tabi  biz bunlara bağlı değiliz. Biz 
bildiğimiz hatta kararlıca, kendi devrimci 

anlayışımız doğrultusunda mücadeleye de-
vam edeceğiz.

Meclisteki diğer çetelerin, Amerikancı 
çetelerin üyeleri de birbirinden farklı de-
ğil

Ne olacak bunlar yeni bir parti kursalar 
ayrılıp da, bunlardan farklı mı davranacak

Yo, aynı... Amerika’nın dediklerini ya-
pacaklar, emirlerini uygulayacaklar. Diğer-
leri de onu yapıyor.

Biz Antiemperyalist, Antifeodal, An-
tişovenist hattaki Demokratik Halk Dev-
rimi çizgimizi savunacağız ve o çizgideki 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonunda da 
mutlaka zafer kazanacağız...

A . ait Kıran Yoldaş: Evet Hoca’mı-
za teşekkür ederiz.

Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele.

T ü rk iye,  S u riye den k lem in in  
dışına düşmüştür

A . ait Kıran Yoldaş: Söz almak is-
teyen ya da kendi düşüncelerini paylaşmak 
isteyen ya da Hoca’mızı yakalamışken, 
açılmasını istediğiniz konular varsa diye-
lim

ir inleyici: Suudi Arabistan’ın bir 
askeri hamlesi var Hoca’m.

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi o da 
Katar’la beraber biliyorsunuz. Türkiye de 
ona katılırım, dedi. Yani Suudi Generalin 
emrinde Türk Ordusu’nu da savaştıracak-
lar, Amerika’nın istediği cephelerde.

Bu da geldikleri, düştükleri durumu 
gösteriyor. Yani utanç verici bir durum var. 
Suudiler, biliyorsunuz, Türkiye düşmanı 
oldum olası.  Tâ Şerif Hüseyin’den bu yana 
Türklere düşman, yani Türkiye’ye düşman. 
Geldiği zaman Türkiye’ye, bildiğimiz gibi, 
bunlar ne Anıtkabir’e gider, ne bizimkile-
rin makamına gider. Otelde bizimkiler gi-
derler onların yanına, dizinin dibine. Orada 
bir de sanki kendi sarayındaymış gibi kendi 
forslarını, posterlerini astırır, onun etrafına 
tahtını kurar. Bunlar da etrafına dizilir, öyle 
görüşür bizimkilerle.

Yani bu kadar utanç verici bir kişiliğe 
sahip insanlar bunlar.

E, şimdi o (Suudi Kralı) Amerika’nın 

başaktörü ben olayım, diyor Arap ülkele-
rinde. En büyük hizmetkâr ben olayım. Ar-
tık Türkiye bir iş yapamaz, Arap dünyasın-
da etkisi olmaz zaten. Gerçekten de, Suriye 
denkleminin, bileşenlerinin tümüyle dışın-
da, şu anda Türkiye.

Türkiye’nin bundan sonra Suriye’yle 
ilgili görüşmelerde asla bir söz hakkı olma-
yacak. Çünkü Amerika’nın stratejisi zaten 
belli  BOP çerçevesi.

E, Rusya da rol almak istiyor, indi sa-
haya.

Rusya da Türkiye’ye Amerika kadar 
düşman mı şu anda

Düşman arkadaşlar.
Aynı zamanda Çin de düşman ve İran 

da düşman, Suriye zaten haklı olarak düş-
man.

Şimdi Suriye’nin geleceğiyle ilgili gö-
rüşmelerde, Türkiye’nin söz sahibi olma-
sı zinhar bundan sonra mümkün değildir. 
Kendini tamamen dışlamış durumda. Yani 

bunlarda hırs var, kin var, gurur var, kibir 
var ama siyasi bilginin, bilimin, bilincin, 
cesaretin zerresi yok... Öyle olunca ne yap-
tıklarını da bilmiyorlar. Aslında şu anda 
şaşırmış, pusulayı şaşırmış durumdalar. 
Yaptıkları işin kime hizmet ettiğini de bil-
miyorlar.

O bakımdan bunlar Suriye denkleminin 
dışına düşmüş, bileşenlerinin dışına düş-
müştür.

Artık emperyalistler  Beşşar 
Esad’sız bir Suriye’nin 

olamayacağını görmüşlerdir
Söylediğimiz gibi Suriye de artık üç 

parçaya değil, iki parçaya bölünecek ve 
öyle görünüyor ki bir federasyona gidile-
cek. Yani Rojova’yla, Suriye’nin meşru 
Beşşar Esad yönetimi federasyon oluştura-
caklar. Tabi  bu geçici bir süre için olacak 
ama Suriye’nin kısa dönemdeki çözümü 
böyle sonuçlanacak gibi görünüyor.

A . ait Kıran Yoldaş: Savaş ilk baş-
ladığında da Beşşar Esad bunu önermişti.

Nurullah Ankut Yoldaş: Önerdi tabi  
ama işte...

A . oğan rkan Yoldaş: Özellikle 
verdi.

Nurullah Ankut Yoldaş: Verdi tabi . 
Çağrı yaptı; Federasyon oluşturalım bera-
ber, diye. Ama Amerika’nın attığı yemin 
peşine takıldı PYD Amerika’yı tercih etti 
ve diğer Ortaçağcılarla, ÖSO’yla beraber 
meşru yönetime karşı savaşmayı tercih etti.

Şimdi Rusya da alana girince ikili oynu-
yor PYD.  Bildiğimiz gibi hem Amerika’y-
la, hem Rusya’yla oynuyor PYD. Medyaya 
düşen haberlere göre, Suriye’nin yöneti-
miyle de görüşmeler yaptığı ileri sürülüyor 
şu anda PYD’nin. Görüşmelere geçtiği, gö-
rüşme sürdürdükleri yazılıp çiziliyor. Öyle 
gelişecek Suriye’deki olay. Beşşar Esad’ın 
da, BAAS’ın da gitmesi asla söz konusu 
değil. İşte 8 aylık bir geçiş süreci üzerinde 
anlaştılar. 

O süreçte Beşşar Esad yönetimi kala-
cak mı

Kalacak.
Onun sonunda ne olacak
Özgür seçimler yapılacak ve Beşşar 

Esad dâhil kadrosu da özgürce seçimlere 
girme hakkına sahip olacak mı

Olacak.
Adam zaten  84 oy oranıyla seçilmiş 

bir başkan. Seçime  sefer girse  sefer 
Beşşar Esad kazanır.

Bu ne demektir
Artık emperyalistler, Beşşar Esad’sız 

bir Suriye’nin olamayacağını gördüler.
aten onların derdi de neydi

Rojova’ydı BOP haritası çerçevesinde. 
E, tamam, bir de şeriatçı Suriye, Sünni Su-
riye bölgesi kurmak istiyorlardı ama o da 
olamazsa olamaz derler geçerler. Gerçekçi-
dirler. Amerikan Emperyalistlerinin en bü-
yük özelliği akılcı olmalarıdır; zorlamazlar 
yani sonuna kadar gidip gereksiz riske gir-
mezler.

( )q

İşte bunu yapıyor  yıldan bu yana 
Ortadoğu’daki kanlı savaşlarıyla.

Biz tam bu satırları dizdiğimiz anda 
Ankara’daki intihar bombacısının kul-
landığı bomba yüklü bir otomobille 
yapılan İkinci Ankara Katliamı’nın 
haberi, görüntüleri düştü ekranlara ve 
ajanslara. Askerlerin ve sivillerin bu-
lunduğu 4 servis aracının arasında pat-
latmıştı sürücü arabasını. Bu katliamda 
asker ve sivillerden oluşan 8 insanın 
hayatını kaybettiğini ve ’inin de ya-
ralandığını duyurdu devlet yetkilileri.

Biz, bu katliamda hayatını kaybe-
den bu insanlarımız için de daha ön-
ceki katliamlarda yani Birinci Ankara 
Katliamı’nda, Suruç, Diyarbakır, İstan-
bul-Sultanahmet Katliamları’nda haya-
tını kaybedenler için olduğu gibi üzül-
dük, yaralandık. Hayatını kaybeden bu 
insanlarımızın geride kalan yakınları-
nın acılarını içtenlikle paylaşır, başsağ-
lığı dileriz, sabır dileriz onlara da.

Biz hep söylüyoruz ki, bu davaya 
ilişkin savunmalarımızda da birkaç kez 
söyledik, böylesi katliamlarla ve sür-
dürülen savaşla hayatlarını kaybeden 
Türk ve Kürt insanlarımız kendileriy-
le birlikte iki halkı birbirine bağlayan 
birlikteliği sağlayan bağlardan bir bö-
lümünü de koparıp götürüp gitmekte-
dirler. Ve aradaki çatlak gittikçe derin-
leşmekte, büyümektedir.

Tetikçisi kim olursa olsun, hangi 
Amerikancı grup içinde yer almış olur-
sa olsun, bu katliamın birincil plandaki 
projecisi de, yöneticisi de ABD Em-

peryalistleridir, onların casus örgütle-
ridir. İkincil plandaki sorumlularıysa 
ABD’nin yukarıda adlarını andığımız 
yerli işbirlikçileridir, suç ortaklarıdır.

Ve hep söylediğimiz gibi Ortado-
ğu’daki ve ülkemizdeki savaşın, böy-
lesi vahşi, canavarca bir ruh haliyle iş-
lenmiş katliamların ve bunlarda haya-
tını kaybeden her bir insanın en önde 
gelen katili, azmettiricisi ABD Emper-
yalistleridir.

Özetçe bu savaş, onun yürüttüğü 
bir savaştır, onun komutası altında 
yürütülen bir savaştır. Amaç da BOP’u 
hayata geçirmektir. Ortadoğu’yu 
sömürgeleştirmektir. Ortadoğu’da 
kendine İsrail’den başka yeni petrol 
bekçileri yaratabilmektir.

Savaşın sahibi böyle caniyane bir 
hedefe sahip olduğu için ne yazık ki, 
bu tür katliamlar son bulmayacak ve 
yine çok acıdır ki, giderek de yoğun-
laşacak, araları sıklaşacaktır. Yani Tür-
kiye bugün başlamış olan Suriyeleşme 

sürecinin daha ağır ve daha tahripkâr 
yönlerini de yaşayacaktır. Öyle görü-
lüyor...

Bildiğimiz gibi böylesi katliamlar 
Suriye’de, Irak’ta sıradan günlük olay-
lar durumundadır ve neredeyse hemen 
her gün yaşanmaktadır böylesi felaket-
ler.

Hatta, Pakistan ve Afganistan’da da 
uzak olmayan aralıklarla yaptırtmakta-
dır Amerika böyle katliamları.

Biz hep diyoruz ya; onların demok-
rasi, özgürlük, adalet, hukuk getirmek 
kandırmacasıyla girdikleri her ülke, 
adım attıkları her coğrafya ölüm tar-
lalarına dönüşür diye. O ülkelerin üze-
rinde cehennemin en kara dumanları 
tüter diye. Bunların gittikleri her yere 
ölüm cellâdı da bunlarla birlikte gider 
diye.

Bu katliam sonrası Meclisteki 4 
Amerikancı Partinin en tepedeki lider-
leri ve sözcüleri açıklamalar yaptılar.

Bir teki olsun gerçek suçlunun, yani 
ABD haydut devletinin adını ağzına 
alabildi mi

Hayır.
Çünkü onların hepsi ABD’nin 

işbirlikçisi ve suç ortağıdır. Çünkü 
onları oraya getiren, Meclise 
dolduran aslında halkımız değil, 
ABD Emperyalistleridir. O bakımdan 
bunlarda Allah korkusunun yerini 
Amerika korkusu almıştır. Bunların 
Kâbesi, kıblesi ashington’dur, hite 
House’dur, Pentagon’dur. 8. .

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Ankara Katliamını değerlendiren HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut

Bölgedeki savaş ABD’nin Savaşıdır! 
Baştarafı sayfa 1’de

Savcılık, Efkan Ala’nın bu şikâyetiyle 
ilgili olarak  Genel Başkan’ımız hakkında 
TCK’nın  fıkrasında tanımlanan (suç 
atfında bulunmak) suç ve  madde-
sinde tanımlanan delil ve emareler uy-
durmak  suçuyla ilgili kovuşturmaya yer 
olmadığına karar vermiş, ancak Kamu gö-
revlisine görevinden dolayı hakaretten ko-
vuşturma açılmasını talep etmişti. Bununla 
ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması 

 Ocak tarihinde görülmüş, Nurullah An-
kut duruşma sırasında yaptığı savunmayla 
ilgililerin savaş suçu işlediklerini matema-
tiksel bir kesinlikte kanıtlamıştı.

Söz konusu davanın ikinci duruşma-
sı ise  Şubat tarihinde (bugün) Ankara 
’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görül-

dü. Duruşmada HKP’li avukatlar, UCM’ye 
yaptıkları başvurunun en önemli dayanağı 

olan MİT TIR’ları Davasının iddianamesi-
nin, tüm sanık savunmalarının örneklerinin 
ve olay tutanağının örneklerinin Yargıtay 

’ncı Ceza Dairesinden istenmesini talep 
etti. Bu talep üzerinde dava,  Mart  
günü saat ’a ertelendi.

Duruşma sonrası HKP tarafından Ad-
liye önünde bir basın açıklaması gerçek-
leştirildi. Basın açıklamasında konuşan 
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, savaş 
suçlusu AKP’giller’in tamamıyla Anayasa 
dışına düştüklerini, işledikleri suçlardan 
dolayı eninde sonunda yargılanacaklarını 
vurguladı.  yaşında elde silah Kuvayi-
milliye Savaşına katılan Hikmet Kıvılcım-
lı’nın devamcıları olduklarını ifade eden 
Ankut, dünyadaki hiçbir gücün kendilerini 
korkutamayacağını, sindiremeyeceğini be-
lirtti.

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başka-
nı Nurullah Ankut ve HKP’liler  Mart’ta 

AKP’giller’i yargılamaya devam edecekle-
rini belirterek Adliyeden ayrıldılar.

HKP Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un

Ankara Adliyesi önünde 
gerçekleştirdiği basın 

açıklaması
e i e say ıdeğer arkadaşlarım

Hırsızlar İmparatorluğunun kodaman-
ları bizi korkutup yıldırabileceklerini sa-
nıyorlar. Bizi Meclisteki iblis muhalefetle 
karıştırıyorlar. Bilmiyorlar ki bizi dünyada 
hiçbir güç yıldıramaz, korkutamaz, kararlı-
lığımızı, yiğitliğimizi sınayamaz.

Biz Mustafa Kemal Samsun’a çıkar-
ken, daha  yaşında emperyalist Yunan 
Ordusuna karşı, Ege’de savaşmak üzere 
Yörük Ali Efe Çetesi’nde kavgaya giren 

Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri ve yol-
daşlarıyız. Dünyanın ve tarihin en meşru 
kavgasını, mücadelesini, davasını sürdürü-
yoruz. Eninde sonunda ABD Emperyalist-
lerinin, insan soyunun baş düşmanlarının 
Ortadoğu’daki ve ülkemizdeki işbirlikçisi 
olan bu iktidarı yıkacağız. Onlar yargılan-
maktan ve bu adliyede suçlarının hesabını 
bir bir vermekten asla kurtulamayacaklar. 
Bundan kaçışları yok.

En halkçı halife olan Hz. Ali’nin de-
yişiyle doğruyla sa aşan yenilir.  
Eninde sonunda yenilecekler. Bunların 
tamamı Anayasa dışına düşmüş mücrim-
lerdir, hesap vermekten kaçamayacaklar. 

. . .
Halkız haklıyız yeneceğiz

HKP Genel Merkezi

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut bir 
kez daha savaş suçlularını yargıladı

Baştarafı sayfa 1’de
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1  Şubat ’da başlayan Soma Katli-
amı Davası’nın altıncı etap duruşmala-
rı bugün de (  Şubat) devam etti.

Bugünkü duruşmada katledilen  
işçinin otopsi raporları okundu. Ardından 
Soma Kömür İşletmeleri AŞ’de çalışan 
ve daha önce başka mahkemede ifadeleri 
alınan maden işçilerinin ifadeleri okundu. 
Duruşma  Şubat Salı gününe ertelendi, 
ifadelerin okunmasına yarın devam edile-
cek.

Duruşmaya damgasını vuran olay, kat-
ledilen madencilerden Kader Yıldırım’ın 
annesi Elmas Kaya’nın raporların okun-
masından önce söz alıp, arkasında oturan 
tutuklu ve tutuksuz sanıklara doğru döne-
rek iraz olsun yaşananlardan ders al-
sınlar. icdanımda mücadele ediyorum. 
Acaba bana erseler  ne ya arım diye. 

en bu acıma rağmen onları ldüre-
mem. ünkü ben katil değilim. unları 
icdanlarına mahk m ediyorum. ün-

yanın azabı üzerlerine olsun.  demesiy-
di.

Madenci aileleri otopsi raporları oku-
nurken maden işçilerinden isimleriyle de-
ğil numaralarla bahsedilmesine de tepki 
gösterdiler.

HKP İzmir İl Örgütü olarak bu duruş-
mada da oradaydık. Her ne kadar Pir Sultan 
Abdal’ın dediği gibi bozuk düzende sağ-
lam çark  olmasa da, Soma Katliamı’nın 
siyasi zemindeki sorumluları cezalandırıl-
madan adalet yerini bulmayacak olsa da 
evlatlarını, eşlerini kaybeden acılı aileleri 
adalet mücadelelerinde yalnız bırakmama-
ya devam edeceğiz.

Parababalarının sömürü düzenini yıka-
na kadar, Soma ve tüm işçi katliamlarının 
hesabını sorana kadar da mücadele etmeye 
devam edeceğiz  . .

İzmir’den
Kurtuluş Partililer

M anisa’nın Soma İlçesindeki Ma-
den Katliamı’nın ardından, dö-
nemin Başbakanı Tayyip Erdo-

ğan’ın Müşaviri Yusu  Yerkel tarafından 
tekmelenen maden işçisi rdal Kocabı-
yık’a Mahkeme, Başbakanlığa ait kamu 
hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında 
mala zarar vermekten dolayı 4  lira 44 
kuruş para cezası verdi.

Hatırladığımız gibi,  Mayıs 4 ta-
rihinde Soma’da tüm insanlığın yüreğine 
bir ateş düştü. Manisa’nın Soma ilçesinde, 
Parababaları tekelindeki maden işletme-
sinde, insanı ve insani değerleri hiçe sayan 
Parababaları düzeni bir katliama daha imza 
atmıştı. Tarihimizdeki en kitlesel işçi katli-
amı yaşandı. Bu katliamda  maden iş-
çisi hayatını kaybetti. İşçiler göz göre göre 
ölüme gönderildiler ama katiller bunu meş-
rulaştırmaya çalışarak kaza dediler.

Bu katliamın, AKP’gillerin rant (geti-
rim) sevdasıyla zelleştirme sonucu oldu-
ğunu bizler biliyoruz. Madencilik sektörü 
de özelleştirmelerden nasibini almıştır. Ça-

ğın gerisinde yöntemler ile yapılan maden-
cilik özelleştirilerek, işverenlerin insafına 
terk edilmiştir. Bu sektör deneyimi olma-
yan, gerekli teknik donanımdan ve altya-
pıdan yoksun ve tek düşüncesi daha fazla 
üretim, daha çok kâr olan sermayenin eline 
geçmiştir.  odalı kaçak saray yaptıran 
AKP’giller insan hayatını hiçe sayarak ma-
denlere yaşam odası yapmamaktadır.

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, 
Soma’da Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 
maden işçisi Erdal Kocabıyık’ı tekmelemiş 
ve sonrasında yaptığı açıklamada, o kişinin 
kendisi olduğu iddialarını kabul etmişti. 
Yusuf Yerkel, O ün yaşadığım bütün 

ro okasyonlara  maruz kaldığım ha-
karet e saldırılara rağmen sük netimi 
muha aza edemediğimden dolayı üz ü-
nüm  açıklamasını yaparak suçunu açıkça 
itiraf etmişti.

Bir yanda cenazelerini bekleyen gözü 
yaşlı çocuklar, kadınlar, analar, babalar; 
diğer yanda çektiği acılar yetmiyormuş 
gibi halka şiddet uygulayan, çocukların 

bile inanmayacağı 
açıklamalarla acı-
ları daha da arttıran 
devlet yetkilileri... 
Dünyanın neresin-
de böyle bir katliam 
yaşansa sorumlular 
istifa ederdi. Ancak 
bizde sorumlular 
halka karşı suç iş-
lemekte, işledikleri 
suçlardan pişmanlık 
duymak bir yana, 
suçu örtmek için 
halkımıza, üstelik de 
şehit işçi yakınlarına 
tekme-yumruk sal-
dırmakta. O günlerde 
Başbakanlık Müşa-

viri Yusuf Yerkel ayağı incindiği için sağlık 
raporu( ) almıştı.

Maden işçisi Erdal Kocabıyık’ın avu-
katı dava sonrası yaptığı açıklamada  a-
anın incelendiği bu aşamada biz bilir-

kişi tutağına itiraz ettik  çünkü bilirkişi 
tutanağında tutarsızlıklar ardı. Yani 
tekmenin urulmuş olabileceği şeklinde 
net i adeler yoktu  ihtimalli i adeler ar-
dı. iz de buna binaen itiraz ettik. Yeni-
den bilirkişi incelemesine nderilmesi-
ni istedik ama bu durumu hakim kabul 
etmedi  şeklinde konuştu.

Yusuf Yerkel’in kasten adam yaralama 
suçu nedeniyle yargılanması gerekmek-
tedir. Ne yazık ki Yargı AKP’gillerin arka 
bahçesine, hukuk bürolarına dönüştürüldü-
ğü için, işçiye tekme atana ödül veriliyor, 
araca tekme atan maden işçisi Erdal Ko-
cabıyık’a para cezası kesiliyor. Yargı artık 
Halkı, Emekçileri, Yurtseverleri sindirme, 
korkutma ve cezalandırma aracı haline dö-
nüştürülmüştür.

Şimdilik AB-D Emperyalistlerinin ve 
yerli işbirlikçilerinin planladığı süreç işli-
yor. Ama sanmasınlar ki bu böyle gidecek. 
İşçi Sınıfımız, Ezilen Halklarımız örgütle-
nip, bu yerli işbirlikçi hainleri, hırsızları ve 
katilleri Tarihin karanlıklarına gömecek. 
Tarih onları mahk m edecek ve bizi haklı 
çıkarak. Tarihin hükmünden kimse kaça-
maz, kurtulamaz.

O tekme sadece rdal Kocabıyık’a 
değil tüm insanlığa atılmıştır e eninde 
sonunda hesabı sorulacaktır.

Halkız  Haklıyız  Yeneceğiz
. .

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Soma’da  Mayıs 4 günü  
Madenci kardeşimizi katledenlerin 
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde 

yargılandığı altıncı etap duruşmalar  
Şubat  günü başladı. Bu duruşmada 
da; HKP olarak, Soma Katliamı’nın gerçek 
sorumlularının kimler olduğunu haykıran 
pankartımız ve bayraklarımızla işçi 
ailelerini yalnız bırakmadık. 

Bize göre; patron, genel müdür, işletme 
müdürü ve diğer müdürlerin yanında, diğer 
siyasi sorumlular ve bakanlık müfettişleri 
de bu yargılamaya dahil edilmediği sürece 
göstermelik kalmaya mahk mdur.

Bu duruşmanın en belirgin yönü; işyeri 
hekimlerinin tanık olarak verdikleri ifadeler 

oldu. Aslında katliamdan sonra bu işyeri 
hekimleri sanık olarak ifadeleri alındığı 
halde, her ne hikmetse dava açıldığında 
sanık değil tanık yapılmışlar. 

Oysa bu hekimlerin katliam 
öncesindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemleri nin alınmasındaki yetersizlikleri 
ve duyarsızlıkları nedeniyle sorumlulukları 
büyüktür. Örneğin ilk ifade veren Serdar 
isimli doktor işyerinde; İş Güvenliği 
toplantılarının -  dakika sürdüğünü 
söylüyor. Ocakta yeni yollar açıldığı için 
işlerin yoğunluğundan Nisan ayındaki 
toplantı yapılamadı  diyor.

Niye uyarmadınız  sorusuna ise; sözlü 
olarak üstlerime bildirdim  diyor. Tabi  ki 
yalan söylüyor. 

Aynı Doktor; kendine gelen şikâyetlerin 
genellikle mevsimsel hastalıklar, ramazan 
ayında re ü, mantar zehirlenmesi gibi 
hastalıklar olduğunu  söylüyor. Oysa 

işyeri koşullarından kaynaklanan o kadar 
çok hastalık var ki, bunların hiçbirisini 
söylemedi. Katliam öncesindeki kömür 
yanmasından kaynaklanan hastalıklardan, 
şikâyetlerden, yoğun ağrı kesici 
dağıttıklarından hiç bahsetmedi. Baş ağrısı 
şikâyetlerinin ise, işçilerin banyodan 
sonra başlarını kurulamadıklarından 
kaynaklandığını  söyledi utanmadan. 
Meslek hastalığı şikâyetlerine ise hiç 
değinmediği gibi, Nisan ayı içindeki CO 
zehirlenmesi şikâyeti gelmedi  diye açıktan 
yalan söyledi. Oysa aynı ay içinde Soma 
Hastanelerine yoğun bir CO zehirlenmesi 
başvurusu yapıldığı kayıtlarla sabit.

Diğer doktor da benzer yalan beyanlarla 

işvereni koruyucu bir ifade verdi. Dinlenen 
üç işçiden ikisi doğrudan katliam anında 
ocakta olmadıkları için, katliam anıyla 
ilgili somut bilgiler vermediler. Ancak 
bu işçiler halen ocakta çalışmaya devam 
ettiklerinden, bunlar da işvereni koruyucu 
ifadeler verdiler.

Duruşma öncekilerde olduğu gibi, 
arka arkaya yapılan oturumlarla devam 
etmektedir. Katliam yerinde keşif 
yapılmış olup, bilirkişilerin raporları 
beklenmektedir. 

Soma’da  kardeşimizi katledenlerin 
yargılandığı davayı duruşma salonunda 
Genel Sekreter Yardımcımız Av. 
Tacettin Çolak, salon dışında da İzmir İl 
Örgütü’nden yoldaşlarımız takip etmeye 
devam etmektedir.

İzmir’den
Kurtuluş Partililer

Soma Katliamı Davası’nda madenci 
ailelerini yalnız bırakmıyoruzSomalı Madenciye bir tekme de mahkemeden

Soma Davası
tüm adaletsizliğiyle devam ediyor

Ü ç canı daha iş cinayetine kurban 
erdik

Dün ( . .  Pazartesi) 
İstanbul Esenyurt’ta  katlı inşaatın yük 
asansörü . kattan zemine çakıldı. O 
sırada asansörde bulunan üç işçi hayatını 
kaybetti. Hayatını kaybedenler daha 
hayatlarının baharında olan Yasin Bakır 
( ), Şükrü Yaşar ( ) ve Osman Yardımcı 
( ).  

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına 
alındı. Ama bu gözaltıların sonunun 
Soma’dan, Ermenek’ten,  Mecidiyeköy 
Torunlar’dan ve daha birçok iş cinayetinden 
farklı olmayacağını biliyoruz.

Yine dün Şanlıurfa’da yıkımı yapılan 
beş katlı bina çöktü ve bazı işçiler kaçıp 
kurtulurken bir işçi  göçük altında kaldı. 
Bu gün yine İstanbul Esenyurt’ta, Uğur 
Mumcu Caddesi üzerinde işçi servisi 
yoldan çıkarak, yeşil alana girdi. Yan yatan 
serviste bulunan  kişiden 8’i ha f şekilde 
yaralandı.

Yapılan araştırmalara, kayda geçilen 
ve bildirilen verilere göre  yılında iş 
cinayetlerinde en az  işçi yaşamını 
yitirdi. Sadece Aralık ayında  işçi 
yaşamını yitirdi.

Bu rakamlar ciddi anlamda korkunç 
rakamlar. Bu iş cinayetlerinin hepsi 
önlenebilir. Ancak bizim ülkemizde ne 
yazık ki tam tersine bir durum söz konusu. 
İşçilerin ölmesi için yoğun bir çaba sarf 
ediliyor  Özelikle taşeronlaştırmanın 
bir devlet politikası haline geldiği 
ülkemizde güvencesiz çalışma koşulları, 
denetimsizlik, gittikçe bilimsel çalışma 
düzeninden uzaklaşmak gibi daha birçok 
nedenden dolayı işçi kardeşlerimiz hayatını 
kaybediyor.

Yine bildiğimiz gibi özellikle inşaat 

sektöründe AKP’giller’in yandaşları ve 
yalakaları akıl almaz binalar ve projeler 
yapıyorlar. AKP’giller döneminde 
tavan yapan inşaat sektörüyle birlikte iş 
cinayetleri de tavan yapmış durumda.

Bu iş cinayetinin yaşandığı iş 
yeri de Fi Yapı İnşaat Şirketi’nin 
Esenyurt’taki projesi. Fi Yapı Patronu, 
eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi 
Hayrünisa Gül’den eyaz Ay erneği 

osyal orumluluk Pro e dülü , 
 osyal orumluluk Pro e dülü  

ve entleman nno ati e Pro e dülü  
alan bir şahıs. Aynı zamanda bu şahıs mali 
sorunlarla boğuşan, i asın eşiğinde olan, 
dairelerini teslim alamayan vatandaşların 
açtığı davalarla boğuşan bir rma.

Kazadan sonra açıklama yapan Fi 
Yapı Patronu  Kesin sonuç inceleme 
sonrası ortaya çıkacak. Ama bizim 
arkadaşlarımızın çektiği otoğra ara 

re asans re aşırı çimento yüklenmiş. 
Yük asans rünün bakımını ya alı  
ay oldu. eçtiğimiz yıl bir şantiyede 
büyük bir asans r kazası olmuştu e biz 
o olaydan sonra denetim e bakımları 
arttırmıştık. an kaybı olduğu için çok 
üzüntülüyüz.  diyor.

Oysa ki hayatını kaybeden Yasin 
Bakır’ın ağabeyi Adem Bakır Asans rün 
bakımı yoktu  kontrolü yoktu. 
Yukarıdaki asans r de arızalı. Yukarıda 
kalmış. Askıda kalmış. Asans r daha 
nce birkaç kere düştü. Hiçbir asans rün 

yağı bile yok. e alarca uyardım. 
antiyeye ittim. ü enliğe ittim. 
şi yetiştirmemizi istiyorlar. iz de işi 

yetiştirmesek aramızı alamıyoruz , 
diyerek Fi Yapı patronu tarafından bu iş 
cinayetinin nasıl işlendiğini bir kez daha 
görmeyen gözlere batırdı.

MMO İstanbul Şube Yöneticisi 
afer Güzey Bir Gün gazetesine yaptığı 

açıklamada, Asans r ’da alınmış. 
i Ya ı i as ettiğinde uzun süre 

çalışma ya ılmamış. onra tekrar 
çalışma başlamış. K mü ettişi 
bize buranın kayyuma de redildiği 
bil isini erdi. Aynı asans r hiçbir 
yenileme  bakım ya ılmaksızın 
yeniden kullanıma sokulmuş. urada 
asans rün kontrollerinin ya ılmadığı 
e bakımsızlık nedeniyle bu olayın 

meydana eldiği açıkça rülüyor , 
diyor.

Devamında ise e he asans rü  
orunlar YO’ya ait rezidans 

inşaatında  işçiye mezar olan 
asans rle aynı ti  ancak üretici rma 
arklı. u asans r dişli mekanizmanın 

üzerinde çalışıyor  dolayısıyla halatı 
bulunmuyor. Asans rün motor kısmı 
ile kabini bağlantı yerinden ayrılıyor. 

otor b lümü ’uncu katta kalırken  
kabin boşa düşüyor e zemine çakılıyor. 
Asans rde aşırı yük taşınması s z 
konusu değil. Asans rün emniyet 
s içi  araşüt e ren sistemi de reye 
irmiyor. , diyor.

Yani bu ne kaza, ne kader, ne de işin 
fıtratı. Olay tümüyle asansörün bakımsızlığı, 
kontrolsüzlük ve denetimsizlik nedeniyle 
işlenmiş bir cinayettir.

Bu iş cinayetlerini unutmayacağız 
ve unutturmayacağız. Bu cinayetlerin 
sorumluları mutlaka yargılanmalı ve kasten 
adam öldürmekten cezalandırılmalıdır. 

. .

İstanbul’dan
İşçi rgütleri Komitesi

Sanmayın ki bu iş cinayetlerinizin
hesabı sorulmaz!

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen Soma Katliamı Davası’nın 
altıncı etap duruşmaları,  Şubat 

tarihinde başlayıp  Şubat’a kadar sürdü. 
 Şubat (bugün) görülen duruşmada mah-

keme heyeti Soma Kömür İşletmeleri AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Ge-
nel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mü-
hendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail 
Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Ertan 
Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali 
Günay Çelik’in tutuklu hallerinin devam 
etmesine ve davanın  Nisan  tarihi-
ne ertelenmesine karar verdi.

Soma davasının her duruşması birbi-
rinden trajik olaylara sahne oluyor. Bu kez 
de Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin sahibi 
Alp Gürkan’ın oğlu Can Gürkan’ın avukatı 
savunmasında mahkeme heyeti ve madenci 
yakınlarıyla alay edercesine Can Gürkan’ın 
suçlu olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını 
ileri sürerek tahliye edilmesini istedi. Aynı 
avukat salondaki ailelerin sanıklara sık sık 
beddua ettiklerini, bu bedduaların kendile-
rine döneceğini söylemesi üzerine salonda-
kilerin sert tepkileriyle karşılaştı. Sanıklar 
yüzleri kızarmadan olayın gerçek neden-
lerinin bulunması için çabaladıklarını, en 
az aileler kadar üzüldüklerini söyleyerek 

duygu sömürüsü yapmaya devam ettiler ve 
tahliyelerini talep ettiler. Ancak mahkeme 
heyeti delillerin ortada olduğunu belirterek 
taleplerini reddetti ve tutuklu yargılanma-
larının devamına karar verdi.

Hep söylediğimiz gibi, bu davanın siya-
si zemindeki sorumluları, yani AKP’giller 
yargılanmadıkça bu dava göstermelik ol-
maktan öteye geçemeyecektir.  maden 
işçisinin göz göre göre canına kıyanlar da 
bunu bildiklerinden, kendilerinden emin 
bir şekilde insanların akıllarıyla alay eder 
gibi ifadeler vermeye devam etmektedirler.

HKP İzmir İl Örgütü olarak daha önce-
ki duruşmalarda ve bugün de olduğu gibi 
bundan sonra da acılı madenci ailelerini 
yalnız bırakmayacağız.  Nisan’da yine 
Akhisar’da olacağız. Biliyoruz ki, bu kat-
liamların sorumlusu olan AKP iktidarını 
ve bekçiliğini yaptıkları sömürü düzenini 
yıkıp tarihin çöplüğüne gönderene kadar 
ne Soma’nın ne de diğer işçi katliamlarının 
hesabı sorulmuş olmayacak.

Mücadelemiz, halkların sömürüden, 
zulümden, katliamlardan kurtuluş mücade-
lesidir  . .

İzmir’den
Kurtuluş Partililer

Soma Katliamı Davası
12 Nisan’a ertelendi
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S endikamız, Genel Grev apan una-
nistan İşçi Sınıfı ile ayanışma Eyle-
mini, Ankara unanistan Büyükelçili-

ği nünde aptı.
Türkiye İşçi Sınıfı olarak Sendika-

mız tarafından, 4 Şubat’ta Genel Grev 
yaparak ülkeyi eylem alanına çeviren, 
Yunanistan İşçi Sınıfı ile Uluslararası Sı-
nıf Dayanışması  amacıyla, Ankara’da, 
Yunanistan Büyükelçiliği önünde saat 
14.00’da kitlesel  bir dayanışma eyle-
mi yapıldı. 

Yunanistan’da SYRIZA ve ANEL Hü-
kümeti AB ve Parababaları ile anlaşarak 
üçüncü memorandum karşılığında işçi ve 
halk düşmanı politikalarını hayata geçir-
mektedir.

Buna karşı Mücadeleci İşçi Birliği 
Cephesi (PAME)’nin çağrısı ile Yunanis-
tan Kamu Sendikaları Konfederasyonu 

(ADEDY) ve Yunanis-
tan Genel İşçi Konfe-
derasyonu (GSEE) 4 
Şubat Perşembe günü 
için Genel Grev kararı 
almıştı. Ülke genelin-
de tüm Sendikaların 
katıldığı Genel Grevde 
SYRIZA ve ANEL Hü-
kümetinin işçi ve halk 
düşmanı politikaları 

protesto ediliyor
SYRIZA ve ANEL Hükümeti, işçilerin, 

köylülerin, emeklilerin, ekonomik, demok-
ratik kazanılmış haklarına karşı Uluslara-
rası tekellerin direktifleri doğrultusunda 
saldırılar yapmaktadır.

Ülkemizde de Yunanistan İşçi Sınıfının 
yaşamış olduğu gibi işçilere yönelik hak 
gaspları yaşanmaktadır. Kazanılmış hakkı-
mız olan Kıdem Tazminatı gasp edilmeye 
çalışılmaktadır. Özel İstihdam Büroları ile 
güvencesizlik yaygınlaştırılmak istenmek-
tedir.

Yunanistan Büyükeliçiliği önünde ya-
pılan  basın açıklamasını Sendikamızın 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özçe-
lik yaptı.

Eylemde, “PAME ve Yunanistan İşçi-
leri ile Dayanışma” , “Kıdem Tazminat 
Hakkımız Gasp Edilemez” pankartla-

rımız açıldı. “Yaşasın Uluslararası İşçi 
Sınıf Dayanışması”, ”Yaşasın Proletarya 
Enternasyonalizmi”, “İşçiyiz Haklıyız 
Kazanacağız”, “İşçilerin Birliği Serma-
yeyi Yenecek” sloganları atıldı.

Eylemde okunan basın açıklaması aşa-
ğıdadır:

AB  M  İle SY A-ANEL 
İktidarının İşçi ve Halk Düşmanı 

Politikalarına Karşı
Direnen  Mücadele Eden 

Yunanistan İşçi Sınıfına Selam 
Olsun!

Bugün Yunanistan’da yüzbinlerce işçi, 
çiftçi genel grevde, sokaklarda, meydanlar-
da. Bizler de bugün Yunanistan İşçi Sını-
fıyla, emekçi halkı ile dayanışma içerisin-
deyiz .

Yunanistan’da işçiler, kamu çalışanları, 
çiftçiler AB ve IMF’nin, SYRI A-ANEL 
hükümetinin işçi-halk düşmanı politikala-
rına karşı mücadele ediyorlar. 

Çünkü, SYRI A-ANEL Hükümeti em-
peryalist tekellerle, AB ve IMF ile el ele 
vererek, İşçi Sınıfının, emekçilerin çiftçi-
lerin, halkın kazanımlarına, sosyal hakla-
rına saldırmaktadırlar. Yunanistan sermaye 
düzeninin ekonomik krizinin sorumlusu 
AB, IMF ve yerli-yabancı Parababaları dü-
zenidir, Emperyalistlerdir. Krizin sorum-

lusu olanlar, faturayı işçilere, 
kamu çalışanlarına, çiftçilere 
ödetmek istiyorlar. Sosyal Gü-
venlik katkı paylarını artırmak, 
emeklilik yaşını yükseltmek, 
işçilerin, kamu çalışanlarının, 
çiftçilerin ekonomik-demokra-
tik kazanımlarına saldırıyorlar. 
Ancak, Yunanistan İşçi Sınıfı 
PAME’nin öncülüğünde diğer 
sendikalarla, halk örgütleri ile 
bu işçi ve halk düşmanı poli-
tikalara karşı aylardan beri bölgesel, ulusal 
eylemlerle; direnişler, grevlerle, işgallerle 
mücadele ediyorlar. 

Bizler Türkiye İşçi Sınıfı olarak, Yuna-
nistan İşçi Sınıfının bu haklı ve onurlu mü-
cadelesini selamlıyoruz. Bu mücadeleyle 
her zaman dayanışma içerisinde bulunaca-
ğımızı belirtiyoruz. Onun için burada Tür-
kiye Yunanistan Büyükelçiliği önündeyiz. 
Ve bugün yüreklerimiz Yunanistan’daki 
işçi kardeşlerimizle atıyor.

lkemizde de AKP iktidarı,  Eylül 
8 ’den bu yana yerli-yabancı Parababa-

larının gündeminde olan kazanılmış Kıdem 
Tazminatı hakkımızı ortadan kaldırmaya 
yönelik yasal düzenlemeleri gündeme al-
maktadır. 

İş güvencemiz de olan Kıdem azmi-
natı hakkımızın gasp edilmesine yönelik 
yasal düzenlemeler yanında, zel stih-
dam üroları düzenlemeleri ile işçiler için 
köle pazarı meşrulaştırmak isteniyor. Bu 
işçi ve halk düşmanı düzenlemelere karşı 
mücadele ediyoruz. Mücadelemizi daha 

kitlesel ve örgütlü mücadeleye dönüştür-
meliyiz. 

Yunanistan İşçi Sınıfı ile Türkiye İşçi 
Sınıfın karşı karşıya olduğu sermaye sını-
fının saldırıları aslında aynı. lkemizde de 

8 yılında mezarda emeklilik yasası ile 
emeklilik yaşı  oldu. 

Bundan dolayı da İşçi Sınıfının müca-
delesi her zaman belirtiğimiz gibi ulusla-
rarası- enternasyonal bir mücadeledir. Ve 
Yunanistan İşçi Sınıfının bugünkü Genel 
Grevi ile dayanışma içerisinde bulunmak 
bizlerin, Türkiye İşçi Sınıfının sorumlulu-
ğudur.  4. .

Yaşasın Yunanistan şçi ını ının 
 A  e m eryalist ekellere Y-

A AN ’e Karşı Onurlu re i
Yaşasın luslararası şçi ını ı aya-

nışması
Yaşasın Proletarya nternasyonaliz-

mi
Nakliyat- İş Sendikası

Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

AB  M  İle SY A-ANEL İktidarının İşçi ve Halk Düşmanı Politikalarına Karşı
Direnen  Mücadele Eden Yunanistan İşçi Sınıfına Selam Olsun!

Böylece Genel Kurul; Türkiye İşçi Sınıfı-
nın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktan 
da uzak kalmıştır.

 K enel aşkanlığı orunu: 
Genel-İş Sendikası Genel Kurulu’nda sen-
dika içi dengeler sonucu Genel Başkanlı-
ğa aday olmayan Kani Beko’nun DİSK 
Başkanlığına aday gösterilmesi, örgütsel 
ve sınıfsal beklentiye uygun düşmemiştir. 
Böyle bir yaklaşım Genel Kurul iradesine 
açıkça dayatmadır, müdahaledir.

 Kon reye hazırlık to lantıları sü-
recinden başlayarak   özellikle Konfe-
derasyon Genel Sekreteri, başta Birleşik 
Metal-İş Sendikamız olmak üzere, sendi-
kalarımıza karşı dışlayıcı ve kışkırtıcı bir 
dil ve üslup kullanmayı tercih etmiştir. Bu 
saldırgan tutumunu Kongre sırasında da 
Birleşik Metal-İş Sendikamızın Genel Baş-
kanı Adnan Serdaroğlu’nun adını vererek 
saygısızca sürdürmüş, Genel Kurul orta-
mını germiş, provokasyona açık bir hale 
getirmiştir. Böyle bir yaklaşımın demok-
ratik kültürümüz, tarihsel deneyimlerimiz, 
sendikal geleneğimiz ve örgütsel ihtiyaç-
larımıza aykırı olduğu değerlendirmesini 
yapılarak, ortam terk edilmiştir.

4 - Delege iradesine ipotek koyanlar 

ve yaptıkları provokasyon ile kongremize 
gölge düşürenler, sadece . Olağan Kong-
remizin tartışılmasını sağlamamışlardır. 
Sermaye Sınıfı ve AKP hükümeti tarafın-
dan İşçi Sınıfımıza ve sendikalarımıza kar-
şı çok kapsamlı ve çok boyutlu olarak 
saldırıldığı bu dönemde, kongremizin bir 
mücadele programı üretmesine de izin ver-
memişlerdir. Çok önemli bir fırsat değer-
lendirilememiş, Genel Kurul süreci sadece 
seçim kazanmak darlığına indirgenmiştir. 
İşçi Sınıfımız bunu unutmayacaktır

5-  Konfederasyonumuzun . Genel 
Kurulu, sınıf ve kitle sendikacılığı anla-
yışının bir kere daha ve büyük bir saldırı 
altında derin bir yara aldığı Genel Kurul 
olarak anılacaktır. . Genel Kurul; dar si-
yasal, etnik ve inanç temelinde yaklaşım-
ları öne çıkartmak isteyenler ile demok-
ratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine 
bağlı olarak sendikal politikalar üretmeye 
gayret edenlerin mücadelesine sahne ol-
muştur. DİSK’in kuruluş ilke ve felsefesini 
içeren Demokratik Sınıf ve Kitle Sendi-
kacılığı için kararlı bir tutum izleyenlerin 
dışlanması ile meydan; grupçu, ilkesiz ve 
programsız bir benzemezler  cephesine 
dönüşmüştür.

 Bizlerin, dün olduğu gibi bugün de 

ertelenmez görevi, İşçi Sınıfının sendikal 
birliğini, onun ekonomik demokratik, ide-
olojik ve politik mücadele birliğini bozma-
ya çalışan geri anlayışlara karşı, sınıfımızın 
savaşkan geleneklerini savunarak engel ol-
maktır. Sendikalarımız; Konfederasyonu-
muzun birlik ve mücadele hede erine sa-
hip çıkacak, her zaman olduğu gibi gözünü 
budaktan sakınmayan bir mücadelenin ne-
ferleri olmaya devam edecektir.

 Konfederasyonumuzun . Genel 
Kurulu’nun; sendikal örgütlenmeyi sınıf 
dışı siyaset çerçevesinde ele alan dar ve 
aşılmış  anlayışların boy gösterdiği bir ze-
minde zaman yitirmesi yerine; çekirdeğini 
modern sanayi proletaryasının oluşturduğu 
İşçi Sınıfımızın örgütlenmesini başa alan, 
güvencesiz ve örgütsüz bırakılarak köle-
leştirilmek istenen milyonlarca emekçinin 
sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla ör-
gütlenmesi ve eğitilmesi programının tar-
tışıldığı bir Genel Kurul olması sağlanabi-
lirdi. Bu programın; elbette gerçek, kurum-
laşmış, çağdaş ve çoğulcu bir demokrasi, 
antiemperyalist ve barış için mücadeleyi 
içereceği tartışılmaz bir gerçektir. 

8-  Kongreyi terk etmeye zorlanan baş-
ta Birleşik Metal-İş Sendikası olmak üzere 
bizler; DİSK’in kurucu iradesinin bugünkü 

DİSK’teki temsilcileriyiz. Ve bundan onur 
duyuyoruz. Bizler, DİSK’in tarihini, temel 
ilkelerini ve İşçi Sınıfının öz deneyimlerin-
den damıtılan sınıf ve kitle sendikacılığı 
ilkelerini savunmaya devam edeceğiz. Biz-
lerin, DİSK tabanı tarafından da büyük öl-
çüde sahip çıkılan Genel Kurul’da demok-
ratik hakkımızı kullanarak salonu ve süreci 
boykot etmemizden sonra, konuya muha-
tap olan dar grup çevrelerin bize yönelen 
ithamları, ortak hareketimizin haklılığını 
göstermektedir. Bizler; muhatabımız olma-
yan bu çevrelerin tanıdık üslup  saldırıla-
rını cevap vermeye değer bulmuyoruz. 

 Biz; Demokratik Sınıf ve Kitle Sen-
dikacılığı ilkelerini savunan sendikalar ola-
rak, bugüne kadar DİSK’imiz için verdiği-

miz çabayı ve mücadeleyi bundan sonra da 
sürdürmeye devam edeceğiz. Fabrikalarda, 
şantiyelerde, sokaklarda dişimiz ve tırnak-
larımızla kazdığımız örgütlülüğümüzü ve 
haklarımızı koruma ve yükseltme müca-
delemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yeni 
DİSK Yönetiminin, DİSK ilkelerine uygun 
her çabasına omuz ve katkı vereceğimizin, 
ancak yanlış bulduğumuz politikalarına 
karşı mücadele edeceğimizin de bilinmesi-
ni is teriz .

 İşçi Sınıfımıza ve kamuoyuna saygıla-
rımızla duyururuz. . .

Birleşik Metal-İş Sendikası
Sosyal-İş Sendikası

Nakliyat-İş Sendikası

DİSK’teki üç sendikadan ortak açıklama:
Türkiye İşçi Sınıfına ve Kamuoyuna duyurumuzdur

Baştarafı sayfa 1 ’da

 Eylül’den sonra DİSK’in kimyası 
bir değişti, pir değişti .   Ma-

yısı’nın, DGM Direnişlerinin, MESS 
Grevlerinin örgütleyicisi DİSK’in yerinde 
yeller esiyor artık.
Bilindiği gibi, - - 4 Şubat  günle-
rinde İstanbul Pendik’te beş yıldızlı Green 
Otel’de DİSK’in ’inci Genel Kurulu top-
landı.Bu Genel Kurul’da yönetime seçilen-
ler içinde, DİSK’in Genel Sekreterliği’ne 
seçilen A. Çerkezoğlu’nun Genel Başkanı 
olduğu Dev Sağlık İş Sendikası’nın üye 
sayısı , Limter -İş’in  ve Devrimci 
Turizm-İş Sendikası’nın üye sayısı ise 4. 
Bu Sendikaların Genel Başkanları, şu an 
DİSK Genel Yönetim Kurulunda. Bu yö-
neticilerin tamamı, sendikalarında hiçbir 
ağırlığı olmayan, üyelerini harekete geçir-
me yeteneğinden veya harekete geçirecek 
üyeden yoksun insanlardan oluşmakta.
DİSK yönetimi profesyonel değildir. Yani, 
DİSK Yöneticileri, bütün mesailerini kon-
federasyonda geçirmeyip bağlı bulun-
dukları sendikadaki görevleriyle birlikte 
DİSK’teki görev lerini de yürütmekte-
dirler. Hal böyle olunca, Konfederasyonun 
almış olduğu kararların bağlı sendikalar 
tarafından yaşama geçirilebilmesi için her 
bir yöneticinin kendi sendikasında bir ağır-
lığının, etkinliğinin olması gerekmektedir.
Oysa Genel Başkan da dahil olmak üzere, 
bugünkü DİSK yönetiminin hiçbirisinde 
böyle bir ağırlık ve etkinliğin olmadığı çok 
açıktır.
DİSK Genel Başkanı K. Beko; sendika-
sı Genel-İş’te; seni K y netiminde 

rmek istiyoruz  denilerek, Genel-İş 
Genel Sendikası Başkanlığı’ndan alınan 
birisidir. Tıpkı, devlet dairelerinde ayağı 

kaydırılmak istenen bürokratların, bakan-
lık müşaviri  yapılarak, daha üst makama 
ter  ettirilip icracı görevlerden ayaklarının 
kaydırılması gibi...
Kani Beko da Genel-İş’teki tabansızlığını 
çok iyi bildiğinden, böyle bir ter en ten-
zil  operasyonuna ses çıkar(a)mamıştır. Ne 
de olsa DİSK Başkanlığı’nın bir albenisi 
var. Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi 
örneğindeki gibi, 
belki ileride millet-
vekilliğine sıçrama 
tahtası olabilir diye, 
Genel-İş’teki bu 
oyunu sineye çek-
miştir.
DİSK yönetimine 
seçilen diğer yöne-
ticiler ise tamamen 
yer doldurmak için 
listeye dâhil edilmiş 
isimlerdir. Konfe-
derasyonun karar 
mekanizmalarında 
etkin, üretken ola-
bilecek konumlarının olmadığını onlar da 
bal gibi bilmektedirler. Örneğin, Tekstil 
Sendikası’ndan yönetime giren Söke İşyeri 
Temsilcisi’nin olayca DİSK’te yönetici-
lik yapma koşullarının olmadığını kendisi 
dâhil herkes çok iyi bilmektedir Yine Dev 
Sağlık-İş, Limter-İş, Turizm-İş Sendikala-
rının da DİSK’in eylem ve etkinliklerine 
katabilecek aktif üye sayılarının olmadığı 
ortadadır. Geriye bir tek Genel-İş’ten se-
çilen yönetici kalmaktadır ki, onun da ne 
kendi sendikasında ne de bölgesinde hiçbir 
ağırlığı yoktur.Özel bir sendikal becerisi de 
yoktur. Benzer ittifaklarla Genel-İş yöneti-

mine taşınmıştır.
Kendi sendikalarındaki işçi kitlesini ha-
rekete geçirebilecek bir etkinliği olmayan 
bu kişilerin DİSK’te bir varlık göstereme-
yecekleri Genel Kurul’dan sonraki ilk iki 
eylemde somutça görülmüştür. Bunlardan 
ilki, Özel İstihdam Büroları ve Kiralık İş-
çilik Yasa Tasarısı ile kıdem tazminatının 
gasp edilmesine yönelik girişimlerin pro-

testo edilmesine yönelik Meclisin Dikmen 
Kapısı önünde yapılacağı açıklanan kit-
lesel basın açıklaması kararı. Bu eylem, 
aynı gün yapılan açıklamayla, nedeni bi-
linmeyen gerekçeyle Akay Yokuşu’na çe-
kilmiştir. Oradan Meclise seslenme kararı 
alınmıştır.
İkinci protesto eylemi ile Kadıköy Beledi-
yesinin önünde yapmayı kararlaştırıp daha 
sonra yerini değiştirdikleri  eylem olmuş-
tur. Bu her iki eyleme katılan işçi sayısı -

 kişiyi geçmemiştir. Sendikaların resmi 
yönetici ve temsilci sayıları bile bu sayı-
nın kat kat üzerinde olduğu halde, taban-

la bir iletişimi, bağı olmayan bu yönetici-
ler, dostlar alış erişte rsün  c ins inden 
eylemlerle göz boyamaktadırlar. Sanıyoruz 
katılım olabilir düşüncesinden hareketle 
Kadıköy Belediyesi önünde hem de öğle 
arası yapılan açıklamaya en az  Ge-
nel-İş Sendikası üyesinden birkaç kişi dı-
şında katılan olmamıştır.
Sonuç olarak; DİSK yönetimi daha ilk ey-
leminde çuvallamıştır. Yok ordunun gene-
ralleri oldukları bu iki eylemle ortaya çık-
mıştır. Bundan sonra daha çok görülecektir.

K’te arayı eren düdük çalmakta-
dır.
DİSK’in Genel Kurulunu oluşturan delege 
yapısı maalesef aidat ödeyip ödememeye 
endekslenmiştir. Tüzük gereği her sendi-
kaya en az iki delegelik verildikten sonra, 
doğal delegelerin dışında geriye kalan de-
legeler, sendikaların ödedikleri aidata göre 
dağıtılmaktadır.
Örneğin, bu Genel Kurul’da Genel-İş ,8 
milyon aidat vererek 8  delegelik almış-
tır. Hal böyle olunca 4  delege ile top-
lanan genel kurulda yanına bir sendikayı 
çekerek tüm yönetimi belirleme gücünü 
eline geçirmektedir. Nitekim, ’inci Ge-
nel Kurul’da da böyle olmuş,  delegesi 
olan Lastik-İş Sendikasını yanına çekerek, 
aylar öncesinden K. Beko’nun Genel Baş-
kanlığı dahil diğer yönetimi belirler hale 
gelmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
Genel-İş’in Genel Kurulu’ndan önceki ku-
lislerde DİSK Genel Başkanının kim olaca-
ğına karar verilmiştir.
DİSK içinde üye sayısını sürekli artıran 
ve her günü mücadele ile dolu, devrimci 
sınıf sendikacılığı yapan sendikaların var-
lığı bunların hiç umurunda bile değil. Aylar 
önceki kulislerde herkesi bir yere yerleştir-
mişler. Genel Kurul günü de diğer sendi-
kalardan isimler isteyerek yönetimi dizayn 
etmek istediler. Fakat Nakliyat-İş, Birleşik 
Metal ve Sosyal-İş’in Genel Kurulu terk et-
mesiyle; dele e iradesine i otek koyan  

bu oyun bozulmuş ve deşifre edilmiştir. 
Ancak yukarıda belirtilen delege oyunları 
nedeniyle bu sendikaların Genel Kurul so-
nuçlarını tayin edecek güçleri olamamıştır.
Sonuç olarak;  Şubat ’de kurulup, 

 Eylül Faşizmine kadar  bin üyeye 
ulaşan DİSK; bugünlerde bırakalım üye 
sayısını katlamayı, küçük ikramiyelerle 
mutlu  olan bezirgân hesapların döndü-
ğü bir platform haline getirilmiştir. Son 

’inci Genel Kurul’la birlikte de DİSK, 
üyesi sendikaların mücadele hattına, yöne-
timde temsil hakkına ve sendikal demok-
rasi ilkelerine bakmadan, Amerikancı Kürt 
hareketinin sürece doğrudan müdahalesi 
ile belirlenen yönetimle, mücadele hattın-
dan koparılıp tamamen protokoler bir örgü-
te dönüştürülmüş durumdadır.
Biz bu lmi İHD ve KESK’te de görmüş-
tük. Oralarda da yönetimler dışarıdan be-
lirlenip, genel kurullar göstermelik hale 
getiriliyordu. Fakat şimdi her ikisi de Ame-
rikancı Kürt hareketinin elinde, her geçen 
gün eriyen örgütlere dönüştü.

’inci Genel Kurul sonuçlarını tayin eden 
Genel-İş ile Lastik-İş yönetimlerinin ilk 
bakışta siyaseten bir araya gelememeleri 
gerekir. Ancak, ucuz sendikal hesaplar söz 
konusu olunca hemen uyuşuvermekteler. 
Bu tür pazarlıklarla belki bugünü kurtardı-
lar, ama DİSK’in önünü tıkadılar. Örgütlü 
sendikaların dışlandığı bu yönetimin elinde 
DİSK, hiçbir varlık gösteremez.  Mayıs-
lara bile önderlik yapamaz. Nitekim, 4 
 Mayısı’nda bırakın da e imize ide-

lim  diye yalvaranlar,   Mayısı’nda 
DİSK’in kapısına kilit vurarak işçilere ka-
patmışlardır.
Ancak meydan boş değildir ve boş bırakıl-
mamalıdır. DİSK’in adını, tarihini ve mü-
cadele geleneğini yaşatan ve geliştirerek 
büyüten Nakliyat-İş, Birleşik-Metal, Sos-
yal İş gibi sendikalar ile diğer sendikaların 
tabanındaki devrimci işçiler DİSK’i sahip-
siz bırakmayacaklardır.q

Yeni DİSK Yönetimi:
Yok Ordunun Generalleri
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tüketimin neden olduğu kirlilik gibi
Emperyalist kapitalizm doğaya karşı 

daha da acımasızdır. Emperyalizm geri ül-
keleri daha bir vahşi sömürür. Ne de olsa, 
sömürü merkezleri kendi halkından uzak-
tadır. Bu yüzden kendi anavatanında bir 
tepki görmez. Ayrıca, emperyalist tekeller 
büyük üretim yaparlar. Gelişmiş teknolo-
jiyle doğayı vahşice sömürürler. Tüketimi 
de aynı ölçüde teşvik ederler. Özellikle em-
peryalist metropoller “t ü ke t i m t oplumu”  
durumundadırlar. Aslında durum “b ol lu k 
iç ind e yok lu k”  şeklinde tanımlanabilir. 
Emperyalist metropoller dünya nüfusunun 

 ’sini oluşturdukları halde, dünya me-
tal tüketiminin  ’sından,  enerji tüke-
timinin  ’inden sorumludurlar.  Buna 
karşılık, dünya halklarının çok büyük bir 
kesimi ise yokluk ve yoksullukla, kıtlıkla 
karşı karşıyadır. Dünya nüfusunun 8 ’ini 
oluşturan yoksul ülkeler, toplam dünya ge-
lirinin ancak  ’ini kullanabilmektedir.

Emperyalizmin geri ülkeler üzerindeki 
baskısı da doğa tahribatı açısından önem-
lidir. Emperyalistler, ekonomik ve politik 
baskıyla, borçlandırmalarla, ticari eşitsiz-
liklerle geri ülkeleri doğaya karşı acımasız-
ca üretim yapmaları yönünde yönlendirir. 
Geri, emperyalist uşağı, halk düşmanı po-

litikacılarsa bu emperyalist imha siyasetine 
çanak tutarlar.

ilahlanma e em eryalist sa aşlar, 
doğa tahribatının diğer önemli bir nedeni-
dir. Nükleer silahlar, kimyasal ve biyolojik 
silahların yaptığı veya yapacağı doğa tah-
ribatı on yıllarca onarılamaz. ABD Emper-
yalizminin Hiroşima ve N agaz ak i kitle 
katliamlarında ( 4 ) kullandığı nükleer 
silahların izleri bugün hâlâ hissedilmekte-
dir.

u ün yaşadığımız ha a e su kirli-
liği  ozon tabakasının incelmesi e kar-
bondioksit artışı  küresel ısınma e iklim 
değişiklikleri  erozyon  ç lleşme e ta-
rımsal alanların kaybolması  ormanla-
rın kaybı  biyolo ik çeşitliliğin azalması  
canlı türlerinin yok olması ibi olaylar 

he  ka italist üretimin sonucudur. o-
layısıyla ünümüzde doğa tahribatının 
başlıca sorumlusu em eryalist ka ita-
lizmdir.

lkemiz için önemli bir nokta ise Or-
taçağcı Din Bezirgânlarıdır. Ortaçağcı Din 
Bezirgânlarının en temel özelliği vurgun-
culuktur. Finans-Kapital, en azından kendi 
halkının gözü önünde nispeten utangaçça 
doğayı sömürür. Ama geri ülkelerde ka-
pitalizm öncesinin asalak Tefeci-Bezirgan 
Sınıfı ile el ele vererek doğayı en acımasız 
şekilde talan eder. Vurguncu din bezirgân-
ları tüm açgözlülükleriyle bu talana aracı-
lık ederler. İnsanmış, doğaymış, canlıymış, 
hiç umurlarında olmaz. Din bezirgânları, 
halkları da din ile uyutarak doğaya karşı 
daha da duyarsız hale getirirler.

Ç özü m  S osyalizm dedir
kim e rimi sonrasında yapılan ilk 

işlerden birisi, toprağın, ormanların, su 
kaynaklarının vb. ortak doğal zenginlik-
lerin kamulaştırılması ve korumaya alın-
ması olmuştur. Tüm doğal zenginliklerin 
kamulaştırılması, doğanın korunması an-
lamına gelir. Doğal zenginlikler toplum 
yararına, akılcı bir şekilde kullanılacaktır. 
Sosyalist bir devlet programı bunu gerek-
tirir. Ancak, gerek iç savaş, gerek Alman, 
Fransız, İngiliz ve apon Emperyalistle-
rinin saldırıları, gerek ekonomik abluka 
ve baskılar, Sovyetler Birliği’nde üretimi 
artırmayı başlıca hedef haline getirmiştir. 
Özellikle ’lardan başlayarak üretim 
ön plandadır artık. Bunun üzerine İkinci 
Emperyalist Savaş’ın yükü de biner. Ve 
sosyalist devlet çevreye özen göstermek-
ten uzaklaşır.  Ancak gene de planlı eko-
nomi gereği aşırı üretim olmadığından ve 
aşırı tüketim teşvik edilmediğinden, kapi-
talist dünyaya göre çevre dolaylı olarak 
nispeten korunur.

Sonuç olarak, insan doğanın bir parça-
sıdır, doğadan ayrı düşünülemez. İnsan ile 
doğa arasında kapitalizm tarafından kopa-
rılan bağın yeniden güçlendirilmesi gere-
kir. Kapitalizmin kopardığı bu bağı ancak 
sosyalizm yeniden kurabilir.

Hem insanın sömürülmesi, hem do-

ğanın talanı sosyalizm ile son bulacak-
tır. Dünyamızın korunması sosyalizm ile 
mümkündür. Tekellerin saf dışı edilmesi, 
emperyalist kapitalist sömürünün son bul-
ması,  dünya halklarının bağımsız davra-
nabilmesine yol açacak, doğaya ve insana 
sevgi kültürünün gelişmesini sağlayacaktır.

Emperyalist imha siyasetinin ayrılmaz 
bir parçası da, özellikle geri ülkelerde Din 
Bezirgânlarının teşvik edilmesidir. Türki-
ye’de de durum böyledir. lkemizde Din 
Bezirgânları maalesef, yüzyıllardan beri 
halkımızda içgüdü gibi yer etmiş olan doğa 
sevgisine, doğayı can olarak gören bakı-
şa da zarar veriyorlar. Din bezirgânlarının 
yürekleri taşlaşmıştır çünkü. Kendi deyiş-
leriyle söyleyelim, kalpleri mühürlüdür . 
İnsan, havyan, bitki, umurlarında değildir. 
Sadece ceplerini düşünürler. Bu yüzden 
doğaya karşı acımasızdırlar. Ama aynı za-
manda iyi artisttirler. Değme oyunculara 
taş çıkartırlar. Gözyaşlarıyla, Allah Kitap 
ile halkımızı bir güzel kandırırlar.

lkemizde doğanın kurtuluşu için ya-
kın hedef, halkımızın bu cukkacı Din Be-
zirgânlarından kurtarılması olmalıdır. İşin 
özü, insanımızın kurtuluşu ve doğanın kur-
tuluşu birbirinden ayrı değildir.

Yazımızı E nge ls ’in “Ü t op ik ve  B ilim -
s el S os yal iz m ”  adlı eserinden bir alıntıyla 
tamamlıyoruz

“D    -
      

    
     

      
        

D     
     

 A      
      
     

    -
    -

     -
   (F. Engels, topik ve 

Bilimsel Sosyalizm)
Bizlere düşen, insan ve doğa bütününü, 

hareket içinde hiç gözden kaçırmamaktır.q
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Baştarafı sayfa 1 ’da

Cerattepe ve Din Bezirganları

Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut’a açılan davalardan biri 
de bugün İstanbul’da bulunan 

Kartal Anadolu Adliyesi 8’inci Asliye 
Ceza Mahkemesinde görüldü.

Genel Başkan’ımız bir taraftan 
ABD-AB Emperyalistleri ve onların 
yerli işbirlikçileri olan AKP’giller’e 
karşı mazlum Suriye halkını savun-

duğu için sanık sandalyesinde yargı-
lanıyor, yargılıyor daha doğrusu halk 
düşmanlarını yargılıyor. Bir taraftan da 
doğa düşmanı, insanlık düşmanı, hay-
van düşmanı ve her türlü Sevgi’ye düş-
man AKP’giller’in düşüncesinden olan 
komşuları nedeniyle hayvanseverliğin-
den dolayı yargılanıyor.

Genel Başkan’ımız insanlara, in-
sanlığa duyduğu sevgi kadar bitkilere, 

doğaya ve hayvanlara da aynı ölçüde 
yüreğinde sevgi barındıran biridir. Ma-
hallesinde, yolda gördüğü kedileri, kö-
pekleri, kuşları besler, varsa yaralarına 
merhem olmaya çalışır eşi Hacer Ab-
lamızla birlikte. Bu davranışlarından 
rahatsız olan, yüreği her türlü sevgiye 
kapalı komşuları nedeniyle açılan da-
vanın bir duruşması da bugün görül-
dü. Adli Tıp Raporu beklendiği için de 
dava  Nisan saat .4 ’a ertelendi.

Kamuoyunda Kedi Davası  olarak 
bilinen bu duruşmalar, her seferinde 
yüreklerinde insan, doğa ve hayvan 
sevgisi barındırmayanlara insanlığın 
öğretildiği, gerçek insanın nasıl olması 
gerektiğinin öğretildiği bir alan olarak 
devam ediyor.

Genel Başkan’ımızın bu kez halk 
düşmanlarını yargılayacağı bir dava da 

 Şubat Çarşamba (yarın) günü saat 
’de Ankara Adliyesi ’inci Asli 

Ceza Mahkemesinde görülecek. Nurul-
lah Ankut bu kez de savaş suçlularını 
yargılayacak.

Tüm kamuoyunu bu davaları izle-
meye çağırıyoruz. . .

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

İnsan  hayvan ve doğa sevgisi yüzünden
yargılanmaya alışan

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
bir duruşması daha görüldü

Y andaş Sabah Gazetesi’nin yan-
daş yazarı Faruk Erdem, alı-
şana d rtlü ü ence  başlıklı 

bir yazı kaleme almış  tarihinde.
Buna göre:  milyon çalışana 

adeta koruma kalkanı olan  ü en-
ce bulunuyor: Her yıla  ün kıdem 
tazminatı  işten çıkarılmanız duru-
munda alacağınız ihbar  işe eri d -
nüşte  brüt ücret e işsizlere  ay 
maaş bunlar arasında.

“ ( …)
“ K an u nlar d a ye r al an  b u  gü -

enceler zaman zaman k tü niyetle 
kullanılsa da bir hak olarak çalışa-
nı kuruyor.  (http www.sabah.com.
tr yazarlar erdem calisa-
na-dortlu-guvence)

Şimdi soralım yandaş F. Erdem’e  
Kanunlarda yer alan bu güvenceler 

zaman zaman  mı kötü niyetle kul-
lanıl ıyor işverenler tarafından, yoksa 
sürekli olarak mı

Elbette sürekli olarak
Peki yandaş bunu bilmez mi
Bilmez olur mu  Bal gibi bilir. Ne-

reden mi biliyoruz bunu
“ F ar u k E rd em  . stan-

b u l Ü nive rs it es i S iyas al  B ilgi ler 
akültesi Kamu y netimi mezunu-

dur. Aynı zamanda T ak vi m  G az et e-
s i’ nin E kon om i üdürlüğü’nü icra 
etmektedir.

“ ( …)  E kon om i azetecileri er-
neği aşkan Yardımcısı’dır. 

Ha ta içi her ün . ’de Aha-
ber’de ize orun adlı ro ramda 
canlı yayında soruları yanıtlamak-
tadır.  (http www.koseyazari.info
faruk-erdem)

Gördüğümüz gibi kelek kesen duru-
munda F. Erdem bu konularda. Ve de-
magog tabi . Gördüğümüz gibi yalanı 
yanlışa katarak kuru kalabalığı kandır-
maya çalışıyor.

Türkiye’de her işçi yaşayarak bilir 
ki, bu koruma kalkan larının hiçbir 
hükmü yoktur işverenler nezdinde. İş-
çinin bütün geleceği işverenlerin iki 
dudakları arasındadır. Ceketini al git  
dediği anda işçi kendisini kapı önünde 
buluverir.

Birazcık okuryazarlığı varsa ya da 
çevresinde bu işleri bilenler, başına 
gelmiş olanlar varsa hakkını arayacak 

mekanizmaları kullanmaya çalışır. Ya 
yoksa ..

Yandı gülüm keten helva. Gitti gi-
der güvence ler  İşsiz ve beş para-
sız kala kalırsınız eliniz böğrünüzde.

Ya koruma kalkanı nı kullanabil-
mek için ne yapmak gerekir

F. Erdem’in de yazdığı gibi  İşe 
iade davası açmak

Dava açmak; para demektir. Mah-
keme masra arı, avukat masrafı de-
mektir.

Para yoksa
Yine yandı gülüm keten helva
Ee nerede kaldı o zaman güven-

ce , koruma kalkanı
Yandaş ne yapsın
Savunacak  Başka çaresi yok.
Ya savunmazsa
O da işe iade davası açacak( )q

Hadi canım sen de!

http://hkpizmir.org/insan-hayvan-ve-doga-sevgisi-yuzunden-yargilanmaya-alisan-hkp-genel-baskani-nurullah-ankutun-bir-durusmasi-da-bugun-goruldu/
http://hkpizmir.org/insan-hayvan-ve-doga-sevgisi-yuzunden-yargilanmaya-alisan-hkp-genel-baskani-nurullah-ankutun-bir-durusmasi-da-bugun-goruldu/
http://hkpizmir.org/insan-hayvan-ve-doga-sevgisi-yuzunden-yargilanmaya-alisan-hkp-genel-baskani-nurullah-ankutun-bir-durusmasi-da-bugun-goruldu/
http://hkpizmir.org/insan-hayvan-ve-doga-sevgisi-yuzunden-yargilanmaya-alisan-hkp-genel-baskani-nurullah-ankutun-bir-durusmasi-da-bugun-goruldu/
http://www.koseyazari.info/faruk-erdem
http://www.koseyazari.info/istanbul-yazarlari
http://www.koseyazari.info/istanbul-yazarlari
http://www.koseyazari.info/takvim
http://www.koseyazari.info/ekonomi-yazarlari
http://www.koseyazari.info/ekonomi-yazarlari
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S endikamız bugün ( 8 Şubat) o ka-
ı Nakliyeciler itesi’nde Kıdem 

Tazminatımızın Gasp Edilmesine, 
Özel İstihdam Bürolarına, Kölelik Yasala-
rına Karşı  işçi ile  öğleye kadar iş bı-
rakarak kitlesel ve coşkulu sloganlarla   bir 
yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Konya Nakliyat Ambarlarında-
ki sendikamız üyesi  işçi, sabahtan  
saat işbaşı yapmayarak, işyerlerinde bildi-
riler okudu.

İzmit-Gebze Ambarlarında sendikamız 
üyesi işçiler, sabahtan  saat  işbaşı 
yapmayarak işyerlerinde bildiriler okudu

Ada azarı Ambarında sendikamız 
üyesi işçiler sabah sabahtan  saat   işbaşı 
yapmayarak işyerlerinde bildiriler okudu.

***
İstanbul

Topkapı Nakliyeciler sitesindeki basın 
açıklamasını Sendikamız enel aşka-
nı Ali ıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Basın açıklaması dün Ankara’daki te-
rör saldırısında hayatını kaybedenler için 
saygı duruşuyla başlandı. Ankara’daki te-
rör saldırısını lanetlenerek protesto edildi. 
Saat . ’da İstanbul Şubesi önünde top-
lanan üyemiz işçiler site çıkışına 
kadar sloganlarla yürüyüşe geçti. 
Site çıkışında saat . ’da ya-
pılan açıklamanın ardından yeni-
den  sendika şubesi önüne slogan-
lar ve yürüyüş kortejiyle dönüldü.

Eylemde; Kıdem Tazminatı-
mızın Gasp Edilmesine, Taşeron 
Cehennemine, Özel İstihdam Bü-
rolarına, Kölece Çalışmaya Karşı, 
Direnelim, Örgütlenelim, Mü-
cadele Edelim. İşçiyiz Haklıyız 
Kazanacağız. , Kıdem Tazminat 
Hakkımız Gasp Edilemez , İşçi-
lerin Birliği Sermayeyi Yenecek , Taşe-
ronlaştırmaya, Esnek Çalışmaya, Güven-
cesizliğe Karşı, Direnelim,  Örgütlü Müca-
dele Edelim   pankartlarımız açıldı.

Özel İstihdam Bürolarına Hayır , Ki-
ralık İşçi Olmayacağız , Kıdem Tazmina-
tımız Gasp Edilemez , Kıdem Tazmina-
tımız İş Güvencemizdir  dövizleri taşındı.

Eyleme, irleşik etal ş endikası 
enel aşkanı Adnan erdaroğlu katıla-

rak bir konuşma yaptı.
Ayrıca eyleme, am Keramik enel 

aşkanı irol arıkaş ve  ıda ş s-
tanbul le emsilcisi brahim Kızılyer  

osyal ş endikası stanbul ubesi  yö-
neticileri katıldı.

***
Konya

AKP’nin gündeminde olan Kıdem Taz-
minatının fona devredilerek çalışanları iş-
verenler karşısında güvencesiz bırakan ve 
çalışma bakanının söylemiyle işverenleri 
kıdem tazminatı kâbusundan  kurtarmayı 
amaçlayan yasaya karşı Konfederasyonu-
muz DİSK in tüm bölgelerde eylem kararı 
gereğince Konya DİSK İl Temsilciliği bir 
basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından Konya 
sokaklarında bildiriler dağıtıldı.

Nakliyat-İş Sendikası üyelerinin yo-
ğun katılım sağladığı eylem, DİSK binası 
önünde toplanmayla başlandı. İşçiler bura-
dan Konya Kayalı Park Meydanı’na yürü-
yüşe geçti. Konya Kayalı Park Meydanı’n-
da yapılan basın açıklamasını Nakliyat İş 
Sendikası İşyeri Temsilcisi ehmet nver 
yaptı.

Basın açıklamasında, Kıdem Tazmina-
tının kazanılmış bir hak ve işçilerin iş gü-
vencesi olduğunu belirten Mehmet nver, 

Kıdem Tazminatının gasp edilmesine izin 
verilmeyeceğini vurguladı.

Eylemde Ölmek Var Dönmek Yok 
Tazminatı Vermek Yok , Kıdem Tazminat 
Hakkımız Gasp Edilemez , Direne Direne 
Kazanacağız  sloganları atıldı.

***
Tüvtürk İstanbul

İstanbul’da örgütlü bulduğumuz  
işçinin çalıştığı İstanbul Tüvtürk Araç Mu-
ayene İstasyonlarında eylem programı çer-
çevesinde Kıdem Tazminatı, Özel İstihdam 
Büroları, Kiralık İşçiliğe, Kölelik Yasaları-
na karşı tüm istasyonlarda  Şubat günü 
eylem yapıldı.

İşbaşı saatinde yarım saat işbaşı 
yapılmayarak işyerlerinde dövizler 
açılarak bildiriler okundu. Ve eylemden 
önce Ankara, Merasim Sokak’taki insanlık 
dışı terörle katledilen vatandaşlarımız için 
saygı duruşu yapıldı.

Yapılan eylemde; Nakliyat ş yesi 
ü türk İşçileri  imzalı Kıdem Tazmina-

tıma Dokunma , Kölelik İşçiliğe Hayır , 
Ankara Katliamını Lanetliyoruz , İşçiyiz 

Haklıyız Kazanacağız , Yaşasın Onurlu 
Mücadelemiz , Yaşasın Örgütlü Müca-

delemiz , Direne, Direne Kazanacağız , 
Kölelik Yasası İstemiyoruz , Yaşasın İş-

çilerin Birliği , Özel İstihdam Bürolarına 
Hayır , İnadına Sendika İnadına DİSK  
dövizler açıldı. Ve sloganlar atıldı.

İş Bırakarak Yaptığımız Eylemlerde 
Okunan Ortak Metin

Kıdem Tazminatımızın Gasp Edil-
mesine  zel İstihdam Bürolarına  
Kölece Çalışmaya Karşı Direnelim  

rgütlenelim  Mücadele Edelim
İşçi Sınıfımızın önemli ekonomik 

hakkı ve aynı zamanda iş güvencesi olan 
Kıdem Tazminatı  yılından itibaren 
İş Kanununda yapılan bir düzenlemeyle 
başlamıştır. Beş yıldan fazla çalışması olan 
işçi her yıl için  günlük ücret üzerinden 
kıdem tazminatı alıyordu.  yılında iş 
kanunda yapılan değişikliklerle kıdem taz-
minatı almak için gerekli süre  yıldan  
yıla düşürülmüştür.  yılında yapılan 
değişiklikle de kıdem tazminatı için gerekli 
süre bir yıla indirilmiş her yıl için  gün-
lük olan ücret ise  güne çıkartılmıştır.

Kıdem Tazminatı Fonu adı altında işve-
renlerin, patronların istemi doğrultusunda, 
yapılacak yasal düzenleme ile mevcut kı-
dem tazminat hakkı gasp edilmeye çalışıl-
maktadır.

Kıdem Tazminatı işçiler için önemli bir 
haktır. İş Kanununda her yıl için  gün-
lük ücret ve sosyal haklara ilave edilerek 
hesaplanan kıdem tazminatı işçiler için , 
bazı işyerlerinde 4’üncü maaş anlamına 
gelmektedir.

Kıdem Tazminatı, işçilerin iş güvence-
sidir. İşveren işten çıkardığı (ahlâk ve iyi-
niyet kuralı ihlali dışında) işçilere kıdem 
tazminatı ödemek zorundadır. Bundan 
dolayı şu an kıdem tazminatı bizlerin aynı 

zamanda iş güvencesidir.
Özel İstihdam Büroları Düzenlemesi, 

sermaye sınıfının, patronların İşçi Sınıfı 
emeğine, onuruna, örgütlülüğüne, 
sendikalarına saldırıdır.

 yılında çıkan kanun, üç işçi konfe-
derasyonun karşı çıkması üzerine dönemin 
Cumhurbaşkanı Gül tarafından İşçinin 
emeğinin istismarı, insan onuruna yakış-
mayan durumlara yol açabilir  gerekçesiy-
le veto edilmişti. Ancak bu sermaye sınıfı-
nın gündeminde çıkmamıştı. Kendileri açı-
sından uygun zaman olduğu düşüncesiyle 
yeniden gündeme getirildi. Ve Özel İstih-
dam Bürolarıyla ilgili yasa tasarısı AKP ta-
rafından Meclis gündemine getirildi.

Tasarıya göre kiralık işçilik nasıl işle-
yecek

İş arayan işçiler işçi arayan işverenler 
Özel İstihdam Bürolarına (ÖİB) 
başvuracak. ÖİB işveren ile işçi sağlama 
(kiralama), geçici işçi ile de iş sözleşmesi 
imzalayacak. İşçiyi çalıştıracak olan işve-
ren işçi kiralama karşılığında ÖİB’ye bir 
bedel ödeyecek. ÖİB bu bedelden işçinin 
ücretini ödeyecek ve bir bölümünü ise ko-
misyon olarak alacak.

Geçici işçi çalıştıran işveren ise 
hukuki bağlamda işveren olmaya-
cak. Ancak işçiye talimat verebi-
lecek. İşçinin ücreti ve sosyal hak-
ları ile vergi, sosyal güvenlik ve 
benzeri diğer ödemeleri ÖİB tara-
fından ödenecek. ÖİB’nin işveren 
olarak yükümlülüğü işçinin 
kiralık çalıştığı süreyle sınırlı 
olacak. Tasarı ile işçi kiralamanın 
çerçevesi ve koşulları, sınırları 
belirlenmektedir.

Askerlik, hamilelik, yıllık izin 
kullanımı, hastalık gibi durumlar-
da mevsimlik işlerde iş hacminin 

artması durumlarında kiralık işçi çalıştı-
rılabilecek. Kiralık işçi sayısı toplam işçi 
sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak 
on veya daha az işçi çalıştırılan işyerleri 
için on kişiye kadar kiralık işçi çalıştırıla-
bilecek. Bir diğer ifade ile küçük işyerleri 
kiralık işçi cenneti haline gelecek

ÖİB, kiralık işçilik düzenlemesi, dayı-
başılık, elçilik vb. köle pazarının meşru-
laştırılmasıdır. Bu düzenleme işçilerin ek-
meklerine kazanılmış haklarına, onurlarına 
saldırıdır. Kiralık işçilerin sendika, toplu iş 
sözleşmesi hakları yoktur. ÖİB’nin kapan-
ması i as etmesi durumunda işçilerin hak-
ları, gelecekleri yok olmaktadır.

Yani tam bir köle pazarı, bu yasa tasarı 
ile sermaye sınıfı, patronları işçilere köle-
lik koşulları dayatılmaktadır. Kârlarına kâr, 
zenginliklerine zenginlik katmanın hesabı-
nı yapmaktadır.

İşçi Sınıfı olarak bu düzenlemeye karşı 
örgütlenmek ve direnmek zorundayız.

FON DEMEK YA MA DEMEKTİR.
Kıdem Tazminatı Fona Devredilirse;
İŞTEN ATMAK YA DA ÇIKARTMAK 

KOLAYLAŞACAK,
KIDEM TA MİNATI ALMAK HA-

YAL OLACAK,
KIDEM TA MİNATININ SADECE 

ADI KALACAK,
ÇOCUKLARIMI IN HAKLARI 

GASP EDİLECEK.
 
Kıdem azminat Hakkımız as  

dilemez
K lelik Yasalarına Hayır
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek
İnadına Sendika İnadına DİSK
İşgal, Grev, Direniş Yaşasın Nakliyat-

İş

Okyanusta bir damla olarak kalmayı yeğ-
ledi ve Devrim sonrasında da Devrime 
mütevazı katkılarıyla, insanlık okyanu-
sunda bir damla olarak kaldı.

Kardeşlerinin Devlet Başkanlığı un-
vanını kullanarak, makam mevki edinme-
di, Ramon Yoldaş.

Kardeşlerinin adını kullanarak mal 

mülk edinmedi.
Kardeşleri de; abimize bir makam ve-

relim, abimizi danışmanımız yapıp mil-
yon dolarları verelim, demediler.

Kardeşleri gibi hiçbir ayrıcalığı olma-
dı, O Bizim Fidel’in ve Raul’un ismi du-
yulmamış bir ağabeyiydi, o kadar.

Ramon Yoldaş bir devrimciydi. Dev-
rimci halkı için çalışır, kendine halkına 
adar. Devrimci, devrimi geliştirir, devri-

min geniş halk yığınları tarafın-
dan benimsenmesi ve halk tara-
fından korunması için mücadele 
eder.

Ramon Yoldaş, tarım cephe-
sinden katkılar sundu devrime. 
Adı Küba Devrimi’nin Tarım 
Politikasını belirleyen kişiler 
arasında yer aldı. Devrim son-
rası, çiftlik hayvanları yetiştirme 
ve işçilere sosyal konut sağlama 
projesi m resa Pecuaria -
nın kurulmasına yardım etti, 

hayvancılık ve süt üretimi planlarının ha-
yata geçirilmesinde önemli rol oynadı. Ve 
bu alandaki çalışmaları nedeniyle Küba 
İşçileri Ramon Yoldaşı Küba şçilerinin 
Kahramanı  unvanıyla onurlandırdı.

Yaşamı sadeydi, şaşaalı değildi. Nöbet 
yerini terk ederken de sadeydi. Cenaze-
si daha doğrusu külleri doğduğu köyüne 
gönderildi.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Fidel ve Raul Yoldaşlar’a,
Kahramanlarını kaybeden Küba İşçi 

Sınıfına,
Ve Küba Halkına, başsağlığı dilekleri-

mizi iletiyoruz. . .
amon Yoldaş Küba e rimi’ne 

ya tığın katkılar unutulmayacak.

Nurullah Ankut
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Başkanı

Küba işçileri kahramanını kaybetti
Baştarafı sayfa 1 ’da

Nakliyat-İş  işçi düşmanı düzenlemelere karşı alanlarda

Çocukluğumuzda izlediğimiz sinema 
lmlerinde, başlangıçta iyi adamın 

yakınları, kötü adamlar tarafından 
öldürülür. Sonra iyi adam, bunu yapan bir 
kişiyi öldürür. Ardından hapse girer. Ha-
piste iken eşine ve ailesine kötü adamlarca 
eziyet edilir. İyi adam yıllar sonra hapisten 
çıktıktan sonra, kötü adamların hepsini 
kurşuna dizer. Türk polisi gelir, adamı ya-
kalar.

Yabancı lmlerde ise daha çok mafya 
üzerinedir. Bu lmlerde kan gövdeyi götü-
rür, ölenlerin haddi hesabı yoktur.

Gaziantep’te teyzesinin kızı olan eski 
eşinin, başka bir akrabasıyla evleneceğini 
haber alan Yusuf Taş ilkin eski eşi ve ak-
rabalarını sonra da amcasını ve diğer akra-
balarını av tüfeğiyle ateş ederek öldürüyor. 
Toplam dokuz akrabasını öldürüp, kayıpla-
ra karışıyor.

Olay, bir kadın cinayeti boyutunu aş-
mış görünüyor. Fakat ülkemizde hâlâ pek 
çok sosyal ve siyasal meselenin kadınlar 
üzerinden, yürüdüğünü de gösteriyor bu 
cinayetler. Gaziantep yöresinde hâlâ ak-
raba evliliği çok revaçta. Yüz, yüz elli yıl 
öncesinin tarla ve ekonomik güç bölünme-
sin anlayışı bir şekilde sürüyor. Toplumu-
muzun olayları değerlendirme, anlama ve 
davranış koyma durumu, sosyal koşullar-
dan etkileniyor. lkemizde yıllardan beri 
kadınların namusu üzerinden, yürütülen 
bir din istismarcılığı var. Meşrutiyet ilan 
edildiği zaman, öntürk Devrimi denen bu 
devrime karşı çıkanlar, Meşrutiyet dü-
zeninde, bir erkek akşam eve geldiğinde 
kapıda bir başkasının şapkasının asılı oldu-
ğun görürse o eve giremez , demagojisini 
yapmışlardır. Yalanını uydurmuşlardır.. Bu 
sonra Cumhuriyet sonra da sosyalist düzen 
için söylenmiştir.

İşin gerçeğine bakarsak, her ileri dü-
zen, kadının hak ve özgürlüklerini daha 
çok güvence altına alan bir düzendir.

lkemizde kadın hakları, Cumhuri-
yet’in ilanı ve arkasından gelen laikliği 
sağlayan devrimlerle belli bir yere gelmiş-
tir. Fakat Ortaçağcı anlayışlar tam olarak 
tas ye edilemediği için, kadınlarımızın 
okula gitmesi, emekçi olarak iş yaşamına 
girmesinde sorunlar yaşanmıştır. Her türlü 

olumsuzluğa karşın 8 ’lere gelindiğin-
de hayatın pek çok alanında artık kadınlar 
vardır. Emperyalizm, girdiği her ülkede, 
hep en gerici sını arla işbirliği yapar. l-
kemizde de bu böyle olmuştur.  Eylül 
darbesini tezgâhlayan AB-D Emperyalist-
leri, 8  Anayasası gibi geri bir anayasayı 
ülkemize dayatmışlardır. orunlu din ders-
leri, bu anayasa ile konmuştur.

Kadınlarımız geleneksel başörtüsü 
yerine, türban takmaya zorlanmıştır. Ka-
dının giyimi üzerinden, siyaset yönlen-
dirilmiştir. On üç yıllık AKP iktidarı bu 
zeminde gelişmiştir. 4 4 4 medrese eği-
tim düzeni dört yıl önce hayata geçiril-
miştir. İktidarın yapmaya çalıştığı işlerden 
biri de karma eğitime son verilmesidir.  
Kadını ve erkeği birbirinden ayıran her 
uygulama, kadını ikinci sınıf insan duru-
muna düşürür. Kadınların en önemli gö-
revi çocuk bakmaktır  denerek, kadınlar 
geri plana atılmak istenmektedir. Kadınları 
önemsizleştiren, eve kapatan, her uygula-
ma kadının yalnızca cinsel bir nesne olarak 
görülmesini de beraberinde getirmektedir. 
Böyle olunca kadının namusu denerek, 
kadınlarımız itilip kakılmaktadır. Kadın ci-
nayetlerindeki büyük artışın temel nedeni 
budur.

Şehrimizde yaşanan bu olayda, akraba-
ların öldürülmesi de işin başka acı bir yanı-
dır. Akraba evliliği tıbben de önerilmeyen 
bir evliliktir. Çünkü kalıtsal hastalıklar bu 
evlilikler nedeniyle meydana gelmekte, 
acısını hem çocuk hem de aile hep birlikte 
yaşamaktadır. Bugünkü sosyal yaşamda, 
kadın ve erkek arasında çıkan her soru-
na, akrabalık ilişkileri çerçevesinde aile 
büyükleri de dahil olabilmekte ve olayın 
boyutları büyüyebilmektedir. Sorun çözme 
yeteneğinin zayıf olması, toplumumuzun 
temel özelliklerinden biri haline getiril-
miştir. Bunu Hikmet Kıvılcımlı, kafadan 
silahsızlandırma  diye tanımlıyor.

Kafamızı çalıştırıp, kadını erkekten 
ayırmayan laik, eşit ve özgür bir yaşam is-
temeliyiz. Ancak böyle bir düzende, halk 
olarak mutlu olabiliriz. . .

Ercan Küçükosmanoğlu
Yeniçizgi Gazetesi’nden

Gaziantep’ten Cinayet Haberi...

ülent Yaylacı isimli işçi iki hafta 
önce, bir bidon benzin ile otogarda 
kendini yaktı.

Polislerin ikna çabaları sonuç verme-
yince, Gaziantep Başpınar Organize Sa-
nayide çalışan işçi kendisini yaktı. İtfaiye 
ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tam 
olarak yanmaktan kurtarılan işçinin hayati 
tehlikesinin olduğu bildirildi. Evine yiye-
cek ve yakacak götüremeyen, borçları olan 
işçi kardeşimiz, çalıştığı fabrika tarafından 
zorunlu izne çıkarılmıştı. Olayın video gö-
rüntülerini izleyince, üst düzeyde kamu 
görevlilerinin olay yerinde olmadığını 
görüyoruz. Daha önce buna benzer olay-
larda üst düzey kamu görevlilerinin, işsiz 
vatandaşları işe alma konusunda ikna ettik-
lerini ve kendini yakma girişiminde vaz-
geçirdiklerini görürdük. Bu olaydan sonra, 
başı dara düşen kendini yakma girişiminde 
bulunarak, bir yarar elde etmesin diye mi, 
vatandaşa sorunlarını çözücü vaatler söy-
lenmedi mi  diye düşünüyor insan.

İşçi kardeşimizi kendini yakacak hale 
getiren bir çalışma düzeni, sorgulanmak 
zorundadır. Başpınar Organize Sanayi 
bölgesi yüz bin işçinin çalıştığı bir bölge. 
Kuralsız çalışma, sendikasız, örgütsüz ça-
lışma, Başpınar Organize Sanayi’de kural 
haline getirilmiştir. Çalışma saatlerinin 
belli olması gerekirken, iş var gel, iş yok 
gelme, diye aynı gün içinde işçisine haber 
veren pek çok işyeri vardır.

İşçilerin hakkını arayan bir sendika ör-
gütlülüğü olmadığı için, işçinin yasalarda 
kaynaklanan hakları da savunulamamakta-
dır. Fazla mesai, gece mesaisi gibi ücreti 
artıran çalışma durumları, yasalarda olma-
sına rağmen iliyatta uygulanmamaktadır. 
Bu nedenle asgari ücret alıp, gece çalışma-
sı ve fazla mesai yapan bir işçinin aldığı 
gerçek ücret, asgari ücretinde altına düş-
mektedir.

Pek çok fabrika işçisi, çalıştıkları fab-
rikanın doğru dürüst yemek çıkartmadı-

ğını söylemektedir. Çalışma koşulları da 
sıkıntılıdır. Gürültü ve ortamda bulunan 
toz konusunda, yeterince denetim yapılma-
maktadır. 

İşçi Sınıfımız  Eylül Faşist Darbesin-
den beri bu koşullarda çalışıyor. Tekstil İş-
verenleri Sendikası Başkanı Halit Narin, o 
günlerde, bugüne kadar siz güldünüz, bu-
günden sonra biz güleceğiz  demişti. İşçi 
Sınıfımız toplusözleşme ve grev hakkına 

 Anayasası ve ’teki iş yasasıyla 
kavuşmuştu. Toplam  yıl, bir özgür toplu 
pazarlık ve grev hakkına sahip olmuştu. Bu 
haklarını kullanmaya devam etmek için de 

-  Haziran  de olduğu gibi büyük 
direnişler yapmak durumda kalmıştı.

Şimdi  yıldır, özgür toplu pazarlık ve 
grev hakkı İşçi Sınıfına kullandırtılmıyor. 
İşçi Sınıfının hakkını savunan gerçek İşçi 
Sınıfı sendikalarının önüne türlü engeller 
çıkartılıyor. İşçinin hakkını savunmayan 
sarı sendikaların önü açılıyor. Gerçek İşçi 
Sınıfı Sendikacılığı yapan bir sendikaya 

üye olan işçi, işten atılıyor. İşverenler, iş-
çiden kimlik numaralarını isteyip o sen-
dikaya üye olup, olmadıklarını kontrol 
edebiliyor. Sendikaya üye olup mücadele 
eden direnen işçi aylarca süren direnişlerle 
ancak hakkını alabiliyor. 

Kendini yakan işçi kardeşim örgütsüz 
olduğu için, büyük bir umutsuzluğa kapıl-
mış ve kendini yakmıştır. Bir ülkede de-
mokrasi olacak ise ilkin işçi-işveren ilişki-
lerinde demokrasi olmalıdır. İşçi, işgücünü 
özgürce pazarlayabilmelidir. İşçi Sınıfının 
örgütsüz, İşveren Sınıfının aşırı örgütlü ül-
kemizde, bu tip olayları daha çok yaşarız 
gibi görünüyor. Parababaları düzenin her 
türlü zor koşullarına karşı İşçi Sınıfımız, 
sendikal ve siyasi olarak gerçekten hakkını 
savunacak örgütlerde örgütlenebilirse an-
cak bu umutsuzluk ortadan kalkar.

Bunu başarmak zorundayız. . .

Ercan Küçükosmanoğlu
Yeniçizgi Gazetesi’nden

Kendini Yakan İşçi Kardeşim...

Nakliyat-İş’ten:
Nakliyat Ambarlarında Çalışan Sendikamız yesi İşçiler

Kıdem Tazminatımızın Gasp Edilmesine
zel İstihdam Bürolarına  Kölelik Yasalarına Karşı

İş Bırakarak Direniyoruz Mücadele Ediyor



Bir kez daha AKP’giller’in rant, peşkeş, 
vurgun uğruna doğa düşmanlığında 
azıttığı günler yaşıyoruz.

Milletin a...a koyacağız  diyen Mehmet 
Cengiz’in maden şirketi, dünyanın en muhte-
şem ekolojik alanlarından birini, altın ve bakır 
madeni uğruna yok etmeye yemin etmiş adeta.

Bölge halkının ve çevre derneklerinin yıl-
lardır verdikleri bir mücadele var Artvin’de, 
maden şirketlerine karşı. Deneyimliler, kısmen 
de olsa örgütlüler. Bu mücadelenin bir aşama-
sı olarak, Mehmet Cengiz denen doğa düşma-
nı, millet düşmanının maden projesine verilen 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu 
raporlarına karşı açtıkları davalar var. Şimdiye 
kadar iki farklı davada bu çevre talanına kar-
şı İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma 
kararı alan Artvin Çevre Dernekleri’nin bu ba-

şarısına rağmen, hukukun arkasından dolanan 
Orman Bakanlığı, tali değişikliklerle aynı doğa 
katliamına sebep olacak yeni ÇED Raporları 
hazırlatıyor. Oysa mevcut yürütmeyi durdurma 
kararlarından birisi çok net biçimde “b u  b öl -
ede madencilik ya ılamaz  aksi halde eko-

lo i e şehir yok olur  diyor. Yani esastan ola-
naksız kılıyor bölgede madenciliği. Hukuken 
bu konuyu bitiren bir karar olmasına rağmen, 
doğa düşmanları bir tali değişiklikle daha ÇED 
Raporu hazırlattırıyor. Bu arada AKP’giller’in 
Hukuk Bürosuna dönmüş HSYK, mahkeme 
heyetini değiştiriyor. Yeni heyet ise keşif yap-
madan yürütmeyi durdurma vermem , diyor. 
Ve şirket milletin ve doğanın a...a  koymak 
üzere güzelim ormanların kalbine iş makine-
lerini gönderiyor. Ancak halkın direnişi birkaç 
gün kazandırıyor.

AKP, bu kez de-
yim yerindeyse ordu 
kurduruyor yakın il-
lerin polis ve jandar-
masından. Bu binler-
ce kişilik faşist kol-
luk, gaz bombalarıyla 
halkın Cerattepe’de, 
maden sahasına gide-
cek yollar üzerindeki 
direnişini kırıyor ne 
yazık ki. Şimdilik...

Yani ortada ser-
mayesiyle, yargısıy-
la, kolluk gücüyle 
AKP’nin büyük bir 
zulmü var. Buna kar-
şı ise doğa ve insan 

sevgisinden, yani yurtseverliğinden başka kay-
bedecek bir şeyi olmayan yöre halkının siper 
ettiği bedenleri var.

Artvin’de, halk işçisiyle, esnafıyla, köylü-
süyle yaşamı durdurmuş durumda. Bu satırları 
yazarken okuduğumuz bir habere göre komşu 
şehirlerden ve ilçelerden desteğe gelenlerin bir 
bölümü, polisin gaz şeği stokunu ele geçirip 
Artvin dağlarından aşağı atmış. Şehirde ve ma-
den sahasının etrafında direniş alabildiğine sü-
rüyor, özetle.

Hemen belirtelim; yöre halkının mücadele-
sinden çekinen Orman Müdürlüğü yetkilileri, 
yer tahsisi yapmaya gidecek cesareti bulama-
mışlar. Yani yer tahsisi de olmadan başlamış, 
tümüyle yasadışı bir çevre talanıyla karşı kar-
şıyayız.

Valilik en son kararıyla şehre giriş çıkışları 
yasaklamış durumda.

Nereye kadar ..
Eminiz; eninde sonunda Cerattepe Dire-

nişi kazanacak. Gasp edilen doğal alanlardan 
tek tek temizlenecek alçak, vurguncu, talancı 
sermayedarlar. Horonun, halayın, omuz omuza 
direnişi, zalimlerin iktidarını yıkacak, eninde 
sonunda  . .

A  m eryalizmi e AKP’ iller oğa-
ya  e reye üşmandır

Halklarımız e reye osttur  oğaya e 
Yeşile osttur

Art in Halkı Yalnız eğildir

H KP
G en el M erk ezi

Din Bezirganları şimdi de 
Art in eratte e’de 
saldırıyor. Halkımız di-

reniyor.
Direnenler mi
Ya ru eziciler

Doğrudur, olay ezi irenişi 
sırasında yaşananlardan çok da 
farklı değil. Aslında Yavru Ge-
ziciler  daha da tehlikeli, daha da 
kötü durumdalar. Çünkü, en te-
pedeki yetkilinin ağzından dökü-
lenlere gör e B T Ö (Bölücü Terör 
Örgütü) ve F E T Ö (Fetocu Terör 
Örgütü) ile hemhal olmuş durum-
dalar  Böyle diyorlar

Bu yüzden yürütmenin dur-
durulmasına yönelik mahkeme 
kararları dikkate alınmıyor. Bu 
kararı veren mahkeme üyeleri 
dağıtılıyor. Şimdi durumun yeni 
bir Gezi Direnişi’ne varmasını 
istemediklerinden, mahkeme ka-
rarları beklensin, deniyor. Ama 
Cerattepe’de madeni işletecek 
şirket orada. 
Şantiyesi yerli 
yerinde. Böl-
ge şirketten 
temizlenmiş 
değil. ste-
lik, şimdiden 
epeyce ağaç 
da katletmiş 
d u r u m d a  
Bölgeye giriş 
çıkış ise ya-
sak.

Bu ne anlama geliyor
Durumu şu anda tırmandır-

mayıp zaman içinde bildiklerini 
okumak diyebiliriz. Tıpkı vaktiy-
le Tekel Direnişi’nde olduğu gibi. 
Süreç sinsice ilerletiliyor

Aslında basından söz konu-
su maden işletme girişimlerinin 

8 ’dan beri süregeldiğini ve 
bu girişimlerin Artvinlilerin di-
renişini kıramadığını görüyoruz. 
Ayrıca, sadece bakır madeni de-
ğil altın madeni işletmesinin de 
arkasından geleceğini, hatta Art-
vin’i Artvin olmaktan çıkaracak 
boyutta büyük ve birbirine bağlı 

 farklı projeye onay verilmiş 
olduğunu, Artvinli Bakan Faruk 
Çelik’in bile vaktiyle bu duruma 
itiraz ettiğini öğreniyoruz.

Bu bakımdan, saldırılan böl-
ge Artvin’in kalbidir, cennettir , 
atalar mirası, hatta dünya mirası-
dır. Artvin sakinleri maden işlet-
mesine karşı ne yapsa yeridir.

N eden ?
Doğaya saldırı kapitalist üre-

timin doğasında vardır. Kapitalist 
üretim, kaçınılmaz olarak doğa 
tahribatına yol açar.

Koca Marks şöyle diyor
“K api t ali st  ü ret i m, bi r y an -

dan  n ü f usu bü y ü k merke z lerde  
t oplay arak v e ke n t  n ü f usun u sü -

    
    

    -
    

   -
    

   
     

  -
      

ede r.”  (K. Marks, Kapital, Cilt 
, https www.mar ists.org arc-

hive mar works 8 -c ch .
htm S )

Evet, kapitalist üretim temel 

olarak kâra dayanır. İnsanı da, 
toprağı (doğayı) da daha fazla kâr 
için acımasızca sömürür. Sömürü 
yetmez, aynı zamanda insanı ye-
rinden eder, insan ile doğa arasın-
daki bağı da koparır. Bu durum 
doğanın acımasızca tahribatıyla 
sonuçlanır. Doğanın kendini ye-
nilemesine fırsat bırakılmaz. Ka-
pitalist üretim arttığı ölçüde do-
ğanın tahribatı da artar.

Ayrıca, kapitalist üretim plan-
sız üretimdir. Aşırı üretim ile so-
nuçlanır. Aşırı üretim hem doğal 
kaynakların daha çok tüketilmesi 
anlamına gelir, hem de tüketim 
sonucu doğanın daha çok kirletil-
mesine yol açar.

aten kapitalist üretimin di-
ğer bir özelliği tüketimin teşvik 
edilmesidir. Aşırı tüketim de doğa 
tahribatıyla sonuçlanır. Doğal 
kaynakların tüketilmesi ve aşırı

Bizler, - - 4 Şubat  tarihlerinde gerçekleştirilen 
DİSK . Olağan Genel Kurulu’nun son gününde demok-
ratik irademizi ortaya koyması engellenen ve Genel Kurul 

salonundan çıkmak zorunda bırakılan Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş 
ve Nakliyat-İş sendikaları delegasyonları olarak, Genel Kurul’da 
gerçekleşen olaylar ve almak zorunda kaldığımız karar konusun-
da Türkiye İşçi Sınıfına açıklama yapmayı tarihi bir görev sayı-
yoruz.

Aşağıdaki metin, üç sendikanın ortak görüşü olarak konu ile 
ilgili spekülasyona son vermek amacıyla kaleme alınmıştır. 

1-  K . enel Kurulun iradesine i otek konmuştur. 
Belli sendikaların delege sayısını esas alarak, çok zorlu bir tarih-
sel dönemde mücadele kapasitesi eksik  bir yönetimin ortaya 
çıkmasına sebep olunmuştur. Çok sayıda sendika ve delege irade-
sini dışlayan bu yaklaşım; DİSK kültürüne ait olmayan bir kulis 
çalışmasının eseridir.

8 Şubat gününden itibaren An-
kara Büyükşehir Belediye-
sine ait toplu taşıma araçla-

rında (EGO otobüslerinde, metro-
larında) kim tarafından yapıldığı 
ve asıldığı belli olmayan a şler 
dikkat çekmektedir. Bu otobüsler 
ile metrolara, Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanı İ. Melih Gökçek adlı 
kişinin kontrolünün dışında hiçbir 
şey asılamayacağı ortadadır. Bu 
gerici a şlerin asılmasında İ. Me-
lih Gökçek’in desteği açıktır.

Bu asılan a şlerin üzerinde  
eçmesi bir dakika  aydası iki 

dünya  sloganı yer almaktadır. 
Ortaokul ve lise öğrencilerinin, 
Kur’an’ı Kerim, Hz. Muham-
med’in Hayatı, Temel Dini Bilgi-
ler ve Arapça derslerini okulların-
da seçmeleri teşvik edilmekte ve 
bu a şlerle öğrencilerin gericileş-

tirilmesi sağlanmaktadır. Ortaokul 
ve liselerde seçmeli dersler adı al-
tında Sünni Mezhebi dayatılmak-
tadır.

AKP’gillerin seçmeli olarak 
Kur’an’ı Kerim, Hz. Muham-
med’in Hayatı, Temel Dini Bil-
giler derslerini koymalarındaki 
amaçları açıkça ortadadır. Laiklik 
ilkesini ortadan kaldırmak, Milli 
Eğitim Sistemini Din İşleri Eği-
tim Sistemine  dönüştürmek.

AKP’giller, bir kanserin me-
tastaz urları gibi, şehir merkezle-
rimizden en ücra köylerimize dek 
uzanarak, oralardaki yoksul, cahil, 
saf gençlerimizin temiz din duy-
gularını sömürerek, ağları üzerine 
düşürmeye çalışmaktadırlar.

C erattep e
v e

Din Bezirganları

1 3 ’te

Gençliğimizin
“ Ö b ü r D ü n ya”  ile 
aldatılmasına izin 

vermeyeceğiz!

Nakliyat-İş  işçi düşmanı 
düzenlemelere karşı alanlarda

DİSK’teki üç sendikadan ortak açıklama:
Türkiye İşçi Sınıfına ve Kamuoyuna duyurumuzdur

1 4 ’te

Yaşasın Artvin-Cerattepe Direnişi!

7 ’de

K ardeşlerinden F id el, 
Küba Devrimi’nin ve 
Küba Halkının önderi. İn-

san soyunun en büyük düşmanları 
AB-D Emperyalistlerinin korkulu 
rüyası. Onuru yaşamdan değerli 
kılan Devrimci Bir Savaşçı. 8 
yılına kadar Küba Devlet Başka-
nı. Yaşayan Devrimci bir efsane. 
Tarih, Fidel’i beraat ettirmekle 
kalmadı, O’nu insanlığın kurtuluş 
mücadelesine kendini adayan ve 
hiç unutulmayacak devrimciler 
kategorisine koydu.

Kardeşlerinden aul’da Küba 
Devrimi’nin ve Küba Halkının 
önderlerinden. Kahraman e-
rilla he ile Fidel’i tanıştıran ve 
Devrimin her zaman en ön sa a-
rında yer alan bir devrimci. Che 
ve Fidel ile birlikte omandan-
te  binbaşı  unvanıyla onurlan-
dırılan  devrimciden biri. Devlet 

kadrolarında her makamı müca-
delesiyle hak etmiş bir devrimci. 

8 yılından beri de Küba Dev-
let Başkanı. Mücadelesiyle, özve-
risiyle unutulmayacak devrimci-
ler arasında.

amon astro uz Yoldaş, 
Fidel ve Raul Yoldaşların abisi. 
Onlar kadar gerilla mücadelesi-
nin içinde yer almadı. Onlar kadar 
devrimci mücadelenin en ön sa a-
rında kavga vermedi. Onlar kadar 
adı duyulmadı. Fidel ve Raul cep-
hede savaşırken, onların geride 
bıraktıkları ailesinin geçimini üst-
lendi gönüllü olarak. Küba Devri-
mi’ne başka planda destek verdi 
Mongo  lakaplı Ramon Yoldaş. 

Küba Devrimi’nin en kritik mo-
mentlerinde Gerillaların askeri ve 
lojistik gereksinimlerini karşıladı.

Küba işçileri
kahramanını kaybetti

1 5 ’te

1 5 ’te

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch15.htm#S10
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch15.htm#S10
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch15.htm#S10

