
ABD Emperyalizmi kan döker, 
acılar çektirir, gözyaşları 

döktürür halkları düşmanlaştırır 
ve böler 

Hatırlanacağı gibi iktidarda bulunduk-
ları süre boyunca ABD’nin emrinden 
çıkmayan ve Suriye’nin bugünkü du-

rumuna gelmesinde çok büyük katkısı olan 
AKP’giller hakkında Halkın Kurtuluş Partisi 
savaş suçu işledikleri gerekçesi ile Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvurmuş-
tu. UCM HKP’nin bu başvurusunu incele-
meye aldı ve süreç hala devam ediyor.

İşte bu dava üzerine Efkan Ala harekete 
geçerek Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut 
hakkında hakaret, iftira ve suç uydurma isnat-
larıyla şikâyette bulunmuştu. Savcılık, Efkan 
Ala’nın bu şikâyetiyle ilgili olarak Genel Baş-
kan’ımız hakkında TCK’nın 267/1 fıkrasında 

tanımlanan (suç atfında bulunmak) suç ve 
271/1 maddesinde tanımlanan “delil ve ema-
reler uydurmak” suçuyla ilgili kovuşturmaya 
yer olmadığına karar vermiş, ancak Kamu gö-
revlisine görevinden dolayı hakaretten dolayı 
kovuşturma açılmasını talep etmişti.

Yine hatırlanacağı gibi iddianameyi ha-
zırlayan savcı, AKP’nin sadık bir memu-
ru olduğunu kanıtlayarak BM raporlarını 
kaynak verip Suriye Devlet Başkanı Beşar 
Esad’ın kimyasal silah kullandığını akta-
rarak, “Suriye’de Esad askerlerinin saldırı-
larına karşı direnmeyi göze alanlar, Özgür 
Suriye Ordusu adıyla kendi ülkelerinde var 
olma mücadelelerine devam ederken…” ifa-

delerini de iddianameye eklemişti.
İşte Genel Başkan’ımız hakkında açılan 

söz konusu bu davanın beşincisi ve son du-
ruşması bugün Ankara Adliyesi 5’inci Asliye 
Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşma 1 Nisan günü saat 10:00’da 
başladı. Şimdiye kadarki duruşmalarda 
mahkeme salonunu savaş suçlularının yar-
gılandığı bir arenaya dönüştüren Nurullah 
Ankut bu duruşmada da AB-D Emperyalist-
lerinin gönüllü işbirlikçiliğini, hizmetkar-
lığını yapan AKP’giller’in işledikleri savaş 
suçlarıyla Ortadoğu’da ve ülkemizde mil-
yonlarca masum Müslümanı katlettiğini dile 
getirdi.

Bilindiği gibi, ABD Baş-
kanı Obama, emperya-
list ekibi ve ailesiyle 

birlikte Küba ziyaretindeydi 
geçen üç gün boyunca. Kü-
ba’ya iner inmez bütün em-
peryalist şımarıklık ve küstah-
lığını sergileyerek “Küba’ya 
değişim gelecek ve sanıyorum 
Raul Castro bunu anlıyor”, 
dedi, ziyaretinin ilk gününde.

Emperyalist çakalın “de-
ğişim”den ne kast ettiği bilin-
mektedir. O demek istiyor ki 
Küba da artık sosyalizmde direnemeye-
cek. O da diz çökecek. Bizim ekonomik 
sistemimizi onlar da kabul edecek.

Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist 
Kamp ülkelerinin, Çin Halk Cumhuri-
yeti’nin yolunu izleyecekler. Böylece de 
saflarımıza katmış olacağız onları da. En 
büyük tehlikeli düşmanlarımızdan birini 
daha bertaraf etmiş olacağız. O umut, 
heyecan, beklenti ve onun verdiği sevinç 
içinde emperyalist çakal.

İşin burası pek o kadar da önemli 
değildir. Bu onun niyeti. Tabiî başhaydut 
devletin başı olarak başka bir niyet 
taşıması da zaten beklenmemeli, 
demiştik.

Fakat, ziyaretin ikinci gününde görüş-
melerin bitip birlikte yaptıkları basın top-
lantsında tarafların yani Obama ve Raul 
Castro’nun söylediklerinin tam metnini 
okuyunca time.com’da, üzüntümüz çok 
daha arttı.
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Başyazı

8’de

Geçtiğimiz günlerde Karaman’da Ensar Vakfı evlerinde ve yurtlarında çocuk cinsel 
istismar  olayları ortaya çıktı. Söz konusu evlerde çocuklar uzun süre istismar edilmiş ve 
vakıf da bu suçun işlenmesine göz yumduğu kamuoyuna yansımıştı.

Çocukları CIA diniyle, afyonuyla düşünemez hale getirdikleri yetmiyor, onları cinsel 
olarak da istismar etmektedirler. 

Ve bu lağımın patması sonucu AKP’giller de Bakanı da Ensar Vakfına sahip çıkarak 
“Bir kereden bir şey olmaz” dedi. Halkın Kurtuluş Partisi,  Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Ensar Vakfı ve KAİMDER Yöneticileri hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 

HKP, suçluyu aklayan, onu öven ve görevi ihmal suçlarından yargılanmaları için 
başvuruda bulundu.  

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut:
Cezalar, baskılar, yıldırma politikaları savaş suçlularını hesap vermekten kurtaramayacak!

Halkın adaletinin
temyizi yoktur

Taşeron işçilerine 
kadro mu verdiler?

Ya Kaçak Saray’dan 
sonra?

Emperyalist haydut Küba’yı kirletti

6’da

Suriyeleşme sürecinin 
aktörleri katliamlarına 

devam ediyor

5’te

6’da 16’da

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurul-
lah Ankut, Yön Radyo’da katıldığı Parantez prog-
ramında Türkiye’yi kaosa götürme, Yeni Sevr’i 
dayatma planları çerçevesinde patlayan bombaları 
bu katliamların aktörü-işbirlikçileri  ve HKP’nin 
çözümlerini anlattı. Nurullah Ankut, “Bölgede ya-
şanan bütün katliamların, bütün acıların, dökülen 
kanların, feryatların tek sebebi o planın hayata ge-
çirilme mücadelesidir” diye konuştu. 

Nasıl yalan 
söyleyecek acaba?..

3’te

“Çölün Gelini” artık özgür

10’da

AKP’giller’in işledikleri savaş suçlarını bir bir teşhir eden, iç hukuk yollarının AKP 
iktidarı eliyle bloke edilmesinin ardından MİT TIR’larıyla Suriye’deki Ortaçağcı 
örgütlere silah ve mühimmat gönderen AKP’giller’i Uluslararası Ceza Mahkemesine 
şikayetinden sonra hakkında dava açılan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut 
hakkında 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verildi.

HKP’den Ramazanoğlu, Ensar Vakfı ve KAİMDER 
Yöneticileri hakkında suç duyurusu

Reyhanlı’da bugüne 
patlayan tüm 

bombalar BOP’un 
parçasıdır5’te

4’te

11’de
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Bugün Çanakkale aferi’nin 
101’inci yıldönümü. Döneminin 
en büyük, en teknik donanımlı, en 

güçlü silahlara sahip ve yenilmez armada 
unvanına sahip, İngiliz Kraliyet Donama-

sı’nın temsil ettiği emperyalistlere karşı 
mazlum milletlerin ilk zaferidir.

Kutlu olsun
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Sa-

vaşı’mızın önderi usta a emal’in, 
na artalar omutanı olarak dahiyane, 

olağanüstü cesaret ve fedakarlık örneğinin 
ilk belirtilerinin görüldüğü savaştır, Ça-
nakkale.

Türkünden, Kürtüne, Arapından a-
zına, Alevisinden, Sunnisine kadar her 

milletten ve her mezhepten mazlum mil-
letlerin emperyalizme karşı ilk zaferidir, 
Çanakkale.

Olağanüstü fedakârlık ve kahraman-
lığın gösterildiği, yokluğa ve yoksulluğa 

rağmen, 15 yaşlarında, tüfek-
lerinin boyu kendilerinden 
uzun gencecik danlarımızın 
da içinde bulunduğu yüz bin-
lerce şehidimizin kanıyla tari-
he yazılmış bu destansı zafer 
unutulabilir mi, unutturulabi-
lir mi

Hayır
İşte böyle bir zaferin ka-

zanıldığı ve ardından Birinci 
Antiemperyalist Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın zaferle taçlandığı 
bu topraklar yeniden emper-
yalistler ve yerli satılmışlar 
cephesi tarafından kan gölüne 
çevrilmektedir. AB-D Emper-
yalistler, eni evr planları-
nı yaşama geçirmek için her 
türlü canice yönteme başvur-
maktan çekinmiyorlar. Katli-
am üstüne katliam gerçekleş-
tiriyorlar. Artık 20’şer, 0’ar, 
50’şer öldürüyorlar. ABD-AB 
Emperyalistleri, yerli satıl-
mışlar cephesi, AKP’giller, 
Ortaçağcı gerici hareketler ve 
Amerikancı Kürt hareketinin 
ülkemizi kan gölüne çevirme 

ve parçalama planları Çanakkale ruhunu 
barındıran bu topraklarda asla tutmaya-
caktır.

Irak’ta, ibya’da, Yemen’de, Suri-
ye’de yarattıkları kaos ortamıyla ortalığı 
kan gölüne çevirdiler. Buralardan her gün 
çatışma ve katliam haberleri geliyor. Her 
gün yüzlerce insan öldürülüyor. Ve görü-
nen o ki öldürülecek. Çünkü Partimizin 
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un dediği 
gibi, sınırların yeniden çizilmesi için daha 

çok insanın ölmesi, öldürülmesi gerekiyor. 
İşte Çanakkale aferi’ni böyle bir ortamda 
kutluyoruz.

Uyguladıkları kanlı planlarla halkları-
mız arasına kin ve nefret tohumu ekmek 
isteyen bu zalimlere karşı, başta Kürt ve 
Türk Halkları olmak üzere Çanakkale ru-
huyla örgütlenip mücadele edeceğiz.

Nasıl ki, Çanakkale’de, Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’nda bu 
emperyalist çakalları ve yerli satılmışlar 

cephesini geldikleri gibi gönderdiysek, 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da zaferle 
taçlandırıp, bu defa geri gelmemek üzere 
tarihin çöplüğüne atacağız, bu emperya-
list çakalları ve yerli satılmışlar cephesini. 
İşte o zaman bu topraklar, kardeş topraklar 
olacak. Kürt ve Türk Halkları, Ortadoğu 
Halkları eşit, özgür ve birlikte yaşayacak-
lar. Bu topraklar hiçbir gücün yıkamaya-
cağı bir kardeşler topluluğu olacaktır.

Halkın Kuruluş Partisi olarak tüm hal-

kımızı Çanakkale ruhuyla, AB-D Emper-
yalizmine karşı, Ortaçağcı gericiliğe karşı, 
şovenizme karşı Partimiz saflarında örgüt-
lü mücadeleye çağırıyoruz. 17.0 .2016
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aşvuruda ulunan  Halkın Kurtuluş 
Partisi Genel Başkanlığı

Karan l Sokak No:2 /15 Kızılay/AN-
KARA

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

Kızılırmak Cad. No: 7/  Kavaklıdere/
Ankara

eli  Recep Tayyip ERDO AN-  
Ankara

u  Vatana İhanet (AY md.105), Ana-
yasayı İhlal (TCK md. 0 ), Adil yargıla-
mayı etkilemeye teşebbüs (TCK 2 )

onusu: 2  Şubat 2016 tarihindeki ko-
nuşmaları nedeniyle Anayasa’nın 105’inci 
Maddesi ile 52 7 Sayılı TCK’nun 0  ve 
2 ’inci Maddelerini ihlal eden şüpheli 
hakkında soruşturma başlatılarak Y CE 
DİVANDA dava dermeyan edilmesi iste-
midir.

ıklamalar
Bilindiği gibi şüpheli R. Tayyip Erdo-

ğan  10 Ağustos 201  tarihinde Cumhur-
başkanı seçilmiştir. Ancak, Cumhurbaşkanı 
seçilmesi ile birlikte, Anayasa’nın ve ilgili 
mevzuatın öngördüğü hükümleri çiğneye-
rek  her geçen gün kasten Anayasayı İhlal 
ve (Eski TCK’daki ve Anayasadaki adıyla) 
Vatana İhanet suçlarını işlemeye devam et-
mektedir.

Bunlardan sonuncusu ise  2  Şubat 
2016 günü İstanbul Atatürk Havalimanı’n-
da yaptığı konuşmadır.

Şüpheli bu konuşmasında
ma onu kabul etmek durumunda 

değilim, bunu da ok a ık, net s yleye
yim  e verdiği karara da 
R , saygı da duymuyorum  iye  

nk  ortada bir ger ek var  akın bu 
bir beraat kararı değildir, bu bir ta li
ye kararıdır  slında onlarla ilgili kararı 
veren ma keme kararında direnebilirdi  

ğer kararında direnmiş olsaydı, bu bi
reysel başvuru veya ut da nin ver
miş olduğu karar boşa ıkacak veya ut 
da şu anda ta liye edilmiş olan bu kişiler 

e gideceklerdi  e gittikleri 
aman da oradan alacakları netice bel

lidir  akat bu s re , bu şekilde atılan 
adımlar bana g re doğru adımlar değil
dir ” şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

 Anayasanın 10 . Maddesine göre 
Cumhurbaşkanı nayasaya ve Hukukun 

stünlüğü’ne bağlılık yemini eder.
Anayasanın 15 . Maddesine göre ise 

“   R R
R  , R   R
 R R , R  
R , R   
R  R ”

olayısıyla anayasaya bağlılık ye
mini etmiş, stelik  
R  R  C R

, nayasa a kemesi 
kararına uymuyorum” demesi, md   
karşısında a ık a  

R ” demektir  nayasayı i lal 
ettiğinin ve edeceğinin ikrarıdır

 Cumhurbaşkanının Görev ve Yetki-
lerini düzenleyen Anayasa’nın 10 . Mad-
desinde “Cumhurbaşkanı Devletin ba-
şıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini 
ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; 
Anayasanın uygulanmasını, Devlet or-
ganlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 
gözetir.” hükmüne yer verilerek  Cumhur-
başkanının Anayasanın korunmasındaki 
rolü belirtilmiştir.

Ancak buna rağmen kendisine verilen 
yetkilerle bu görevleri yerine getirmek zo-
runda olan bir kişinin bu görevlerin aksini 
yaptığını görmekteyiz. stelik Anayasaya 
aykırı bu tür davranışların ilk kez gerçek-
leşmediği benzer söz ve davranışlarda daha 

önceden de bulunduğu bilinmektedir. Ör-
neğin 1  Ağustos 2015 günü Rize’de yaptı-
ğı bir konuşmada da

“ rkiye  ğustos  tari inde, 
milletin doğrudan cum urbaşkanını se
mesiyle yeni bir d neme girmiştir  rtık 

lkede sembolik değil, ili g c  olan bir 
cum urbaşkanı var  (...) ster kabul edil
sin, ister edilmesin  rkiye nin y netim 
sistemi bu anlamda değişmiştir  imdi 
ya ılması gereken, bu ili durumun u
kuki er evenin anayasal olarak kesin
leştirilmesidir ” diyerek açıkça yaratmış 
olduğu ili duruma Anayasal bir zemin 
yaratmak istediğini açıkça beyan etmiştir.

Bu kişinin Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Baş-
komutanlığını temsil etmek, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar ver-
mek, Genelkurmay Başkanını atamak gibi 
yetkilere de sahip olduğu düşünüldüğünde 
durumun vahameti ortaya çıkmaktadır. Bu 
kişinin elinde bulundurduğu bu güçle Ana-
yasayı işlevsiz hale getirmek için her an ce-
bir ve şiddet kullanabileceği açıktır.

Bu sözler, yürürlükte bulunan Anaya-
sa’ya göre seçilen bir Cumhurbaşkanı’nın 
Cumhuriyet re imini ilen değiştirdiğinin 
açıkça itirafıdır. Ya da kişi diktatörlüğüne 
geçildiğinin ilanıdır.

Şüpheli bu Anayasa sayesinde sahip 
olduğu kamusal güce dayanarak  cebir 
ve şiddet yoluyla  Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan 
kaldırmaya veya bu düzen yerine başka 
bir düzen getirmeye veya mevcut düzenin 

ilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs et-
mektedir. u un maddi unsurunu, na
yasa k mlerinin tamamının veya bir 
kısmının i lal edilerek veya uyulmaya
rak değiştirilmesi oluşturmaktadır  Bu 
durum yukarıda ayrıntılı şekilde belirtil-
miştir. Tayyip Erdoğan ilen yönetimi al-
tındaki kolluk kuvvetleri ile cebir unsuruna 
her koşulda sahiptir. Devlete ait kamusal 
güç kullanılmıştır. Kısacası hak ve görev-
lerin ardına saklanılarak bir suç işlenmek-
tedir. Şüpheli elindeki bu kamu gücüyle bir 
karşı devrim” yapmaktadır. Yukarıdaki 

sözlerden başka bir anlam çıkarmak müm-
kün değildir.

Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan 
“Cumhurbaşkanı” sıfatının arkasına gizle-
nerek bu maddede sayıldığı biçimiyle Ana-
yasal Düzen ve bu düzenin temel taşlarını 
açıkça ortadan kaldırmaktadır.

Halen 270  Sayılı Türkiye Cumhuriye-
ti Anayasası yürürlüktedir. Ve bu Anayasa 
hükümleri başta Cumhurbaşkanı olarak 
şüpheli ve herkesi bağlamaktadır. Halk 
tarafından seçilmiş olmak da yürürlükteki 
Anayasal, Yasal kurallara uymama key -
yeti vermemektedir.

Bu nedenlerle şüphelinin baştan beri an-
latılan konuşmaları ve eylemleri  TCK’nun 
0 ’uncu maddede tanımlanan 

  suçunun kapsamındadır. 
Dolayısıyla ş eli, Cum urbaşkanı 
olarak nayasanın st nl ğ n  yok sa

yarak, nayasayı s rekli i lal ederek, 
atana anet u unu da işlemektedir

 Bu sözler aynı zamanda Türk Ceza 
Kanununun 2 ’inci maddesinde belirtilen 
“ Adil yar ılamayı etkilemeye teşebb s” su-
çunu oluşturmaktadır. Tahliye kararı veren 
mahkemeye  “neden bu kararı verdin, ver-
memen gerekirdi” denilmektedir.

Sarf edilen bu sözlerin sahibinin yürüt-
me organının başı konumundaki bir şahıs 
tarafından sarf edilmiş olması  bu gün iti-
bariyle her Türkiye Cumhuriyeti Vatanda-
şının yargı güvencesi altındaki temel hak 
ve hürriyetlerinin artık tek bir kişinin insa-
fına terk edildiğini göstermektedir. Kimin 
tutuklu kimin tutuksuz yargılanacağını, 
sarf edilen bu sözlere göre, artık Cumhur-
başkanlığı makamını elinde bulunduran 
kişi belirleyecektir.

Tüm bu gelişmeler işlenen anayasal 
suçlar karşısında demokratik hukuk dev-
letini ve hukukun üstünlüğünü savunması 
gereken kurumlar ve kuruluşlar suskundur. 
Hukuk Fakültelerinin Dekanları, Anayasa 
Hukukçuları, Kamu Hukukçuları, Siya-

set Bilimciler, Barolar suskundur. Suçtan 
haberdar olduğu anda re’sen soruşturma 
başlatması gereken Cumhuriyet Savcıları 
da maalesef yasal görevlerini yerine ge-
tirmemektedir. Bu nedenler, hukuka sahip 
çıkmak üzere Yargıtay Başsavcılığınıza 
başvurmak durumunda kaldık.

 Anayasa’nın 1 . Maddesine göre 
Cumhurbaşkanını Yüce Divan sıfatıyla 
Anayasa Mahkemesi yargılayacağından, 
burada savcılık görevini de Başsavcılık 
makamı yerine getireceğinden, Yüce Di-

vanda Başsavcılık makamını temsil etmek 
ve Anayasa Mahkemesinde dava açmak 
hakkı bulunan en üst savcılık makamı ola-
rak YARGITAY CUMHURİYET BAŞ-
SAVCI I INI IN YETKİ İ O DU U 
kanaatindeyiz.

onu  ve stem: Yukarıda ayrıntılıca 
açıklandığı üzere

Anayasa’nın 105’inci Maddesi ile 52 7 
Sayılı TCK’nun 0 ’uncu ve 2 ’inci 
Maddelerini birden fazla ihlal eden Cum-
hurbaşkanı görevini yürüten R. Tayyip 
Erdoğan hakkında soruşturma başlatılarak 
Y CE DİVANDA DAVA AÇI MASINI 
vekâleten talep ederiz. 01.0 .2016

aşvuruda ulunan
alkın urtuluş artisi

enel aşkanlığı ekilleri
                      Av. Metin Bayyar 

Av. Sait Kıran
Av. Doğan Erkan

HKP, Erdoğan’ın Yüce Divanda yargılanması için Yargıtaya başvurdu
Halkın Kurtuluş Partisi, rdoğan’ın A M’nin karar -

larına uymadığı yönündeki konuşmaları nedeniyle 
Anayasa’yı ihlal, vatana ihanet ve adil yargılamayı et -
kilemeye teşebbüsten hakkında soruşturma başlatıla -
rak üce ivanda yargılanması için suç duyurusunda 

bulundu.

Çanakkale aferi Kutlu Olsun

Selam Olsun Bizden nce Geçene
Selam Olsun Savaşırken Düşene

aadet Bayar

Bahri Akbulut

Niyazi ekin Bozan Kara

ehmet Ali K yl

anakkale a eri mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk za eridir
ikmet ıvılcımlı



     3ıl   ayı     isan 

Y emek yer, su içer gibi gayet doğal 
bir şekilde, değil mi .. Ama yine de 
Allah yardımcısı olsun( )

Kimin mi
Damat Berat’ın
Hani Büyük Reis’in damadı Bakan ya, 

Ener i ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çin’e 
gidiyormuş. Görüşmeler yapacakmış devlet 
adına, Hürriyet Gazetesi’nden Neşe Karan-

l’in haberine göre:
 g n boyunca in de st d ey te-

maslarda bulunacak olan lbayrak, r-
kiye nin yeni d nemdeki ede erini ve 

ro elerini inli mu ata larıyla aylaşa-
cak, işbirliği ve yatırım imk nlarını anla-
tacak  

 lbayrak burada rkiye ekono-
misinin istikrarını ve g venli yatırım or-
tamını anlatacak  rkiye deki ro elere 
yatırım ağrısı ya acak  ” (http:// .
hurriyet.com.tr/albayraktan-cin-cikarma-
s i -4 0 0 7 3 3 3 4 )

İşte zurnanın zırt dediği yer tam da bura-
sı: Damat “Türkiye ekonomisinin istikrarını 
ve güvenli yatırım ortamını anlatacak”mış.

Hangi istikrar, hangi güveni anlatacak 
acaba

Damat, Çinli muhataplarını da Türki-
ye’deki “Hüloog”cularından mı sanıyor 
acaba  Yoksa nasıl anlatır yukarıdaki söyle-
nenleri

Ekonomisi istikrarlı 
T ü rkiye( ! )

“Türkiye ekonomisinin istikrarını ve gü-
venli yatırım ortamını”( ) öyle mi

adi canım sen de ” deyip İsmet İnö-
nü Paşa’yı gel de anma şimdi...

Paşa’nın ruhunu rahatsız etmiyoruzdur 
umarız. Ama, sözünün tam yeri oluyor bu 
tür durumlar.

Hangisinden başlayalım  “Ekonomik is-
tikrar”dan mı, “güvenli yatırım ortamın”dan 
mı ..

Ha fark eder mi, diyeceksiniz  ha Ali 
Hoca ha Hoca Ali. Al birini vur ötekine. İki-
si de birbirinden berbat. Görelim...

En çarpıcı ve en acı değerlendirmeden 
başlayalım. T SİAD’ın düzenlediği Pa-
ris Bosphorus Enstitüsü toplantıları için 
İstanbul’a gelen Euler Hermes Grubu Baş 
Ekonomisti udoviç Subran’ın değerlendir-
mesinden. Hürriyet Gazetesi yazarlarından 
Erdal Sağlam’ın sorularını yanıtlayan Sub-
ran’ın: rkiye de şirket alımları i in 
yabancı sermayenin ne aman geleceği”
sorusuna verdiği yanıt şu:

rkiye aten satışta bir lke   yılda 
y de  deval asyon yaşamış lke doğal 
olarak varlıkları satışta olan bir lkedir  

atışta bir lke ama sermaye şirketle-
ri alımları i in varlık değerlerinde dibi 
g rmek ister” diyor. Ve: olitik gerilim 
s rd ğ  m ddet e varlık değerlerinde 
da a da d ş ş beklediğini” ekliyor. (http://
sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/erdal-sag-
lam /turkiye-satista-ama-sirket-alimlari-i-
cin-dip-beklenir 0076576)

Türkiye’yi ve Türkiye ekonomisini bir 
yabancı şirketin baş ekonomisti böyle gö-
rüyor:

“Türkiye satışta”
Ve ekonomide daha dip gelmemiş. Ge-

lecekmiş... Yani Türkiye ekonomisini çok 
daha kötü günler bekliyormuş.

aten bunu Büyük Reis de geçen gün 
(26 Mart), Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu (DEİK) tarafından üt  Kırdar Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen Dünya Türk Gi-
rişimcileri Kurultayı’ndaki konuşmasında 
açıkça itiraf etti:

 yılında rkiye nin ekonomide 
to arlanış a ırlıklarını tamamlayı  ye-
niden ı lı bir y kseliş eğilimine girdiği-
ne şa it olacağı  racatta en k t  geride 
kaldı ve yeniden y kselişe ge eceğimi e 
dair ok g l  emareler var ” (http:// .
hurriyet.com.tr/ihracatta-en-kotu-geri-
de-kaldi- 00762 1)

Türkiye’de ekonomi batmış-çökmüş (ne 
derseniz deyin fark etmez. Yine aynı kapıya 
çıkar...), toparlanış hazırlıkları içindeymiş  
Ve “İhracatta en kötü geride kal”mış

Bunu söyleyen kim
2002 yılından beri iktidarda olan bir Par-

tinin Büyük Reisi  Önce Başbakanı, sonra 
Cumhurbaşkanı olan şahıs söylüyor bunu  
Bundan büyük itiraf olur mu ..

Oysa aynı iktidar ve aynı şahıs, yıllarca 
Türkiye ekonomisinin şöyle büyük ekono-
mi, böyle çok ihracat yapan ülke olduğu te-
ranesini söyleyip durdular. Şimdi geldikleri 
nokta:

“Türkiye (...) ekonomide toparlanış ha-
zırlıklarını tamamla”yacakmış ve “İhracatta 
en kötü geride kal”mış

Vay anam vay  Ölmüşüz de ağlayanımız 
yok...

Bunun, yani ekonomideki kötülüğün, 
düşüşün somut görünümleri neler peki

redide ren tutmadı batık  milya-
ra ıktı

Cari a ığı a altmak i in iki yıl nce 
getirilen kredi kartına taksit sınırı batığa 
are olmadı  artla arcama son  yılda 

 milyardan  milyara gerilerken, t -
ketici taksit engelini kredilerle aştı  ai  
de y ksek olunca batık  milyara 
ıktı ” (Hamide Hangül, Karar Gazetesi, 

1 .0 .2016)
Bir fon mu diyelim ne diyelim henüz bi-

linmiyor ama kod adı “Herif” ve günlerdir 
Türkiye ekonomisyle oyun oynar gibi oynu-
yor:

“  bir ok ga etede loomberg H a-
ber ansı kaynaklı bir aber yayınlandı  

abere g re kod adı eri  olan gi em-
li bir yatırımcı rk iyasasına y neldi, 
ba ı g nlerde  milyon dolara varan 
b y kl klerde işlemler ya tı  stelik bu 
gi emli yatırımcı, karmaşık orm llerden 
oluşan bir de algoritma sistemi kullanı-
yor, makine ya da robot işlemlerle iya-
sada ok sert areketler sergiliyordu  k 

ort y on y neticisi erem aykal ın 
konuyla ilgili yorumu ise ccaciye d k-
k nında dev bir boğa var  Cebi oyundaki 

erkesten da a dolu ve iyasayı istediği 
y ne g t rebilir” olmuştu  

orsacılara g re, kod adı eri  olan 
yatırım dalgası tek bir kişinin değil r-
kiye yi yakından tanıyan birden a la ki-
şinin elinden ıkıyor  aranın kaynağında 
ise r e  lkeleri var ” (http:// .hur-
riyet.com.tr/o-herifler-korfezden- 00676 )

Ekonomisi böylesine batak olan bir ül-
kede, ne gelişir

ayıtdışılık  Eline fırsat geçiren, yolu-
nu, adamını bulan kayıtdışı çalışır ve vurgun 
vurmaya bakar. Nihayet de öyle olmuş:

ayıt ışı konomide nya da i-
rinciyi

rkiye,  C  lke arasında, ka-
yıt dışı ekonomi verilerine g re  sırada 
yer alıyor ” (http:// .bankaciyim.net/
haber/ 7/kayit-disi-ekonomide-dunya-
da-birinciyiz.html)

Kayıtdışı ekonominin bir diğer sonucu 
da ne oluyor

olsu lukla m cadelede d nyanın 
nde gelen sivil to lum kuruluşlarından 
luslararası e a ık rg t  rans a-

rency nternational , ten bu yana 

er yıl yayınladı-
ğı olsu luk lgı 

ndeksi nin bu 
yılki sonu larını 
kamuoyuyla ay-
laştı

rkiye nin 
ş ş  evam 

diyor
 lke ara-

sında ya ılan en-
deks alışmasına 
g re  sonu -
larında, rkiye 

 uanlık d ş şle 
te aldığı uanın da altında kaldı

rkiye nin olsu luk lgı ndek-
si ndeki notu, bu yıl  uan birden d şe -
rek  uandan ye geriledi  ” (http://

.seffaflik.org/2015-yolsuzluk-algi-en-
deksi-aciklandi/)

rkiye, bu  yılki uan ve sıralama-
ya g re ulgaristan la birlikte t m vru-

a irliği lkelerinin gerisinde kalarak 
gittik e vru a dan u aklaşıyor   oğu 

vru a  rta sya lkesi arasında ge -
tiğimi  yıl ta eli skandallarla sarsılan 

akedonya ile birlikte  sırada yer alan 
rkiye,  lkeleri arasında ise  sı-

radan  sıraya geriledi  yrıca rki-
ye nin ismi ndeks te, ibya ya da skan -
dallarla sarsılan re ilya gibi ge tiğimi  
d rt yıl i inde d nya erinde en k t  

er ormansı g steren lkelerin bulundu-
ğu liste i inde de ge mektedir

 olsu luk lgı ndeksi nde k -
resel l ekte lkelerin  i  uanın 
altında kalıyor  olsu luk algısının en a  
g r ld ğ  lke olarak animarka  
en st sırada yer alırken, inlandiya  
ve sve   onu i liyor  u ey ore ve 

omali ise  uanla yolsu luk algısının en 
y ksek olduğu lkeler olarak belirlendi

Hürriyet Gazetesi’nden Şebnem Tur-
han’ın 10 Ocak tarihli haberine göre:

inyıl gerideyi
irleşmiş illetler in, yoksulluğun 

nlenmesi, cinsiyet eşitsi liğinin gideril-
mesi başta olmak ere  ama la belirle-
diği inyıl alkınma ede eri nde r-
kiye nin karnesi ayı  a ine aşkont-
rol r  rg l alis elik in alışması yok-
sulluk ve eşitsi likte rkiye nin sını ta 
kaldığını g steriyor ” (http:// .hurriyet.
com.tr/binyil-gerideyiz- 00 556)

Yine Hürriyet Gazetesi’nden, yine Şeb-
nem Turhan’ın haberine göre ketici -
veni de düşüyor sürekli olarak:

R, uriye sınırında-
ki sıkıntılar ve dolardaki y kseliş trendi 

rkiye de t keticinin g venini olumsu  
etkiliyor  erke  ankası ve rkiye s-
tatistik urumu  verilerine g re 
t ketici g veni şubatta ocak ayına g re 
y de  d şerek sert geriledi ” (http://

.hurriyet.com.tr/tuketici-guveni-su-
bat-ayinda-yuzde-7-dustu- 0057751)

Türkiye ekonomisinin durumuna ve so-
nuçlarına ilişkin somut birkaç örnek verdik. 
Birkaç örnek daha vererek bu bölümü nok-
talayalım.

İşsizlik yüzde 10’un üzerinde resmi ra-
kamlara göre. Gerçekte ise nereden baksanız 
yüzde 0- 0’tır.

Hele de üniversite mezunu genç işsizle-
rin oranı yüzde 25’lerden aşağı düşmüyor 
yine resmi rakamlara göre:

e si okumuş ocuklar ama -
R

 raştırma i metleri aş-
kanlığının  ralık ayında a ırladığı 

rkiye de niversite e unu usun 
şg c  durumu” ra oruna g re ise er  

işsi den i niversite me unu
er  niversiteliden i işsi
niversiteli işsi ler artıyor ” (Hürri-

yet İK Eki, 07.02.2016)
stelik Rusya krizi dolayısıyla Turizm 

sektörü de, tarım sektörü de büyük bir kriz 
yaşamaktadır. Dolayısıyla turizmde çalışan 
insanlar işiz kalmaktadır. Bu durum yaz ay-
larında etkisini çok daha fazla gösterecektir. 
Dolayısıyla işsizlik oranları daha da yük-
selecektir. Hakeza tarım sektöründe, buna 
bağlı olarak ihracat sektöründe de aynı şey 
olacaktır.

Devalüsyonun son  yılda yüzde 0 art-
tığı, işsizliğin sürekli arttığı, üretimin ve ih-
racatın dip noktalara vardığı bir ülkede bunu 
ne takip eder

a alılık
Hürriyet Gazetesi muhabiri Şebnem Tur-

han bunu da şöyle haberleştirmiş  Şubat ta-
rihinde:

n asyon ocak ayında y de  ile 
i t aneye yaklaştı

R R  R ” (http://
.hurriyet.com.tr/zamlar-yere-ser-

di- 00 120)
Şimdilik bu kadar örnekle yetinelim.

G ü venli ü lke T ü rkiye ( ! )
Gelelim bir kez daha bizim Damada
İşi zor. Hem de çok zor...
Damat Çinli yetkililere ne anlatacaktı bir 

de:

Türkiye’deki “güvenli yatırım ortamı-
nı”( )

Ve bu “güvenli yatırım ortamı”nın sonucu 
olarak Türkiye’ye gelerek yatırım yapmaları-
nı, ortaklıklar kurmalarını isteyecekmiş.

Bakalım “ülkenin güvenli yatırım orta-
mı”na.

lkenin Doğusunda kan gövdeyi götürü-
yor. Toplamda binlerce insan ölmüş durum-
da. Şehirler, ilçeler, köyler yıkılmış, toplarla, 
tanklarla yerle bir edilmiş durumda. Abartısız 
böyle. Her gün televizyonlarda izliyoruz bu 
gerçeği canlı olarak. E bizim izlediğimizi her-
halde Çinliler de izliyordur. Kör değillerdir. 
Kör olsalar kulakları duyar. Doğu bölgeleri-
miz, Kürt illerimiz büyük bir karmaşa içinde. 
(İşin siyasi boyutları bu yazının konusu değil. 
O yüzden işin o yanına hiç girmeyeceğiz.)

Bu çatışma, savaş ortamının doğal sonucu 
olarak bizzat Bakanın açıkladığı rakamlarla 
00-500 bin mültecimiz var şu anda. Bunlar 

şimdilik yurtiçi mülteci durumunda. Yakın il-
çelere, şehirlere ya da şimdilik daha güvenli 
Batı illerine göç etmiş durumdalar.

lkenin Batısında ise ha bire bombalar 
patlıyor. Bir yandan IŞİD, bir yandan TAK 
vb. örgütler, Ankara’da, İstanbul’da canlı 
bomba eylemleri düzenleyerek yüzlerce in-
sanımızın canını aldılar. Katliamlar yaptılar. 
Hem de birkaç kez. Ve ne yazık ki her an yeni 
bir saldırıyla yüzlerce insanımızı kaybede-
biliriz. Polis, her yerde canlı bomba arıyor, 
bomba yüklü araçlar arıyor.

Başta Batılı Emperyalistler olmak üzere 
ülkeler, vatandaşlarını Türkiye’ye gitmeme-
leri konusunda uyarıyorlar. Türkiye’deki va-
tandaşlarına da geri dönün diyorlar. Bunların 
tümü gerçek. Hiçbir abartı payı yok.

Doğru mu
Doğru
Var mı abartı
Asla yok
Yalan, abartı bizim hiçbir zaman başvura-

cağımız siyasi mücadele yöntemi olmadı ve 
asla da olmayacak. Gerçekler zaten yeterince 
açıktır. Bizim başka bir şey yapmamız gerek-
mez. Devrimci bir siyaset asla yalan söyle-
mez. Tenezzül etmez buna. Küçülmez yalan 
söyleyerek. Doğruları söylediği için de her 
zaman dosttur aynalarla.

Bölgemizin durumu bizden daha içler 
acısı. Komşularımız Irak’ta, Suriye’de gerçek 
anlamda savaş var. milyonlarca ölü, milyon-
larca yaralı ve milyonlarca mülteci... Ve bu 

mültecilerin çok büyük bir kısmı da ülkemiz-
de. Sayıları  milyona yakın neredeyse.

Komşularımızın hepsiyle kanlı bıçaklı-
yız. Irak, ibya ve Suriye Halkını ve yöne-
ticelirini, meşru iktidarlarını sattık. Hem de 
yok yere. Sadece AB-D Emperyalistlerinin 
kârlarına kâr katmalarına yardımcı olduk, iş-
birlikçi olduk, uşak olduk. Kazandığımız en 
azından onlarca yıl sürece düşmanlıklar oldu. 
Baaşkada bir şey değil

Uşaklığımızın, işbirliğimizin karşılığında 
AB-D Emperyalistlerine yaranabildiler mi 
satılık yöneticilerimiz  Ne gezer... lkelerine 
gittiklerinde bile Reis’le görüşmeye tenezzül 
etmediler bile...

Bakın yukarıda “ luslararası e a ık 
rg t  rans arency nternational ”den

aktardığımız raporda ne deniyor bu konuyla 
ilgili olarak:

u uluslararası verilerin rkiye ye 
ya ılan ekonomik yatırımlar a ısından da 
etkisinin devam edeceği d ş n lmektedir  

rkiye, ekonomik anlamda sıkı işbirliği 
ve rekabet i inde olduğu lkelerle kıyas-
landığında uluslararası standartlara g re 
bir d ş ş da a kaydetmiş oluyor  u du-
rum, rkiye nin lke riskini y kselttiği 
i in rkiye de o erasyonlarını ger ekleş-
tiren yerli veya ok uluslu şirketlerin doğ-
rudan etkilenmesine sebe  olabilecektir  

nutmamak gerekir ki, yolsu luk algısı 
y ksek, şe a ık k lt r ne sa i  olmayan 

lkelerde, sağlıksı  ekonomik b y me ve 
y ksek maliyetli retim ka ınılma dır ve 
bu durum t m lke ekonomisine ve al-
ka arar verir ” (http:// .seffaflik.or-
g/2015-yolsuzluk-algi-endeksi-aciklandi/)

İşte gerçeklik bu
Her şey gün gibi aydınlık. Güneş kadar 

parlak.
Şimdi Damat, tüm bu gerçeklikler opor-

tadayken Türkiye’deki “güvenli yatırım orta-
mını” anlatacak Çinlilere( )

Çinliler de yiyecekler. Aa ne güzel. O za-
man hemen gelip yatırım yapalım, ortaklıklar 
kuralım. Ekonominiz gelişsin, büyüsün, diye-
cekler öyle mi

Gülerler kedinin çamaşır yıkayışına
Bir insan bu kadar yalanı nasıl söyleye-

cek acaba ..
Allah Damat Berat’a yardımcı olsun( ) 

demekten başka ne denebilir bu durumda .. 
q

Nasıl yalan söyleyecek acaba?..
Türkiye’de ekonomi batmış çökmüş ne derseniz deyin ark etmez. 

ine aynı kapıya çıkar... , toparlanış hazırlıkları içindeymiş  e 
İhracatta en kötü geride kal mış  Bunu söyleyen kim

2 2 yılından beri iktidarda olan bir Partinin büyük Reisi  nce 
Başbakanı, sonra Cumhurbaşkanı olan şahıs söylüyor bunu  Bundan 
büyük itira  olur mu ..

lkemizde Çocuk 
İşçiliğinin en yay-
gın olduğu şehirler 

Güneydoğu şehirleri ola-
rak biliniyor.  Tekstilde, 
konfeksiyonda, tarımda, 
baklava üretiminde, pide 
fırınlarında ve oto sanayi 
sitelerinde 15 yaşından 
küçük çalışan çocukları 
görebiliriz. luslararası 

alışma rg t   
 yaşından k kle-

ri ocuk ş i,   yaş 
arası iş ileri en  ş i 
olarak adlandırmaktadır. 

irleşmiş illetler o-
cuk akları leşme-
si’ne göre de Çocuk İşçili-
ği, 1  yaşının altındakilere 

ziksel, mental, ahlâki açıdan zarar veren 
ve onları eğitimden yoksun bırakarak ze-
deleyen, istismar eden bir çalıştırma biçimi 
şeklinde ifade edilmektedir.

I O verilerine göre  üçte ikisi Asya’da 
olmak üzere yaklaşık 250 milyon çocuk 
çok kötü koşullarda çalıştırılıyor. Geliş-
mekte olan ülkelerde 5 1  yaşları arasında 
bulunan 250 milyon çocuk işçinin 120 mil-
yonu tam gün çalışıyor. Bu çocuk işçilerin 
yüzde 61’i Asya  (en çok Asya Pasi k böl-
gesinde), yüzde 2’si Afrika ve yüzde 7’si 

atin Amerika’da bulunuyor.
Türkiye gündemine uluslararası pro e-

lerle giren çocuk işçiler, 1 ’da İtalyan 
Benetton tekstil şirketinin Türkiye’deki 
fason üretimlerinde de tartışılmıştı. Benet-
ton’un Türkiye’deki ortağı, bir zamanların 
T SİAD Başkanı Parababası Cem Boyner, 
fason üretim yaptırdığı işletmelerde çocuk 
işçi çalıştırıldığı iddiaları karşısında zor 
durumda kalmıştı. AB ülkelerinde tüketici-
lerin çocuk işçilerin ürettiği malları protes-
to etmesi, İtalya’daki Benetton yetkililerini 
ve Türkiye’deki ortaklarını harekete geçir-
mişti.

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’nin 
1 ’da yaptığı araştırmaya göre:  çocuk 
istihdamının yoğun olduğu iller arasında 
Mardin, Siirt, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, 
Gaziantep bulunuyor. 12-1  yaş grubu er-
kek çocukların yüzde 6. ’ü kırlarda, yüzde 
1. ’u ise kentlerde çalışıyor.

Uzmanlar, işçi çocuk sayısında erkek-
lerin fazla olmasını, eğitim sisteminin dı-
şında kalma oranlarının yüksek olmasıy-
la ilişkilendiriyor. Çocuk işçiler, en çok 
sırasıyla  tarım, sanayi, ticaret ve hizmet 
sektörlerinde çalıştırılıyor.  2010 yılındaki 
SGK verilerine göre çocuk işçilerin başına 

en çok iş kazası Güneydoğu illerinde ge-
liyor. 2010 yılında SGK tarafından aylık 
bağlanan sakat çocuk işçi sayısı Diyarba-
kır’da 0, Şanlıurfa’da 7 , Gazian-
tep’te 1 0 , Mardin’de 166 , Batman’da 
1 7, Şırnak’ta 11 2 ve Adıyaman’da ise 
1077 olmuştur.

Gerçek işsizlik oranlarının yüzde 
20’lerde olduğu ülkemizde çocuk işçiliği-
nin bu kadar yaygın olması, Parababala-
rının aşırı kâr hırsına bağlıdır. Sendikasız 
olmanın yanı sıra, çocuk işçiler sigortasız 
olarak da çalıştırılmaktadır.  Sigortasız işçi 
çalıştırmak yasalarımıza göre suç olmasına 
rağmen, gerekli denetimler kamu yönetici-
leri tarafından yapılmamaktadır. Çıkarılan 
bu yasal düzenlemeler kâğıt üzerinde kal-
maktadır. Öte yandan ücretini alamadığı 
için meydana çıkan işçi polis şiddetiyle 
karşı karşıya kalmaktadır. Okulda okuması 
gereken, gerektiğinde mesleki-teknik eğiti-
mi de okulda alması gereken çocuklarımı-
zın, çıraklık vb. denilerek işçi olarak, hem 
de ağır işlerde çalıştırılması gitgide artan 
bir durumdur. Asgari ücretle geçinen bir 
baba, çocuğunun işçi olarak çalışmasına 
göz yummak zorunda bırakılmaktadır. 

Hayatı başta İşçi Sınıfımız olmak üzere 
tüm halkımız için cehenneme çeviren Para-
babaları düzenine son vermedikçe, çocuk-
larımız da ezilmeye mahk m bir şekilde 
yaşayacaklardır. İşte bu düzene son vermek 
için tüm halkımızı Halkın Kurtuluş Partisi 
etrafında örgütlememiz şarttır. Başka çıkar 
yolumuz yoktur.

G aziant ep’t en
Kurtuluş Partili Bir Eğitimci

Çocuk İşçiliği, kanayan yaramızdır
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P almira’nın kurtuluşu, özgürlüğü, Su-
riye Ordusu’na, Suriye Halkına ve 
Suriye’nin meşru Beşşar Esad yöne-

timine büyük bir moral destek sağlamıştır.
Sadece moral değer değil, strate ik 

öneme sahip bir bölge olması açısından da 
büyük bir askeri başarı olmuştur. Ve IŞİD 
açısından ise en büyük askeri ve moral 
kayıp olmuştur. Palmira’nın kurtuluşunun 
böylesine büyük bir önemi vardır savaş 
açısından.

l n elini” ya da l n ncisi” 
diye de bilinen ntik almira almyra  

enti’nin de bağlı bulunduğu edmur, Or-
taçağcı IŞİD’lilerden geri alındı, kurtarıldı 
geçtiğimiz günlerde, Rus savaş uçaklarının 
ve Hizbullah ve Iraklı milislerin de deste-
ğindeki Suriye Ordusu tarafından.

Hatırlayacağımız gibi, UNESCO Dün-
ya Mirası istesi’nde yer alan ve Antik 
dünyanın en önemli kalıntılarından birisi 
olan Tarihi Palmira Antik Kenti, geçtiği-
miz mayıs ayında IŞİD tarafından ele ge-
çirilmişti. Antik Kenti ele geçiren İnsanlık 
ve Tarih düşmanı IŞİD’liler, Kent’teki el 

a ınağı ve a er akı’nı ve dünyaca 
ünlü slan eykeli gibi birçok antik eseri 
yok etmişti. Bombalarla, balyozlarla tarihi 
eserleri parçalamışlar, bir kısmını da sat-
mışlardı. IŞİD’liler özellikle Antik Kent’te 
olduğunu düşündükleri, altınların ve mü-
cevheratın peşine düşmüşlerdi.

Palmira Tarihi Eserler ve Müzeler Da-
iresi Başkanlığı görevini yürüten 2 ya-
şındaki Arkeolog Halid Esad ise, işgalden 
önce, ömrünün elli yılını verdiği Antik 
Kent’teki önemli eserlerin bir kısmının Su-
riye’nin güvenli bölgelerine gönderilmesi 
için çaba harcamış, gönderilemeyenleri ise 
sadece kendisinin bildiği yerlere gizlemiş-
ti. Ve Antik Kenti terk etmemişti öldürüle-
ceğini bile bile.

İşte bunu bilen canavar IŞİD’liler, bu 
bilgileri almak için 1 ay boyunca işkence 
ettikleri Halid Esad’dan bir tek sözcük bile 
alamamışlar ve sonunda onu katletmiş-
lerdir canice. Başını keserek öldürmüş ve 
bedenini Palmira’daki Roma Sütunlarına 
asarak teşhir etmişler, gözdağı vermişlerdi 
Suriye Halkına da  direnirseniz sonunuz 
böyle olur, diyerek.

Palmira’daki Antik Tiyatro, dünya 
çapında konserlere ev sahipliği yapmış, 
Kent Meydanı’nda klasik müzik konserleri 
verilmişti senelerce ve dünyanın dört bir 
yanından gelen yüzlerce, binlerce seyirci 
tarafından izlenmişti bu sanat faaliyetleri.

Ama ne yazık ki, Antik Kenti ele ge-
çiren IŞİD’liler aynı meydanda, Kenti sa-
vunurken ele geçen Suriye Ordusu asker-
lerinden 25’ini  Temmuz 2015’te, çocuk 
savaşçılara yüzlerce kişinin gözleri önünde 
katlettirmişlerdi.

P almira ya da
“Ç ölü n G elini”n in,

“Çölün İncisi”nin tarihçesi
Suriye Çölünün içinde bir vaha olan 

Antik Palmira Kenti, bugünkü Tedmur 
ilinin bir parçasıdır. Tarihi 1 00-2000 yıl 
öncesine dayanmaktadır. Su kaynakların-
dan dolayı ticaret kervanlarının konakladı-
ğı önemli bir merkez olmuştur tarihte. Bu 
uzun tarihi dolayısıyla da birçok medeni-
yetten kalıntılar bulunmaktadır. Palmira, 
altın çağına Kraliçe enobia döneminde 
ulaşmıştır. Suriye’de birçok efsaneye konu 
olan enobia, refahın ve mücadelenin sem-
bolüdür. Kraliçe enobia, Roma İmpara-
torluğu ile de savaşacak ve onları yenecek 
kadar cesur birisidir. Ancak Romalılarla 
yapılan son savaşta yenilen Kraliçe eno-
bia hiç unutulmamıştır Suriye halkı tara-
fından ve hep yaşatılmıştır törenlerle.

Kenti ele geçiren Romalılar da Kenti 
daha da geliştirmişler, antik tiyatro, yüksek 
sütunlu yollar, akademi, hamam, aile me-

zarlığı olarak kullanılan birkaç katlı kuleler 
inşa etmişlerdir.

Palmira’da ayrıca Kente tepeden ba-
kan ve Selahaddin Eyyübi’nin de bir süre 
kaldığı rivayet edilen Selahaddin kalesi de, 
Palmyra’nın sembollerindendir.

Antik Palmira Kenti, Suriye’nin en 
önemli turistik bölgelerinden birisiydi.
( BBC Türkçeden Hediye ... (BU KİM ) 
haberinden özetledik.)

Antik Palmira Kenti, I. Emperyalist 
Paylaşım Savaşı’ndan sonra Fransız İşga-
lini de görmüştü. Ve duvarlarında Fransız 
işgalcilerinin vatanlarını savunan Suriye-
lilere sıktıkları silahlarından çıkan kurşun 
delikleri bulunuyordu. Ve bu delikler oldu-
ğu gibi korunuyordu Suriye Yönetimi tara-
fından Fransız İşgalcilerini teşhir amacıyla.

Çölün İncisi”nin kurtuluşu
İD’in sonunun 

başlangıcıdır
Palmira’nın kurtuluşu, özgürlüğü, Su-

riye Ordusu’na, Suriye Halkına ve Suri-
ye’nin meşru Beşşar Esad yönetimine bü-
yük bir moral destek sağlamıştır.

Sadece moral değer değil, strate ik 
öneme sahip bir bölge olması açısından da 
büyük bir askeri başarı olmuştur. Ve IŞİD 
açısından ise en büyük askeri ve moral 
kayıp olmuştur. Palmira’nın kurtuluşunun 
böylesine büyük bir önemi vardır savaş 
açısından.

Palmira’nın da içinde bulunduğu Ted-
mur, ku eyde Rakka kırsalına, doğuda 

eir  or a a ılıyor  atısı ise umus 
kentine ve am ın lkenin geri kalanıyla 
bağlantısını sağlayan am umus oto
yoluna u anıyor

in edmur il esini ele ge ir
mesi am ale  karayolunu baskı al
tında tutmasını, Rakka daki varlığını 
g lendirmesini, eir  or erindeki 
te didini u un s reli bir kuşatmaya e
virebilecek bir avanta  ka andırmıştı  
(Bildiğimiz gibi IŞİD, Rakka’yı başkenti 
kabul ediyor. K. Y.)

in uriye nin i indeki b lge
lere u anı  ra at a areket etmesini 
sağlayan lo istik atlar a ısından ed
mur eir  or rak g erg ı en 
nemli atlardan biri

rak tan başlayı  uriye i lerine 
kadar u anan ana ve ara yollar in 
rak erinden s rekli lo istik sağlaya

rak uriye i indeki varlığını da besleyen 
akt rlerden biriydi

yrıca il enin kırsalında doğalga  ya
takları ve in ele ge irdikten sonra 
gelir sağladığı etrol engini b lgeler 
de bulunuyordu ” http:// .bbc.com/
turkce/haberler/2016/0 /160 2 palmi-
ra isid)

Yani Tedmur’ün ele geçirilmesi, 
IŞİD’in hızlı ilerleyişini ve Suriye ortaları-
na uzanmasını sağlayan önemli bir sıçrama 
tahtası olmuştu.

Beşşar Esad Yönetimi ve Suriye Ordu-
su açısından ise Tedmur’ün kaybedilmesi 
mevzi ve toprak kaybının hızlanmasına yol 
açmıştı. Ve Suriye’nin bölünmesi senaryo-
larının da yoğun şekilde tartışılmasına ne-
den olmuştu.

İşte o yüzden de tüm dünyada büyük 
yankı uyandırmıştır Palmira’nın kurtuluşu.

Batı basını işte gerçekleri ister istemez 
itiraf etmek zorunda kaldı haberlerinde:

as ington ost ga etesi,  
r nen o ki, uriye ordusu, te likeli bir 
vekalet savaşına d n şen i  savaşta s
t nl ğ  ele ge irdi  Rusya nın askeri 
da li, ter ristlere b y k bir darbe indi
rirken, sad ın elini g lendirdi” i ade
lerine yer verildi

 ,  
C   R  

e  ork imes ise almira nın 

g rl ğ ne kavuşmasını u mu arebe, 
Rusya nın sad ın durumunu ne kadar 
değiştirdiğini bir ke  da a g sterdi” s
leriyle aktardı

  militanları, ayıs te 
almira yı kolay bir şekilde ele ge ir

mişti  ncak militanlar, k met g
lerinin ve Rus u aklarının saldırıları 
karşısında b lgeyi terk etti” denilen 
ya ıda, strate ik askeri a erle birlikte 

am k metinin le m cadelede 
kilit rol oynadığının teyit edildiği vur
gulandı ” (http://tr.sputnikne s.com/poli-
tika/20160 2 /10217 71 /suriye-palmi-
ra-sam-moskova-palmira.html)

Alman Die elt’e konuşan Suriye-
li Karşıdevrimcilerin örgütü olan Suriye 
İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami 
Abdurrahman da bu gerçekliği açıkça itiraf 
etti:

   
  R 

 bdurra man, almira da 
yenilgi alan , devasa uriye 
l ndeki kontrol n  de kaybediyor” 
dedi ” (http://tr.sputnikne s.com/politi-
ka/20160 2 /10217 71 /suriye-palmi-
ra-sam-moskova-palmira.html i zz H-
k EG b)

Daha düne kadar meşru Suriye Ordu-
su’ndan sad g leri” diye söz eden 
Amerika’nın ve dünyanın en tanınan ga-
zetelerinden Ne  York Times Gazetesi, 
Palmira’nın kurtarılmasıyla birlikte tekrar 

uriye rdusu uriye deki rdu ir
likleri” sözcüklerini kullanamaya başla-
mıştır. Yani zor oyunu bozmuştur.

l n elini”nin kurtuluşu uriye nin 
kurtuluşunun da m decisidir

Palmira’nın kurtarılması, AB-D Em-
peryalistlerinin de seslerini soluklarını 
kesmiştir. Önce ç Maymunu oynamışlar  
duymamışlar, görmemişler, konuşmamış-
lardır. Israrlı sorular karşısında ise zaferi 
küçültmeye çalışmışlardır.

nlü Amerikalı gazeteci ve araştırma-
cı, yazar Robert isk şöyle yazmıştır bu 
konuyla ilgili olarak 2  Mart tarihli yazı-
sında:

almira a eri yi sessi liğe 
g md

e nde endent ga etesinin ya arı 
Robert isk, Rus savaş u aklarının des
teğini alan uriye ordusunun almira yı 
ter r rg t  den kurtarmasının 
ardından  ve ngiltere liderlerinin 
sessi liğe b r nd ğ n  s yledi

t  adamlar ka andı, değil mi  
ksi alde ığlıklar atıyor olacaktık, de

ğil mi ” eleştirisinde bulunan isk, atı
lı olitikacıların uriye ordusunun eyr 

 or ve ter ristlerin başkenti Rak
ka yı alması durumunda da susacakla
rına emin olduğunu i ade etti  in 
en e ici askeri yenilgisini alkışlamaları 
gerektiğini i ade eden isk, nedeni ola
rak r ksel de onlarca kişinin ayatını 
kaybettiği ter rist saldırıları g sterdi

isk, şte ladimir utin in Rus
larının desteğiyle uriye ordusu in 

alya olarını kentten dışarı atıyor ve bi  
tek bir kelime etmeye bile cesaret edemi
yoru ” dedi ” (http://tr.sputnikne s.com/
ortadogu/20160 2 /10217 75 /palmi-
ra-suriye-abd-ingiltere- sk.html)

Yine The os Angeles Times Gazete-
si’nin yazarı Patrick McDonnell da, Suriye 
Ordusu’nun zaferinin Beyaz Saray’ı zor 
duruma soktuğunu yazıyor:

‘ B E Y A Z  S A R A Y ’ I  Z O R  D U R U M A  
S O K T U ’

c onnell, as ington, e 
karşı m cadeleyi  ile m tte kle
rinin ro esi olarak sunmak istiyordu  

oskova yı aşırıcılar yerine ılımlı mu
ale eti vurmakla su luyorlardı  almi

ra, galiba arklı bir ik ye” dedi
R  R R  
 R  R

a ıda,  yıllardır uriye de et
kili ortak bulamıyordu ve bunun yanın
da evlet aşkanı eşar sad ı devirme 
ağrısı ya ıyordu  imdi eya  aray ın 

e karşı m cadelede uriye ordusu 
ile m tte klerinin başarılarını kabullen
mesi or” yorumu yer aldı

eya  aray ın sad ı i  savaşı başla
tarak t m d nyadan aşırılık yanlılarını 

lkeye ekmekle su ladığını atırlatan 
c onnell, ncak  bayraklarını 

ayaklar altına alan uriye k met or
dusunun e sanevi almira yı kurtarma
sı arklı bir g r nt  veriyor” i adelerini 
kullandı ” (http://tr.sputnikne s.com/or-
tadogu/20160 2 /10217 75 /palmira-su-
riye-abd-ingiltere- sk.html)

Öyle ki, 27 Mart tarihli basın açıklama-
sında ABD’li sözcü sorulan sorulara yanıt 
veremedi:

uriye rdusu nun in elinde
ki antik kent almira yı geri almasına 

 avunma akanlığı s c s n n 
verdiği yanıt şaşkınlık yarattı  li 
s c  ark oner, almira nın uriye 

rdusu tara ından in elinden alın
masını ne olumlu ne de olumsu  yorum
ladı

li s c  oner a, ateşkes s
rerken, uriye rdusu nun 
C nun d nya mirası listesinde yer alan 

almira ya ger ekleştirdiği taarru  ve 
kentin geri alınması konusunda ne d
ş nd ğ  soruldu  oner soruyu net ya
nıtlamamak i in konunun etra ından 
dolaştı  ncak ga etecilerin ”Re im in 

almira yı almasını istiyor musunu  
oksa in elinde kalmasını mı ter

ci  edersini ” sorusuna da oner net 
yanıt vermedi ve sad ın ateşkes i la
linden s  etti  li s c n n yanıt 
vermedeki or anları dikkatlerden ka
madı ” (http://odatv.com/mmm-mmm-ba-
kin-2 0 161200.html)

İşte olay bu
İşte zafer bu
2  Mart tarihinde Suriye Ordusu’nun 

Palmira kentini geri almasını değerlendi-
ren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ohn 
Kirby, nin kentteki d nya mirası
na arar veren in almira dan ı
karılmasını memnuniyetle karşıladığını 
i ade etti” ve gelişmelerin am a da a 
a la g ven vereceğini” kabul etmek zo-

runda kaldı. (http://tr.sputnikne s.com/
abd/20160 2 /10217 5 /abd-palmi-
ra- ohn-kirby.html i zz H fKuz )

Sonuç olarak Suriye Halkı, Suriye Yö-
netimi açısından IŞİD’e karşı mücadelele-
rinde hayati öneme sahip bir döneme gi-
rilmiştir. Tabiî gelişmeler çok hızlı akıyor. 
Bu zafer ve diğer başarılar kesin sonucu, 
ülkenin tümden kurtarılmasını sağlayacak 
mı bunu bugünden kestirmek çok zor.

Ama şu kesin artık: Esad Yönetimi ve 
Suriye Halkı, en zor aşamalardan geçmiş-
tir. En olumsuz koşullara karşın inançlarını 
ve birliklerini yitirmeden mücadele etmiş-
ler, savaşmışlar ve zafer kazanmışlardır. 
Artık AB-D Emperyalistleri de dahil olmak 
üzere kimse “Esad gidici” diyememektedir 
sahadaki başarılardan dolayı. Ve ağız de-
ğiştirmek, üslup değiştirmek zorunda kal-
maktadırlar. Yani Suriye Halkı ve Suriye 
Yönetimi zafer yolunda önemli bir başarı 

elde etmiştir.
Onlar, inançla, yiğitçe, kararlıca ve fe-

dakârca savaşmışlar, ülkelerini korumak 
için ellerinden geleni yapmışlardır. AB-D 
Emperyalistlerinin ve onların bölgemiz-
deki yerli işbirlikçi devletlerinin, onların 
satılmış yöneticilerinin  IŞİD’in, El Nus-
ra’nın, Ahrar’ı Şam’ın, ÖSO’nun, vb. Or-
taçağcı örgütlerin, YPG’nin vb.lerinin her 
türden saldırılarına karşı savaşmışlar ve 
yenilmemişlerdir bugüne kadar.

Daha ne yapsınlar
afer er ya da geç Suriye Halkının ve 

Suriye Yönetiminin olacaktır. Bundan adı-
mız gibi eminiz.

“Çölün İncisi” Palmira’nın 
son durumu

Bütün bu olaylar içinde bir diğer sevin-
dirici gelişme de Antik Palmira Kenti’nin 
tahribatının beklenenden az olması oldu.

Son süreçte, Suriye Ordusu’nun Tarihi 
yapıya zarar vermemek için çok profes-
yonelce savaşması da Kent’teki tahribatın 
çoğalmasını önlemiş oldu.

Bir yıla yakın IŞİD’in elinde kalan 
Kent’teki kimi eserler tümden yok edilmiş 
olsa da, genel olarak restorasyonun müm-
kün olduğu belirtiliyor. Suriye Müzeler ve 
Tarihi Eserler Genel Müdürü Maamun Ab-
dülkerim, “En kötü senaryoya hazırlanmış-
tık. Ancak antik kentin genel yapısı yerin-
de duruyor.” diyor. Ve restorasyonun Nisan 
ayı içinde başlayabileceğini bildiriyor. Ve 
UNESCO’nun yardımıyla gelecek beş yıl 
içinde Palmira’nın yeniden gerçek dokusu-
na kavuşturulabileceğini belirtiyor.

Maamoun Abdelkarim, luslara
rası bir ter ri mle m cadele ediyoru  

er ri m ne ya arsa ya sın ge mişi
mi i sileme  sla yıkıntıların erinde 
ağlayan olmayacağı ” (http://bonpur-
loryan.com/2016/0 /2 /isid-palmira-suri-
ye-75 6/) diyerek, Suriye Yönetiminin ve 
Suriye Halkının duygularını, mücadele az-
mini dile getiriyor somutça.

Ne mutlu onlara q

“Çölün Gelini” artık özgür

Ne ilgisi mi var
Çok ilgisi var.
Savaş  sadece insanları et-

kilemez. Öldürmez, yaralamaz, 
sakat bırakmaz. 

Savaş   sadece o ülkenin ye-
raltı ve yerüstü servetlerinin tah-
ribine yol açmaz.

Savaş  o ülkenin tarihini, kül-
türünü de yok eder.

Savaş  kullanılan konvan-
siyonel, kimyasal, biyolo ik ve 
nükleer silahlar yüzünden insan-
ları, hayvanları, bitkileri ve doğayı da tü-
müyle etkiliyor.

Savaş  sadece insanları yerinden yur-
dundan etmez. Mülteci durumuna düşür-
mez.

Savaş  hayvanları da direkt etkiler. 
Onları da öldürür, yaralar, sakat bırakır. 
Yerinden yurdundan eder. Onların binler-
ce, on binlerce yıllık yaşam döngülerini 
de etkiler.

Aynen olayımızda, örneğimizde oldu-
ğu gibi.

Olay ne
avaş biterse g ecekler

R  ve evresinde e
reketin sembol ” olarak bilinen kelay
nakların g  ettirilmesi i in rtado
ğu nun s kunete ermesi ve uriye deki 
savaşın bitmesi bekleniyor

reme d neminin başladığı ba
ar aylarında ırat e ri kıyısındaki 

doğal yaşam alanlarına salınan kelay
naklar, g  mevsimi geldiğinde savaşın 
s rd ğ  rtadoğu daki g  yollarına 
gitmemeleri i in yeniden ka eslerine 
alınıyor  etkililer, uriye erinden 
g  tamamlıyor ve ba ar aylarında 
d n yorlar  aşanan atışmalar nede
niyle kuşların g nderilmemesi kararı 
ıktı” dediler ” (Hürriyet, 2 .0 .2016)

Dünyada koloni halinde ender olarak 
yaşadıkları yerlerden biri olan Birecik’te-
ki istasyonda tutulan kelaynaklar (Bire-
cik’teki üreme istasyonunda şu anda 152 
kelaynak bulunuyor. Bu yıl sayının 200’e 

çıkması bekleniyor) üreme dönemleri 
olan ilkbahar ve yaz mevsimini bölgede 
geçirdikten sonra, havaların serinleme-
siyle birlikte (Ağustos sonlarından iti-
baren) başta Suriye olmak üzere rdün 
vb. Ortadoğu ülkelerine gidiyorlardı. Bu 
gidiş sırasında da bölgedeki devletler-
le işbirliği yapılıyordu. Ancak şimdi bu 
işbirliği yapılamıyor. Dolayısıyla nesli 
tükenme tehdidi altında olan ve korunan 
kelaynaklara uluslararası koruma sağla-
namıyor.

Bu da neyi getiriyor yukarıda söyle-
diğimiz gibi

Savaş  Kelaynakların on binlerce yıl-
lık yaşam döngülerini yitirmelerine ne-
den oluyor

Bu da, kelaynakların özelliklerini yi-
tirmelerine yol açıyor. Göç yapamıyor. 
Göç yapması gereken aylarda kapalı bir 
ortamda kalıyor. O ülkelerdeki coğrafya-
dan uzak kalıyor. Vb. vb...

Yani savaş  kelaynaklar ve diğer hay-
vanların topluca katliamına, soylarının 
tükenmesine yol açıyor.

İşte savaş  insanlar, bitkiler, hayvan-
lar ve doğanın acımasızca katledilmesi 
demektir... Başka bir şey değil

O yüzden (diyalektik olarak her şey 
birbirine bağlıdır), savaşa ve savaşın ge-
tirdiği yıkımlara, katliamlara, yok oluşla-
ra son vermek göreviyle yükümlüyüz. Ve 
bu görevimizi mutlaka başaracağız

İnsanıyla, doğasıyla, bitkisiyle, hay-
vanıyla yaşanabilir bir dünya kuracağız. 
Ama mutlaka kuracağız q

Palmira’nın kurtuluşu, özgürlüğü, Suriye Ordusu’na, 
Suriye Halkına ve Suriye’nin meşru Beşşar sad yö -

netimine büyük bir moral destek sağladı.

Savaş ve Kelaynaklar...



5ıl   ayı     isan 

Ç ünkü bun l a r  i ns a n s oyunun e n bü -
yük düşmanlarıdır. Bunlar için 
önemli değildir insan hayatı. Em-

peryalizm  doğası gereği katleder, düşman-

laştırır ve böler. Emperyalistler, sömürü dü-
zenleri devam etsin diye işbirlikçiler bulur, 
ruhlarını satın alır onların ve onlara roller 
verir. Birine der sen Türkçülüğü oyna. Bir 
diğerine de der, Türkçülüğün karşısına bir 
de Kürtçülük yakışır sana Kürtçülük rolünü 
veriyorum. Bu kadar rol dağıtma yetmez 
nerede kaldı ulusalcılık, bir diğerine biçi-
len rol ulusalcılığı oynamaktır. Ve Halkla-
rın en nazik yerleri DİN. İnsanları Allah’la 
kandırmak, koyun sürüsüne çevirmek için 
vazgeçilemez yöntem. CIA diniyle, Ameri-
kan İslamı’yla doktrine ettikleri işbirlikçi-
lere de verilen rol dincilik.

 m eryali mi  Mecliste bulu-

nan bu Amerikancı dörtlü çeteyle güzelim 
ülkemizi B O P - G O P  planı çerçevesinde 
Suriyeleştirdi. Amaçları bin lkeli bir 
d nya” yolunda Türkiye’yi de en az üç 
parçaya bölmek. Yıllar öncesinden ver-

diler sinyallerini emperyalistler, kendi 
askeri okullarında üçe bölünmüş Türki-
ye Haritaları yayımlayarak. Yavaş yavaş 
alıştırmanın ilk adımıydı bu. Arkasından 
bu aşağılık pro elerinin eşbaşkanı yaptılar 
işbirlikçi Ortaçağcıların reisini. Oya örer 
gibi örüyordu ağlarını ABD Emperyalizmi. 
Bu plana karşı çıkabilecek bütün unsurlar 
tas ye edildi CIA Operasyonlarıyla. Karşı 
çıkabilecek sözde “Devrimci” unsurlar da 
Amerikancı Bur uva Kürt Hareketine çay-
cı-ibrikçi yapıldı. Senaryonun yaşama geç-
mesi için sahne, dekor tamamlanmıştı ve 
start verildi, kanlı oyuna geçildi.

eryat edecesine haykırıyoruz
Bin yıllık kardeşliği bozmak için, halk-

ların bir arada yaşama nedenlerinin kal-
maması için katliamlar sürecini başlattılar. 
Tıpkı Yugoslavya, Afganistan, Irak, ibya 
ve Suriye’de olduğu gibi. Çünkü halklar, 
hele bir de aralarında bin yıllık 
bir kardeşlik varsa, etle tırnak 
gibi kaynaşmışlarsa, “hadi da-
ğılın” demeyle ayrılmıyorlar, 
bölünmüyorlar, parçalanmıyor-
lar. Emperyalistler kucaklarına 
aldıkları, atil  rta-
doğu dan e ol ” diyemeyen 
ga llerle, hainlerle ortamını 
yaratıp, Türk ve Kürt Halklarını 
birlikte yaşayamaz, birbirlerine 
artık tahammül edemez duruma 
getiriyorlar. Reyhanlı, Suruç, 
Diyarbakır, Sultanahmet ve 
Ankara Katliamları hep bunun 
için. Kürt illerinde yaşananlar 
Türkiye’ye yönelik bu aşağılık 
planın yaşama geçmesi için.

Katliamı gerçekleştirenin 
kimliğinin ne önemi var ki. Ha 
IŞİD olmuş, ha PKK olmuş ne 
önemi var. Arkasında kimin ol-
duğuna bakmak gerekir. Eğer 
bugün bu katliamların arkasındaki A B D  

m eryali mi g r lme , bu katliamla-
rın  m eryali minin rkiye ye 
y nelik oyunlarının bir ar ası olduğu 
ger eği es ge ilirse, emperyalizmin tu-
zağına düşülmüş olur. Emperyalizmin se-
naryosunun yazdığı bu aşağılık oyunun bir 
parçası olunur. Bu bakış açısı siyasi kör-
lüktür. Bu katliamlarım kaynağının ABD 
Emperyalizmi olduğu görülmez ise, terö-
rün adı m eryalist er r” ol a r a k ko -
nulmaz ise, Hamasi “Terörü anetliyoruz” 

nutukları, tam da ABD Emperyalistlerinin 
ve İşbirlikçilerinin değirmenine su taşı-
maktan başka bir anlam ifade etmez.

Ve alkın urtuluş artisi olarak, 
Genel Başkan’ımız başta gelmek üzere 
Haziran’dan bu yana feryat edercesine, 
hançeremizi yırtarcasına haykırıyoruz  
ABD Emperyalistleri sıranın bize geldiğini 
ilan ettiler, bizi de Suriyeleştirecekler diye. 
Meclisteki Amerikancılık ortak paydasında 
buluşan Partiler, ABD Emperyalizminin bu 
planının birer enstrümanlarıdır, bu dörtlü 
çeteden ne Türk Halkına ne Kürt Halkına 
yarar gelmez, bunlar ülkemizi parçalan-
maya götürüyorlar diye haykırdı Genel 
Başkanımız Seçim konuşmalarında, seçim 
değerlendirmelerinde ve her katliamın ar-
dından yaptığı değerlendirmelerde. Teori 
gücümüzle gördük bugün yaşananları aylar 
hatta yıllar öncesinden. Ama dinletemedik. 
Uyarılarımız, haykırışlarımız bize uygula-
nan ablukanın duvarlarına çarpıp geri dön-
dü.

Bu acılı günler geçecek elbet. Biz hiç-
bir zaman umudumuzu kaybetmedik. Evet, 
karanlığın en yoğun olduğu günlerdeyiz. 
Ama biliyoruz ve inanıyoruz ki  şafağa da 
en yakın olunan günlerdeyiz. Eninde so-
nunda bize uygulanan ablukanın duvarları-
nı yıkacağız ve halklarımızla buluşacağız. 
Aydınlığı örgütleyeceğiz, şafağa ulaşaca-
ğız.

Bu acılar ancak ve ancak emokratik
alk iktidarında son bulacaktır. Halk ikti-

darını kurup, ABD ve AB Emperyalistleri-

ni yanlarında işbirlikçilerle birlikte inlerine 
gönderdiğimiz gün son bulacaktır katliam-
lar, acılar, gözyaşları. Sanmasınlar ki yap-
tıkları yanlarına kâr kalacak emperyalist-
lerin ve işbirlikçilerinin. Bizlere bu acıları 
yaşatan AB-D Emperyalistlerinden, yerli 
işbirlikçilerinden bir bir hesap soracağız.

Halkımızın çektiği bütün acılar bizi 
yaralar, bizi üzer, bizi kahreder. Biz insan 
yüreğine sahibiz. Kıyamayız hiçbir insa-
na. Hangi canlıya bir zulüm reva görülürse 
aynı acıları biz de hissederiz. Engel ola-
mayız gözyaşlarımıza. Kesiliriz yemeden 
içmeden. Ama aynı oranda kinleniriz bu 
zulmü reva görenlere. Dikiliriz karşına, so-
numuzun ne olacağına bakmaksızın. ul-
mü ortadan kaldırıncaya kadar mücadele 
etmeyi görev biliriz, omuzlarımıza yüklen-
miş. İnsan olmanın gereği olarak bakarız 
karanlığa karşı aydınlığın, kötülüğe karşı 
iyiliğin savaşmasını. Eninde sonunda galip 
gelecektir, yüreği insan-hayvan-doğa sev-

gisiyle dolu olan gerçek devrimcilerin ver-
diği insanlığın kurtuluş mücadelesi.

Bu duygularımızla, Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak son Ankara Katliamı’nda 
yitirdiğimiz canlarımızın yakınlarına baş-
sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralanan 
insanlarımızın da bir an önce sağlıklarına 
kavuşmalarını diliyoruz. 1 .0 .2016

H K P
Genel Merkezi

ABD Emperyalizmi kan döker, acılar çektirir, 
gözyaşı döktürür

Halkları düşmanlaştırır ve böler
Bu acılı günler geçecek elbet. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. vet, 
karanlığın en yoğun olduğu günlerdeyiz. Ama biliyoruz ve inanıyoruz ki  şa ağa 

da en yakın olunan günlerdeyiz. ninde sonunda bize uygulanan ablukanın 
duvarlarını yıkacağız ve halklarımızla buluşacağız. Aydınlığı örgütleyeceğiz, 

şa ağa ulaşacağız.

Daha geçtiğimiz hafta Ankara’da, 
doğrudan halkımıza yönelik olarak 
gerçekleştirilen alçakça saldırının 

acısı halkımızın yüreğinden silinmeden, bu 
sabah saat 11.00 civarında, İstanbul’da İs-
tiklal Caddesi’nde bir katliam daha gerçek-
leştirildi. Şu ana kadar elde edebildiğimiz 
bilgilere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 0’a 
yakın kişi de yaralandı. Ne yazık ki yaralılar 
arasında durumu ağır olanlar da var.

Yıllardır feryat gan anlatmaya çalıştı-
ğımız gibi bu alçakça saldırıların birincil fa-
illeri AB-D Emperyalistleri, onlara hizmette 
sınır tanımayan, ruhlarını koltuk, makam, 
ün, poz ve elbette para uğruna emperyalist 
haydutlara satmış olan yerli işbirlikçilerdir.

Bu katliamların ülke içindeki ana so-
rumluluğu, bizzat ABD Emperyalistlerinin 
pro elendirdiği  Ortadoğu ve Afrika Halk-
larını kana bulamak için hazırladıkları aşa-

ğılık y k rtadoğu ve enişletilmiş 
rika ro esi ne eşbaşkan olarak atadık-

ları, insan düşmanı, hayvan düşmanı, doğa 
düşmanı AKP’giller’e aittir. ABD Emper-

yalistlerinin çizdiği ve ne yazık ki büyük 
oranda başarıya ulaşmış olan halk düşmanı 
senaryoda bu güruh Türkiye’de “iktidar”ı 
oynamaktadır.

ABD Emperyalistlerinin bu plan çerçe-
vesinde beslediği, büyüttüğü, Ortadoğu’nun 
bağrına yerleştirdiği başta IŞİD olmak üze-
re bütün Ortaçağcı örgütlere doğrudan des-
tek vermiştir AKP İktidarı. AKP’giller’in 
koruması, kollaması altında meşru Suriye 
yönetimini devirmek için yüzbinlerce insa-
nın katledilmesine sebep olmuştur IŞİD ve 
diğer Ortaçağcı-Cihatçı örgütler.

Amerika’nın BOP Planı gereği Suriye 
üç parçaya bölünmek istenmiştir. Bu amaç-
la ABD tarafından örgütlenen Ortaçağcı-Ci-
hatçı örgütler Suriye Halkının üzerine çul-
landırılmıştır. Amerika’nın bu insanlık dışı 
ve uluslararası hukuka aykırı tutumunun en 
büyük destekçisi de Suudii Arabistan, Ka-

tar Emirliği ve Türkiye, daha doğrusu Tür-
kiye’de iktidar olan ve BOP eşbaşkanlığını 
üstlenmiş olan AKP iktidarları olmuştur. 
Sınırlarımızı bu kana susamış Ortaçağcı-

lara sonuna kadar açarak ve her türlü silah 
ve mühimmat, hatta gıda ve sağlık yardımı 
sağlamıştır AKP’giller. Dost Suriye Halkı-
nın kan ve gözyaşına boğulmasında, bugüne 
kadar 70 bin kişinin öldürülmesinde, mil-
yonlarca insanın mülteci durumuna düşme-
sinde başrolü oynamışlardır.

Beslenip büyütülen bu canavarlar gü-
ruhu, insanlığın kabul edemeyeceği, dünya 
halklarını isyana yönlendireceği katliamlar 
gerçekleştirince AB-D Emperyalistleri tara-
fından düşman ilan edilmiştir. Tabiî bizim 
eşbaşkanlar da ne kadar mızmızlansalar da 
bu buyruğa uymak zorunda kalmışlardır. 
O zaman da yarattıkları canavar, katliam 
eylemlerini önce emperyalistlere, sonra da 
Türkiye’ye yönlendirmişlerdir. İlkin Rey-
hanlı Katliamı, sonra Suruç Katliamı, An-
kara Katliamını gerçekleştirmişlerdir Türki-
ye’de. Taksim’deki hain saldırı bu katliam 
girişimlerinin son halkasıdır ve ne yazık ki 
sonuncu halkası da olmayacaktır.

IŞİD’in döktüğü her damla kan, ABD 
Emperyalistlerinin işbirlikçiliğini yapan 
AKP’giller’in başta Büyük Reis’inin olmak 
üzere tüm kadrolarının ellerine bulaşmıştır, 
bundan sonraki olası katliamlarda da dolay-
sız suç ortağı olacaktır AKP İktidarı.

“Suriye’ye  adam gönderirim,  füze 
attırırım, savaş çıkarırım”, diyen AKP’gil-
ler’in istihbarat örgütünün “yetkilileri”, bu 
alçakların kendi ülkemizde gerçekleştir-
dikleri katliamlara bilerek, göz göre göre 
seyirci kalmaktadır. Çünkü IŞİD’in yaptığı 
her saldırı, ülkemizin Suriyeleşme batağına 
daha fazla saplanmasına hizmet etmektedir. 
Bu ise ABD’li efendilerinin AKP’giller’in 
üzerine yüklediği bir görevdir.

İki halkın arasına düşmanlık tohum-
ları ekiliyor

Bildiğimiz gibi amacı “küçük şehir dev-

letleri” yaratmak, “bin devletli bir dünya” 
dizayn etmek olan BOP Planın Türkiye’ye 
ilişkin en önemli hedeflerinin başında bir 
de, bin yıldır kardeşçe yaşayan Türk ve 
Kürt Halkını ayrıştırmak gelmektedir. “İk-
tidar”ı oynayan halk düşmanları bu konuda 
da efendilerinin verdikleri görevleri eksik-
siz yerine getirmektedirler. Bu amaç uğru-
na Cizre’de, Nusaybin’de, Sur’da vb. il ve 
ilçelerde “teröre karşı mücadele” görüntüsü 
altında şehirleri deprem olmuşçasına yerle 
bir ederek ve sivil insanlarımızı katlederek 
ayrışmayı derinleştirmekte, iki halkın arası-
na düşmanlık tohumları serpmektedirler.

ABD Emperyalistlerinin bu hain pro e-
lerinde “isyancı”yı oynayan bir diğer ens-
trüman ise Sovyetler Briliği’nin yıkılma-
sından sonra dümeni ABD Emperyalizmine 
kırmış olan Amerikancı Bur uva Kürt Ha-
reketi PKK’dir. Bu hareket, bu senaryodaki 
rolünü oynamak konusunda AKP’giller’den 
geri kalmamaktadır.

Kürt İllerinde AKP’nin yürüttüğü zorba-
lığa karşı “misilleme” yaptığını öne sürerek 
büyük şehirlerimizde sivil halka yönelik, 
insan vicdanının kabul edemeyeceği, in-
sanlık dışı katliamlar gerçekleştirmektedir. 
Emperyalist pro enin gerektirdiği şekilde 
AKP’giller’in Kürtler içinde yaydığı Türk 
düşmanlığı tohumlarını bu hareket de Türk-
ler içinde Kürt düşmanlığı şeklinde yay-
maktadır, bilinçli bir şekilde. Hatırlanacağı 
gibi yakın zamanlarda bu hareketin önder-
lerinden Cemil Bayık, Amerikancı AKP’gil-
ler’in halka uyguladığı katliamı tüm Türk-
lere mal eden açıklamalar yapmış, yaşanan 
BOP Savaşını Türklerle Kürtler arasındaki 
savaş gibi göstermiştir. Bu ve buna benzer 
açıklamalar bilinçsiz bir şekilde yapılmış 
açıklamalar değildir   Amerikancı Bur uva 
Kürt Hareketi’nin genel politikalarının te-
melini oluşturan bakış açısının somut olarak 
dile getirilişidir.

Kan, gözyaşı ve katliam pro esinin 
diğer enstrümanları ise AKP ile birlikte 
Amerikancılıkta sınır tanımayan, “muhale-
fet”i oynayan Meclisteki diğer Amerikancı 
partilerdir. Onlar da ortak efendiden, ABD 
Emperyalistlerinden aldıkları emirleri fark-
lı konuşmalarla, farklı ağızlarla ve ABD 
Emperyalizmini hiç dile getirmeyen açıkla-
malarla Türk ve Kürt Halkına yedirmekle, 
halklarımızın içine itildiği yangına benzin 
dökmekle görevlidirler. Kimisi “dindar”, 
kimisi “vatansever”, kimisi “özgürlükçü”, 
kimisi “Atatürkçü” kesilir ama hepsi de 

BOP Planı’nda farklı görevler üstlenen ta-
şeronlardır.

İşte bu hainane plan son günlerde Tür-
kiye’yi kana bulamaktadır. Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak Gerçek Sınıf Biliminin ışığın-
da yıllardır adını koyduğumuz gibi, ülkemiz 
Suriyeleşmiştir artık. Emperyalizmin ve 
AKP’giller’in tetikçiliğini yapan gazeteci 
görünümlü hainler “terörle yaşamaya alış-
mak”tan bahsetmekte, Suriyeleşme sürecini 
halkımıza kanıksatmaya çalışmaktadırlar.

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bu 
aşağılık saldırıyı kim ya da hangi örgüt üst-
lenirse üstlensin, emperyalizmin yukarıda 
andığımız hangi taşeronu timsah gözyaşla-
rıyla lanetlerse lanetlesin bir gerçek asla de-
ğişmeyecektir: Bu saldırılar, bu katliamlar, 
Türkiye’nin içine itildiği Suriyeleşme süre-
cinin bir parçasıdır  o sürecin sonucu olarak 
planlanmakta, hayata geçirilmektedir.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemiz 
üzerine oynanan bu aşağılık plana hiçbir 
zaman “alış”mayacağız. Halklarımız ara-
sındaki bağların emperyalistler ve yerli iş-
birlikçiler eliyle koparılmasına izin verme-
yeceğiz.

Türk ve Kürt Halkları olarak omuz omu-
za emperyalizme ve yerli işbirlikçilere kar-
şı savaşımızı yükselteceğiz. Gün, ayrışma 
günü değil, insanoğlunun bu gezegendeki 
en büyük felaketi, en büyük başbelası olan 
AB-D Emperyalistlerine ve yerli taşeron-
larına karşı birleşme, ortak mücadele etme 
günüdür.

Bu mücadelemiz sonucunda da hakka-
niyet, eşitlik ve özgürlük temeline daya-
nan, Edirne’den Çin sınırına kadar uzanan 

rk rt osyalist alk Cum uriye-
ti”ni kuracağız, emperyalizme karşı sağlam 
bir cephe oluşturacağız. Eninde sonunda 
zafer ntiem eryalist, nti eodal ve n-
tişovenist mücadele yürüten halkların ola-
caktır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu al-
çakça saldırıyı lanetliyor, katliamda yitir-
diğimiz (kimisi yabancı uyruklu) canları 
saygıyla anıyor, kaybettiğimiz insanların 
yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, ya-
ralılara da acil şifalar diliyoruz  20.0 .2016

a rolsun  m eryali mi
a rolsun erli şbirlik iler
aşasın alkların ardeşliği

H K P
Genel Merkezi

Suriyeleşme Sürecinin Aktörleri 
katliamlarına devam ediyor

Beslenip büyütülen bu canavarlar güruhu İlkin Reyhanlı Katliamı, sonra Suruç 
Katliamı, Ankara Katliamını gerçekleştirmişlerdir Türkiye’de. Taksim’deki hain 

saldırı bu katliam girişimlerinin son halkasıdır ve ne yazık ki sonuncu halkası da 
olmayacaktır.



6 ıl    ayı     isan 

Hayır  Kocaman bir yalan
Biz hep söylüyoruz  bunlar yemek yer 

su içer gibi yalan söylerler, diye. İktidarıyla, 
muhalefetiyle yalancılıkta birbirleriyle 
yarıştıkları yetmiyormuş gibi, kendileriyle de 
yarışırlar.

Seçimlerden önce, Asgari cretin 
Artırılması, Taşeron İşçilerin Kadroya 
Alınması vaatleriyle bir yarışa girmişlerdi. 
Seçim sonrasında, AKP Hükümeti sözde 
Asgari creti artırdı ve 1. 00 lira yaptı. 
Gerçekte ise Asgari cret  1.177 lira oldu. 

stelik devlet, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
her işçi için 110 lira aktarıp, işverenlere  
0 oranında destek olmaktadır. Oysa Asgari 
cretin artırılmasından sonra başta temel 

gereksinimler olmak üzere iğneden ipliğe her 
şeye zam yaparak bu artışı çoktan erittiler 
bile...

Şimdi de “taşeron işçilerin kadroya 
alınması” yalanını gündeme attılar.

Geçtiğimiz günlerde, kendini Başbakan 
sanan A. Davutoğlu, AKP grup toplantısında 
yaptığı konuşmada  seçim vaatlerini yerine 
getirmeye devam ettiklerini ve “kamuda asıl 
ve yardımcı işlerde çalışan taşeron işçilerin 
kadroya alınacağını” açıkladı.

Konuşmasında  ylece ister asıl iş 
olsun ister yardımcı iş olsun, dışarıda 
kalan tek bir taşeron iş isi kalmayacak 

inşalla
 konusu alışanlarımı , el 

s leşmeli olarak aldıkları cretle beraber 
alıştıkları yerlerde alışmaya devam 

edecekler ” diyerek, sözde bu işçileri 
korumaya aldıklarını söylemektedir. 

Bu açıklamanın ardından, her zaman 
olduğu gibi iktidarın “hınk deyicileri” 
devreye girerek  ir bu uk yıldır beklenen 
bu kararla, asıl işlerde alışan  
bin iş iyi etkilemesi beklenirken yardımcı 
işlerde alışan taşeron iş ilerinin de 
eklenmesiyle uygulamadan etkilenecek 
iş i sayısının  binin erine ıktığı” 
yönünde açıklamalar yapmaya başladılar. 
Yandaş-yalaka medya da bu açıklamaları 
servis edince, taşeron şirketlerde yıllardır 
düşük ücretlerle ve güvencesiz bir şekilde 
çalıştırılan işçiler de gerçekten kadroya 
alınacak ve ücretleri yükselecekmiş gibi bir 
beklentiye girdiler. 

Oysa Maliye Bakanının ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamalarına 
bakınca “kazın ayağının hiç de öyle 
olmadığı”, yani taşeron işçilerinin tamamen 
kamu iş isi sayılmayacakları görülmektedir. 

Peki, ne olacak bu işçiler
el tat l  leşmeli ersonel”.

Şimdiye kadar Kamu’da Sözleşmeli 
Personeli biliyorduk da “Özel”ini 

bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. İşte bu da 
AKP’giller’in “ben yaptım oldu” sakat 
mantığının bir başka örneği...

Bakanların açıklamalarına göre, Kamuda 
“Özel Sözleşmeli Personel” olabilme şartları 
şöyle

 Taşeronda çalışan işçi doğrudan 
doğruya kamu işçisi olmayacak, yasa 
çıktıktan sonra bir ay içinde başvuranların 
talepleri değerlendirilecek.

 1 Kasım 2015’ten önce işe girmiş ve 
halen çalışıyor olacak ve 12 ay boyunca 
tam zamanlı olarak çalışma şartı aranacak. 
Yani yılın belli zamanlarında çalışanlar 
alınmayacak.

 Kamuya geçerken yapılacak sınavı 
başarma şartı aranacak. Sınavı geçenlerde 
de devlet memurluğuna atanmak için 
gerekli şartları taşımaları aranacak. Bunun 
yanında bir de güvenlik soruşturmasına tabi 
tutulacaklar.

 Kamuya atanmaları halinde geriye 
dönük hak talebinde bulunamayacaklar. 
(Yani taşerondaki çalışmalarının karşılığı 
olan Kıdem Tazminatı, Yıllık İzin creti, 
ödenmeyen Fazla Çalışma ve Genel Tatil 

creti, Hafta Tatili creti gibi alacakları 
yanacak.)

 cretleri değişmeyecek. Yani taşeronda 
aldıkları ücreti almaya devam edecekler.

 Emekli aylığı almaya hak kazananlarla 
65 yaşını doldurmuş olanlar bu düzenlemeden 
yararlanamayacaklar.

 Hepsinden önemlisi, üç yıl süreli 
sözleşmelerle çalıştırılacaklar ve üç yılda bir 
iş performanslarına bakılarak sözleşmeleri 
yenilenecek. Yani üç yılın sonunda 
“performansın düşük” denilerek işten 
çıkartılabilecekler.

 Bu statü Belediyeler veya Özel 
İdarelerde çalışan taşeron işçilerini 
kapsamayacak. Bu işçileri belediyeler, kendi 
kuracakları şirketlerde istihdam edecekler.

Bütün bu açıklananlardan, taşeron 
işçilerin kadroya alınacakları sonucunu 
çıkartmak için ancak bu AKP’giller gibi 
yalancı olmak gerekir. Çünkü aynı AKP, 
seçim öncesinde  aşeron iş ilere kadro

ek başına iş başına” diye ilanlar veriyordu. 
Gördüğümüz gibi, bu açıklamaların 

hiçbir yerinde taşeron işçiliğin tamamen 
kaldırılacağına dair bir ifade yok. Bugün için 
iki milyondan fazla taşeron işçisinden, sadece 
Kamuda çalışanlarının yukarıda belirtilen 
koşullarda el tat l  leşmeli 

ersonel” olarak alınacağı söyleniyor, o 
kadar.

Bu “özel statü”nün de hiçbir yasal 
dayanağı yok. Dahası taşeronda belirsiz süreli 
iş sözleşmesiyle çalışan işçiler, AKP’giller 
tarafından üç yıllık belirli süreli sözleşmeli 
çalışmayı kabul etmek zorunda bırakılıyor. 

Yapılan açıklamalardan 657 Sayılı Devlet 
Memurları Yasası kapsamında olmayacakları 
kesin. 

Öyleyse geriye 57 Sayılı İş Yasası 
kalıyor. 

İş Yasasının 2. maddesindeki 
düzenlemeye göre zaten  şletmenin ve işin 
gereği ile teknolo ik nedenlerle u manlık 
gerektiren işler dışında asıl iş b l nerek 
alt işverenlere yani taşerona  verileme ”

Aynı maddenin altıncı fıkrasında da   
asıl işveren, alt işverenin iş ilerine karşı 
o işyeri ile ilgili olarak bu anundan, iş 
s leşmesinden veya alt işverenin tara  
olduğu to lu iş s leşmesinden doğan 
y k ml l klerinden alt işveren ile birlikte 
sorumludur ” denilmektedir.

Görüldüğü gibi, İş Yasasının bu maddesine 
göre  alt işveren (taşeron) işçilerinin yasadan 
doğan işçilik alacaklarından ya da taşeronun 
taraf olduğu Toplu İş Sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerden asıl işverenler 
de zaten sorumludur. Bu asıl işverenlerin 
kamu ya da özel sektör olmasının bir önemi 
yoktur. Dolayısıyla, AKP’giller’in bu son 
açıklamalarıyla birlikte, Kamu İşçisi de 
Memur da sayılmayacak olan Taşeron 
işçilerinin, her üç yılda bir işten çıkartılma 
tehdidi ile karşılaşmalarının neresi cazip 
acaba

Bunun karşılığında ücretleri mi 
artmaktadır  Ya da yeni özlük haklara mı 
kavuşmaktalar  

Kocaman bir hayır
Örneğin  Kamu işçilerinin 6772 

sayılı evlet ve na ağlı esseselerde 
alışan ş ilere lave ediye a ılmasına 
air anun”dan kaynaklanan yılda 52 

günlük İlave Tediye Hakları bulunmaktadır. 
İşçiler buna devlet ikramiyesi” derler. 
AKP’giller bunu bildiklerinden işçilere 
“Özel Statülü Sözleşmeli Personel” unvanı 
vermekteler. Aslında bu durum, bizzat devlet 
eliyle 6772 sayılı yasanın dolanılmasıdır.  

Kaldı ki, uygulamada, kamu 
kurumlarındaki asıl işlerde taşeron işçisi 
olarak çalışan işçiler açtıkları davalarda, 
yukarıda belirtilen İş Yasasının ikinci 
maddesi gereğince, asıl işin alt işverenlere 
verilemeyeceği” kuralından hareketle, sıl 

işverenin iş ilerinin alt işveren tara ından 
işe alınarak alıştırılmaya devam 
ettirilmesi suretiyle akları kısıtlanama  
veya da a nce o işyerinde alıştırılan 
kimse ile alt işveren ilişkisi kurulama  

ksi alde ve genel olarak asıl işveren 
alt işveren ilişkisinin muva aalı işleme 
dayandığı kabul edilerek alt işverenin 
iş ileri başlangı tan itibaren asıl işverenin 
iş isi sayılarak işlem g r rler ” hükmünde 
yararlanmaktalar ve mahkemelerin verdiği 
kararlarla, kamu işçilerinin hak ve statülerini 
elde etmektedirler. Ya da işten ayrılma 
durumunda yasadan doğan tüm işçilik 
alacaklarından taşeronlarla (alt işverenlerle) 
birlikte bu asıl işverenler de sorumlu 
olmaktalar. 

Hal böyle olunca, AKP’giller bu 
el tat l  leşmeli ersonel” 

uygulamasıyla, taşeron işçilerine hiçbir yeni 
hak vermediği gibi, bu işçilerin iş güvenceleri 
daha da zayıflatılmaktadır. Her üç yılda bir 
işçileri işsizlik cehennemine gönderilme 
korkusu saracaktır.

Peki, hükümet niye  taşeron iş iliği 
tamamen kaldırılmıştır” ya da t m 
taşeron alt işveren  iş ileri kendiliğinden 
asıl işverenlerin iş isi sayılmıştır” diye bir 
yasa çıkartmıyor

Çıkartmaz, çıkartamaz. 
Birincisi emrinde olduğu Parababalarının 

aleyhine bir düzenleme yapamaz.
İkincisi bu tür yalanlarla, halkın gözünü 

boyayarak  ileride gündeme getirecekleri 
ıdem a minatı onu” ve el 

sti dam roları” ile hedefledikleri daha 
geniş hak gasplarına karşı olası tepkilerin 
yumuşatılmasını amaçlamaktalar.

Maalesef bu oyunlara karşı uyanık olması 
gereken ve İşçi Sınıfını bilinçlendirmesi, 
gözünü açması gereken sendikaların büyük 
çoğunluğundan ses çıkmamaktadır. 

Türk-İş, Hak-İş gibi sarı-gangster 
sendikalar bu oyunda hükümetin yanında 
yer alırken, DİSK yöneticileri ise tüm 
Konfederasyonu ayağa kaldırmak yerine, 
-10 kişilik protesto eylemiyle yasak 

savmaktadır. Bunların  yok ordunun 
generalleri” olduklarını önceki yazılarımızda 
ortaya koymuştuk. Yaşam her geçen gün bizi 
doğrulamaktadır. 

Maalesef İşçi Sınıfı için kâğıt üzerinde 
sendikalara üye olmak gerçek anlamda 
ÖRG T  olmak anlamına gelmiyor. Bu 
sendikalar, üyelerinin hak ve çıkarlarını 
koruyup geliştiren yöneticilerin elinde 
olmadığı ya da İşçi Sınıfına yabancılaşmış 
sarı sendikacılar buralardan defedilmedikleri 
sürece, İşçi Sınıfımızın bu tür saldırıları 
püskürtmesi mümkün değil ne yazık ki. q

Taşeron işçilerine kadro mu verdiler?
AKP’giller “ zel Statülü Sözleşmeli Personel” uygulamasıyla, taşeron işçilerine 

hiçbir yeni hak vermediği gibi, bu işçilerin iş güvenceleri daha da zayı atılmaktadır. 
Her üç yılda bir işçileri işsizlik cehennemine gönderilme korkusu saracaktır.

stanbul Cum uriyet aşsavcılığına

u  uyurusunda ulunan  Halkın 
Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karan l Sokak No:2 /15 Kızılay/Ankara
ekilleri  Av. Orhan Özer, Av. Metin 

Bayyar, Av. Ayhan Erkan, Av. Ali Serdar 
Çıngı, Av. Tacettin Çolak, Av. Sait Kıran, Av. 
Ayça Alpel, Av. Halil Ağırgöl, Av. Pınar Ak-
bina, Av. Doğan Erkan

Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları 
B Blok K:  D:16 Fatih/İSTANBU

eliler  Sema Ramazanoğlu (Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı)

u   Suçu ve suçluyu övme (TCK m.125 
), Görevi kötüye kullanma (TCK m. 257), 
Görevi ihmal (TCK m. 2 0)

bar ve eyanlarımı
1- Günlerdir tüm kamuoyu Karaman’da 

Ensar Vakfı evlerinde/yurtlarında yaşanan  
çocukların cinsel istismarı olayı ile çalkala-
nıyor.

“Karaman’da bir öğretmenin tarikat ev-
lerinde en az 5 erkek öğrenciye tecavüz 
ettiği iddia edildi. Ensar Vakfı ile Karaman 
Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip isesi 
Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (KA-
İMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde 
kaldıkları öne sürülen  ve 10 yaşlarında 
bulunan öğrencilere tecavüz eden öğretmen 
ise tutuklandı.” tt birgun net a
ber detay karaman da erkek ogrenci
ye tecavu tml

“Karaman’da bir ilkokulda sınıf öğretme-
ni olarak görev yapan M.B.’nin, vakıf ve der-
nek evlerinde kursa gelen öğrencilere tecavüz 
ettiği iddiasıyla tutuklanması kentte in ale 
neden oldu. Öğretmen M.B.’nin, ilkokul ve 
ortaokulda okuyan  öğrenciye tecavüz ettiği-
nin raporla saptandığı, bu sayının artabileceği 

ileri sürüldü.” tt urriyet com
tr karamanda ogretmenin cocuga teca
vu ettigi iddiasi in al yaratti

   
Tecavüz skandalıyla gündem olan Ensar 

Vakfı daha önce de tecavüz olayı gerçekleştiği 
ortaya çıktı. Çorum’da faaliyet gösteren En-
sar Vakfı’na ait yaz Kuran kurslarında 200  
yılında 15 yaşındaki iki kız çocuğu hocaları 
tarafından tecavüze uğramıştı.

Olayı öğrenen ailelerin polise gitmesin-
den sonra bir lisede Din Kültürü öğretmenliği 
yapan Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı . 
İ.’nin kızlara tecavüz ettiği tecavüze uğrayan 
kızlardan birinin .5 aylık hamile olduğu or-
taya çıkmıştı.

Polis tarafından gözaltına alınan evli ve 2 
çocuk babası . İ. sevk edildiği mahkemece 
tutuklanarak Çorum  Tipi cezaevine gön-
derilmişti.  Ensar Vakfı’nda kızlara tecavüz 
eden hocanın, Çorum’daki yerel gazetelere 
din ve ahlaki konular hakkında yazılar yaz-
dığı öğrenilmişti. 16.0 .2016” tt
yeniyon tv tecavu olayi ensar vak in
da ilk degilmis

u aberlerden de g r lmektedir ki 
nsar ak ına ait yurtlarda ve evlerde bu 

su  bir ke  işlenmemiştir  Önceki yıllarda 
aynı suçtan yargılanarak tutuklanan öğret-
men bile mevcuttur. Nitekim Karaman Cum-
huriyet Başsavcılığı bu konu ile ilgili Radyo 
ve Televizyon st Kuruluna Yayın Yasağı 
getirilmesi için yazdığı 2016/1010 CBS So-
ruşturma sayılı yazısında “Cumhuriyet Baş-
savcılığımızca 201  ve devam eden yılları 
içerisinde meydana gelmiş olabileceği dü-
şünülen, çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu 
müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye 
Teşvik suçlarından yürütülmekte olan soruş-
turma kapsamında…” denilerek bu suçun 
daha önce de işlendiğini ortaya koymaktadır.

Savcılığın RT K’e gönderdiği yazısın-
daki bu detay Ensar Vakfı’nın “sadece 201  
yılında 5 ay görev yaptı” savunmasını da çü-
rütmektedir.

R  
R

Bilindiği gibi dönemin baş-
bakanı Recep Tayyip Erdoğan 
kürsülerde sık sık “dindar nesil 
yetiştireceğiz” şeklinde açıkla-
malar yapmıştır. Bu kapsamda 
İmam Hatip Okulları ve eğitim 
ile ilgili pro eleri olduğundan 
bahsetmiştir. İşte bu politikanın 
sonucu olarak 201  yılında Mil-
li Eğitim Bakanlığı (MEB), or-
taöğretim kurumları yönetmeli-
ğinde değişiklik yapıldı. Resmi 
Gazete’de yer alan düzenlemeye 
göre, imam hatiplerde eğitim ve 
öğretim yılı süresince “imam-
lık, hatiplik, vaizlik, müezzin-
lik, Kuran kursu öğreticiliği ve 
benzeri mesleki uygulamalara” 
yönelik eğitimlerle ilgili “çeşitli 
kurumlardan destek alınabile-
cek.”

Bu yönetmelikle MEB’e bağlı devlet 
okullarında T RGEV, Ensar Vakfı, Furkan 
Vakfı, Hizmet Vakfı, Hayrat Vakfı gibi ku-
rumlara ders  verebilme, kitap dağıtabilme ve 
öğrencileri kendi camilerinde, mescitlerinde 
veya Kuran kurslarında sta yer olarak eğite-
bilme hakkı verildi.

u a konu olaylar mağdur ocukların 
i adelerine g re nsar ak ı evlerinde iş
lenmiştir  itekim  araman Cum uriyet 

aşsavcılığı yayın yasağı ile ilgili basına 
ya tığı a ıklamada iki arklı yurtta g
rev ya an kişi” denilmektedir  avcılığın 

n soruşturmasında ise mağdur ocuklar 
nsar evinde kaldıkları” i adesini ver

mişti  avcılık a ıklamasına g re de  
yılından bu yana nsar vak ı evinde o
cuklar u un s re istismar edilmiş  ani bu 
s re ar ında bu su un işlenmesine g  yu
mulmuştur ve nsar ak ı bundan dolayı 
sorumludur

 Bir yandan bu olaylar yaşandığı sıra-
da daha da üzücü olan  devlet yetkililerinin 
acilen bu konunun üzerine gidip tüm sorum-
luların yargılanmasını sağlaması gerekirken 
bu kuruma sahip çıkmasıdır. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Ka-
raman’da çocuk öğrencilere tecavüz skanda-
lıyla ilgili “Karaman’da olan konuyla ilgili 
olarak ilk vaka ortaya çıkar çıkmaz hemen 
hukuki açıdan bakanlığımız müdahil oldu. 
Bu olay bizim hizmetleriyle her zaman gu-
rur duyduğumuz vakıfla ilişkilendirilmek is-
tendi ki bu vakfımızda bir süre görev yapmış 
onun da ne kadar olduğunu vakıf çalışanları 
açıkladı. Bu, bir kere rastlanmış olması, hiz-

metleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu 
karalamak için gerekçe olamaz,” dedi. (http://

.birgun.net/haber-detay/aile-bakani-te-
cavuze-ugrayan-cocuklar-yerine-ensar-vak-

-na-sahip-cikti-10700 .html,
http:// .yenicaggazetesi.com.tr/ai-

le-bakani-ensar-vak na-sahip-cikti-1 0 h.
html

h t t p s : / / . y o u t u b e . c o m / a t -
ch v 2i2TGNY5IB )

akan ın ya tığı bu a ıklama to lum
da da a b y k bir in ale neden olmuştur  

ele bir de bu a ıklamayı ya an ile ve 
osyal olitikalar akanı olunca te kiler 

da a da artmıştır  nk  akanın asıl g
revi bu kurumu lamaya alışmak değil, 
bu olaydaki t m sorumluları ortaya ıkar
mak i in alışmaktır  ncak akan burada 
bir kere rastlanmış olduğu”nu iddia etti

ği m n erit olay ile ilgili kurumun kara
la”nması erinde durmuştur  u a ıkla
ma a ık a bir kereden bir şey olma ” an
lamına gelmektedir ki rakamı bile yanlış 
dillendirmektedir akan anım  ukarı
da belirttiğimi   yılında yaşanan olayı 
sayma sak tam  ocuğa tecev  edildiği 
iddiası vardır  unlardan unun ra or 
aldığını d ş nsek bile bu olayın bir kere” 
olmadığı a a ık ortadadır  akan bu a ık
laması ile a ık a su u ve su luyu vmekte
dir  revini k t ye kullanarak bu ak ı 
ve su luları cesaretlendirmektedir

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle işbu 
suç duyurusunu yapma zorunluluğu doğmuş-
tur.   

 onu  ve stem   Yukarıda a ıklan
dığı ere şüpheli hakkında soruşturma 
başlatılarak, iddianame düzenlenip anılan 
maddelerden yargılanması ve cezalandırıl-
ması için kamu davası açılmasını vekâleten 
dileriz. 25/0 /2016

u  uyurusunda ulunan alkın 
urtuluş artisi enel aşkanlığı

ekilleri
v   y an rkan v  li erdar ıngı 

v  ınar kbina

Ensar Vakfını aklayan AKP’li Bakana
suç duyurusu 

 Halkın Kurtuluş Partisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğ -
lu’nun, nsar ak ı evlerinde gerçekleşen çocuk tecavüzlerinde vak ı aklayan suç -
luyu öven ve   olayı küçümseyen açıklamaları ve tavırları karşısında harekete ge -
çerek suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda HKP, nsar ak ı ve KAİM R 
yöneticileri hakkında da suç duyurusu yaptı. 



     7ıl    ayı     isan 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün-
lerde Först eydi Emine Erdo-
ğan, rtık yeni bir kavşaktayı  

rkiye nin  yıllık enka ını kaldırdık  
akat enka ın altından b y k meseleler 
ıktı” sözleriyle kocası Recep Tayyip Erdo-

ğan gibi Cumhuriyet tarihine ve değerlerine 

dil uzatmıştı.
Kamuoyunda Först eydi’nin bu sözleri-

nin etkisi ve tartışması sürerken bu sefer ken-
disinin yeni bir çıkışıyla karşılaştık.

Bu seferki çıkışı Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının düzenlediği ari imi e  ıra-
kan alide ultanlar” programından geldi. 
Hanımefendi bu programda:

n ne olduğumu  gelecekte ne ola-
bileceğimi e dair bi e kirler verir” diye-
rek  asırlık im aratorluk tari inde ka-
dınların bıraktığı i ler de bi  kadınlar i in 
il am kaynağıdır” şeklinde konuştu. Ko-
nuşmasının devamı aşağıdaki gibidir:

“H A R E M  O KU L D U R
smanlı anedanının kadın yeleri 

ve arem er aman ilgi ekici bir konu 
olmuştur  ryantalistler bir takım ayali 
tasvirlerle i inlerde smanlı kadınla-
rına dair olumsu  algılar retmişlerdir  

itekim eserlerine baktığımı da oğu ke  
d nya evklerine ve iktidar ırsına m -
tela kadınlarla karşılaşırı  ysa arem, 

smanlı anedan yeleri i in da a ok bir 
okuldur  adınların ayata a ırlandık-
ları, ayır aaliyetlerini rg tledikleri bir 
eğitim yuvasıdır  u yuvanın başında da 
valide sultanlar yer alır ”

Her defasında Osmanlı Devletine olan 
özlemlerini dile getiren ve bu yönde uygu-
lamalarda bulunan AKP’giller’in bu tür çı-
kışlarını bizler yadırgamıyoruz. Çünkü onlar 
temsil ettikleri Tefeci-Bezirgân Sermaye Sı-
nıfının çıkarlarının gerektirdiklerini yapıyor-

lar. Tıpkı akrebin sokmasının doğası gereği 
olduğu gibi…

Şimdi Hanımefendinin sarf ettiği o inci-
lere gelmeden önce haremle ilgili belli başlı 
bilgiler verip olayı netçe ortaya koyalım.

Sözcük anlamı yasak mek n” olan ha-
rem, birkaç bin yıllık bir süreçte, Doğu’da 

Akdeniz uygar-
lıkları ortamında 
kazandığı zengin 
kültürle Osman-
lı yaşamına da 
erken dönemde 
girmiştir. Ha-
rem zamanla en 
önemli dairesi 
olma özelliğini 
İstanbul’un fet-
hinden sonra ve 
Bizans sarayı ge-
leneklerinden de 
etkilenerek 16. 
Yüzyıla doğru 
kazanmıştır.

Harem, yasak mekân olduğu kadar, Os-
manlı’da padişah sarayının da hakkında en az 
bilgi sahibi olunan yeridir. Bu gizemli olduğu 
iddia edilen yerle ilgili bilgiler, saray arşivin-
deki harem teşkilatıyla ilgili harcama, tamirat 
vb. belgelerden, Topkapı Sarayı’ndaki mekâ-
nın ziki özelliklerinden, vakanüvislerin ta-
rihlerine sızan olaylardan, yabancı seyyah ve 
elçilerin anlatılarından oluşmaktadır. (Demek 
ki sadece oryantalistlerden bir şeyler öğren-
miyoruz.)

Doğu ülkelerinde erde”, ena-
ne” denilen haremin, Osmanlı Sarayı’ndaki 
resmi adı ar ssade i eri e (Kutlu Mutlu-
luk Evi), halk dilinde de arem airesi idi. 
İlginçtir ki Topkapı Sarayı Hareminde bazı 
kapılar için de perde adı kullanılmıştır. Tıp-
kı Hindistan saraylarının harem dairelerine 
“perde” denilmesi gibi…

Tarih kitaplarından öğreniyoruz ki Sa-
ray-ı Hümayun Haremi, odaları, daireleri, 
koğuşları, hamamları, revir, hazine, kitaplık 
ve mescidi, taşlıkları  bunlar için oluşturul-
muş örgütleriyle başlı başına bir kurumdur. 
Tahttaki padişahla annesi valide sultanın, ha-
sekilerin, şehzadelerin, sultanların (padişah 
kızlarının), cariye ve harem ağalarının oldu-
ğu bir yer. Peki, Hanımefendinin iddia ettiği 
gibi bu yer bir okul muydu

Biraz daha ayrıntıya girelim.
Bakalım iddia edilen bu okula hangi öğ-

renciler kabul ediliyordu
Harem şunlardan oluşuyordu:
 Osmanlı Devletinin hâkim olduğu coğ-

rafyadan getirilenler,
 Yapılan savaşlardan ganimet olarak 

alınan kadınlar (çoğunluğunu gayrimüslim 
halklardan tutsak edilen kadınlar oluşturuyor-
du. Askerler ve komutanlar padişahın gözü-
ne girmek için savaşlarda ele geçirilen güzel 
genç kızları (bakire olmaları şart idi) padişa-
ha getirip sunarlar, karşılığında iyi para veya 
devlet içinde iyi para kazanacakları bir mevki 
/kat alırlardı)

 İstanbul esir pazarlarına getirilen Rus, 
eh, Macar, Fransız, İtalyan, Rum, Gürcü, 

Çerkez kölelerin en güzelleri,
 Eyalet valilerince rüşvet ve hediye ola-

rak gönderilen köle kızlar,
İstanbul esir pazarları üzerinde denetim 

yetkisi olan Gümrük eminleri tarafından sara-
ya takdim edilen müstesna esir kızlar.

Bütün bu kişilerin olduğu yerde büyük bir 
hiyerarşi de vardı.

Şimdi de onu görelim:
Valide Sultan: Padişahın annesi. Haremi 

yönetir. Padişah öldüğü zaman o da dışlanır-
dı.

Haseki Sultan/Kadın Efendi: Oğul anne-
si, tek oğlu padişahlığa gelemez ya da ölürse 
o da dışlanırdı.

Müslümanlıkta  kadından fazlası ile 
evlenmek kabul edilmez. Kadın Efendiler 
bu yasağı delmek için ortaya çıkmış bir çö-
zümdür. Bunlar padişahın kendilerinden ço-
cuk sahibi olduğu cariyeleridir. Padişahların 
nikâhlı eşleri değildirler. Aynı anda en çok  
kadın efendi olduğu tespit edilmiştir.

Padişahın ilk kadınına Baş Kadın Efendi 
denirdi. Diğerleri de İkinci, çüncü, Dördün-
cü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve sekizinci Ka-
dın Efendi diye anılırlardı. Baş kadın ve diğer 
Kadın Efendilere özel daireler ve emirlerine 
cariyeler ve kalfalar verilirdi. Kadın Efendi-
lerden birisi vefat ederse veya Padişah’tan 
ayrılırsa, yerlerine Padişahın tercih ettiği ik-
ballerden biri, Kızlar Ağasının sunuşuyla Ka-
dın Efendi olurdu. Kadın Efendiye bir berat 
verilirdi.

Kadın Efendiler zamanla devlet işlerine 
karışmışlardır. Hürrem, Sa ye, Kösem ve 
Turhan sultanların etkileri bilinmektedir. Ka-
nunî Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra 
Padişahların ordularının başına geçerek se-
fere gitmeyişlerinde ve saraya kapanıp kal-
malarında Kadın Efendilerin de önemli rolü 
olmuştur.

Haseki Kadın  Kız annesi, Padişahın ka-
rısı olan dört hanım gözde. Padişah öldüğün-
de yeniden evlenebilirdi.

İkbal ya da hasodalık (şanslı kız  padi-
şah gözdesi)  Padişahların kadın efendilerden 

sonra gelen, karı-koca hayatı yaşadıkları, has 
odalık, peyk veya gözde tabir edilen, ilişkide 
bulundukları, ancak genellikle çocuk sahibi 
olamayan veya gebe kalıp ve sonradan çocuk 
vermeyen cariyelerdir. İkbal çocuk doğurdu-
ğunda kadın efendi oluyordu.

Gözde ya da gedikli  Harem okulunun 
ayrıcalıklı mezunları

Cariye  Padişahla aralarında köle-sahip 
ilişkisi vardı ve kölelerle cinsel ilişkiye gir-
mek Müslümanlığa göre yasak değildi. Bu 
durumda hesaba göre en çok  kadınla evli 
olmak şartı çiğnenmiyordu.

Eğitimine yeni başlananlar  sanat eği-
timi verilir  şarkı söyleme dans etme gibi. 
Ayrıca Türkçe, farsça ve din dersleri alırlardı. 
Çok az bir bölümü mezun olabiliyordu geri 
kalanlar subaylarla evlenirdi.

Haremağaları ve kadın hizmetkârlar: 
Müslümanların köle edilmesi yasak olduğun-
dan hepsi yabancıydı. (Nilüfer Özcan De-
mir, . ournals.istanbul.edu.tr/iusoskon/
article/do nload)

Harem, kadınları hayata 
hazırlıyordu

Ama hangi hayata?
Görüldüğü üzere bir erkek evlat doğur-

mak yalnızca hanedanın devamı için değil, 
kadının geleceği için de yaşamsal önem ta-
şıyordu, çünkü çocuğu padişah olan kadın, 
Kadın Efendi olarak yaşamaya devam edebi-
liyordu. Bu erkek evlatlar için de geçerliydi. 
Padişah olamayan şehzadeler, devlette ikilik 
yaratmamak için öldürülürdü. Bu bakımdan 
da Harem’de büyük bir mücadele vardı. Öyle 
ki, bir dönem harem kadınları devlet yöne-
timinde söz sahibi olmuşlardır. Son yıllarda 
meşhur olan u teşem yıl ve sem 

ultan dizilerinde bu gerçekliği görebilirsi-
niz.

Ayrıca her padişah değiştiğinde haremde-

ki kadınlar da değişirdi. Onların sarayda ba-
rınmaları veya dışarıda dolaşmaları da müm-
kün değildi. Bazı dönemlerde bu cariyelerden 
bazıları ucuna taş bağlanmış bir çuvala konup 
Sarayburnu’ndan denize atılmıştır.

İşte Hanımefendi’nin okul diye tabir et-
tiği haremin kabaca tari ni ve özelliklerini 
verdik. Konu oldukça geniş… Haremde ya-
şanan tra ik olayları, farklı halklardan getiri-
lip devşirilen kadınların dramlarını varın siz 
düşünün.

Şimdi kendileri Kaç-Ak Sarayda otur-
dukları için hayalini ve özlemini çektikleri bu 

okulu hayata mı geçirmek istiyorlar
Tarih kitaplarından öğreniyoruz ki Os-

manlı’nın yükselme, duraklama, gerileme 
ve sona yaklaştığı dönemlerde harem yaşamı 
daha da görünür olmuştur. Yoksa Osman-
lı’nın ilk kuruluş yıllarındaki İlkel Komünal 
özelliklerin olduğu dönemde bu kurum o ka-
dar yaygın değil. Kadının cariye olarak gö-
rüldüğü dönem Osmanlı’nın sınıflı topluma 
sıçramasıyla hız kazanıyor.

Osmanlı, devlet ve imparatorluk halini al-
dıkça Kadıncık Anayı (dolayısıyla Hatununu) 
kendi eşiti sayan Bektaşi anlayışından kadını 
köle/cariye gören anlayışa evriliyor.

Emevi İslamı’nın etkisine girilmesiy-
le birlikte de artık Osmanlı’da kadının köle 
olarak sarayda kullanılması dini kisveye bü-
rünüyor.

Bütün bunlardan şunu çıkarmak lazım. 
Evet iddia ettiği bu “okul” kadınları hayata 
hazırlıyordu. Ama hangi hayata

Hayatta kalabilmeleri için gerekli olan 
kıstasa yani padişahın gönlünü yapıp, bir er-
kek şehzade doğurmaya.

Biz kadınlar böyle “bir okul”a gitmeyi 
reddediyoruz. Bizler erkeğin dört eşinden 
biri, sayısız cariyesinden biri olmayı  dünya-
ya kara çarşafların, burkaların dehlizlerinden 
bakmayı, imam nikâhı ile yaşamayı, beyinle-
rimizi gerçek olmayan dini bilgilerle doldur-
mayı, kul hakkını gasp etmeyi, tüyü bitmemiş 
yetimin malını çalmayı, halklar arasına nifak 
sokmayı ve küplerimizi doldurmak için dini 
kullanmayı reddediyoruz. İstemiyoruz. Buna 
karşı mücadele veriyoruz.

Mücadelemiz de gerçek kardeşliği, hak-
kaniyeti ve adaleti kuracağımız, sınıfsız, sö-
mürüsüz bir dünyayı kuracağımız ana kadar 
devam edecektir.

Son söz olarak şunu da belirtelim.
Hanımefendi şu anda Kaç-Ak sarayda 

oturuyorsa bu her defasında AKP’giller’in dil 

uzattığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuç-
lanması sayesindedir. Eğer bugün tek eşli ve 
resmi nikâhı varsa yine bu Cumhuriyet dev-
rimlerinin sayesindedir.

Ama şu da unutulmamalıdır:
Sırça saraylarda oturan gelmiş geçmiş 

tüm padişahlar, sultanlar ve diktatörler  ha-
remleriyle birlikte, direnenlerin yarattığı sos-
yal ve siyasal enkazın altında kalmıştır.

n elecek evran necek ire-
nenler a anacaktır

Kurtuluş Partili Kadınlar

Harem denen okulun enkazında kalmak
Harem, yasak mek n olduğu kadar, Osmanlı’da padişah sarayının da hakkında 
en az bilgi sahibi olunan yeridir. Bu gizemli olduğu iddia edilen yerle ilgili bilgiler, 

saray arşivindeki harem teşkilatıyla ilgili harcama, tamirat vb. belgelerden, 
Topkapı Sarayı’ndaki mek nın ziki özelliklerinden, vakanüvislerin tarihlerine 

sızan olaylardan, yabancı seyyah ve elçilerin anlatılarından oluşmaktadır.

K araman’da 10 erkek çocuğa 
tecavüz edildiği ve cinsel istismara 
uğrayan 5 çocuğun bulunduğu 

olayın ortaya çıkması, AKP’nin yan 
kuruluşu gibi çalışan bu vakfı bir anda 
Türkiye’nin gündemine soktu. 

nsar ak ı yla araman mam 
ati ler e unları erneği’nin 

yurtlarında gönüllü görev yapan bir 
öğretmenin,  senedir çocuklara yönelik 
cinsel saldırılarına devam ettiği ortaya 
çıktı.

Gerici ve Ortaçağcı zihniyeti 1  senedir 
topluma dayatmak için elinden geleni 
ardına koymayan AKP, çalışmalarına 
önce eğitim sistemini laik zeminden 
kaydırarak başladı. Getirdiği  adlı 
çarpık yasayla, örgün eğitim modelini 
deldi ve yerine merdiven altı çalışan tarikat 
ve dinci vakıflara yasal statü kazandırdı. 
İşte Ensar Vakfı da bunlardan biri. Sözde 
“ lke insanının manevi zenginliklerini 
geliştirmek” için kurulan bu vakıf, adeta 
iktidarın görünmeyen yüzü olma niteliği 
taşıyor.

Çirkin olayın medyaya yansımasıyla 
birlikte AKP’giller’in yaptıkları 
açıklamalar da ne kadar bozuk ahlâk 
anlayışı taşıdıklarını bir kez daha gözler 
önüne serdi. Bir Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı düşünün ki, olayla ilgili  una 
bir kere rastlamış olmamı  i metleriyle 
gurur duyduğumu  bir kurumu u 
karalamak i in gerek e olama ” dedi.

Oysa çocuklara yönelik işlenen tecavüz 
gibi insanlık dışı suçlarda sayı değil ilin 
kendisi önemlidir. Bakanlık düzeyinde 
yapılan açıklamalar aslında çürümüş 
iktidarlarını halkın gözünden kaçırma 
telaşından başka bir anlam taşımamaktadır. 

stelik AKP’nin kanatları altında günden 
güne büyüyen bu vakıfta yaşananlar ilk 
değil maalesef. orum nsar ak ı ubesi 

aşkanı in 
lt r  ve 
l k ilgisi 

ğ r e t m e n i 
ekai şler, 

200  yılında iki 
kız öğrenciye 
tecavüz suçunu 
i ş l e y e r e k 
hapis cezasına 
çarptırılırken, 
yine aynı 
vakfın Ri e 

ube aşkanı 
e met uri 
e miş küçük 

yaştaki 2 
erkek çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 
tutuklanmıştı. İşlenen suçlarla böylesi 
çamura batmış bir kuruma AKP’nin sahip 
çıkması hiç şaşırtıcı gelmemeli. Çünkü 
güzel bir atasözümüz var yinesi iştir 
kişinin la a bakılma ”

Çocuklara yönelik cinsel istismarın 
odağı haline dönüşen bu vakfın kurucuları 
arasında geçmiş dönemlerde Milli Eğitim 
Bakanlığı yapmış bir isim de yer alıyor: 

mer in er...
Hani görevdeyken Bakanlığın   

“Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı, 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 
görev ve sorumluluklarını bilen vatandaş 
yetiştirme” hede ni, “Kanun Hükmünde 
Kararname” ile kaldırarak yerine “manevi 
ve ahlâki yönden zenginleştirme” 
vurgusunun yapıldığı,  laik ve milli 

eğitim sistemi yerine, daha Müslüman( ) 
bireylerin yetiştiği etnik ve dinsel eğitim 
sistemine geçiş yapma hedefleri getiren 
kişi.

Ne kadar da Ensar Vakfı kuruluş 
amaçlarıyla paralellik gösteriyor. 
Meydanlara çıkıp halkı yanıltmak için tüm 

bunları yine paralele bağlayan ve kumpas 
olduğunu söyleyen RTE’ye sormak lazım: 
Kim kiminle paralel  

Kocaman bir suç örgütüyle karşı karşıya 
kalmışken, sadece ili işleyen kişinin 
cezalandırılmasını beklemek, buz dağının 
altında yatan suç ortaklarını görmezden 
gelmek demektir ki, Vakıf yöneticilerinden 
tutun da Vakfı koruyup kollayan kim varsa 
yargı önüne çıkıp yargılanmalı. Eninde 
sonunda bu da olacak. Halkın İktidarında 
Halk Mahkemelerinde yargılanacak bu 
sapıklar ve onları kollayanlar. Ne çıkar 
amaçlı suç örgütü AKP’giller, ne bu 
Ortaçağcı sapıklar halkın yargısından 
kaçamayacaklar.

Ankara’dan Kurtuluş Partili
Bir Eğitim Emekçisi

Bir  Seri Tecavüzler Vakfı... 
ENSAR ..

Gezi İsyanı’nın ilk günlerinde Ha-
tay’daki Gezi eylemleri sırasında 
kafasına sıkılan biber gazı kapsü-

lüyle katledilen bdulla  C mert’in katili 
polis memuru Ahmet Kuş’un yargılandığı 
dava sona erdi.

1  Mart Pazartesi günü görülen duruş-
mada mahkeme sanığın “kastın aşılması 
suretiyle öldürmek” suçundan 1  yıl  ay 
hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 
Mahkeme heyetinden bir üye karara şerh 
koyarak sanık polis memuruna “olası kast-
la öldürme” suçundan ceza verilmesini ve 
tutuklama gerektiğini belirtti. Duruşmaya 
Halkın Kurtuluş Partisi Avukatlarından İs-
tanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, İzmir 
İl Başkanı Av. Tacettin Çolak ve Bursa İl 
Başkanı Av. Halil Ağırgöl de katıldı.

Hatırlanacağı gibi Hatay’da yaşanan 
olayın duruşması Balıkesir’e “kaçırılmış”, 
sanık ise ailenin ve avukatlarının tüm talep-
lerine rağmen tutuklanmadığı gibi duruş-
malara da gelmeyerek görevini sürdürdüğü 
Mersin’den SEGBİS (görüntülü konuşma) 
yöntemiyle ifade vermişti. Bütün bunlar 
mahkemenin tarafsızlığını yeterince gözler 
önüne seriyordu. Ancak kararın çıkmasıy-
la birlikte AKP’giller’in hukuk ve adaleti 
ne hale getirdikleri bir kez daha görülmüş 
oldu. Gezi İsyanı sırasında vatandaşlara 
zulmeden, katleden polisleri “destan yaz-
dılar”, “emri ben verdim” gibi söylemler-
le katliamlara teşvik ettikleri gibi, yargıyı 
kendi hukuk bürolarına dönüştürerek bu 
katliamlardan da sıyrılıyorlar.

Duruşmalar sırasında ailenin avukatla-
rının talep etmesine, zik profesörlerinin 
bilimsel olarak ispatladığı raporları mahke-
me heyetine sunmalarına rağmen suç “kas-

ten öldürmek” olarak değil, “kastın aşıl-
ması suretiyle öldürmek” olarak değerlen-
dirildi. Atışın yapıldığı akrep denilen zırhlı 
polis aracının içindeki ses kayıtlarında 
ortaya çıkan, eylemcilere yönelik küfür ve 
nefret dolu konuşmalara, vurulma mesafesi 
kapsülün atılması gereken mesafeden kat 
kat yakın olmasına rağmen olası bir kasıt 
bile görmedi. Bunun yanı sıra mahkeme ka-
til hakkında tutuklama kararı vermeyerek, 
suçu sabit bir katilin elini kolunu sallayarak 
gezmesine, hatta polislik yapmasına izin 
vermiş oldu.

Abdullah Cömert’in ağabeyi Adnan 
Cömert, ardeşimin elinde rk bayra-
ğı vardı  olis, bunu g re g re ld rd  

u olis akkında vatan aini olduğu ge -
rek esiyle de dava a acağı ” dedi.

Cömert, kardeşinin öldürüldüğü sırada 
elinde olan Türk bayrağını da gösterdi. 

HKP olarak davayı ilk duruşmasından 
bugüne takip ettik. Mahkeme salonunda 
avukatlarımızla, adliye önünde sloganlarıy-
la, pankartlarıyla bekleyen yoldaşlarımızla 
davaya sahip çıktık. Abdocan’ın ailesine 
yalnız olmadıklarını, katillere peşlerini bı-
rakmayacağımızı gösterdik, göstermeye de 
devam edeceğiz. Abdullah Cömert’in ve 
tüm Gezi Şehitlerimizin hesapları bir bir 
sorulana kadar, katilleri, azmettiricileriyle 
birlikte yargılanıp cezalarını bulana kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Gezi İsyanı-
mız’dan kalan meşhur sloganımızda dedi-
ğimiz gibi:

u a a aşlangı  cadeleye e-
vam

Halkın Kurtuluş Partililer

Abdullah ömert’in katili aramızda
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Küba, ölüm yolculuğuna 
çıkmak üzere

Açık olmak gerekir  olanı olduğu 
gibi görmek ve göstermek devrimci 
diyalektik metot ve mantığımızın ve 
ahlâkımızın vazgeçilmez kuralıdır. O 
metinlerden anlaşıldığına göre, yapılan 
anlaşmalar ABD Emperyalistlerinin 
Küba’yı oyunun da ötesinde kündeye 
getirdiklerini ve bir ölüm yolculuğuna 
çıkardıklarını göstermektedir.

Eğer Kübalı yoldaşlar uyanmazlar 
ve bu gaflet uykusundan, yolundan geri 
dönmezlerse ne yazık ki sonuç tam bir 
felaket olacaktır, biz devrimciler, Küba 
Halkı ve dünya halkları için.

Aşağıda bölümler aktaracağız, 
tarafların konuşmalarından ve yapılan 
anlaşma metinlerinden.

O metinlerden anlaşılmaktadır 
ki, artık milyonların toplandığı 
kalabalıkların karşısında kurulan 
kürsülerde müthiş hatipliğini ve beden 
dilini kullanarak inle ankee ” diye 
haykırarak meydan okuyan Fidel’den 
ve onun yolundaki Raul’dan eser 
yoktur.

Gelelim söylenenlere ve varılan 
mutabakatlara, yapılan anlaşmalara:

Emperyalist çakal, konuşmasının 
girişinde tüm dünyanın sahibiymiş gibi 
dayılanıyor. Şöyle diyor:

ug n iki lke i in yeni bir 
g n   sadeni le aşkan, konudan 
bira  u aklaşmak istiyorum  nk  
bu a ta i inde se kin bir irleşik 

evletler askeri servis elemanının, 
Cali ornia eyaletinin emecula 
b lgesinden eni ci avuş ouis  
Cardin in u ey rak ta, ter rist 
rg t  ile m cadelesinde 
rak k metine yardım ederken 
ld r ld ğ n  ğrendim  
radaki ailemi e, yaralananlara 

saygılarımı ve dualarımı g ndermek 
istiyorum  u durum bi e şunu 

atırlatmaktadır  u anda bi ler 
bu tari i iyareti ger ekleştirirken 
bile, bi im g rl ğ m  ve 
g venliğimi  i in er g n kendilerini 
eda eden irleşik evletler askeri 

servis elemanları vardır  u y den 
onlara minnettarım ” (http://time.
com/ 266772/barack-obama-raul-
castro-press-conference-transcript/)

Gördüğümüz gibi Haydut, 
Kuzey Irak’ta yani Barzanistan’da 
yani ABD’nin Ortadoğu’daki yeni 
petrol bekçisinin ülkesinde IŞİD’le 
savaşırken, daha doğrusu Amerikancı 
Kürt ve Arap ordularına akıldanelik 
ederken öldürülen CIA yetiştirmesi 
çavuş için dualar ediyor. Ve gerçek 
niyetini de gizlemiyor. Onlar, biz 
bu tarihsel ziyareti yaparken bile 
bizim özgürlüğümüz ve güvenliğimiz 
için kendilerini feda ediyorlar, 
diyor. Emperyalist devletlerinin 
çıkarlarını korumak için savaşa 
sürülerek öldürülüyor bu askerler. 
Tabiî bilmiyorlar onlar da işin aslını 
ve savaşın özünü, sınıfsal ve siyasi 
içeriğini.

Onun bu söylemine Raul’un nasıl 
bir cevap vermesi gerekirdi  Ya da 
eski sağlıklı günlerindeki Fidel ve eski 
devrimci tutumdaki Raul olsaydı nasıl 
cevap verirdi

Aynen şöyle:
Ey emperyalist haydut  Senin için 

dünyanın öbür ucunda, Irak’ta olup 
bitenler niye senin güvenliğini ve 
özgürlüğünü tehdit etsin ..

Sen doğru konuşmuyorsun. Yalanla 
kandırmaya çalışıyorsun halkları. 
Sen o askerleri Ortadoğu petrollerini, 
Amerikan petrol şirketlerinin 
kasalarına akıtmak için oralara 
gönderip savaştırıyorsun. Emperyalist 
tekellerin yağması uğruna o savaşları 
çıkarıyorsun ve insanları acımasızca 
öldürüyorsun.

Sonra IŞİD kim
Onu var eden de sen değil misin
1 50 sonrası emperyalist kampın 

efendiğini ele geçirdikten sonra 
Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist 
ülkeleri yumuşak alt karnından 
sıkı sıkıya bağlayıp kuşatmak ve 
sosyalizmin Güney’e yayılmasının 
önüne bir set çekmek için oluşturduğun 

eşil uşak ro esi”nin ürünü değil 
midir, IŞİD ve benzeri Ortaçağcı 
örgütler ..

IŞİD 2006’da El Kaide’den 
ayrılarak kurulmadı mı

El Kaide, El Nusra, Afganistan’da 
açtığın onbinlerce medreselerde 
Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon 
diniyle doktrine ettiğin dincilerin, 
gerçek İslam’la hiç ilgisi olmayan bu 
sahte İslamcıların oluşturduğu insanlar 
tarafından, CIA uzmanları eliyle 
kurulmadı mı

Dünyadaki kötülük üreten 
bütün örgütlerin yaratıcısı sensin. 
Burada kalkıp hangi yürekle 
özgürlükten, güvenlikten, duadan vb. 
bahsediyorsun... erre miktarda da 
olsa dürüst ol.

Tabiî bunların hiçbirini söylemedi 
Raul. Kim bilir belki de düşünmedi mi 
desek... Yoksa düşündü de söylemeye 
cesaret mi edemedi... Her iki şık da 
birbirinden kötü.

Sözü uzun tutuyor Obama çakalı. 
Kendince espri de yapıyor. Tabiî zeki 
namussuz. Şöyle diyor:

aşkan Castro, Castro 
kardeşlerin ne kadar u un 
konuşabilecekleriyle ilgili bana e  
şakalar ya ar  akat ben bug n 
mu temelen si den bira  da a 
u un konuşacağım, m sadeni le  

amamlamamı  gereken yarım 
y yıllık bir iş var ” (agy)

Tabiî namussuz, 
Küba’dan bugüne dek 
karşısında yiğitçe 65 
yıldan bu yana meydan 
okuyuşunun hesabını 
sormak ve kendileri 
açısından kayıp 
yılları bir an önce 
kapatmak niyetinde. Bu 
sebeple Raul’dan uzun 
konuşuyor.

Şöyle diyor ardından:
şim ic elle ve 

ben kı larımı ı da getirdik  
e bu arada, onlar bi imle 
er yere gelme ler  u anda onlu 

yaşlardalar  vde arkadaşları ve 
ya acakları işler var  akat ba ya 
gelmek istediler nk  ba nın ve 

ba alkının g elliğini anladılar 
ve bi  de onlara g stermek istedik

i lere merikan alkının 
selamlarını ve dostluğunu 
getiriyorum  yrıca, emokratlar 
ve Cum uriyet ilerden oluşan  

ongre yesi bana bu iyarette eşlik 
ediyorlar  u, benim başkanlığım 
s recindeki en kalabalık delegasyon 
ve kat ettiğimi  s re  akkında 

merika daki eyecan ve ilginin bir 
g stergesi

merika nın irvedeki 
işadamları ve girişimcileri de bana 
eşlik ediyor nk  bi  da a a la 
ticari bağlar kurmaya a ırı  

u durum em balılara em 
de merikalılara iş ırsatları 
yaratacaktır” (agy)

Emperyalist haydutlar için ele 
geçirilmesi planlanan hedef büyük 
çünkü. Çok büyük bir düşman yok 
edilecek. O bakımdan bu zevkli işte yer 
almak hepsinin hoşuna gider.

Bu girizgâhtan sonra İblis, oyununu 
açık ediyor. Tabiî gerçek sinsi, karanlık 
ve namussuzca emperyalist niyetlerini 
de. Şöyle diyor:

irleşik evletler, bir ulus olarak 
ba nın kaydettiği ilerlemenin, 

eğitim ve sağlıktaki devasa 
başarıların arkındadır  e belki de 
en nemlisi, ba nın kaderinin 

irleşik evletler veya başka bir lke 
tara ından belirlenmeyeceğini i ade 
ediyorum  ba bağımsı  ve onurlu 
bir lkedir  e ba nın geleceğine 

balılar karar verecektir, başkaları 
değil

ynı amanda, d nyanın 
neresine gidersek gidelim ya tığımı  
gibi, şunu da net bir şekilde i ade 
ediyorum ki irleşik evletler 
demokrasiden yana tara  olmaya 
devam edecektir  u, ba alkının 
kendi geleceğini kararlaştırmasını 
da i erir  i ler konuşma, to lanma 
ve din aklarını da ka sayan 
evrensel insan aklarından yana 
olacağı  yrıca, ba sivil to lum 
liderleriyle yarın to lantı ya ı  
onları dinlemeyi i le ekiyorum ” 
(agy)

Emperyalistler asla 
ekonomik, siyasi, askeri ve 
kültürel saldırganlıklarından 

vazgeçmez
Hiç utanıp arlanmıyor haydut. 

Evrensel İnsan haklarından ve 
bunları ABD’nin savunduğundan 
söz ediyor. Bre çakal, sen insan 
soyunun başdüşmanısın, Che’nin 
deyişiyle. 1 50’den bu yana yaptığın 
karşıdevrimlerle, faşist darbelerle 
emperyalist savaş ve işgallerle dünyada 
öldürdüğün mazlum insanların sayısı 
on milyonları aşar. İblis’in bile aklına 
gelmeyecek işkence yöntemlerini 
senin CIA adlı casus örgütün icat eder. 
Ve dünyanın tüm faşist devletlerinin 
işkencecilerine bu konuda eğitimler 
verir.

Süper NATO, Gladyo, Kontrgerilla 
nedir, kimdir bu örgütlerin patronu

CIA, Pentagon, ashington, değil 
mi

Son çeyrek yüzyılda yalnızca 
Ortadoğu’da kanını içtiğin Müslüman 
sayısı on milyona yaklaştı.

Ne demişti 6-7 sene önce idel bir 

konuşmasında
 m eryalistleri bir g n 

mutlaka rnberg ben eri bir 
ma kemede yargılanacaklardır ”

Bunların emperyalist sömürü, talan, 
savaş ve işgalleri yüzünden hayatını 
kaybeden mazlum dünya halklarından 
insanların sayısı İkinci Emperyalist 
Paylaşım Savaşı’nda hayatını 
kaybedenlerin sayısından fazladır.

İşte işin acıklı tarafı da burada ya... 
Neredesin ey Fidel... Emperyalist çakal, 
yiğit Küba Halkını emperyalist çakallara 
ve faşist Batista Diktatörlüğüne karşı 
yıllar boyu savaşarak özgürlüğüne 
kavuşturduğun onurlu ülken Küba’da 
söylüyor bu yalan ve demago ileri, bu 
kandırmacaları.

Obama çakalı ne diyor bir de 
yukarıda

Kübalı sivil toplum liderleri 
dediği, ruhunu emperyalist haydutlara 
satmış insan sefaletlerinden oluşan 
karşıdevrim örgütleri liderleriyle yarın 
yapacağım görüşmeyi iple çekiyorum. 
Tabiî onları vaftiz edecek alçak. 
Korkmayın, diyecek. Biz arkanızdayız. 
Küba’yı oyunumuza getirdik. Daha 
kararlı ve daha heveskâr davranın. 
Ödülünüz büyük olacak yaptığınız bu 
işe karşılık.

e tiğimi  a ta attığımı  diğer 
adımlarla doların ba da da a 
a la kullanılmasına, balıların 

uluslararası işlemlerinde dolara 
da a a la erişim sağlamasına 
ve deki balıların maaş 
almalarına imk n sağladık ” (agy)

Görüldüğü gibi, artık Küba 
ekonomisinde dolar daha etkin bir 
rol oynayacakmış. Amerika’daki 
Kübalılar da daha yüksek maaşlarla 
çalışabileceklermiş. Bunun 
ekonomideki anlamı ekonominin kerte 
kerte dolarizasyonudur. Yani dolara 
bağımlı hale gelmesidir. Ki bu, siyasi 
bağımsızlığı da darbeler. Ve arttığı 
oranda ülkeyi yarısömürgeleştirir. İşte 
böyle bir anlaşma da yapılmış ne yazık 
ki.

Dahasını da söylüyor Obama:
unlar, ticaret ve ortak 

girişimler i in da a a la ırsat 
yaratmaya katkıda bulunacaktır  

ba nın, dolar değişimine 
uyguladığı y de luk ce ayı 

kaldırmayı lanladığına dair 
nemli duyurusunu memnuniyetle 

karşılıyoru  u, da a a la seya at 
ve ticaret ka ısını aralayacaktır  

unlar g stermektedir ki birbirimi e 
a ılıyoru ” (agy)

Gördüğümüz gibi, Küba 
parasıyla doların değişiminden artık 
herhangi bir vergi alınmayacakmış. 
İnsanlar istedikleri şekilde dolar 
kullanabilecekler, günlük maddi 
hayatlarında.

Ne diyor Obama
“Bunlar göstermektedir ki 

birbirimize açılıyoruz”. Yani 
benzeşiyoruz giderek...

ABD Emperyalistleri Küba 
çiftçilerini tezgaha almayı da ihmal 
etmiyorlar. Şöyle bir anlaşma da 
yapmışlar Obama’nın konuşmasına 
göre:

u iyaretle birlikte 
i t ilerimi i ve i tlik alışanlarımı ı 

desteklemek i in tarımsal işbirliğini 
derinleştirmek konusunda anlaşma 
ya tık  u ğleden sonra, b y k 

merikan şirketleri tara ından 
deklare edilen yeni ba ı 

ticari konuların erinde 
duracağım  e ongreye 
ticaret ambargosunu 
kaldırma ağrısı ya maya 
devam ederken, aşkan 
Castro ya  ba nın da a 
a la iş ya maya a ır 

olduğunu g stermek i in 
atması gereken adımları 

anlattık  unlar, da a a la 
ortak girişime ve yabancı 

şirketlerin balıları doğrudan 
işe almalarına i in verilmesini 
i ermektedir ” (agy)

Söylenenler vahim bizce. Amerikan 
tarım tekelleriyle Kübalı çiftçiler 
işbirliğine gidecekmiş güya.

Bu işbirliği nereye varır
Devasa tarım tekellerinin Küba 

tarımını egemenliği altına almasına. 
Başka da hiçbir yere varmaz.

Bir de ne deniyor
Yabancı şirketlerin yani başta ABD 

şirketlerinin Kübalı işçileri doğrudan, 
yani hiçbir engellemeye takılmadan işe 
almasına ve çalıştırabilmesine yönelik 
adımlar atmasını istiyor Küba’dan. Bu 
tür adımlar ambargo dediği ekonomik 
ablukanın kaldırılmasına yardımcı olur, 
diyor. Yani açıktan gel gel yapıyor.

Hatırlarsak  Obama emperyalisti 
konuşmasının başında “demokrasi 
ve insan hakları konularında 
farklılıklarımız var”, diyerek dolaylı 
yoldan Küba’da demokrasi ve insan 
haklarının bulunmadığı suçlamasını 
yapmıştı Küba’ya. Sanki demokrasinin 
de insan haklarının da dünyadaki 
başdüşmanları kendileri değilmiş 
gibi... Emperyalist haydutlar böyledir 
işte. Ahlâki ve siyasi plandaki yüce 
değerleri ifade eden kavramları 
sahiplenir görünmekle insanları 
kandırmayı pek severler.

Buna karşı Raul’un cevabı ne 
olmuştu

nsan aklarını savunuyoru  
i im g r ş m e g re sivil, olitik, 

ekonomik, sosyal ve k lt rel aklar 
birbirinden ayrılama , birbirine 
bağlı ve evrenseldir  yrıca, bir 

k metin sağlık, eğitim, sosyal 
g venlik, eşit cret akkı ve 
ocuk aklarını savunmaması ve 

g vence altına almaması bi im i in 
anlaşılma  bir şeydir  i  siyasi 
mani lasyona ve insan aklarına 
y nelik yaklaşımdaki i te standarta 
karşıyı  ba nın bu konuda 
s yleceği ve g stereceği ok şey 
vardır ” (agy)

Raul’un bu söyledikleri tabiî 
ki doğru. Ama bu söylem tümüyle 
savunma söylemi. Emperyalistleri 
teşhir eden, onların insanlık dışı, 
canavarca içyüzlerini ortaya koyan 
bir söylem değil. Che’nin, eski 
sağlıklı günlerindeki Fidel’in, 
ABD Emperyalistlerini bütün 
iğrençlikleriyle, canavarlıklarıyla 
ortaya koyan tanımlamaları değil.

Bu söylem rahmetli Bre nev’lerin 

ve bir zamanların Gorbaçov’larının 
söylemi. “Barış içinde bir arada 
yaşama”yı ilkeleştirmiş bir 
söylem. Unutulmaması gerekir ki 
emperyalistler asla ekonomik, siyasi, 
askeri ve kültürel saldırganlıklarından 
vazgeçmezler. Onlarla asla barış 
içinde bir arada yaşanamaz. Çünkü 
onlar, kendi insanlık dışı sömürü 
ve vurgunlarını koruyabilmek için 
sosyalizmin ve bağımsızlığın, ahlâkın, 
demokrasinin, insan haklarının izini 
tozunu yeryüzünden silmeye uğraşırlar.

Bu, onlar için istenirse 
vazgeçilebilecek bir politik tercih 
değildir. Bu, emperyalizmin 
doğasından kaynaklanır. Onlar var 
olduğu sürece sömürüye, yağmaya, 
saldırganlığa, savaşlara, işgallere 
mahk m ve mecburdurlar. Başka türlü 
davranamazlar. Bir gerçek devrimci 
bunu hiçbir zaman aklından çıkarmaz. 
Çıkardığı anda emperyalizmin 
doğasını unutmuş ya da yok saymış, 
bilmezlikten gelmiş olur. Raul ne yazık 
ki böyle davranıyor.

Raul’un emperyalizmi, özellikle de 
uluslararası emperyalizmin başhaydut 
devleti ABD Emperyalizmini hiç 
tanımamış ve bilmemiş olduğunu 
gösteren şu sözlerine bir bakınız:

arklılıklarımı la birlikte 
medeni bir bi imde bir arada 
bulunma sanatını ğrenmeliyi ” e 
s ould learn t e art o  co e isting 

it  our di erence in a civili ed 
manner  (agy)

Hiç lafı dolandırmayalım yoldaşlar. 
O “öğrenme”de ve yolda ısrar Küba’yı 
mezara götürür. Bunun hiç başka bir 
şıkkı yok.

Che ne diyordu bu konuda 1 67’de, 
katledilmeden birkaç ay önce Bolivya 
dağlarından, Barrientos diktatörlüğüne 
karşı bir avuç yoldaşıyla savaşırken, 
Havana’da toplanan Tricontinental’e 
gönderdiği mesa ında

ylemlerimi in er biri 
em eryali me karşı bir savaş 
ağrısı ve insan soyunun en b y k 

d şmanı u ey merika irleşik 
evletleri ne karşı alklara ya ılan 

bir yoklama ağrısıdır
 avaş ağrımı  kulaktan 

kulağa yayılacaksa ve sila larımı  
elden ele ge ecekse, başka insanlar 
mitraly  sesleri ve yeni savaş 
naraları arasında cena elerimi e 
ağıt yakacaksa, l m oş geldi, sa a 
geldi ”

Raul Castro ve Obama 
görüşmesinden sonra düzenlenen basın 
toplantısı medya önünde oluyor. Ve 
medya mensuplarına da soru sorma 
imkanı veriliyor. İşte bunlardan 
bizce CIA bağlantılı bir antikomünist 
gazeteci kılığındaki a an soru sorma 
bahanesiyle Küba’ya ve Raul’a ağır 
bir saldırıda bulunuyor. Şöyle soruyor 
Obama’ya:

e insan akları erine d r st 
ve i ten g r şmeler ya tığını ı ve 
da a ileriye gitmek istediğini i 
s yledini  akat si  gelirken 
da i eya lı adınların barış ıl 
g sterilerine y nelik dramatik 
tutuklamalar oldu

u nasıl bir işarettir  aşkan 
Castro nun bug nk  a ıklamaları 
er evesinde tam da insan aklarının 

ne anlama geldiğiyle ilgili b yle 
temel kir ayrılıkları varken medeni 
bir şekilde bir arada var olabilir 
misini ” (agy)

Gördüğümüz gibi emperyalist 
medyacı daha fazla zorlamalıydınız 
Küba’yı, daha çok şeyler almalıydık, 
bakın dün sizin gelişinizde Küba 
re imini protesto eden bizden yana 
beyazlar giyinmiş kadınların gözaltına 
alınmasını bile engelleyemediniz. Bu 
tutumla Küba’yı nasıl dize getireceğiz, 
demiş oluyor.

Onun bu sorusuna Obama gerçekten 
de haydut emperyalist devletin 
başkanlığına yakışacak zekilikte ve 
bilgiçlikte bir yanıt veriyor.

Şöyle diyor:

Emperyalist Haydut Küba’yı Kirletti
Baştara ı say a de

Başyazı

Açık olmak gerekir  
olanı olduğu gibi görmek ve 

göstermek devrimci diyalektik 
metot ve mantığımızın ve ahl kımızın 
vazgeçilmez kuralıdır. O metinlerden 

anlaşıldığına göre, yapılan anlaşmalar 
AB  mperyalistlerinin Küba’yı oyunun 

da ötesinde kündeye getirdiklerini ve 
bir ölüm yolculuğuna çıkardıklarını 

göstermektedir.



    9ıl   ayı     isan 

ndrea, ambargo sona erecek  
e aman, tamamıyla emin 

olamıyorum  ma inanıyorum 
ki bitecek  e a tığımı  bu yol 
bi den sonraki y netimimi den 
sonra da devam edecek  unun 
sebebi mantıklıdır  unun sebebi 
şudur   yıl boyunca ya tığımı  
şeyler bi im de ba alkının 
da ıkarına i met etmemiştir  e 
ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili 
a ıklamamı  sırasında s ylediğim 
gibi  eğer  yıl boyunca bir şeyler 
ya tını  ve işe yaramadıysa yeni 
şeyler ya mak mantıklıdır

e bi im ya tığımı  şey budur  
adece ongrede değil, sadece 
merikan alkı i inde değil, aynı 

amanda ba alkı i inde de 
g l  desteğin olması bu s recin 
devam etmesi gerektiğini ve devam 
edeceğini g stermektedir

a a nce de s ylediğim 
gibi, ambargonun kaldırılması 

ongrenin oğunluk oylarını, atta 
belki de enatoda oğunluktan 
a lasını gerektirmektedir

e aşkan Castro ya da işaret 
ettiğim gibi, bence ambargonun son 
bulmasının ı lanmasına iki şey 
yardım edecektir

irincisi, aten 
ger ekleştirdiğimi  şu anki 
değişimlerden ne derece 
yararlanabildiğimi dir  u, bu 
değişimin ge erliliğine yardım 
edecektir

rneğin, ba da internet ve 
geniş bant robleminin m ne 
yardım etmek i in artık merikan 
şirketlerine y nelik kısıtlamaların 
olmayacağını s yledik  u merikan 
yasalarına aykırı değildir  u bi im 
y netimimi  tara ından i ade 
edilmiştir

ğer bu t r değişimlerin 
meydana geldiğini ve balıların 
internete ulaşımdan da a a la 
yararlandığını g r rsek bug n 
girişimcilik to lantısına katıldığım 
aman eğitim g ren ve interneti 
ı lı kullanan gen  balılarla 

tanışacağımı anladım  bu 
ambargonun son bulması i in bir 
er eve oluşturacaktır

arımla ilgili ya tığımı  işleri 
sağlamlaştırdığımı da ve da a 
a la merikan i t isinin balı 
i t ilerle etkileşim kurduğunu 

g rd ğ n de, da a a la it alat 
ve i racat olduğunu g rd ğ n de 
bu bir er eve yaratacaktır  

mbargonun son bulma olasılığı 
artmaktadır  marım ya tığımı  
şeylerden elde ettiğimi  avanta lar 
buna yardımcı olacaktır

e ikinci alan da derinlemesine 
ele aldığımı  insan akları 
meselesidir

ba da insanlar bu konuda 
l  endişelidir  imdi şunu 

unutmayın ki benim insan akları 
konusunda inlilerle de derin kir 

ayrılıklarım var  u yıl ietnam a 
gideceğim  nlarla da derin kir 
ayrılıklarım var  iliyorsunu , 

urma yı ilk iyaret ettiğimi de 
insanlar oktandır devam eden 
insan akları i lallerinden dolayı 
oraya gidili  gidilmemesi gerektiğini 
sorgulamışlardı

e benim yaklaşımım şu oldu  
d r st e, net e d ş ncelerimi in 
ne olduğunu s ylemek ve aynı 
amanda i bir lkeyi değişime 
orlayamayacağımı  konusunda 

a ık davranmak  ylece ortaya 
ıkacak sonu ,  yıl boyunca 
i bir şey getirmemiş olan aynı ri id 

anlaşma lıktan da a iyi bir strate i 
olacaktır

unun sonu ta nereye 
varacağını ta min edebiliyorum 

ndrea, insanlara g veniyorum  
ence si  buradaki balılarla 

karşılaşsanı , balılar 
merikalılarla karşılaşsalar, 

tanışsalar, konuşsalar, etkileşime 
girseler, birlikte iş ya salar, okula 
gitseler ve birbirlerinden bir şeyler 
ğrenseler insanın insan olduğunu 
ark ederler  e bu bağlamda, ben 

bu değişimin ger ekleşeceğine 
inanıyorum ” ( a gy)

Özetçe ne demiş oluyor Obama
50 yıl katı bir bloka  uyguladık 

bir sonuç alamadık. Bunu düşünüp 

değerlendirip yeni bir tutum belirlemek 
gerekiyor. Daha doğrusu, tutum 
değiştirmek gerekiyor. Biz girdiğimiz 
bu yeni yolda sonuç alacağımıza ve 
Küba’daki sosyalist sistemi yıkıp 
Küba’yı dize getireceğimize inanıyoruz, 
diyor. Küba’yı alabileceklerimiz 
konusunda son sınırına kadar zorladık 
ve pek çok şey aldık. Sınırları da iyi 
bilmek gerek. Fazla zorlasaydık ters 
tepebilirdi. İşi zamana yayıp uzun 
vadede sonuca gitmek gerekir. Biz 
bunu yaptık ve doğru yaptık.

Ne yazık ki bu a an gazetecinin 
saldırısına Raul’dan bir yanıt gelmiyor.

Obama, Küba ile bundan böyle 
öğrenci değişimleri de yapılacaktır, 
diyor. Bir bölüm Kübalı öğrenci 
Amerikan okullarında burslu 
olarak okuyabilecektir, Amerikalı 
öğrenciler de Küba okullarında 
okuyabileceklerdir, diyor.

ğitim alanındaki değişimlerle 
devam ediyoru  ba merika 

o luluğunun c mert desteği 
sayesinde, merika irişimindeki 

 bin g n ll , niversite 
ğrencilerinin yurtdışında eğitim 

g rmesi i in yeni ırsatlar sunacak  
a a a la merikalı ba 

okullarında, da a a la balı 
merika okullarında okuyacak

evamında, eğitim alanında 
ibeler ve burslar ba ğrencileri 

i in m mk n ale gelecek  e ba 
k metiyle işbirliği alinde, balı 

ğretmenler i in em ba da em 
de online olarak ngili ce eğitimleri 
sağlayacağı ” ( a gy)

S o s yalis t  s is t emi kert e kert e 
ç ökert mek is t iyo rlar

Görüldüğü gibi işi öğrencilerle 
bırakmıyor. Kübalı öğretmenleri 
de emperyalist kültürle doktrine 
edebilmek için onlara İngilizce 
öğretilecektir, diyor.

Bir de daha yukarıda Amerikan 
şirketleri Küba’da internet altyapısı 
kurma çalışmaları yapacaktır, demişti. 
Burada da amaçları medya yoluyla 
Küba Halkını Amerikano lleştirmektir. 
Yoksa emperyalistler babası hayrına 
internet altyapı hizmeti vermiyor 
Küba’ya. Onların her davranışı 
sistematiktir ve bir amaca odaklıdır. 
Burada da amaç Küba’daki sosyalist 
sistemi kerte kerte aşındırıp çürütüp 
çökertmek ve yok etmektir. İşte bu 
amaçla tüm yönlerden, yani ekonomik, 
siyasi, kültürel yönlerden saldırı 
yapıyorlar. Çoklu darbeler indirerek 
sistemi hırpalamak istiyorlar hızla.

Bu hazin görüşmelerin ve 
anlaşmaların içeriği ile daha fazla 
uğraşmayalım isterseniz. aten ele 
aldıklarımız, felaketin boyutlarının ne 
denli ürkütücü olduğunu gözler önüne 
sermiştir sanırız.

Her zaman uzun konuşmayı 
yeğleyen Castro, bu kez neden sözü 
kısa kesti ve uzun konuşma Obama’ya 
düştü dersiniz

Şundan:
Castro aslında yaptığının 

devrimciliğe yakışmadığını ve kitlelerde 
olumsuz bir tepki oluşturabileceğini 
hissediyor. Bu sebeple de işi 
geçiştirmek istiyor. Önemsizleştirmek 
istiyor. Sadece ekonomik bloka ın 
kaldırılmasına yönelik anlaşmalar 
yaptık, demeye getiriyor. O bakımdan 
fazla konuşamıyor.

İşin içyüzünü deşifre etmek 
Obama’ya düşüyor. Obama da bunu 
bilinçli yapıyor. Hem Amerikan 
Parababalarına Küba’dan neler 
aldıklarını bir övünç vesilesi yaparak 
anlatmak istiyor, hem de Küba Halkını 
bundan sonra olacaklara hazırlamak, 
ortamı uygunlaştırmak, karşıdevrimin 
adım adım ilerlemesine ve sosyalist 
sistemin dirhem dirhem çürütülmesine 
alışmalarını ve bunu yadırgamamalarını 
sağlamak istiyor. O yüzden yapılan 
bütün gerici, karşıdevrimci yönü 
ağır basan anlaşmaları tek tek deşifre 
ediyor.

Şu anki kadro ve kitle gücümüzle, 
bundan kaynaklanan etkinliğimizle 
Kübalı yoldaşları bu ölüm 
yolculuğundan sakındırmak için ne 
yapabiliriz daha başka yoldaşlar ..

Kardeşane, en içten devrimci duygu 
ve düşüncelerle Kübalı yoldaşlarımızı 
uyarmak istiyoruz. Başkası şu an ne 
yazık ki elimizden gelmiyor.

Bizler küçükbur uva sosyalistleri 
gibi yoldaşlarımız gücenmesin diye 
yanlışı hatta tutulan felaket yolunu 
görmezlikten, bilmezlikten gelemezdik. 
Umarız ve dileriz yoldaşlarımız bu 
sebepten bize alınmazlar... 2 .0 .2016

N u ru llah  Anku t
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Başkanı

Kardeş Obama
İspanya kralları bize, parmak izleri top-

rak genelgesi destelerinin üzerinde olan 
istilacılar, efendiler getirdiler. Bu genelge-
lerle maden avcıları, nehir kumlarının için-
de altın aramak gibi sömürünün aşağılayıcı 
ve utanç verici biçimiyle görevlendirildi-
ler. Bunun izleri ülkenin birçok bölgesinde 
havadan görülebilir.

Bugün turizm büyük oranda bizim 
manzaralarımızın hazzını yaşamaktan 
ve denizlerimizin eşsiz zerafetinin tadını 
çıkarmaktan ibarettir ve her zaman bü-
yük yabancı şirketlerin özel sermayesiyle 
paylaşılmıştır. Eğer bunlardan elde edilen 
kârlar milyar dolarları bulmasa bu şirket-
ler tarafından hiçbir şekilde dikkate değer 
bulunmazlar. 

Konuyla ilgili konuşmam gerektiğini 
düşündüğüm için, özellikle gençler için 
vurgulamam gerekir ki çok az kişi insanlık 
tarihinin bu eşsiz momentinde böylesine 
bir durumun öneminin farkındadır. ama-
nın kaybolduğunu söylemeyeceğim ama 
şunu tereddütsüzce söyleyebilirim ki ne siz 
ne de biz, bize meydan okuyan realitelere 
karşı göğüs germek zorunda olduğumuz 
gerçekliği konusunda yeterince bilgilen-
dirilmiyoruz, bilinçlendirilmiyoruz. İlk 
dikkate almamız gereken şey yaşamımızın 
bir saniyelik bir tarihsel kesitten başka bir 
şey olmadığı ve bunun da bir kısmının, her 
insanın gereksinimlerine adanması gerek-
tiğidir. Bu durumun bir özelliği de hayatı 
olduğundan daha değerli görme eğilimidir. 
Fakat en yüce rüyalara dalan sayısız insan 
da vardır.

Yine de, hiçbir insan tek başına tama-
men iyi ya da tamamen kötü değildir. Kü-
ba’nın, ose Marti örneğine sahip olma 

ayrıcalığına rağmen hiçbirimiz devrimci 
bir toplumda üstlenmek zorunda olduğu-
muz rol için tasarlanmıyoruz. Ben bile ose 
Marti’nin, Dos Rios’ta “zamanım geldi” 
deyip siperde katı bir ateş düzeni içinde 
tahkim edilmiş İspanyol güçlerine yükle-
nerek ölmesi gerekir miydi, diye kendime 
soruyorum. O, ABD’ye dönmek istemedi 
ve onu döndürecek hiç kimse yoktu. Birile-
ri onun günlüğünden birkaç sayfa kopardı. 
Şüphesiz biçimde ahlaksız bir a an işi olan 
bu alçakça sorumluluğu kim üstlenebilir  

iderler arasındaki farklılıklar iyi bilini-
yordu ancak bu asla itaatsizlik anlamına 
gelmiyordu. Yüce siyahî lider Antonio 
Maceo “Küba’ya el koymaya kim kalkı-
şırsa kalkışsın eğer savaşta mahvolmazsa 
Küba’nın kanla sulanmış toprağının sadece 
tozunu alır”, demiştir. M imo G mez de 
aynı şekilde tarihimizin en disiplinli ve ih-
tiyatlı askeri önderi olarak kabul edilir. 

Bir diğer açıdan bakıldığında, kendisini 
Küba’ya getiren bottan uzak mesafedeki 
aynı tek yıldızlı bayrağı görüp “O, benim 
hiçbir zaman satılık olmayan bayrağım” 
dedikten sonra hayatım boyunca duydu-
ğum en güzel sözlerle devam ederek “bay-
rağım parçalansa bile bir gün yine benim 
bayrağım olacak... silahını doğrultmuş olan 
ölülerimiz onu savunmaya devam edecek” 
diyen Bonifacio Byrne’nin öfkesine na-
sıl hayranlık duymayız  Sadece birkaç on 
metre uzaklıkta karşıdevrimcilerin, ellerin-
deki ABD yapımı bazukaları ve makineli 
tüfekleri bizim bulunduğumuz alana doğ-
rulttuğu gece Camilo Cienfuegos’un söyle-
diği öfkeli sözleri unutamam. 

Kendisinin de açıkladığı gibi Obama 
1 61’in Ağustosunda doğdu. O zamanın 
üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti.

Fakat, şöhretli konuğumuzun bugün 
nasıl düşündüğünü görelim: 

 “Buraya soğuk savaşın Amerika’daki 
son kalıntılarını gömmek için geldim. Bu-
raya Küba Halkına dostluk eli uzatmak için 
geldim.”, dedi ve bizi çoğumuz için tama-
men yeni olan bir kavram yağmuruna tuttu.  

 “Hem siz hem biz Avrupalılar tarafın-
dan sömürgeleştirilmiş yeni bir dünyada 
yaşıyoruz.”, dedi ve devam etti  “Küba da 
ABD gibi kısmen Afrika’dan buraya ge-
tirilmiş olan köleler tarafından kuruldu. 
Amerika gibi Küba Halkı da kendi mirası-
nın izini hem kölelere hem de köle sahiple-
rine götürebilir.”

Obama’nın kafasında yerli halk diye bir 
şey hiç bulunmamaktadır. Ya da Bay Ba-
rack Obama daha on yaşında bile değilken 
Devrimin, yerli halka yönelik uygulanan 
ırk ayrımcılığını tamamen ortadan kaldır-
dığını, çalışan ya da emekli maaşlarının 
tüm Kübalılar için hükme bağlandığını 
söylememektedir. Siyahî vatandaşları din-
lenme-eğlence mekânlarından uzaklaştır-
mak için çam yarması gibi adamlar görev-
lendirme şeklindeki aşağılık ırkçı bur uva 
geleneği Küba Devrimi tarafından ortadan 
kaldırılmıştır. Küba Devrimi, 1 milyardan 
fazla insanın yaşadığı bir kıtada nükleer 
silahların varlığına son vererek Angola’yı 
özgürleştirmiş olan apartheid karşıtı mü-
cadele açısından da tarihe geçmiştir. Daya-
nışmamızın tek amacı bu değildi, bundan 
da ziyade  amacımız Angola, Mozambik, 
Guinea Bissau ve Portekiz’in faşist sömürü 
tahakkümü altındaki diğer ülkelerin halkla-
rına yardım etmekti. 

1 61’de, Devrimin zaferinden sadece 
bir yıl üç ay sonra ağır silahlarla ve piya-
delerle donanmış, uçaklarla desteklenen, 
ABD savaş gemisi ve uçak şirketleri ta-
rafından eğitilmiş, onların eşlik ettiği bir 
paralı asker gücü ülkemize aniden saldırdı. 
Hiçbir şey yüzlerce insanımızın ölmesine 
ve yaralanmasına yol açan bu kahpe saldı-
rıyı haklı gösteremez. Yanki taraftarı saldırı 
birliğine gelince  tek bir malzemenin dahi 
tahliye edilebildiğini gösteren bir kanıt bu-
lunmamaktadır. Yanki savaş uçakları Bir-
leşmiş Milletler önünde Küba Başkaldırısı-
nın malzemeleri olarak sunulmuştur. 

Bu ülkenin askeri deneyimi ve gücü çok 
iyi bilinmektedir. Afrika’da aynı şekilde, 
Devrimci Küba’nın kolayca mücadelenin 
dışına itilebileceğine inandılar. Güney Af-

rika’nın motorize birlikleri tarafından Gü-
ney Angola’da gerçekleştirilen işgal uan-
da’ya, ülkenin doğu bölgesindeki başkente 
kadar yaklaştı. Orada, en az 15 yıl süren bir 
mücadele başladı. Obama’nın Havana’da-
ki Gran Teatro de a Habana Alicia Alon-
so’daki konuşmasına cevap vermek gibi 
önemli bir görevim olmasaydı bu konuyu 
da dile getirmeyecektim. 

Daha fazla detay verme niyetinde de-
ğilim, sadece orada, insanlığın özgürlüğü 
için yürütülen savaşta onurlu bir sayfanın 
açıldığını vurguluyorum. Yine de Oba-
ma’nın davranışının doğru olmasını umar-
dım. Onun gösterişsiz ori ini ve doğal ze-
kası belliydi. Mandela ömür boyu hapse 
mahkum edildi ve insan onuru için yürütü-
len mücadelede devleşti. Bir gün, Mande-
la’nın hayatından bir kesitin anlatıldığı bir 
kitap geçti elime. Ve sürpriz... Önsöz Oba-
ma tarafından yazılmıştı. Sayfaları hızlıca 
çevirdim. Mandela’nın olguları not ettiği el 
yazısının küçüklüğü inanılmazdı. Böyle bir 
insan tanınmaya değerdi.

Güney Afrika’daki hikâyeyle ilgili bir 
başka deneyimi de vurgulamam gerekiyor. 
Güney Afrikalıların nükleer silahları nasıl 
edindiği ile ilgili daha fazla şey öğrenmek 
istiyordum. Sadece 10 ya da 12’den fazla 
bomba olmadığına dair kesin bilgiye sa-
hiptim. Araştırmacı profesör, “Çatışma 
Misyonu: Havana, ashington ve Afrika, 
1 5 -1 76” isimli mükemmel metnin ya-
zarı Piero Glei eses güvenilir bir kaynaktı. 
Biliyordum ki neler oldup bittiğiyle ilgili 
en güvenilir kaynak oydu ve bunu ona da 
söyledim. Bana, yazıdaki şeylerden daha 
fazlasını konuşmayacağını, yazıda çok iyi 
arkadaşı olan, Angola’daki Küba Büyükel-
çisi ve partneri orge Ris uet yoldaşın soru-
larını cevaplandırdığını söyledi. Ris uet’yi 
buldum  bir görevi bitirmiş birkaç hafta 
sürecek yeni önemli görevler üstleniyordu. 
Bu görevler Piero’nun tam ülkemizi ziyaret 
ettiği zamana denk gelmişti ve onu Ris u-
et’nin son yıllarını yaşadığını ve sağlığı-
nın çok iyi olmadığı konusunda uyardım. 
Birkaç gün sonra korktuğum başıma geldi. 

Ris uet’in durumu gittikçe kötüleşti ve 
hayatını kaybetti. Piero geldiğinde verilen 
sözlerden başka yapacak bir şey yoktu fa-
kat ben ırkçı Güney Afrika’nın Reagan’dan 
ve İsrail’den aldığı silahlar ve yardımlara 
ilişkin bilgiye ulaşmıştım. 

Obama’nın bu hikâye hakkında şimdi 
ne söylemesi gerektiğini bilmiyorum. Hiç-
bir şey bilmeme ihtimali çok düşük olması-
na rağmen onun neyi bilip bilmediği konu-
sunda bir krim yok. Benim ona mütevazı 
önerim düşünsün ve şimdi Küba politikala-
rı üzerine teoriler geliştirmeye girişmesin. 

Önemli bir konu var:
Obama, içinde en şirin sözleri kullan-

dığı bir konuşma yaptı: “Şimdi geçmişi 
unutma, geçmişi geride bırakma zamanı. 
Birlikte geleceğe, umudun geleceğine ba-
kalım. Ve bu kolay olmayacak, zorluklar 
karşımıza çıkacak ve biz bu zorlukları za-
mana bırakmalıyız  fakat benim bu ziyare-
tim dost olarak, aile olarak, komşu olarak 
birlikte yapabileceklerimize ilişkin beni 
daha da umutlandırdı.”

Sanırım Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı’ndan bu sözleri dinlerken hepi-
miz kalp krizi geçirme tehlikesi yaşadık. 
Neredeyse 60 yıllık acımasız bir abluka-
dan sonra, Küba gemilerine ve limanlarına 
yapılan paralı asker saldırılarında hayatını 
kaybedenler ne olacak  İçi yolcu dolu olan 
uçağın havada patlatılması ne olacak  Pa-
ralı asker işgalleri, sayısız şiddet ve baskı 
eylemleri ne olacak

Bu onurlu ve fedakâr ülkenin halkının  
eğitim, bilim ve kültürdeki gelişmeyle bir-
likte elde ettiği şere nden, haklarından ve 
ruhsal zenginliğinden vazgeçeceği gibi bir 
ilüzyona kimse kapılmasın.

Ayrıca  gıda ve madde zenginliklerini 
halkımızın çabaları ve zekâsıyla üretebi-
leceğimiz konusunda uyarıyorum. İmpara-
torluğun bize hiçbir hediye vermesine ih-
tiyacımız yok. Çabalarımız hukuka uygun 
ve barışçıl olacaktır, çünkü bu bizim bu 
gezegende yaşayan tüm insanlar arasındaki 
barış ve kardeşliğe duyduğumuz sadakati-
mizdir.q

idel’in de Küba’da başlatılan bayır aşağı gidiş sürecini 
biz gerçek devrimcileri derinden üzen ıskalayışı

Fidel’in, ömrümde ilk kez beğenmediğim ve benimsemediğim bir yazısıyla kar-
şılaştım. Ne acıdır ki Fidel de Emperyalist Haydut Obama çakalının ve Rolling 
Stones adlı, emperyalist kültürün, çürümüş, insani değerlerden yoksun, rezil kül-

türün yayıcısı olan grubun,  Küba toprağını kirletmesinin siyasi içeriğini ve kapsamını 
kavrayamamış görünmektedir.

Israrla ve altını çizerek bir anlamda çığlık çığlığa feryat ederek söylediğimiz gibi 
Küba, bu son “Amerikan açılımı”yla birlikte bir ölüm yolculuğuna çıkarılmıştır. Eğer 
bu gidişten dönülmezse varılacak nokta Sovyetler Birliği’nin ve Avrupa sosyalist ül-
kelerinin, Çin’in bugün gelmiş oldukları utanç verici durumdan asla başka bir yer ol-
mayacaktır. 

Fidel’in büyük bir düş kırıklığı yaratan makalesini aynen yayınlamalarını rica ettim 
yoldaşlarımdan. 2 .0 .2016

N u ru llah  Anku t
HKP Genel Başkanı
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Genel Başkan’ımız AKP’giller’in halk-
lara, insanlığa ve Kur’an’a ihanet ettikleri-
ni belirterek mahkemedeki sözlerini i -
ler i imi de taşıdığımı  ve eylemlerimi e 
y n veren insan, ayvan ve doğa sevgi -
siyle dolu er ek evrimciler olarak 

alklar ve tari  ne dinde oktan beraat 
ettik  ncak bi leri şikayet eden ve ikti-
dar g c n  kullanarak adalet mekani -
masını b t n yle yok eden, milyonlarca 
masumun kanına girmiş olan gil-
ler i ne tari  ne de alklar asla a et-
meyecektir  nutulmamalıdır ki alkın 

daletinin temyi i yoktur  alkı , ak -
lıyı , eneceği ”, şeklinde tamamladı.

Karar için verilen 10 dakikalık aranın 
ardından Genel Başkan’ımız ve hukukçu 
yoldaşlarımız karar için salona alındı. Ge-
nel Başkan’ımız Nurullah Ankut hakkında 
bir hukuk faciasına imza atıldı. Mahkeme 
ne yazık ki nkara da ger ek kimler 
var” dedirtecek bir karar almaya cesaret 
edemedi. Genel Başkan’ımız Nurullah A n -

kut hakkında 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası-
na hükmetti. Mahkeme, cezanın ertelenme-
sine karar verdi.

Bugünkü duruşmaya YARSAV Ku-
rucu Genel Başkanı Ömer Faruk Emina-
ğaoğlu da katılarak Genel Başkan’ımızın 
savunmasına destek verdi. Eminağaoğlu 
yaptığı savunmada müvekkilinin bir 
siyasi partinin genel başkanı olduğunu, bu 
sıfatıyla kamuoyuna görüşlerini açıklamak 
için geniş bir alana sahip olduğunu ifade 
ederek ortada suç unsuru bulunmadığı 
gerekçesiyle müvekkilinin beraatını talep 
etti.

HKP’li avukatlar duruşma sonrası yap-
tıkları açıklamada bu yargı garabetine kar-
şı mücadelenin sona ermediğini, bundan 
sonra da Yargıtay aşamasında HKP’nin 
savaş suçlularını teşhir etmeye devam ede-
ceklerini dile getirdiler.

Duruşma sonrası Adliye önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Genel 
Başkan’ımızın yaptığı basın açıklamasını 
aynen yayımlıyoruz:

evgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,
Bir CIA, Pentagon pro esi olan 12 Ey-

lül diktatörlüğünün faşist mahkemeleri bizi 
1 6. Madde’den ölümle yargılamışlardı. 
Ama bugün onları herkes yurtiçinde ve 
yurtdışında ihanetle anmaktadır.

Yine bir ABD pro esi olan AKP’gil-
ler’in büyük ve küçük reisleri bugün yine 
bizi kendilerine hakaret ettiğimiz gerekçe-
siyle kukla mahkemelerinde yargılatmaya 
kalktılar. Ama geçen açıklamamızda da 
söylediğimiz gibi onlar bizi cezalandırabi-
lirler, hapis ettirebilirler, işkenceye uğrata-
bilirler, öldürebilirler ama asla yargılaya-
mazlar.

Çünkü biz tarihin biricik haklı ve 
meşru davasını yürütüyoruz. Onun 
savunucularıyız. Bugün onların mahkemesi 
bize 1 yıl 2 ay 22 gün ceza verdi. O yargı-
cın karşısında da söyledik. Kararını açık-
ladıktan sonra “bu bizim için şeref madal-
yasıdır”, dedik. “İnsanlık onurunun, insan-
lığımızın hakkını verdiğimizin belgesidir”, 
dedik. “Bu bizim yoldaşlarımıza, torunla-
rımıza, manevi evlatlarımıza bırakabilece-

ğimiz büyük ve şerefli bir mirastır”, dedik.
Gerçekten de öyledir. Hz. Muhammed 

derki  er angi bir beldede alimler 
b t n şiddetiyle ul mlerini s rd r r-
ken bir tek kişi kalkı  da onların karşı-
sında aykırma sa, ey alim deme se o 
kavimden umut kesilmiştir ” der. Biz işte 
bunları dedik.

En son savunmamızın son cümlelerinde 
de dedik:

“Ey zalimler eninde sonunda siz bu 
mahkemelerde, bu duruşma salonların-
da, ülkemiz halklarına ve kardeş Ortado-
ğu halklarına ettiğiniz zulümden dolayı, 
AB-D Emperyalistlerine, dünyanın baş 
haydut devletine ettiğiniz ortaklıktan do-
layı, taşeronluktan dolayı eninde sonunda 
yargılanacaksınız. Halkların gönlünde ve 
vicdanında sizler çoktan mahk m oldunuz. 
Sizin kaçışınız, kurtuluşunuz yok. Eninde 
sonunda bu gerçekleşecek.”

Onları buralarda yargılayacağız yoldaş-
lar.

alkı  aklıyı  eneceği
Basın açıklamasında HKP Genel Baş-

kanı Nurullah Ankut’un ardından söz alan 
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ise şunları 
söyledi:

eğerli basın emek ileri
Bir Anayasa Mahkemesi kararının var-

lığı bile bugün Anayasa’ya bağlı olması 
gereken iktidar tarafından kendisine saldırı 
olarak görülebilmektedir. Nasıl bir Türki-
ye’de yaşadığımızın fotoğrafı yönünden bu 
tablo son derece önemlidir.

Bu nedenle iç hukukta hiç kimse hak ve 
özgürlüğüne kavuşamamakta, bu anlamda 
uluslararası yargı merciine yapılan, üstelik 
kayda alınan başvuruyu iç hukukta denetim 
tanımayan bir iktidar, kendisine saldırı ola-
rak görmektedir.

Ortaya çıkan karar müvekkilimizin 
haklılığını tespit ve tescil eden bir karar-
dır. Yaşananın bir faşizmin olduğunu tespit 
ve tescil edilen bir karardır. Burada ortaya 
adaletin çıkmasını beklerken yargı kendisi-
ni mahk m etmiştir. Türkiye’de, Ankara’da 
hâkimlerin var olduğu, hukukun yaşandığı 
günleri bu mücadele ile tekrar kazanacağız. 
Saygılarımla... 01.0 .2016

v  ait ıran oldaş  Yoldaşlar, yar-
gılama maratonunun ilk etabı bitti, bundan 
sonrası Yargıtay aşaması. Bütün eylemleri-
mizden sonra yaptığımız gibi bir genel de-
ğerlendirme yapacağız. Önce sözü Genel 
Başkan’ımıza vereceğiz, ondan sonra ko-
nuklarımızdan, arkadaşlarımızdan söz al-
mak isteyen olursa onlara da söz vereceğiz.

urulla  nkut oldaş
evgi ve aygıdeğer oldaşlar,

Geçen konuşmamızda da belirttiğimiz 
gibi ülkemizin, halklarımızın ve Ortadoğu 
kardeş halklarımızın içinde bulunduğu du-
rumu gözönüne alınca bizim yargılanma-
mızın, bize ceza vermelerinin hiçbir önem 
taşımadığı apaçık ortada.

Maalesef Ortadoğu ve ülkemiz ölüm 
tarlalarına dönüşmüş durumda. Sabah ha-
berlerini izledik, 12 günde  şehit verildi 
deniyor Doğu’da, Güneydoğu’da, arkadaş-
lar. Tabiî bu arada hayatını kaybeden Kürt 
gençlerin sayısı da bunun birkaç katı, belki 
on katı.

Bu süreç nereye gidiyor, yani Türkiye 
nereye götürülüyor

İşte Suriyeleştirildi, parçalanmaya gidi-
yor ne yazık ki ülkemiz. Ve öyle görülüyor 
ki, bunu engellemeye bizim de gücümüz 
yetmeyecek ve ABD, BOP çerçevesinde 
Türkiye’yi parçalayacak. İşte Irak’ı, Su-
riye’yi, ibya’yı parçaladığı gibi, Yugos-
lavya’yı parçaladığı gibi bu haydut, insan 
soyunun başdüşmanı, Türkiye’yi de parça-
layacak.

Karayılan’ın Kandil’den, aşağı yukarı 
bir hafta önce, bir açıklaması oldu: a 
masaya oturursunu  ya da rtler ay -
rılacak ”

Yani bunu genel çerçeve içinde değer-
lendirdiğimiz zaman, biz ayrılacağız  ya 
masada usturuplu şekilde bunu hallederiz 
ya da biz başımızın çaresine Amerika’yla 
birlikte, yeni mütte kleri olan Rusya’yla 
birlikte bakarız mesa ı veriyordu ki öyle de 
gidiyorlar.

Ve halklarımızı birbirine bağlayan gö-
nül bağları, her gün bu toprağa düşen can-
larla birlikte birer, beşer, onar koparılıp 
götürülüp gidiyor ve bir ayrışma süreci 
giderek hız kazanıyor yani aradaki çatlak 
gittikçe büyüyor ve süreç boyutlanarak 
ilerliyor ne yazık ki.

Türk ve Kürt Halkları olarak 
eninde sonunda

yine kardeşleşeceğiz
Fakat hep söylediğimiz gibi, biz ma-

ratoncuyuz, arkadaşlar. Bizim hesabımız 
Tarihe bakarak yapılır ve sonunda Tarih 
bizi mutlaka haklı çıkaracak. Yani mutla-
ka olumlu yönde gelişme gösterecek Tarih. 
Genel boyutuyla baktığımız zaman, böyle 
geriye gidişler, Ortaçağlarda, bur uva top-
lumunda, emperyalizm döneminde çok 
görülmüştür insanlığın geriye gittiği ama 
genel doğrultu hep ileriye doğrudur.

Yani bu diktatörlükler yıkılacak, 
AKP’giller yıkılacak, dünyanın başhaydut 
devleti ABD Emperyalistleri yıkılacak ve 
biz de 1  yılında Önderimiz Kıvılcım-
lı’nın Elazığ zindanında ortaya koyduğu 
çözümlemeyi bugünün şartlarındaki for-
mülasyonuyla eninde sonunda hayata ge-

çireceğiz. Yani iki milliyetten oluşan hal-
kımızı, Türk ve Kürt milliyetinden oluşan 
halkımızı eninde sonunda yine kardeşleşti-
receğiz. Bin yıldır nasıl bir arada kardeş-
çe yaşamışsak, iç içe geçmişsek, yine onu 
sağlayacağız, yoldaşlar.

Bunun yolu ne
İki milliyetin yani iki milletin gerçek 

anlamda eşit, özgür ve kardeşliğe dayanan 
bir çerçevede yan yana gelmesi ve birlik 
oluşturulması. Bunu da önderimiz koy-
muş biz de formüle ettik. Edirne’den Çin 
sınırına kadar rt rk alk Cum u-
riyeti’ni, osyalist Cum uriyeti mutlaka 
kuracağız, bunun önünde hiçbir şey dura-
maz. Ve bu öyle bir güç oluşturacak ki, eski 
Sovyetler Birliği bunun yanında daha zayıf 
kalacak. Çünkü o doğal coğrafyaya dayan-
mıyordu Mustafa Kemal’in dediği gibi. Bir 
anlamda zora dayanıyordu. Stalin’in mil-
liyet meselesindeki şoven tutumuna daya-
nıyordu. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 
yani Türkistan o zamanki adıyla, gönüllü 
olarak Sovyetler içinde yer almamıştı. 
Stalin’in zorlaması ve Kızıl Ordu’nun o 
bölgeleri zoraki olarak işgal etmesiyle o 

birlik içinde yer almışlardı ve bu doğal bir 
coğrafya değildi. Ama bizim kuracağımız 
birlik, doğal coğrafyaya dayanacak.

Türklerle Kürtler bin yıldır birlikteler 
hep söylediğimiz gibi. Malazgirt’te de bu 
ülkenin kapısını birlikte açtılar. 60 bin kişi-
lik Alpaslan Ordusu’nun 10 bin kişisi Kürt 
savaşçılardan oluşuyordu. Ondan sonra 
hep beraber yan yana oldular bugüne ka-
dar. Tarih boyunca yine beraber olacaklar.

Diğer Müslüman halklar Osmanlı’yı 
tek tek terk etti Birinci Emperyalist Pay-
laşım Savaşı’nda biliyorsunuz ve Osman-
lı’nın en güvendiği Arap Halkları sırtından 
vurmakla kalmadı, terk ettiler. En ağır iha-
neti yaptılar yani emperyalistlerle yan yana 
oldular. Yani çöllerde İngiliz Emperyaliz-
mine karşı, Fransız, İtalyan Emperyalistle-
rine karşı savaşan Osmanlı Ordusu’nu bile 
geceleri baskınlar yaparak arkadan vurdu-
lar ve çengel denilen eğri Arap bıçağıyla 
Mehmetçiklerin boğazlarını keserek bugün 
IŞİD’in yaptığı gibi katlettiler.

Ama Kürtler asla bu ihaneti yapmadı. 
Hem İngiliz Emperyalizminin bütün zor-
lamalarına rağmen, İngiliz a anı Yüzbaşı 
Noel’in Kürt illerinde yaptığı bütün çalış-
malarına rağmen, tek, iki küçük aşiret dü-
zeyinden başka hiç kimseyi elde edemedi 

İngiliz Emperyalizmi ve diğer onların müt-
te ki emperyalistler.  Ve Kürtler yan yana 
Kurtuluş Savaşı’mızda da, Antiemperyalist 
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda da bizimle 
birlikte savaştılar. Bu ülkeyi birlikte ba-
ğımsızlığına kavuşturduk, emperyalistleri 
birlikte kovduk. En sonunda yine biz ka-
zanacağız ama ne yazık ki acılar çekilecek. 
Yani on binler, belki de yüz binler hayatını 
kaybedecek bu süreçte.

Emperyalistler için insan canının, insan 
kanının hiçbir önemi yok. Onlar için, on-
ların gözünde, onların nezdinde bizim gibi 
mazlum ülkelerin halkları itlaf edilmesi 
gereken haşereler gibi görülür. Onların de-
mokratlığı da, hukuku tanımaları da, insan 
haklarını savunuyor görülmeleri de büyük 
bir kandırmacadan ibaret. Hiçbir içtenliği 
yok. Adamlar sahte kanıtlarla gelip Irak’ı 
işgal ediyorlar, milyonlarca insan katledi-
yorlar, sonunda iddiaları boş çıkıyor. Hiç-
bir kitle imha silahı bulunmuyor.

Ne dedi başkanları, arkadaşlar, CIA 
başkanları, Genelkurmay başkanları

Evet, kitle imha savaşı yokmuş ama 
olsun, Saddam diktatördü, onun diktatörlü-

ğünü yıktık.
Yani hiçbir utanma yok, suçluluk duy-

gusuna kapılma yok. İyi de milyonlarca 
insanı öldürdünüz… Yok, onun sorumlulu-
ğunu duymaları yok.

İşte Yugoslavya’da, hep söylemişizdir 
size, ugoslavya ışişleri akanıydı o 
zamanlar  merika nın bi i y netmesi-
ne i in vermeyeceği ” dedi. Ama yenil-
di. Çünkü onların askeri gücü karşısında 
duramadı Yugoslavya ve birlikte yüzlerce 
yıldır kardeşçe yaşayan halklar birbirine 
düşürüldü. En canlı kanıtı, daha önce de 
söyledim, eski Fenerbahçe Başkanı li 

en. Kardeşçe yaşıyorduk, diyor, biz. Sırp-
lar, Hırvatlar, Arnavutlar, Türkler aramızda 
hiçbir sorun yoktu, diyor. Birlikte okullara 
gidiyorduk, mahallelerde, sokaklarda yan 
yana oyunlar oynuyorduk, diyor, çocuklu-
ğumuzda. Onların Hristiyan olması, bizim 
Müslüman olmamız hiçbir sorun teşkil et-
miyordu, diyor. Ama ne zaman ki NATO 
geldi, Amerika geldi… Almanya başlattı 
(ilk başlatan tabiî Avrupa Emperyalistleri-
nin temsilcisi olarak Almanya’ydı oradaki 
iç karışıklıkları) ve onun sonucunda birbi-
rimize düştük. Bugün artık hepimiz birbi-
rimizi düşman gözüyle görüyoruz, diyor. 
Yani bu, Yugoslavya’nın, onun sosyalist 

sisteminin bir sonucu değil, diyor. Tersine 
o günlerde iyiydik, kardeştik ve Yugoslav-
ya’nın parçalanmasında en büyük zararı 
biz Türkler gördük, diyor. Ve kökeni oralı 
olan bir Parababası söylüyor bunu. Türki-
ye’nin en önde gelen üç futbol kulübünden 
birinin başkanı söylüyor. En büyük zararı 
biz gördük, Türkler gördü, diyor. Çünkü 
Türklere hepsi düşman, şu anda diyor. Yani 
Arnavut’u da, Hırvat’ı da, Sırp’ı da Türkle-
re düşman, diyor.

Niye
Çünkü siz gidip NATO’yla birlikte 

uçaklarınızla bu ülkenin, Yugoslavya’nın 
topraklarını bombaladınız o halklar öldü.

Şu anda da ne yazık ki Arap Halkları 
da bize düşman oldu bu iktidar döneminde 
özellikle. ibya’da yüz bini geçti hayatı-
nı kaybeden Müslüman insan sayısı. Yine 
Suriye’de yarım milyona geliyor. Irak’ta 
milyonları geçti, toplam on milyon masum 
insan hayatını kaybetti. Ve bu Arap Halkla-
rı da bize, Türkiye’ye düşman.

Ama ne yazık ki bu olumsuz tablonun 
bir parça olumlu tarafı, Beşşar Esad Yö-
netiminin sağduyulu davranmasıdır. Türk 
Halkını asla düşman görmüyoruz, Türk 
Halkını dost görüyoruz. Bizim düşmanımız 
Tayyip Erdoğan iktidarıdır. Bize düşmanlık 
eden odur. Bize gerçekten de Türk Halkı 
çok dostane davrandı.

İşte Suriye olayları ilk başladığı gün ve 
sanıyorum iddialı olmaz Sait Yoldaş, Suri-
ye Büyükelçiliğini ilk ziyaret eden bizim 
ekibimizdi. Partimizin yöneticileriydi.

v  ait ıran oldaş  Gitmeden önce 
de Hoca’m. En son görüşen biziz. Yani bi-
zimle vedalaşıp ondan sonra gitti.

urulla  nkut oldaş  Büyükelçiy-
le, Büyükelçiliğin önünde birlikte açıklama 
yaptık. Sait Yoldaş, Metin Yoldaş, Adnan 
Yoldaş, değil mi

 v  ait ıran oldaş  Evet.
urulla  nkut oldaş  Gitmeden 

önce de beraber görüştük. Sonraki süreç-
te de ilişkilerimiz devam etti. Ali Başkan, 

akliyat ş enel aşkanı Yoldaş’ımız, 
nya endikalar ederasyonu  

luslararası aşımacılık ş ileri endi-
kası nternasyonali nin nin  e-
nel aşkanı  Bizim Yoldaş’ımız olduğu 
için Parababalarının satılmışlar medya-
sı öne çıkarmıyor. Ama gerçek anlamda 
devrimci olan uluslararası bir sendikanın 
Genel Başkanı li Rı a kosmanoğ-
lu Yoldaş’ımız. Başka bir sendikacı böyle 
bir genel başkanlığa ulaşamamıştır Tür-
kiye’de. Hepsi yok sayıyor, görmezlikten 
geliyor.

Niye
Çünkü Ali Başkan bizim Yoldaş’ımız 

ve ABD Emperyalistlerine, Avrupa Birliği 
Emperyalistlerine en cepheden karşı çıkı-
yor ve mücadele ediyor, savaşıyor onlarla 
ve onların Türkiye’deki yerli mütte kleriy-
le. O yüzden tıpkı Partimizi, mücadelemizi 
yok sayıp bizi susuş suikastıyla katletmek 
istemeleri gibi, Nakliyat-İş’in mücadelesi-
ni de yok sayıyorlar.

Bu Ali Başkan, Suriye’deki yurtsever, 
antiemperyalist, BAAS çizgisindeki işçi 
sendikacılarıyla ilişki içinde olduğu için 
davet edildi Suriye’ye bu olaylar sürecin-
de. Şam’da görüşmeler yaptı sendikacılarla 
ve devlet yöneticileriyle. Onlara da bizim 
Beşşar Esad yönetimini haklı ve meşru 
gördüğümüzü, antiemperyalist, antifeodal 
mücadelelerinde onların yanında olduğu-
muzu iletti. Suriye Halkını sonuna kadar 
emperyalist saldırganlara karşı savunaca-
ğımızı bildirdi. İşte bugün yargılandığımız 
dava da o sözümüzün ve anlayışımızın bir 
sonucu olarak ortaya çıktı. Tabiî bundan da 
memnunuz. Asla şikâyetçi değiliz.

C an Dü ndar ve Erdem G ü l
Emperyalizmin kahramanları

İşte şu anda İstanbul Çağlayan Adliye-
sinde de bir dava görülüyor, değil mi arka-
daşlar

Ama göreceksiniz medyada… O da-
vada yargılanan Amerikan uşakları, bizzat 
oe Biden’in kahramanı değil mi  Kahra-

man ilan etti… Mark Toner’ın kahramanı, 
Avrupa Birliği Emperyalist devletlerinin 
kahramanları. Yine övgüler düzülerek gök-
lere çıkarılacak, ama bizim davamızdan 
asla tek satırla olsa söz edilmeyecek.

Çünkü ABD Emperyalistleri ne diyor
Biz iktidarı da, muhalefeti de kendi içi-

mizde yaparız. Ama siz bizim sistemimize, 
düzenimize karşı çıkıyorsunuz. Yani onları 
kahraman ilan ediyorlar, bizi de oe Biden 
geldiğinde ne yaptı

En büyük düşman ilan etti, değil mi
ABD Büyükelçiliği böyle bir açıklama 

yayımladı Halkın Kurtuluş Partisi’ne karşı 
uzak durun.

v  ait ıran oldaş  Eylem yapa-
caklar uzak durun

urulla  nkut oldaş  Eylem ya-
pacaklar, elçilik görevlileri uzak dursun, 
diye. Yani ben onlara ABD Emperyalist-
lerinin Gusanoları, diyorum arkadaşlar. 
Ne yazık ki bizim sözde demokrat medya 
da onların gerçek kimliklerini göremiyor. 
Yazarlar, aydınlar da göremiyorlar onları 
içtenlikli sanıyorlar. Yoksa bunlar, “Erge-
nekon Davası” denen CIA operasyonunda, 
Pensilvanyalı İblis’in sözde hukukçularıyla 
beraber el ele verdiler, yazarçizerleriyle be-
raber el ele verip Ergenekon avcılığı yaptı-
lar, Ergenekoncu avcılığı yaptılar, arkadaş-
lar değil mi

Biri zaten ara ’ın yani asemin on-
gar, met ltan yönetimindeki Taraf’ın 
çalışanıydı. Öbürü de meşrebi gereğince 
ikili oynayarak (belirleyici karakteristiği 
ikili oynamak) yandan çarklı sinsice, bu 
CIA operasyonuna destek veriyordu. “Es-
kiden darbeciler bunları içeri atıyordu, şim-
di darbeciler içeride.”, bugünkü gibi hatır-
larım, bir yazısında “O gün içeri atılanlar 
bunları yargılıyor.” diye yazılar yazıyordu.

O zaman bunların Mehmet Baransu’lar-
dan, Ekrem Dumanlı’lardan ne farkı var

Başka bir kulvarda bunlar da CIA’ya, 
ABD’ye aynı şekilde hizmet ediyorlar. 
Ama işte bu özelliği, işin bu yönünü gör-
mek için devrimci siyasi bilinç gerekir. 
Biz bunların sisteminin tümüne karşıyız. 
Bugün Cumhuriyet, eski Taraf’ın, Radikal 
İki’nin aynı yerini almıştır. Hiçbir farkı 
yoktur. Onların ipliği pazara çıkmıştır, gö 
revlerini tamamlamışlardır. Ki zaten öyle 
diyorlar  bir misyonu vardı onu tamamladı, 
diyorlar. Şimdi yeni misyon bunlara veril-
di, Cumhuriyet’e verildi. Bunlar da misyon 
gazetecisi...

Ama biz bundan da şikâyetçi değiliz. 
Amerikancı satılmışlar medyasının ekran-
ları, sayfaları bizi vermesin, o ekranlarda, 
o sayfalarda bizim suretlerimiz görünerek, 
adlarımız yazılarak kirletilmesin, yoldaş-
lar. Önderimize de 50 sene böyle davranıl-
dı. Ne büyük onur ki, bize de aynı şekilde 
davranılıyor.

Çünkü bir düşmana karşı siz gerçek an-
lamda savaşıyorsanız, mücadele ediyorsa-
nız o size düşmanlığını gösterecek. Bütün 
imkânlarıyla gösterecek, gösteriyor.

İşte biz gerçek anlamda amacımıza 
ulaştığımız zaman  ülkemizden de, Orta-
doğu’dan da emperyalistleri söküp ataca-
ğız. Asya’dan da söküp atacağız. Ve dünya 
halklarının, bu insan soyunun başdüşmanı 
emperyalist iki bloku yenmelerinde çok 
önemli rol oynayacağız, büyük katkı su-
nacağız bu haklı mücadeleye, bu devrimci 
mücadeleye. Emperyalist Tarihçiler teslim 
ediyorlar ya  iki bin yıldır Tarihin her ye-
rinde Türkler vardı, onları görmezlikten 
gelemeyiz, diyorlar. Bundan sonraki Tarih-
te de  insanlığın bu sosyal, en son sosyal 
hayvanlık konağından kurtulup gerçek in-
sanlık konağına sıçrayacağı süreci oluştu-
ran Tarih bölümünde de Türkler ve Kürtler, 
Tarihin belirleyici unsurları olacaklar, ak-
törleri olacaklar, Tarih yapıcıları olacaklar. 
Bundan adımız gibi eminiz.

Bu karar bizim için şereftir
Gelecek kuşaklara bırakacağımız 

mirasımızdır
 Nisan tarihindeki  ları avası nın karar duruşmasından sonra Parti Genel erkezimizde 

Genel Başkan ımız Nurullah Ankut un yaptı ı de erlendirmeyi aynen yayımlıyoruz:

Baştara ı say a de
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Bize as la
geri adım attıramazlar

Davamıza gelirsek… Bu önemsiz, yani 
bizim için çerez, arkadaşlar. Daha önce de 
söyledik, bizi cezalandırabilirler, içeri ata-
bilirler. İşkence ettiler bize, sayısız işken-
celere uğrattılar. İşte söyledik bıyıklarımızı 
demetiyle söküp, yolup önümüze attılar. 
Ama bizi asla ne korkutabilirler, ne sindire-
bilirler, ne geri adım attırabilirler. Sonunda 
mutlaka başaracağız. Bu dava süreci hare-
ketimiz açısından büyük kazanımlar getirdi 
bize. Ve biz onları yargıladık dikkat ederse-
niz. Yoldaşlarımız zaten yargılamanın tüm 
aşamalarını kitaplaştırmak için çalışıyor-
lar ve kararı bekliyorlardı, kısa süre sonra 
yazılı, sözlü savunmalarımızın tamamı da 
yayımlanmış olacak. Ve orada gerçekten 
insan vicdanı ve insani, siyasi ahlâk taşıyan 
herkes, bizim onları kesinkes yargılayıp 
mahk m ettiğimizi, matematiksel bir ke-
sinlikle onları mahk m ettiğimizi görecek.

Yoksa onların cezasının ne önemi var 
bizim için... Orada da söyledik  bu bizim 
için şereftir.

Hani ozanlarımız, şairlerimiz der ya:
 iştir nk  bir tari i insan gibi 

yaşamak 
ir ayatı insan gibi tamamlamak 

g  iştir” (Edip Cansever)
Herkes insan doğar ama herkes insan 

olarak ölemez.
Bir hayatı insan olarak tamamlamak 

kolay değil. İnsan olabilmek için her aşa-
masında insanlığın hakkını vereceksin, her 
yönde, her olayda aslında, arkadaşlar.

Che nasıl tanımlıyordu bunu
Hani biri kendisine yazıyor İspan-

ya’dan, bir kadın mektup yazıyor. Gueva-
ra soyadlı bir kadın, diyor ki Che’ye, daha 
önce de anlatmıştım size, hatırlatma babın-
da söylüyorum:

“Atalarınız acaba İspanya’nın hangi 
bölgesinden geldiler. Benim soyadım da 
Guevara da yani bir akrabalığımız olabilir 
mi kökenlerimizde ” diye.

Che’nin verdiği yanıt aynen şu:
“Atalarımın İspanya’nın hangi bölge-

sinden geldiklerini bilmiyorum ama dünya-
nın herhangi bir bölgesinde emperyalistle-
rin yaptığı bir haksızlık karşısında öfkeden 
tir tir titreyebiliyorsanız o zaman yoldaşız 
demektir ki, bu hepsinden önemlidir”, di-
yor. Her şeyden önemlidir, diyor.

İşte insan olabilmek bu, arkadaşlar. 
Öncelikle ülkemizde ve sonra da dünyanın 
herhangi bir bölgesinde bu insan soyunun 
başdüşmanlarının yaptığı bir haksızlı-
ğa karşı öfkeden tir tir titreyebiliyorsak o 

oranda insanlığımızın hakkını veriyoruz-
dur. İşte biz bugün yargıca da bunu söyle-
dik kararından sonra:

Bu bizim için onurdur, dedik. Bu ar-
kadaşlarımıza, bizden sonra evlatlarımıza 
ve torunlarımıza ve sonra manevi oğulla-
rımıza ve kızlarımıza bırakabileceğimiz 
şerefli bir mirastır bu, dedik. Bu verdiğiniz 
karar, bu aldığımız ceza, dedik. Gerçekten 
de öyle. Çünkü en sonunda mutlaka biz 
kazanacağız. Doğru, haklı ve meşru biziz 
çünkü, yoldaşlar.

alkı  aklıyı  eneceği
(Alkışlar…)

v  ait ıran oldaş  Evet Hoca’mı-
za teşekkür ederiz biz de.

urulla  nkut oldaş  Bilmukabele.
v  ait ıran oldaş  Söz almak is-

teyen. Soru ya da duygularını, paylaşmak 
isteyen, düşüncelerini paylaşmak isteyen ..

ir dinleyici  Ben bir şey sorabilir mi-
yim

v  ait ıran oldaş  Buyurun.
inleyici  Şimdi bu İstanbul’da yargı-

lanan iki tane gazeteci, bir taraftan Ame-
rika onları destekliyor, bir taraftan Tayyip 
onlara düşman. Burada ben bir çelişki gö-
rüyorum. Nasıl yorumlarsınız  Ben bunu 
anlamakta zorlanıyorum. Acaba ..

urulla  nkut oldaş  Şimdi biraz 
önce de kısaca söyledim ya, Amerika hem 
iktidarı, hem muhalefeti kendisi yapmak is-
tiyor. Yani oynanan bir tiyatro bu, bir oyun 
yani. Bir oyunda hani iyiler olur, kötüler 
olur ve bunlar birbiriyle mücadele eder ve 
sonunda oyun oluşur, bir sonuca varılır. 
ABD de böyle bir oyun içinde, oyun oynu-
yor yani. Mesela Mehmet Baransu da bun-
lara karşı mücadele ediyor. Ekrem Dumanlı 
da... Yani Fethullah’ın medyası da bunlara 
karşı mücadele ediyor, değil mi

Ama o da Amerika’da, o da Amerikan-
cı. Tayyip’de Amerikancı. Yani oyunun 
gereği böyle. Hep iyiler olursa bir oyun 
olmaz, hep kötüler olursa yine oyun olmaz.

ir dinleyici  Boşluğunu dolduruyor 
yani.

urulla  nkut oldaş  Boşluğunu 
dolduruyor. Hani, İlhami Yoldaş daha iyi 
hatırlarsın, ne diyordu bir CIA a anı  Tür-
kiye’ye daha çok ( ra am uller mi di-
yordu ), daha çok sol lazım, sol gerek, di-
yordu. İşte bunlar, daha önce söylemiştim 
de, yaşlılık…

l ami oldaş   Graham Fuller.
urulla  nkut oldaş  Graham Ful-

ler, evet. Türkiye’ye daha çok sol gerekir, 
diyordu. Aktardık. İşte bunlar, o gereğin 
icabı ortaya çıkan misyon gazetecileridir, 
yoldaşlar. Amerika, solculuğu da kendisi 

oynamak ister. Gerçek solu gölgede bırak-
mak, maskelemek için, onun önüne engel-
ler çıkarmak, set oluşturabilmek için solu 
da kendi imkânlarıyla, kendi adamlarının 
oynamasını ister. Hani bunlar bir zaman, 
bizim Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz 
solu “özgürlük savaşçıları” olarak ilan et-
mişti. 

ir oldaş  “Umut kaynağı”.
urulla  nkut  “Umut Kaynağı” 

olarak ilan etmişti hatırlarsınız.

v  ınar kbina oldaş  Hrant Dink 
cenazesinde.

urulla  nkut oldaş  Yani şimdi 
bunlar da “umut kaynağı” ABD’nin. Güya 
birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bu gös-
termelik tabiî... Yoksa Cumhuriyet, Cum-
huriyet olmaktan çoktan çıktı. Mesele bu, 
arkadaşlar.

v  ait ıran oldaş  Evet, arkadaş-
lar. Var mı başka  Yoksa sizi fazla yorma-
yalım.

v  li erdar ıngı oldaş  Ben bir 
bilgiyi paylaşayım yoldaşlarla. Hani Genel 
Başkan’ımızın, Hoca’mızın çok net söyle-
diği gibi, halkımız nezdinde bu dava kaza-
nılmış davadır, beraat çoktan verilmiştir. 
Tayyipgiller’e de hüküm kesilmiştir.

Şimdi düz baktığımız zaman, polis bu 
düzenin koruyucu güçlerinden biridir. Ben, 
Hakim karar verebilmek için bizi salondan 
10 dakikalığına çıkardığında, oradaki res-
mi devlet görevlisi var biliyorsunuz, dedim 
ki  “Sen bilirsin, sence karar nedir ” Bir 
tereddüt etti o memur, ben Avukatım tabiî. 
Ya bilirsin, senin deneyimin çok fazla, çe-
kinme, dedim. “Suç ve suçlu yok ki.”, dedi. 
“Suç ve suçlu yok.”, dedi.

Bunu kim dedi
Bunu adliyede görevli bir devlet me-

muru dedi. Yani aslında başka bir şey an-
latmaya hiç gerek kalmadı, arkadaşlar. 
Yani asıl beraat, bu düzenin bir anlamda 

görevlisi, ama yüreğinde sevgi taşıdığı bel-
li, doğruları tarafsızca gördüğü belli olan 
biri bunu söyleyebildi. İşte bizim için en 
büyük kanıtlardan bir tanesi de budur. Pay-
laşmak istedim.

v  ait ıran oldaş  Hâkim de söz-
de solcu biliniyor.

ir inleyici  Yani yargı, sistemin kol-
luk kuvvetine soyunmuş durumda. Yargı o 
görevi yapıyor.

v  ait ıran oldaş  Bu yargıç da 

solcu biliniyor. YARSAV’ın kurucuların-
dan değil mi Ömer Bey

mer aruk minağaoğlu  Maalesef 
geldiğimiz nokta…

v  ait ıran oldaş  Dost görünüp 
düşmanlık yapan…

v  li erdar ıngı oldaş  Hani 
Gezi İsyanı’mızdaki slogan devam ediyor:

u da a başlangı  m cadeleye de-
vam

urulla  nkut oldaş  Bu vesiley-
le… Biraz önce de Ömer Faruk Bey’le ko-
nuşurken söylemiştim. Sizlere daha önce 
hep, bi im  vatanımı  var, diyoruz de-
ğil mi yoldaşlar  Tek vatan değil.

irincisi  bize kan veren, kas veren, 
beden veren bu coğra ya bizim vatanımız.

kincisi  bizim düşünce dünyamızın 
içinde yaşadığı dilimi , dil olmadan dü-
şünce olmaz. İkinci vatanımızda dilimiz, 
ana dilimiz, arkadaşlar.

nc  vatanımız ne demiştik
Cesaretimi . Çünkü bu cesaret vatanı-

na sahip değilsek, diğer iki vatanı da koru-
yamayız. Onurumuzu da koruyamayız, in-
san onurumuzu da koruyamayız. O yüzden 
cesaret de bir vatandır bizim için demiştik.

İşte Ömer Faruk Bey de tekrar tekrar 
belirtti, güya sosyal demokrat geçinir dedi 
bu yargıç da. Ama cesaret vatanına sahip 
olamadığı için hem insani onurunu koru-
yamadı, hem de mesleki onurunu koruya-

madı.
Bilmiyor mu
Adı gibi biliyor bu da.
Polisin bildiğini bu 0 senelik yargıç 

bilmiyor mu
Adı gibi biliyor. Ama o vatana sahip 

olmadığı için onurunu koruyamadı. Yani 
aslında onun adına üzülmek lazım. İnsan 
olarak onun adına üzülmek lazım.

alil rabulan oldaş  Acımak lazım.
urulla  nkut  Acımak lazım…
mer aruk minağaoğlu  Sistem, 

yargı kendini mahk m ediyor. Sistem ne 
olduğunu ortaya koyuyor. İşte gerçekten 
faşizm olduğunu gösteriyor, yargı kararını 
böyle yorumlamak lazım. Yaşananın bir 
faşizm olduğuna delildir. Yargının verdiği 
hüküm budur. Aslında mücadelenin ne de-
rece haklı olduğunu ortaya koyan, ne dere-
ce gerekli olduğunu ortaya koyan bir karar. 
Başka türlü okumak mümkün değil.

ir oldaş  Çok iyi bir kopuş savun-
ması oldu değil mi Hoca’m

v  ınar kbina oldaş  Evet.
(Gülüşmeler…)

urulla  nkut oldaş  Ona, hukuku 
meslek edinmiş ve o konuda akademik eği-
tim almış deneyimli yoldaşlar karar verir.

 ynı inleyici  Yine de teşekkür etme-
liyiz aslında. Ömer Faruk Bey’e de teşek-
kür etmeliyiz. Gösterdiği emeğine, yüreği-
ne, cesaretine…

urulla  nkut oldaş  Bilmukabele. 
Ben de sizlere, hepinize teşekkür ederim. 
Ömer Faruk Bey’e de gösterdiği ilgiden, 
yakınlıktan, dayanışmadan ve çok değerli 
savunmalarından dolayı teşekkür ettik tek-
rar tekrar. Bir kez daha teşekkür ederiz. Sağ 
olsun.

mer aruk minağaoğlu  Estağfu-
rullah. Hepimizin topyek n mücadelesi. 
Aynı şeyi amaçlıyoruz ve bu yolda yürü-
yoruz.

urulla  nkut oldaş  Tabiî, tabiî.
lkışlar

urulla  nkut oldaş  Siz yoldaşla-
rıma da emeğinize, yüreğinize sağlık diyo-
rum, en içten sevgi ve selamlarımı iletiyo-
rum, gösterdiğiniz bu çabadan, harcadığı-
nız emeğinizden dolayı, yoldaşlar.

v  ınar kbina oldaş  Bizim için 
bir onurdu.

lkışlar
alil rabulan  Sait Başkan, sonuç 

olarak: alkı , aklıyı , eneceği
mer aruk minağaoğlu  Halkın 

kendi hukukuna sahip çıkma mücadelesi, 
diyoruz. Başka bir anlamı yoktur.q

n Radyo  Evet sevgili Yön Radyo 
dinleyicileri arante ” programı devam 
ediyor. Programımızda şimdi konuğumuz 

alkın urtuluş artisi  enel aş -
kanı urulla  nkut.

Efendim hoş geldiniz yayınımıza
urulla  nkut oldaş  Teşekkürler, 

sağ olun.
n Radyo  Sayın Nurullah Ankut’la 

geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gerçek-
leştirilen terör saldırısını, katliamı konu-
şacağız. Evet, efendim 7 vatandaşımızın, 
yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan bu An-
kara’daki terör saldırısını, hain saldırıyı na-
sıl değerlendiriyorsunuz

urulla  nkut oldaş  Biz yıllardan 
bu yana bir gerçeğin altını çizerek tekrarlı-
yoruz. Bazen çığlık çığlığa bu gerçeği tek-
rarlıyoruz. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimle-
riyle ilgili yaptığımız TRT konuşmalarında, 
yazılarımızda, sözlü, görüntülü değerlen-
dirmelerimizde hep aynı şeyi söylüyoruz. 
ABD’nin niyeti açık. ABD’nin bölgedeki 
yerli aktörleri var, o aktörler aracılığıyla 
Büyük Ortadoğu Pro esi’sini (BOP’unu) 
hayata geçirmek istiyor. Bölgede yaşanan 
bütün katliamların, bütün çekilen acıların, 
dökülen kanların, feryatların tek sebebi, o 
planın hayata geçirilme mücadelesidir.

Tabiî bu tespitten sonra şunu demeliyiz 
artık. Bu savaşın yöneticisi, pro ecisi, ko-
mutanı ABD’dir.

Onun dışında da bölgedeki diğer aktör-
lerdir: Türkiye’den başlayalım  AKP başta 
gelmek üzere Meclisteki dört Amerikancı 
parti, Irak’taki devlet yöneticileri, eski ve 
yeni yöneticiler  Suudi Kralı, Katar Emirli-
ği, Birleşik Arap Emirlikleri, rdün.

Bunların tamamı ABD’nin bölgedeki 
yerli aktörleridir ve bunlara ilave olarak  
PKK, PYD, YPG, HDP aynı oranda Ame-
rika’nın yerli aktörleridir yani enstrüman-
larıdır.

Amerika bunları çatıştırır tıpkı traged-
yada olduğu gibi. Yani kapıştırır, bazen 
uyumlu hale getirir. Ama sürecin sonunda 
gidilecek yer, varılacak hedef BOP harita-
sının hayat bulmasıdır. Ona çalışıyor. An-
kara’da Pazar günü gerçekleşen son büyük 
yürek parçalayıcı katliam da, ne yazık ki bu 
aşağılık planın hayata geçirilme uğraşının 
bir parçasıdır.

Ankara, planlı bir katliam
n Radyo  Evet efendim daha birkaç 

saat önce, bugün yeni bir gelişme oldu  
saldırıyı rdistan g rl k a inleri 

 üstlendi. Ama şöyle bir şey söyle-
niyor açıklamada  ya biz işte sivilleri hedef 
almak istemezdik de, esas güvenlik... Özür 
dileriz vs. Samimi mi bu açıklama sizce

urulla  nkut oldaş  Hayır, sa-
mimi değil. Tercih edecekleri hedef belki 
askeri bölge olabilir, polis noktası olabilir. 
Ama oraya ulaşılamayacağı (zaten orada 
defalarca bu eylemi yapmadan önce keşif 
yapmış olmaları gerekir, onun sonucun-
da) apaçık ortaya çıkmış olması gerekir. İç 
içe barikatlarla, bariyerlerle korunan polis 
birliğinin olduğu bölgeye ulaşılmasının 
imkânsız olduğu apaçık şekilde görülmek-
tedir.

Kaldı ki, Kandil’den Cemil Bayık’ın 
yaptığı açıklamada, açıkça Türkler düşman 
olarak gösterilmektedir. Yani hedef Türk-
lerdir Cemil Bayık’a göre. Ve bu katliamlar 
daha devam edecektir demektedir, Cemil 
Bayık.

Bu da açıkça gösteriyor ki, düşman 
Türkler olunca  polis olmuş, asker olmuş, 
sivil olmuş, genç olmuş, lise öğrencisi ol-
muş, ODT  öğrencisi olmuş, demokrat ol-
muş pek önemli değildir.

aten PKK’nin 1 0’lı yıllarda yaptı-
ğı katliamlar vardı biliyorsunuz. Gencecik 
yeni atanan öğretmen kızcağızları köyleri 
basıp, kaldıkları evlerde katlettiler bili-
yorsunuz. Kaldı ki köylüler yasını tuttu o 
kızcağızların. Mühendisleri katlettiler bi-
liyorsunuz. Hatta ve hatta otobüsleri dur-
durarak insanların kimliklerine baktılar  
doğum yerleri Kürt illeri olmayan gençleri 
katlettiler. Bunun canlı tanıkları var bizim 
dinlediğimiz, aynı otobüste bulunan canlı 
tanıklar var. Bakıyor kimliğine, Batı ille-
rinden birine aitse doğum yerleri ve nüfusa 
kayıtlı olduğu yer, yolun 50 metre aşağısı-
na indiriyor gencecik 20’li yaşlardaki bir 
genci tarayıp geçiyorlar. Aynı katliamda 
bir Diyarbakırlı imama dokunmuyorlar. 
İmamsın ama Kürtsün, hadi sana bir şey 
yapmayalım, diyorlar. Bunu canlı olarak 
dinlemişliğimiz var yani. Şimdi anlayış bu 
olunca bunun da PKK’nin bir katliamı ol-
duğu meydanda.

n Radyo  Bu saldırı, bu yapılanlar 

bizce emperyalizme hizmet ediyor, dedi-
niz, emperyalizm bu işin neresinde acaba 
sizce

urulla  nkut oldaş  Emperyalizm 
bu işin her yerinde. Bölgedeki tüm enstrü-
manları, tıpkı bir orkestradaki şe n yönet-
mesi gibi, ABD yönetiyor.

Şimdi bunlar Haziran 2015’e kadar, 
200 ’dan 2015’e kadar AKP’giller’le 
PKK, HDP kankaydı değil mi

Bunlar arış reci” sürdürüyorlar-
dı, Oslo’da   0 oranında anlaşıyorlardı, 
“Dolmabahçe Mutabakatı” yapıyorlardı. 
Orada Abdullah Öcalan’ın 10 maddelik 
önerisi üzerinde anlaşıyorlardı. Ve Os-
lo’daki tapeler meydanda.

Yani orada ne diyor MİT’ten görevli bir 
kadın

y k şe irleri atlayıcı de osu 
aline getirdini , bunu da biliyoru ”, 

diyor.
Bütün o patlayıcılar, Kürt illerindeki ve 

büyük şehirlerdeki patlayıcılar, oralara yer-
leştirilirken MİT de bunu biliyor ve müsa-
maha ediyor, yani göz yumuyor ona.

Tayyip’in açık beyanı var: Valilere ope-
rasyon izni verdirmedik, diyor. Verilmedi, 
diyor. Kankalardı.

Ama 7 Haziran sonrası bir anda, 20 
Temmuz’da çatışmalar başladı. İşte Suruç 
Katliamı, arkasından iki polisin Ceylanpı-
nar’da katledilmesi, ondan sonra kanlı bir 
boğazlaşmaya girildi.

Şimdi tiyatroda, sinemada da böyledir 
dikkat ederseniz. Her şey güllük gülistan-
lık giderken, herkes mutluyken bir anda bir 
cinayet olur, bir kaza olur, bir anda felaket 
ortaya çıkar, bir anda kanlı bir hesaplaş-
maya girilir, insanlar birbirini öldürmeye 
başlar, birbirinin peşine düşer. Bu da aynen 
öyle yani. Oyunun devam etmesi için...

Bu oyunun sonunda da BOP haritasında 
Türkiye’ye biçilen rol nedir

ç parçaya bölünmek: ree urdis-
tan, est rmenia ve rklere bırakılan 
b lge”.

Yani oraya varılacak.
Oraya varılması, sürecin sırf barış için-

de yürümesiyle olmaz. Yürümesi gerek-
miyor yani. Bazen kanlı hesaplaşmalara 
girilecek, bunun sonucunda belki yeniden 
masaya da oturulabilir. Bir süre  tamam 
anlaştık biz, süreç devam ediyor denilebilir 

ve onun sonunda yeniden hesaplaşılabilir.
Bir oyun bu. Her oyunda da düz bir hat 

izlenmez. O bakımdan iniş çıkışları, barış-
ları, savaşları, kapışmaları olur. Ama ana 
doğrultu, gidilecek yön ve gittikleri yön 
orasıdır. Yani Türkiye’nin üç parçaya bö-
lünmesi ve BOP haritasının da bu bölgede 
hayata geçmesi.

İşte ibya’da geçti, Irak’ta geçti, Suri-
ye’de geçti.

İşte bugünün haberleri: PYD Federas-
yon ilan etti tek başına, izlemişsinizdir. 
“Suriye bölündü” diye manşet haber site-
lerinde.

ç parçaya bölünecekti BOP haritasına 
göre Suriye, biliyorsunuz. Bir de Sünni Su-
riye bölgesi vardı. Rusya’nın müdahalesiy-
le, kısmen o şimdilik göz ardı edildi. Yani 
Rusya’nın müdahalesiyle Suriye’nin resmi, 
meşru hükümeti, Sünni bölgeden Ortaçağ-
cıları temizliyor, kürüyor, süpürüyor. Yani 
o bölgeyi ele geçiriyor gün be gün, hızla 
ilerliyor. Öyle olunca geriye Kürt bölgesi 
kaldı, Ro ava kaldı.

Kürt Sorunu’nu gerçek eşitlik
özgürlük temelinde çözeceğiz

n Radyo  Sevgili dinleyenlerimiz 
vaktimiz bitmek üzere. Son olarak bu tab-
loda Tayyip Erdoğan’ın da açıklaması var  
işte ben gidersem benden sonrası tufan de-
mek istiyor. Türkiye yıkılır, mahvolur.

Bu tabloda sizin çözüm öneriniz nedir  
Türkiye nasıl çıkacak bu karanlık tablodan, 
bu çizdiğiniz haritadan

urulla  nkut oldaş  Şimdi önce 
bu Tayyip Erdoğan’ın sözü üzerinde dura-
lım.

Daha evvelki gün (mahkemede de bizi 
yargıladıkları ama gerçekte biz onları yar-
gıladık, orada da) AKP iktidarı Türkiye’nin 
kâbusu, felaketi olmuştur diye aynen yargı-
cın ve bunların dört Avukatının karşısında 
söyledim. Bunların Türkiye’yi götürecek-
leri bir tek yer var: Suriyeleştirmek ve ora-
da üç parçaya bölmek. Başka hiçbir yere 
götüremezler Türkiye’yi, dedim.

TRT konuşmalarımızda da bunu söyle-
dik.

Ha şimdi eğer biz iktidarda olsaydık, 
yani sorunuzu daha netleştirelim, bugünkü 
çıkmazdan Türkiye’yi nasıl kurtarırdık  
Daha açık, kesin, net hale geldi sorunuz.

Eğer biz iktidarda olsaydık, en geç bir 
ay içinde Suriye’de hiç kimsenin burnunun 
kanamayacağı bir ortam oluşmuş olurdu. 
Türkiye’de de Kürt Meselesi’ni çözerdik. 
Türkiye’de de hiç kimsenin burnu kana-
mazdı. Kürtler ve Türkler bin yıldır olduğu 
gibi kardeşçe, özgürce, eşitçe bir arada ya-
şamaya devam ederdi.

n Radyo  Nasıl olurdu peki bu
urulla  nkut oldaş  Tabiî tabiî, 

ben soracaktım siz benden önce davrandı-
nız.

Nasıl olurdu
Türk Ordusu’yla Suriye’nin meşru 

BAAS idaresindeki yani Beşşar Esad yö-
netimindeki idarenin ordusu el ele verirdi, 
bir hafta içinde Suriye’de bir tek Ortaçağcı 
mevzi kalmazdı. Hepsini ele geçirirlerdi.

Beşşar Esad da zaten Suriye Kürdista-
nı’na “federasyon kuralım” diye açık teklif 
yaptı mı

Yaptı. ç yıl önce yaptı. “Gelin bizimle 
birlikte olun, federatif bir yapı oluştura-
lım.”, dedi.

Şimdi Beşşar Esad o tekli ni yine koru-
yor. Suriye Kürdistanı ile federatif bir yapı 
oluşturulurdu ve Suriye’deki bütün anlaş-
mazlıklar bir anda biterdi. Ortaçağcı sözüm 
ona Yezid, Muaviye neslinin devamcısı 
olan cihatçı örgütler bir anda son bulurdu. 
Ortadan kalkardı ve Suriye sınırı da Türki-
ye’nin en güvenli sınırı haline gelirdi.

Peki, biz Türkiye’de bu meseleyi nasıl 
çözerdik

Bunu defalarca söyledik. Belki onlar-
ca kez söyledik, yazdık, literatürümüzde 
de var. Kürt Meselesi’ne dair çözümümüz 
Programımızda da var. Gerçek anlamda 
eşitlik, özgürlük, kardeşlik temeline da-
yanan ve Batı sınırı Edirne’den başlayıp, 
Doğu Türkistan’ı da içine almak üzere 
Doğu sınırı Çin sınırına kadar varan  rk

rt osyalist alk Cum uriyeti. Paro-
lamız bu. Bu parolayla Kürt Sorunu’nu da 
çözerdik, Kürt Sorunu diye bir şey kalmaz-
dı. Her iki halkı da onurluca, adaletlice bir 
çözüme kavuşturmuş olurduk.

n Radyo  Evet efendim, çok teşek-
kür ederiz verdiğiniz bilgiler için.

Bir gün daha geniş bir programda da, 
daha geniş bir zamanda, dilerim bütün 
programımızı, hem Kürt Meselesi’ne iliş-
kin, hem ekonomiye ilişkin, hem siyasete 
ilişkin, hem kültürel yaşama ilişkin geniş 
olarak umarım başka bir programda konu-
şuruz sizlerle.

Bugün üzüldüğümüz, ülkemizi yakın-
dan ilgilendiren, hepimizi, mesela bu an 
Türkiye’yi kaosa götürmeyi planlayan An-
kara saldırısını, üçüncü Ankara saldırısını 
konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok te-
şekkür ediyorum efendim.

urulla  nkut oldaş  Bilmukabele. 
Ben de size kolaylıklar ve başarılar diliyo-
rum.

n Radyo  Evet Yön Radyo dinleyi-
cileri, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Baş-
kanı Nurullah Ankut’la Ankara saldırısını 
konuştuk. Programımız devam ediyor.q

Reyhanlı’dan bugüne patlayan tüm bombalar BOP’un parçasıdır
n adyo, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut la  art  arihinde bir r porta  yaptı  Bu r porta   art  arihinde 

n adyo dan, saat : da “ P ar an t e z ”  adlı pro ramda, yayımlandı  akat r porta ın uriye orunu na ve K rt orunu na HKP nin 
ç z m nerisini içeren son b l m , şimdilik bilemedi imiz bir nedenden dolayı, kesilerek yani eksik olarak verilmiştir  Biz r porta ın 
ç z m n n ve ses kaydının t m n  sunuyoruz
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Hep söylediğimiz gibi doğanın bir 
parçasıyız hepimiz de. Ağaçlar 
gibi, kuşlar gibi, diğer evcil ya da 

evcil olmayan hayvanlar gibi bir parçasıyız 
biz de doğanın. Geleceğiz, kısa ya da uzun 
bir süre yaşayacağız ve toprak olacağız ye-
niden.

Hep söylediğimiz gibi doğada bir ada-
let, bir hakkaniyet yok. Vahşi hayvan bel-
gesellerini izleyemiyorum. Biliyorsunuz 
hayvanları da çok sevdiğimiz için, bitkileri 
çok sevdiğimiz gibi, bakıyorsunuz orada 
sınır tanımayan bir vahşilik var. Yani do-
ğanın kanunu bu... Diyelim bir karaca sü-
rüsüne, geyik sürüsüne  kaplanlar, aslanlar, 
çakallar saldırıyor. Güçlü olanlar, gelişkin 
olanlar kaçıyor. Onların daha cılız olanları 

arkada kalıyor, yakalanıyor. Bakıyorsunuz, 
bir gelişkin diyelim, anne baba on yıl, yir-
mi yıl yaşayabilecekken, bir yavru daha 
altı aylık, bir senelik iken yok olup gidiyor. 
Ve kıran kırana bir mücadele...

Geçenlerde Çıtalarla ilgili bir belgese-
li birazcık izledim. Kedigillerin en zarif 
hayvanı bildiğimiz gibi Çıta. Afrika’da 
yaşıyor. 0 ile 70 kilo arasında değişi-
yor ağırlığı. Ama o da kedigillerin daha 
güçlüleri olan 200-250 kiloluk aslanlar, 
kaplanlara göre bir av  yem yani onlar da 
devamlı. Daha küçük hayvanları olduğu 
gibi çıtaları da görünce koşuyorlar, yaka-
ladıkları anda öldürüp yiyorlar. Çıtalar, Af-
rika’nın bir kum tepesini mesken tutmuş. 
Belgeselci anlatıyor bunun nedenini  orayı 
mesken tutması da ayakları, patileri daha 
geniş, vücut ağırlığı çok daha az, böyle 
olunca kumun üzerinde daha hızlı hareket 
edebiliyor. Ama daha ağır olan aslanlar, 
kaplanlar kuma geldiler mi, ayakları kuma 
saplanıyor ve koşamıyor. Böylece orada 
av olmaktan, yavrularını da onlara kaptır-
maktan kurtarabiliyor Çıtalar. Yani demek 
istediğim yoldaşlar, Çıtalar da karacaları 
avlıyor, daha küçük hayvanları avlıyor. 
Ve av için her startının yüzde 50’si ancak 
başarılı olabiliyormuş. Yani doğanın ka-
nunu gereği orada böylesine bir mücadele 
sürüyor, bunu değiştiremeyiz. Milyonlarca 
yıldır doğa bu uyumu, bu kanunu koymuş  
orada yaşayan herkes ona uyacak.

Ama ne yazık ki, aşağı yukarı iki mil-
yon yıl önce o hayvanlık konağından kop-
muş, insanlık konağına adım atmış olan in-
sanlar da bugün, Önderimiz Kıvılcımlı’nın 
deyişiyle sosyal ayvanlık konağı”nda. 
Onlardan bir farkımız yok genel olarak 
baktığımızda.

İşte son çeyrek yüz yıldır, Ortadoğu’da 
on milyona yakın insanı katletti ABD Em-
peryalistleri, Avrupa Birliği emperyalist-
leri, onların yerli ortakları. İşte ülkemiz 
Suriyeleşmiş durumda, kan gölüne döndü. 
Ve ne acıdır ki, bu kan daha da boyutla-
narak akmaya devam edecek. Çünkü bu-
nun sahibi ABD Emperyalistleri, Avrupa 
Birliği Emperyalistleri. Haritalarını ortaya 
koymuş o harita hayat buluncaya kadar can 
almaya, kan dökmeye devam edecekler.

İki, üç, daha fazla Vietnam 
yaratmalıyız

İşte en son yazımızda, Küba’yı bu em-
peryalist haydudun ziyareti ile ilgili yazı-
mızda söylediğimiz gibi, adam dünyanın 
bu ucundaki, Irak’taki savaşı, kendi güven-
liği için çok önemli sayıyor ve onlar bizim 
güvenliğimiz için savaşıyorlar, diyor orada 
savaştırdığı askerlere. Yani dünyanın sahi-
biyim, diyor.

Bunu yok sayarsak, bunu görmezden 
gelirsek insanlığımızın hakkını vermemiş 
oluruz. Bırakalım devrimci olmayı, insan 
olamayız. Ve o yüzden arkadaşlar, bugüne 

kadar Fidel’e, Raul’a nasıl sahip çıktığımı-
zı, onları nasıl yücelttiğimizi, onların kah-
ramanlıklarından nasıl övgüyle söz ettiği-
mizi hep biliyorsunuz. Ama çizgide sapma 
gösterdikleri anda da en katı eleştiriyi biz 
yaptık. Ve açık söylüyoruz, artık Küba, 
Che’nin Küba’sı değil.

C e ne diyor: ki, , da a a la 
ietnam”lar yaratmalıyız, insan soyunun 

bu başdüşmanına karşı dünyanın her yerin-
de cepheler açmalı, savaşmalıyız, diyor.

Raul ne diyor
“Farklılıklarımıza rağmen bir arada ya-

şamanın şartlarını öğrenmeliyiz.”, diyor.
1 0 derece birbirinden farklı iki yakla-

şım, yoldaşlar.
Bu yaklaşım nereye götürür Küba’yı
Sosyalizm olarak ölüme götürür, başka 

hiçbir yere götürmez.
O yüzden şimdi Raul  Che’nin, Cami-

lo’nun hatırasına layık bir tavır koymuyor. 
Onlara sırtını dönmüş oluyor. Bunları da 

açıkça görmemiz, göstermemiz gerekir.
Perihan Yoldaş’ımız biliyorsunuz son 

on üç sene, evlat acısı içinde yaşadı. Semi-
ha Yoldaş’ımız on beşinde miydi

oldaşlar  On altısında.
urulla  nkut oldaş  İşte hayat 

bu kadar acımasız, bu kadar hakkaniyet-
siz. Bunu düzeltmemiz tümüyle mümkün 
değil. İşte hep söylüyorum, benim de beş 
kardeşim, en büyüğü yedi yaşında olmak 
üzere, ölüp gittiler doktorsuzluktan, he-
kimsizlikten, hastanesizlikten, ilaçsızlık-
tan... Hepsi de önlenebilir hastalıklardan. 
Ve onların ölümü üzerine, babam köyden 
şehre göç etme kararı aldı, beni okutma ka-
rarı aldı.

Ben eğer burada sizlerle tanışmışsam 
ve bir aradaysak, bu devrimci kavgayı sür-
dürüyorsak, onların ölümlerinin bir sonucu 
olarak babamın çizdiği bir yolda yürümüş 
olmamdan dolayı. Eğer onlar sağ kalmış 
olsalardı, ben de köyde, bütün köylüleri-
miz gibi ilkokulu bile yani o zamanki bi-
zim yaştaki köylülerimiz gibi, okumadan 
gelip geçirecektik ömrümüzü. Yani hayat 
bir yönüyle de böyle tesadüflere bağlı.

Tabiî genel olarak sosyal değişimin ka-
nunları var ama her şey kanunlara uygun 
demek değildir tümüyle. İşte hayat da böy-
l e …

Daha genç yoldaşlarımızı kaybettik, 
kavgada vurulup, düşen yoldaşlarımız 
oldu. Bu hakkaniyetsizlikleri azaltmak, 
sosyalizmin ileri aşamasında gerçekleşe-
cek ancak.

Ne olacak
Tıp daha da gelişecek, bu hastalıkları 

daha da önceden keşfedecek, bilecek ve 
önlemini alacak. İnsan ömrü yüz yirmiye, 
yüz elliye kadar çıkacak. Yine hep söy-
lüyorum, Önderimiz Kıvılcımlı, benden 
daha küçük yaşta aynı hastalıktan, prostat 
kanserinden hayatını kaybetti. Teknolo i o 
düzeyde olsaydı ben de şu anda yaşamıyor 
olacaktım. Ama vücuda yayılmadan pros-
tat kanserinin teşhisini ortaya çıkaran bir 
kan testi, yirmi yıldır mı Mustafa ..

usta a a ba  oldaş  Aşağı yuka-
rı...

urulla  nkut oldaş  Aşağı yuka-
rı yirmi yıldan bu yana bilindiği için, te-
sadüf olarak, bir rahatsızlık sonucu, ilgili 
bir doktorun önerisiyle kan tahlilleri yap-
tırdığımız için şu anda hayattayız. Yoksa 
Mustafa Yoldaş’la beraber Numune Has-
tanesine Haydarpaşa’ya gittik benim aynı 
rahatsızlığımdan dolayı. Doktor olduğunu 
tanıttı Mustafa Yoldaş, hiç ilgilenmedi 
asistan, genç bir asistan.  Sonra bir tesadüf 
eseri Haseki’deki bir doktora gittik aynı 
rahatsızlıktan dolayı, adam  “Amca yaşınız 
da gelmiş. Bir de PSA’ya baktıralım.” dedi. 
Yani prostat kanserinin belirteci kanda, bir 
de ona baktıralım, dedi. Baktırdık, o belir-
teç var. Onun üzerine ileri tetkikler yapıldı 
ve kanser kesin olarak ortaya çıkmış oldu. 

Ameliyat olduk ve yaşayabiliyoruz.
Yani doğadaki bu hakkaniyetsizlik tü-

müyle ortadan kalkmayacak, asgariye ine-
cek, bu da bizim kavgasını yürüttüğümüz 
sosyalizmin nihai zaferiyle gerçekleşecek. 
Yoksa bu hayvancıl konaktan kurtulma-
dığımız sürece böyle hakkaniyetsizlikler 
yani doğal hakkaniyetsizlikle eşitsizlikler 
çok ileri boyutta olacak.

Sosyal eşitsizlik zaten felaket boyutlar-
da şu anda, yoldaşlar. O bakımdan insana 
yaraşan gerçek dava, gerçek mücadele, 
dünyadaki bu doğal eşitsizlikleri asgariye 
indirecek bir düzenin yani sosyalist düze-
nin tüm dünyada egemen olmasını sağla-
mak için mücadele etmektir. Bir taraftan da 
dünyayı cennet yapmak için, sosyal eşit-
sizlikleri ortadan kaldırmak için mücadele 
etmek anlamına gelir.

Yani bütün peygamberlerin amacı da 
bu  Musa’nın, İsa’nın, özellikle Hz. Mu-
hammed’in… Tarihsel Devrim yapan, ger-
çek devrimci olarak Hz. Muhammed’in 
özellikle… Ve gönlünde sosyalizm yattı-
ğını matematiksel bir kesinlikle ispatladık. 
Daha açık, daha geniş anlatmaya da devam 
edeceğiz. Önderimiz de bunu ortaya koy-
du.

Bütün edebi eserler, bütün sanat eserle-
ri, bütün müzik eserleri, bütün felsefeler ve 
bütün dinler hayata bir anlam verme dene-
mesidir.

İşte geldik, doğanın bir parçasıyız.
Niye geldik  Niye yaşıyoruz  Nereden 

geldik  Nereye gideceğiz  Kesin bilinen 
bir şey var mı

Bildiğimiz tek şey, doğanın diğer var-
lıkları gibi, biz de onun bir parçasıyız.

Hani cennet cehennem ..
ayyam’ın dediği gibi, adından başka 

bir şey yok ortada. Sadece adı var.
Adından başka bilinen bir şey var mı  

Gidip gelen var mı
Yok.
Dinler, insanları Cennetle ödüllendirme 

ve Cehennemle korkutma yoluyla Cenne-
ti bu dünyada gerçek kılmayı, var etmeyi 
amaçlamışlardır.

Başarılı olmuş mu
Başarılı olmamış, yoldaşlar. Sonuç 

meydanda. O zaman bunu insanlar kendi 
bilinçleriyle, kendi akıllarıyla, kendi öz-
güvenleriyle, kendi iradeleriyle kuracaklar. 
Yaşama insancıl ve en değerli anlam veren 
biricik yol ve mücadele  sosyalizm müca-
delesidir. Onun dışındaki bütün mücadele-
ler ve hayatı yaşama biçimleri, anlamlan-
dırma biçimleri insancıl değildir. Ve dönüp 
dolaşıp hayvancıl bir yaşam tercih etmek 
anlamına gelir.

Mal mülk biriktirmek, şan, şöhret, kol-
tuk peşinde koşmak, küp doldurmak, bir 
sürü sülale bırakmak, doğal olarak elbette 
üreyeceğiz ama onu amaç edinmek, tıpkı 
hayvanların amacıdır. Hatta hayvanlardan 
da geriye düşmektir. Çünkü hayvan karnını 
doyurduğu zaman tahribat yapmaz, diğer 
canlara kıymaz. Ama insan öyle değil. Hz. 
Muhammed’in de dâhice sezişiyle ortaya 
koyduğu gibi  insan muhakkak çok zalim-
dir. Çok zalimdir.

O bakımdan yoldaşlar, hayatta insana 
yaraşır tutunabilecek tek insancıl yol  sos-
yalizm mücadelesine girmek ve onu ülke-
mizde ve dünyada egemen kılmak için gü-
cümüz yettiği oranda, ziki ve entelektüel 
ruhi gücümüzle savaşmaktır.

Perihan Yoldaş’a ve tüm diğer yoldaş-
lara layık olmanın yolu da budur. Biz mün-
zevi şekilde yasını tutar ama kavgasından 
geri kalırsak, ona sırtımızı dönmüş oluruz. 

ayık olamamış oluruz.
Biz ne istiyoruz
Ömrümüzü verdiğimiz kavganın ege-

men olmasını. Perihan Yoldaş da bunu 
isterdi. O yüzden, tüm yoldaşlara layık 
olmak için, gücümüz oranında kavgada 
yerimizi almamız gerekir. Başka hiçbir 
şeyi ön plana geçirmememiz gerekir. Yani 
kaybettiğimiz, bedence aramızda olmayan 
yoldaşlarımıza layık olmanın, onların hatı-
ralarını anmanın, taşımanın gerçek değeri 
ve anlamı budur, yoldaşlar.

Kavgadan geri düştüğümüz oranda, bu 
yoldaşlarımızın anısından, hatırasından 
da uzaklaşmış oluruz, yoldaşlar. Bunu hiç 
aklımızdan çıkarmamamız gerekir. aten 
insani olan tek şey de budur. Hep onu be-
lirtiyoruz. Bunu  davamızı, kavgamızı iyi 
öğrenmemiz ve her yerde de hakkımızı is-
tememiz gerekir.

Ne mutlu ki, Perihan Yoldaş böyle ger-
çekten doğru, gerçekten bilimin ilkelerine 
dayanan bir davayı, bir hareketi seçti, be-

nimsedi ve o yolda mücadele etti. Onun ışı-
ğında mücadele etti, o davanın zaferi için 
mücadele etti.

İşte diğer bazı bur uva, küçükbur uva 
gruplar var.

Ne yapıyor bunlar
Savrulup gidiyorlar, yoldaşlar işte. Ve 

o hareketlere on yıllarını bağlayan insanlar 
sonunda ne oluyor

Birer dönek ya da aynen elektronik 
cihazların bitik pilleri gibi, çöplüğe atılan 
piller gibi, birer bitik, pili bitmiş insan sefa-
leti haline geliyorlar. Yazık ediyorlar ken-
dilerine. 

Yani hep söylediğimiz gibi Kıvılcım-
lı’ya düşmanlık ve bize düşmanlık, aslında 
onların ve insanın kendine düşmanlığıdır. 
Onun farkında değiller.

O yüzden Perihan Yoldaş hem insanlı-
ğın, hem de onun gerçek anlamda kurtulu-
şunun en doğru, en yüce yolunu seçti ve o 
uğurda mücadele etti. Ne mutlu böyle yol-
daşlarımıza.

Eninde sonunda davamız mutlaka zafer 
kazanacak.

S özlerime, geçen yıl Perihan Yoldaş’ı 
defnetmeye gittiğimiz zaman kafam-
da canlanan düşüncelerle başlamak 

istiyorum.
Yani o günlerde Perihan Yoldaş’ın öyle 

somurttuğu, yüzünün ekşidiği bir görüntü-
sünü gözümün önüne getirmeye çalıştım. 
Bunu başaramadım. Hangi görüntüsü gö-
zümün önüne gelse  güler yüzünden inanç, 
sevgi ve kararlılık aktığını gördüm. Güler 
bir yüzle inanç ve sevgiyi gördüm. Hep o 
geldi gözümün önüne, başka bir görüntü-
sünü inanın getiremedim gözümün önüne.

Şu andaki fotoğrafı en uç fotoğraf bana 
kalırsa. Yani bu halini bile görmedim. Şu 
anda da yüzünde bir tebessüm var, gene 
sevgi, gene inanç taşıyor bakışlarından. 
Ama ben hep daha bir gülümseyerek hayal 
edebildim. Hep öyle canlandı gözümde. 
Muhakkak ki bu fotoğrafında da gülümsü-
yor. Tebessüm var yüzünde ama bu kada-
rını bile canlandıramamıştım ben. Bunları 
geçen yıl, o acı olayı yaşadığımızda, işte 
cenaze gidişi, dönüşü aklımdan geçen dü-
şüncelerdi, bunu paylaşmak istedim.

Devrimci savaşta rütbe olmaz
Bunun ötesinde Usta’mız Hikmet Kı-

vılcımlı der ki  Devrim savaşı askercil 
savaşa çok benzer. Ama ondan çok daha 
karmaşık, çok daha büyük fedakârlıklar is-
teyen bir şeydir.

Ama askercil savaşla, devrim savaşının 
arasında önemli bir fark daha vardır. Daha 
doğrusu önce bir benzerlik, ikisinde de hi-
yerarşi vardır. Yani devrimci savaşta da hi-
yerarşi vardır, askercil savaşta da.

Askercil savaştaki hiyerarşi, devlet ta-
rafından kurulmuş zora dayalıdır. Askerleri 
zorla savaşa götüren, zorla savaşa sokan bir 
durumdur. Yani bur uvazi zorla askere alır, 
zoraki olarak alır, mecburen alır ve savaşa 
öyle sürer, günümüzde de olduğu gibi.

Ama devrimci savaş bundan bambaşka 
bir şeydir. Devrimci savaşa insanlar zorlan-
dıkları için değil, sosyal zorlama elbet var-
dır, devrim savaşını dayatan düzen vardır 
ama insanlar kendi istekleriyle, kendi arzu-
larıyla, kendi inançlarıyla, kendi ideolo i-
leriyle, gönüllü olarak bu savaşa katılırlar. 
Arada böyle müthiş bir fark var.

Devrim savaşında da hiyerarşi vardır 
ama insan değeri bakımından bir hiyerar-
şi yoktur. Yani en üstteki yöneticiyle en 
alttaki militanın değer olarak birbirinden 
hiçbir farkı yoktur devrimci savaşta. Oysa 
askercil savaşta arada uçurumlar vardır bil-
diğiniz gibi. Ve işin püf noktası da  bir dev-
rimciyi gerçek devrimci yapacak olan nok-
ta da, işte o nefer olarak devrimci savaşa 
girdiği, hiçbir rütbesinin olmadığı ki zaten 
devrimci savaşta rütbe olmaz, ama hiçbir 
hiyerarşide yer almadan, en ilk militanlık 
zamanında bile eğer statik karakteri varsa 
yani inancında, ideolo isinde hiç sapma-
dan, hiçbir zaman inançsızlığa düşmeden, 
hiçbir zaman kararsızlığa düşmeden mü-
cadele veriyor, bu statik karakteri gösteri-
yorsa ve dinamik bir karaktere sahipse yani 
devrimci inisiyati  kullanabiliyorsa, zinciri 
sürükleyebilecek halkayı bulabiliyorsa her 
türlü eylemde  en küçük eylemden, en bü-

yük eyleme kadar en etkin eylemleri bulup 
bunu gerçekleştirebiliyorsa işte bu maya 
devrimci mayadır. Bu bir neferde olması 
gereken ve bir neferde varsa en tepedekin-
de de var olması gereken ortak mayadır. 
Devrimciyi devrimci yapan da budur.

O bakımdan sıra neferinin diyelim ya 
da kendi söylemimizle  en yeni militan 
diyelim, en sıradan militanın bu değerleri 
taşıması gerekir. Bu değerleri taşıyorsa  bu 
örgüt tepeden tırnağa gerçek devrimci bir 
örgüttür.

Ve bunu anlamak istiyorsak, böyle ol-
mak istiyorsak, sıra neferliğini bir yaşam 
biçimine dönüştüren Perihan Yoldaş’a bak-
mamız gerekir. Yani detayları anlatmaya 
gerek yok. Arkadaşlar dile getirdiler.

Belki bir şeyi kabartılandırmak gerekir. 
Ev hanımı denildi Perihan Yoldaş için, ora-
ya takılmamamız gerekir. Ev hanımı değil  
devrimciydi. Ev hanımlığı bir türevdi, bir 
yan işti, asıl görevi onun  devrimcilikti. O 
konuda her türlü fedakârlığı yapmaya ha-
zırdı.

Kendisiyle çok acı bir hatırayı da pay-
laşmışlığım var. O büyük acıyı yaşadı-
ğımızda, kızımızı kaybettiğimizde, işte 
ilaçlarla teselli edebilmiştik Usta’yı da, 
kendisini de. Tabiî şimdi Yoldaş’ımız oldu, 
Devrim o zaman çocuk, aynı arabada yol-
culuk yapmak, köye kadar birlikte gitmek 
gerekmişti…

Böylece bitireyim, duygulandım kusura 
bakmayın...

Merhaba arkadaşlar.
Önce şunu söylemek istiyo-

rum ben. Biz Perihan’la iki kişi 
değildik  bir kişiydik. Devrimci kavgamın 
yarısıydı her yerde  sendikal örgütlenmede, 
mahalle örgütlenmelerinde, eylemlerde. 
Biz hiçbir zaman iki kişi olarak davranma-
dık, hep tek kişiydik, hepiniz de bilirsiniz 
zaten.

Biz Perihan ile bir olduk
Yani şunu demek istiyorum evli olan 

yoldaşlarımıza da  küçükbur uva bakışla 
baktığımızda ya benim de özel yaşamım 
var, sen bu eyleme git, ben gitmeyeyim, 
denebilir. Veya şen şu işi yap ben yap-
mayayım. Bizim hiç aklımızdan geçmedi 
böyle bir şey. İşyerlerinde çalıştığım za-
man, direnişlerde… Yani stay edikal 

irenişi yapıyoruz, işgali gerçekleştirdik 
Perihan hep orada. Yani ben hiçbir zaman, 
gel bu direniş yerinde olman lazım falan 
demedim. Oradaki Direnişçilerin çoğunlu-
ğu kadındı. Kadın arkadaşların direnişi sür-
dürmeleri, işgali sürdürmeleri için kısa kısa 
konuşmalar yapardı hemen, eylemin başa-
rıya ulaşması için. Ki o zaman sene 1 . 
Daha devrimci değil, kendince baharında... 
Yani çok bilinci falan yok.

O yüzden evlenen, evlenmiş yoldaşlar-
dan isteğimiz  Perihan’la benim gibi ger-
çekten bir kişi olmak lazım. Yani evliysek 
bir kişi olmak lazım, bunu başaramadığı-
mız sürece sıkıntılar yaşarız. Biz hiç sı-
kıntı yaşamadık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık 
Perihan’la. Çocuklarımızı yetiştirirken de 
hiç ikili düşünce göstermedi. İşte birimize 
müsaade edip, birimize engel olma gibi bir 
biçimde davranmadık.

O yüzden çocuklarımız da sağ olsun-
lar... Hele Devrim Yoldaş’ım ablasından 
daha şanslı tabiî. Oğlumun değerlendir-
meleri, yoldaşımın değerlendirmeleri, gör-
müşünüzdür dün, ilk defa ablasıyla ilgili, 
annesiyle ilgili değerlendirme yaptı. Muh-
teşem yani.

Tabiî bu arada yeni yetişen yoldaşları-
mız var, değişik biçimlerde görüyoruz genç 
yoldaşlarımız var. Sibel kızım var mesela. 
Burada adını şu anda söyleyemeyeceğim 
bir sürü çocuklarımız var. Gerçekten hep-
si bizim çocuklarımız. Bunu biz yaşardık 
Perihan’la hep. Yoldaştık ama hep kızım 
oğlum diye hitap ederiz. Hep böyle çünkü 
öyle hissediyoruz biz. Bizim inançlarımız 
bunu gerektiriyor. Kardeşleşmek, Yoldaş-
laşmak... Çünkü biz kavgada sırt sırta ve-
receğiz, sırtımızı döneceğiz. Her şeyimizi 
paylaşmamız gerekir kavgada. Bölgemizde 
aklımızın erdiğince, gücümüzün yettiğince 
yapmaya çalıştık Perihan Yoldaş’la böyle.

İşte söyleyeceklerim de bu kadar...q

Doğadaki hakkaniyetsizliği
sosyalizmin zaferiyle ortadan kaldıracağız

Kurtuluş Partililer, bedence aramızdan ayrılışının ilk yıld n m nde Perihan oldaş ı andılar  HKP 
Kartal lçe r t nde erçekleştirilen anmada s z alan yoldaşları Perihan oldaş ın bitmek t kenmek 
bilmeyen  inancını, m cadele azmini, insani de erlere olan ba lılı ını, sevecenli ini anlattılar  zen-
lenen anma etkinli inde HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, HKP Genel Başkan ardımcısı usta a 
ahbaz ve Perihan oldaş ın m cadele arkadaşı, hayat arkadaşı, eşi Nihat oldaş da s z alarak duy u 

ve d ş ncelerini i ade ettiler  apılan konuşmaların ç z m n  aynen yayımlıyoruz

HKP Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un Konuşması

HKP Genel Başkan Yardımcısı  
Mustafa ahbaz’ın Konuşması

HKP MYK yesi Nihat 
Güldemir Yoldaş’ın 

Konuşması
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B aşbakan Davutoğlu, 1  Mart günü 
AB’yle yaptığı, Avrupa ülkelerin-
deki Suriyeli mültecilerin ülkemize 

geri alınması ve ülkemizin “güvenli bölge” 
ilan edilmesi sonucunu doğuran “Kayseri” 
pazarlığından  daha doğrusu “At” pazarlı-
ğından ya da dilencilikten dönerken uçakta 
yaptığı açıklamalardaki konu başlıkların-
dan birisi de Suriye idi.

Bu konuda Davutoğlu’nun söyledikle-
ri şunlar, Hürriyet Gazetesi’nin haberine 
göre:

  C  R -
R
“( ...)

ireniyoru  uriye maalese  yle 
bir noktaya getirildi ki  er t rl  kir-
li oyununun oynanabileceği bir emin 
oluştu  unlardan biri de ykes i-
cot nun  y nc  yılı  u anlaşma  

i i e  b ld  ale i nte ten vb  
irileri yeni bir ykes icot ya ma e-

şinde, bi  bunu yok etmeye alışırken 
birileri ya ma eşinde  ra  a arı 
ncesinde yi ortadan kaldırmayı d -

ş n yorduk, ekonomik amlelerle  e-
de erimi  birilerini ra atsı  etti, ra  

a arı bunun i in kullanıldı  imdi 
uriye yi e d rde, rak ı b lerek yeni 

 ya maya alışılıyor  una direnenler 
var, bi im  gibi ”

Bildiğimiz gibi Sykes-Picot Anlaşma-
sı’ndan önce 26 Nisan 1 15 tarihli ondra 

ntlaşması vardır. Bu antlaşmanın deva-
mıdır ykes icot ntlaşması. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun hâkim olduğu bölge-
lerin, başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak 
üzere, Batılı emperyalist devletlerce payla-
şılmasını içeriyordu esas olarak. Ve bu Ant-
laşma’nın mimarları da İngiliz ve Fransız 
Emperyalistleriydi bildiğimiz gibi.

Sir Mark Sykes, İngiliz Dışişleri Gö-

revlisiydi. François Georges Picot ise Fran-
sız görevlisiydi. Bu ikili, hükümetlerinin 
emirleri gereği bir araya gelerek, Osman-

lı’nın hâkim olduğu toprakların paylaşımı-
nı yaptılar kâğıt üzerinde. Bu yüzden de bu 
antlaşmanın adı: Sykes-Picot olarak kaldı 
tarihe. Ve sonra da bunu iliyatta hayata 
geçirdiler bu emperyalist devletler. Bu ant-
laşmaya göre

ntalya, atı kdeni  ve ge b lge-
siyle  da ve rablusgarb talyanlara 
veriliyordu

ngiltere ve ransa, talya yı da sa-
vaş boyunca kendi sa arında tutabil-
mek i in, bu b lgeleri ona veriyordu

ilikya, nadolu nun g neyi ve g -
neydoğusu, uriye, bnan ransa ya 
veriliyordu

ngiltere yse, ran, rak, ra  arı-
madası nın tamamına sa i  olacaktı

arlık Rusyası nın ayınaysa, 
stanbul, oğa lar ve u ey 

armara b lgesi d ş yordu
unlara ilaveten s-

manlı rmenistanı nın 
smanlı dan ko arılarak 
arlık Rusyası na veril-

mesi de ng r l yordu 
bu antlaşmalarda

Yine bildiğimiz gibi,
enin Usta’nın önderliğin-

deki Sovyetler, bu antlaş-
maların, iğrenç emperyalist 
talan antlaşmaları olduğunu, 
emperyalist alçakların içyüzlerini 
ortaya koyduğunu, tüm dünyaya ilan 
etti.

Ekim Devrimi’nin önderleri, Devrimin 
hemen sonrasında,  Aralık 1 17’de, Rus-
ya nın ve oğu nun m sl man 

mek ilerine” başlıklı bir bildiri yayım-
larlar. Bildirinin Türkiye’yle ilgili olan bir-
kaç paragrafını aktaralım:

a tından indirilmiş ar ın im ala-
dığı ve devrilmiş erenski k metinin 

onayladığı, stan-
bul un ele ge i-
rilmesine ait gi li 
anlaşmanın yır-
tıldığını, yok edil-
diğini bildiriri  
Rusya Cum uri-
yeti ve k meti, 

alk omiserleri 
ovyeti, başkala-

rına ait olan to -
rakların ele ge i-
rilmesine şiddetle 
karşıdır  stanbul 

s l manların 
elinde kalmalıdır ”

“( …)
rkiye nin ar alanmasına ve r-

menistan ın elinden alınmasına ait an-

laşmanın yırtıldığını, yok edildiğini bil-
diriri  skeri arek t kesilir kesilme , 

rmenilere siyasi ya gılarını diledikleri 
gibi belirleme akkı sağlanacaktır ”

“( …)
illiyetler şleri alk omiseri  

 ugaşvili talin
alk omiserleri ovyeti aşkanı 

  lyanov enin” (Stefanos Yerasi-
mos, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Sovyet 
İlişkileri, 1 17-1 2 , s. 6- 7)

Gördüğümüz gibi, Davutoğlu  “Birile-
ri”nin “Yeni Sykes-Picot yazma peşinde” 
olduğu gibi kimi gerçekleri biliyor. Ve 
dile getiriyor. Ama diğer yandan da kimi 
gerçekleri (kendileri de işin içinde olduğu 
için, bizzat bu olayların sorumlularından 
oldukları için) gizliyor. Şimdi biz, Davu-
toğlu’na soralım gizlediği kimi gerçekleri:

B u 

p l a n 
hayata geçirilir- ken, bu Batılı devlet-
lerle işbirliği yapanlar kimlerdi

Başta padişah Vahdettin ve Damat Fe-
rit olmak üzere, işbirlikçi “aydın”lardan ve 
bürokratlardan oluşan hainler.

Kim karşı çıkıyordu bu Antlaşmanın 
sonuçlarına

Başta Mustafa Kemal olmak üzere Bi-
rinci Kuvayimilliyeciler ve Türk ve Kürt 
Halkı.

Bir de yukarıda da aktardığımız gibi 
enin önderliğindeki Ekim Devrimcileri 

ve Sovyetler Birliği, değil mi
Sykes-Picot’un doğal sonucu neydi
Sevr Antlaşması.
Bugün yeni Sykes-Picot nedir  Ya da 

Davutoğlu’nun sözleriyle soralım:
Kimdir o  “yeni bir Sykes Picot yazma 

peşinde” olan birileri
Başta ABD Emperyalistleri ve sonra 

AB Emperyalistleri.
O zamanki Sykes-Picot’un bugünkü 

adı nedir
BOP ya da GOP’tur.
BOP ya da GOP’un doğal sonucu ne-

dir

Yeni Sevr
BOP’un ya da 

GOP’un eşbaşkan-
larından birisi kim-
dir  Ve yürütücüsü 
kimlerdir ülkemiz-
de

Şu an Cumhur-
başkanı koltuğunda 
oturan R. Tayyip 
Erdoğan  Ve onun 
güdümündeki, em-
rindeki AKP Hü-
kümeti. Ve onun 
başındaki, görünür-
deki Başbakan olarak sen değil misin  Ve 
siz taşeronluk yapmıyor musunuz bu pro-
elere

stelik bu pro eler sonucunda, sadece 
Irak, Suriye, ibya bölünmeyecek. lke-
miz de bir kez daha, en az üç parçaya bö-
lünmeyecek mi

Bölünecek.
ABD Emperyalistleri bu pro enin 

haritasını da yayımlamadılar mı
Yayımladılar.
Kim karşı çıkmaktadır bu 

pro elere karalılıkla
Halkın Kurtuluş Partisi ve 

Kurtuluş Partililerle birlikte 
mazlum Türk ve Kürt Halkı.

Doğru mu bütün bunlar
Sonuna kadar.

Şimdi sen Davutoğlu  “biz 
bunu yok etmeye çalışırken” diyerek 

kimi kandırdığını savunuyorsun
Bir de diyorsun ki: “Suriye maalesef 

öyle bir noktaya getirildi ki  her türlü kirli 
oyununun oynanabileceği bir zemin oluş-
tu.”

Kim getirdi Suriye’yi bu hale  Kim 
çekti Suriye’yi “her türlü kirli oyunun oy-
nanabileceği bir zemin”e   Ve “Şimdi Su-
riye’yi üçe dörde, Irak’ı bölerek Yeni SP 
yazmaya çalış”anlar kim  Kimler

ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlik-
çileri olarak sizler değil misiniz

Daha düne kadar kanka olduğunuz, ai-
lece görüştüğünüz, Ortak Bakanlar Kurulu 
toplantıları yaptığınız Suriye’nin meşru 
lideri Beşşar Esad’ı ve iktidardaki BAAS 
Yönetimini ilk satan kim oldu

Emevi Camii’nde namaz kılmak iste-
yen kimdi  

Binlerce, on binlerce Ortaçağcı katilin 
sınırlarımızdan geçip gitmesine, Suriye’yi 
kan gölüne çevirmesine kim izin verdi

IŞİD’inden El Nusra’sına, Ahrar-ı 
Şam’dan, Hizbul Tahrir’ine yüzlerce Orta-
çağcı, gerici, karşıdevrimci örgütün yara-
tılmasını kim sağladı

“Eğit-Donat” diyerek, ülkemizde kim 
askeri kamplarda bu sapık, cani Ortaçağcı-
ların eğitimini üstlendi

Kim MİT TIR’larıyla bu canilere bin-

lerce silah, mühimmat gönderdi
Ve tüm bunların sonunda 70 binden 

fazla masum Suriyelinin ölmesine, milyon-
larcasının ülke içinde ve ülke dışında mül-
teci durumuna düşmesine kim neden oldu

Suriye’nin alt ve üstyapısının çökmesi-
ne kim neden oldu

Ha bir de utanmadan Irak’ı ağzına alı-
yorsun.

a raman gen  kadın ve erkek 
merikan askerlerinin, olabilecek en a  

kayı la evlerine d nmeleri i in dua edi-
yorum ”, diyen senin büyük Reis’in değil 
miydi

nya barışı i in, barışı korumak, 
barışı ya mak i in, son  senede d nya-
da en ok merikalılar kendi ocukları-
nı eda etmişlerdir ”, diyen de seni siyase-
te soktuğunu her fırsatta söyleyen Abdullah 
Gül değil miydi

Daha uzatalım mı soruları ..
Gerekmez
Senin “Starte ik Derinlik”in bu kadar 

işte
Şimdi kalkıp bize yersen lokantası açı-

yorsun
ireniyoru ”, diyorsun.

Direnmek kim, siz kim ..
Yemezler
Bu kanlı sonucun planlayıcısı: 

ABD’dir, oyunda rol verilenler de, rolünü 
yerine getirenler de sizlersiniz. Başkası de-
ğil. İlk hamlede piyon olarak harcanacak 
da sizlersiniz. Siz sadece makamlarınızı, 
vurgunlarınızı korumak için, lağım deliğin-
den süpürülmemek için, size emredilenleri 
yaparsınız.

Direnenler mi “Yeni Sykes-Picot”a
Irak lideri Saddam Hüseyin’i hatırla

ibya lideri Muammer Kadda ’yi ha-
tırla

Suriye lideri Beşşar Esad’ı gör
Hatırla, gör ve utan  diyeceğiz ama...
Biz sana iya Paşa’nın çok ünlü ve sa-

na-size tastamam uyan, üstünüze kalıp gibi 
oturan, seni-sizi anlattığı iki dizesiyle yanıt 
vererek bitirelim:

yinesi iştir kişinin la a bakılma
a sın g r n r r tbe i aklı eserinde  

Bak nasıl da biliyor

Bu kanlı sonucun planlayıcısı  
AB ’dir, oyunda rol verilenler de, 

rolünü yerine getirenler de sizlersiniz. 
Başkası değil. İlk hamlede piyon olarak 

harcanacak da sizlersiniz. Siz sadece ma -
kamlarınızı, vurgunlarınızı korumak için, 

lağım deliğinden süpürülmemek için, 
size emredilenleri yaparsınız.

Öncelikle bir saptama yapmakta fayda 
var. Biz Tayyip Erdoğan’ları iktidara gel-
diklerinde, ortaklıkları bozulduğunda veya 
işin ucu kendilerine dokunduğunda keşfe-
denlerden değiliz.

Biz siyasal İslam’ı hayatımıza sokan 
Menderes’lerin, bağımsızlığını yeni kazan-
mış Cumhuriyeti, ABD’nin kollarına teslim 
ettiği gün keşfettik Tayyip Erdoğan’ları

Ardından ABD’nin liberal çanak yala-
yıcılarının bu ülke insanını 70 sente muhtaç 
ettiklerinde keşfettik Tayyip Erdoğan’ları

Amerikancı muhtıralarla bu ülkenin 
Bağımsızlıkçıları, gerçek solcuları, Ata-
türkçüleri ve kahramanları idam sehpaları-
na yürüdüğünde ve Kızıldere’de katledildi-
ğinde keşfettik Tayyip Erdoğanları

Yetmedi Amerikancı darbelerle bu ül-
kenin insanı bölündüğünde, işkencelerden 
geçtiğinde, katledildiğinde, yaşları büyütü-
lüp asıldığında keşfettik

Tam bitti derken Amerikan özel görev-
lilerinin ülkenin başına başbakan yapılma-
sıyla, babadan oğla, kardeşe, yeğene peş-
keş çekildiğinde bu ülke, keşfettik Tayyip 
Erdoğanları

Ve elbette nihayetinde minareleri süngü 
yapan bir adamın anlamsız hapse girişi ve 
anlamsız hapisten çıkışıyla CIA uçaklarıy-
la ABD’ye taşındığında keşfettik.

Sorunun sadece bir kişiden ibaret olma-
dığından çıktık yola... Topyek n bu anlayı-
şa, bu köleliğe, bu ihanete dur demek için 
düştük yola... Tetiğe basmadık ama damar-
larına bastık her fırsatı bulduğumuzda...

Biz tarihin hiçbir safhasında siyasal 
İslamcılarla, Amerika adına tetik çeken 
milliyetçilerle, azgın emperyaliste Dün-
ya gemisinin kaptanı diyen cemaatçilerle 
veya ırkçılığı solculuk diye satan eli kanlı 
emperyalist kuklası terör örgütleriyle aynı 
safta yer almadık, aynı paralele gelmedik. 
O yüzden de bu millete ne özür borcumuz 
var, ne de kandırıldık diye yakınacağımız 
hatalarımız var.

Biz bir geleneğin, bir anlayışın takipçi-
leriyiz. Bu ülkeye bağımsızlığını kazandı-
ran, emperyalizmle çarpışıp zafer kazanan 
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, 
ülkenin kaybedilen bağımsızlığını geri al-
mak için tankıyla tüfeğiyle karşılarına di-
kilen teslimiyetçi devlet güçlerine meydan 
okuyan Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’la-
rın, daha 17’sinde vatanının bağımsızlığı 

için gözünü kırpmadan darağacına yürüyen 
Erdal Eren’lerin ve bu yoldan sapmadan 
direnerek can veren daha nice yiğitlerin yo-
lundanız, geleneğindeniz, takipçileriyiz... 
Bizi onlardan sorun, onları bizlerden...

Velhasıl uzun uzun yıllar sonra Gezi 
Direnişi’yle birlikte ortaya çıkan bu mille-
tin zulme karşı Direnme Hakkı ve isteğine 
dört kolla sarıldık biz. Ta buralardan düş-
tük yollara…

Gezi’de direndik biz, direnirken uyar-
dık: Evlerinize dönmeyin, bu ülkeye ba-
ğımsızlığını kazandırmadan vaz geçme-
yin. akin sesimizi duyuramadık, ancak 
biz evlerimize dönmedik. O gün bugündür 
sokaklarda, meydanlarda, ihanetin kol gez-
diği her yerde, ihanetin dimdik karşısında 
durmaya devam ediyoruz.

Gezi Direnişi’nden bu yana 0’ın üze-

rinde eylem yaptık. CIA’nın, cemaat lideri-
nin çiftliğine dayandık defalarca, ABD’nin 
kara gücünün temsilcilerine ABD sokakla-
rını dar ettik, Türkiye’nin bağımsızlığında 
gözü olan ABD’nin tetikçileri CIA a an-
larına, eski büyükelçilerine kendi memle-
ketlerinde meydan okuduk yüzlerine karşı, 
Tayyip Erdoğan’ların kuklası Davutoğ-
lu’nu karşıladık, 70’lik Bülent Arınçlara 
100 metre engelli koşu yaptırdık Ne  York 

sokaklarında, Yiğit Bulutları susturduk ve 
nihayetinde 2 kez de çıbanın başı ile karşı-
laşmak şanssızlığına eriştik. Tayyip Erdo-
ğan’ı bundan 1 yıl önce Ne  York’a geldi-
ğinde protesto ettik, kendi davetine otelin 
mal kapılarından girdi. Yine saldırıya uğ-
radık, yine tehditler aldık pes etmedik. Ve 
geçtiğimiz birkaç gün bize bu fırsatı bir kez 
daha tanıdı.

4 Yanlış  Doğruyu Götürmez
Tayyip Erdoğan’ların ulusal çizgiye 

geldiğini söyleyenler, PKK ile şahsi mü-
cadelesine Türk askerini ve halkını alet 
edenler, bir zamanlar ortak olduğu cemaat-

le iktidarı paylaşmayı reddetmesini bir va-
tan savunması gibi görenler ve nihayetinde 
Tayyip Erdoğan’ları yaratan ABD’nin gü-
dümünden çıktığını savunanlara bir şeyler 
göstermek istedik. Biliyorduk, hassas gün-
ler, Erdoğan sahipleriyle sürtüşmeli, ülke 
yangın yeri, halk kan ağlıyor, takiyye ve 
şov almış başını gitmiş ve dahası ABD’nin 
Erdoğan’a vermek istediği dersler var ve 
elbette Erdoğan’ın da vereceği tavizler. 

Tüm bunları ölçtük, biçtik ve nihayetinde 
bir karar verdik. Biz doğru olanı savunu-
yoruz. Doğru en karanlık geceyi aydınlatır, 
en derin sulardan yüzeye çıkar her zaman 
dedik. Tayyip Erdoğan’a karşı olmak için 
bu ülkeye ve insanına yaptıkları yeter de 
artar bile. Bu nedenle kendimize cemaati, 
PKK’yı veya ABD’yi ortak seçmedik...

Biliyorduk ki ABD, Cemaat ve PKK bi-
zim üzerimizden Tayyip Erdoğan’ı küçük 
düşürmek, rezil etmek veya ona üstü örtülü 
mesa lar göndermek isteyecekti. Bunu da 
konuştuk. Ne olabileceğini önceden tespit 
ettik. ABD polisinin araya girmeyeceğini, 
Erdoğan’ın korumalarının arkadaşlarımı-
za saldıracağını öngördük ama geri adım 
atmadık. ira biz bu eylemleri, o veya bu 
için değil Tayyip Erdoğan’ların ve onla-
rı yaratanların ayakları altında ezilen bu 
ülke ve onun halkı için yaptık. ABD’nin 
yanlışı, Cemaatin yanlışı, PKK’nın yanlışı 
ve Tayyip Erdoğan’ların yanlışları bizim 
1 doğrumuzu götürmez, götüremez. Bir 
faşist, bir halk düşmanı, bir vatan satıcısı 
Dünya’nın neresine giderse gitsin, hangi 
şartlarda olursa olsun ihanet ettiği halktan 
bu anlamda tokadı yemelidir... Biz Tür-
kiye’den bir siyasetçi, bu ülkeye Che’nin 
1 6  Aralık’ında geldiği gibi gelmediği sü-
rece, protesto etmeye, karşısına dikilmeye, 
ona haddini bildirmeye devam edeceğiz.

Bizim yaptıklarımızı alıp kendi men-
faatleri doğrultusunda kullanacaklar veya 
kullananlar olabilir. akin er ya da geç yap-
tıklarımız ve yapacaklarımız Türkiye’de 
emperyalizme ve onun işbirlikçilerine kar-
şı topyek n bir başkaldırıya kir, sebebiyet 
veya cesaret verecektir. İşte o gün, bugün 
bizim yaptıklarımızı kendilerine mal et-
meye çalışanlar veya bundan yararlanarak 
kendi ihanetlerini örtmeye çalışanlar da 
Türk Halkının ayakları altında ezilecektir. 
Biz doğru bildiğimiz yolda yılmadan, emin 
adımlarla ve korkmadan yürüyoruz.

aşasın am ağımsı  rkiye
aşasın usta a emal tat rk e 

rkiye nin ağımsı lık evrimcileri

Armağan Yılmaz
EX P O S E

Bu eylemleri neden yaptık, neden yapıyoruz?
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Salih Müslim’i buldu ve bir görüşme yap-
tı. Bu görüşmeden Tolga Tanış’ın çıkardığı 
önemli verilerden birisi PKK-PYD bağı. 
Müslim bunu inkar etse de bu bağın olduğu 
kesin. Şöyle yazıyor T. Tanış:

“( …)  KA B U L  e t m i yor  t abi î .
e kendisinin bir  ge mişi ol-

duğu iddialarını ne başında olduğu e-
mokratik irlik artisi nin y-
la organik bağı olduğu su lamalarını

 ncak ge mişten gelen ilişkiler yle 
orlayıcı oluyor ki slim i in

 oğu aman elişkili bir durum 
i inde kalıyor

 esela yla ilişki yok, dese de 
lerin başında, ter r listelerinde-

ki nın yerini alması i in kurulan, 
ancak  tara ından da sonra ter r 
listesine da il edilen ongra el e katıl-
dıklarını kabul ediyor

 merikalılar yle işbirliği-
ni devam ettirmek i in yi, ong -
ra el in uriye kolu olarak tari  eden 

 lusal er rle cadele erke-
i nin değerlendirmesinden ıkarmış, 

ge en a ta da eb sitesinden a ar to ar 
kaldırmışlardı ” (Hürriyet, 6 Mart 2016)

Söyleşide T. Tanış, bu konuda S. Müs-
lim’i biraz sıkıştırıyor (aslında sıkıştırıyor 
görünüyor, asıl amaç emperyalizm icaze-
tiyle bu gerçeklerin halkımız tarafından 
bilinmesi.). Şöyle akıyor söyleşi:

i bir bağ yok mu yla  
arasında,  arasında  

 ayır e endim  luyor da d ş n -
sel veya ut da diyelim else  bir şey 
oldu  esela bi  ayın calan ın kirle-
rini aten benimsiyoru  alnı  bi  değil  

ra lar da benimsiyor, başkaları da be -
nimsiyor  rtık bu enternasyonal bir şey 
olmuştur

 esela oskova daki o sini de 
calan ın otoğra ının olması da  adece 
kirsel d eyde mi bu bağ

  abi  kirsel d eyde  ir rt 
nderidir

 C  ile bir ilişki var mı
  uradaki  da kuru-

lan rdistan lusal ongresi  vardır  
lusal ongre gibi bir şeydir  imdi bi  

onlara katılıyoru   başka   baş -
ka C   ter r listelerinde oldu -
ğundan onun yerini alması i in te 
kurulan rdistan o luluklar irliği  
başka

R el e te yine 
nın yerine kurulan, ama şimdi 
nın kongre organı kabul edilen 

atı kuruluşu  katılıyor musunu
  vet   aten d rt ar adan olu-

yor   başka bir oluşumdur
 R el de temsil ediliyor 

 değil mi
  diliyor evet  t n rg tlerin 

temsilcileri vardır
 i  mi temsil ediyorsunu
  ok, ben katılmıyorum   adı-

na ba ıları katılıyor
 n son ne aman R el 

to lantısı oldu
  atırlamıyorum  anırım iki sene 

nce miydi neydi ” (agy)
Bu sabit… İlişki olduğu kesin. Buna 

rağmen, AKP şefleri yalanlasa da, Müs-
lim’in Türkiye’ye gelip gittiği, ortak plan-
lar yapıldığı da kesin. Bir yıl önce ley-
man a  rbesi kaptıkaçtıya getirilirken 
din bezirgânlarının PYD güçlerinden des-
tek aldığı, Müslim’in de o sırada Türki-
ye’de olduğu anlaşılıyor. Bizzat kendisi 
itiraf ediyor. T. Tanış şöyle aktarıyor:

rkiye ye en son obani ye sila  
yardımından emen nce kim te 
gittiğini i” biliyorum

 ndan sonra da ge tim  u şme 
olayında

 leyman a ın ta liyesinde  
ubat  mi gittini

“-  E ve t .
 imlerle g r şt n , isti baratla 

mı yine
  enim isti baratla i  ilişkim 

olmadı  r şmelerim de olmadı  e  
ışişleri akanlığı ile  ayın ışişleri 

steşarı eridun  inirlioğlu ok iyi 
bilir kiminle g r şt ğ m

 eridun ey le mi g r şt n
  yleydi  , bir de etra ındaki ba ı 

kişiler

 leyman a ın boşaltılmasındaki 
işbirliği nedeniyle mi

  oğru  na devam etmek isterdik 
de  er ekten

  ubat ta oldu ta liye  nce 
mi sonra mı gittini

   g n rkiye deydim
 oordinasyon i in mi
  a kardeşim  konuşmak istemi-

yor )
 ma nemli bu
 “ -  E ve t  k oor d i n as yon  i ç i n  or ad ay-

dım.” (agy)
Demek ki neymiş
Din bezirganları bugün düşman ilan 

ettiği PYD ile iş kotarmış. Kobani sırasın-
daki destek zaten biliniyordu. Kürt asker-
ler (Barzani Peşmergeleri  PKK’lılar) ala 
yı vala ile Türkiye’den girmişlerdi Suriye 
topraklarına. Şimdi Süleyman Şah kaptı-
kaçtısındaki teşrik-i mesaiyi de öğreniyo-
ruz. Tabiî bu “PYD dostluğunun” aslında 
Obama’nın beyzbol sopasından veya ayar 
telefonlarından kaynaklanan zoraki bir 
dostluk olduğunu da belirtelim. Yani, “Eyy 
Amerika…”, “Eyy Obama…” höykür-

meleri hikaye  Aslında ABD Emperyaliz-
minin bir dediğini iki etmeyen bir zat söz 
konusu… 

O zat da biliyor ki, PYD ABD’den 
büyük destek görmektedir. Veya şöyle 
söyleyelim: PYD, ABD Emperyalizminin 
kucağındadır, emperyalist planının uygu-
layıcılarındandır. Tıpkı Irak Bölgesel Kürt 
Yönetimi (veya Barzani) ve PKK (veya 
Apo) gibi… Salih Müslim’in, sorulara ver-
diği cevaplar PYD’nin de emperyalist uşa-
ğı olduğunu kanıtlıyor:

i  neyi savunuyorsunu
 i im se imlerimi  başka olmalı  

Re imin nce ya tığı se imlere de i bir 
aman katılmadık

 u ili bir ko uş anlamına gelir 
mi

  o uş değil  radaki re im a-

ten b t n uriye alkını temsil etmiyor  
nun i in aten  (DSG: “Demokratik 

Suriye Güçleri”, sözde demokratik güçler, 
özde emperyalist örgütler topluluğu - K. 
Y.), demokratik uriye eclisi i in me-
sele sadece rt meselesi değil  emok-
ratik uriye eclisi nde ara dan olan 
var  n g neyde biliyorsunu  am dan 
var  er yerden var  eşruiyet artık bu-
radadır  unlar artık alk g lerini tem-
sil ediyor diye d ş n yoru  nun i in 

aas Re imi nin kararlaştırdığı er şey 
uriyelilerin iradesini temsil etmiyor   

y den isyan etmek ko uş demek değil-
d i r .

 ma devam edecekse bu durum, 
re imle bir noktada kanal a manı  ge-
rekmiyor mu

  Cenevre reci nden ba sediyo-
ru  aten bu Cenevre reci er şeyi 
değiştirecek  Re im de gidecek  emok-
ratik bir uriye oluşacak  i im dedi-
ğimi  merke iyet i olmayan bir uriye 
olacak  ani yeni bir uriye ıkacak  

imdi bi  o yeni uriye nin ar asıyı  
alkı  eski uriye den ba setmiyoru

 rkiye ile nasıl giderilecek bu ger-
ginlik

  alla i bilmiyorum  i im tara-
ımı dan değil  i  elimi den gelen er 

şeyi ya tık ve yine ya maya a ırı  ma 
son are bi im yok oluşumu  olmamalı-
dır  rada bir alk kitlesi var  radaki 
oluşumlar bir karara varıyorsa, kendini 
y netmek i in bir karara varıyorlarsa 
buna kimsenin m da ale akkı yoktur  

nun i in rkiye nin bu rt obisin-
den kurtulması gerekiyor sanırım

  meselesi var
  amam da,  onları ilgilen-

diriyor  rkiye nin i  meselesidir, bi i 
niye ilgilendirsin ” (agy)

Bugün için durum budur. PYD emper-
yalizmin kuyruğuna takılmıştır. Ancak, ta-
biî bunlar biraz da güçler dengesine daya-
nır. Gün gelir, bu durum değişebilir. Suriye 
Kürtlerinin yeri antiemperyalist direniş 
hattıdır, Esad güçlerinin yanıdır. 

Söyleşide S. Müslim, “Türkiye ile ger-
ginlik nasıl giderilecek ” sorusuna “Biz 
elimizden geleni yaptık, artık Türkiye ne 
yapacaksa yapacak” diyor, kuyruğu dik tu-
tuyor. Ayrıca, biliyor ki, ABD Emperyaliz-
mi arkasında ve Kaçak Saray’daki at ise 
iyi bir Amerikan işbirlikçisi. ABD yeniden 
sopa gösterirse din bezirgânları neden PYD 
ile yeniden “dost” olmasın

ABD şimdi bu yönde çalışıyor. Söyle-
şiden böyle anlaşılıyor. Şöyle ilerliyor söy-
leşi:

 netimi, e de rtlerin 
ilerlemesiyle ilgili kaygı a ıklıyor  i i 

ikna etmeye alışıyorlar mı durmanı , 
ilerlememeni  konusunda

 abi  onuşuyoru  şte ilerler-
seni  k t  olur  n a la bu rkiye 
meselesidir  aşka bir şey değildir  a ı 
tavsiyeleri oluyor  yle iyi olur, b yle 
iyi olma

 rkiye yle yaşadığını  gerginliğin 
giderilmesi i in bir yol neriyorlar mı

  yle olmasını istemiyorlar ama 
 netimi ni ikna edemiyorlar  

oksa istiyorlar ” (agy)
Emperyalizm şimdi AKP’yi ya da Ka-

çak Saray’daki at’ı ikna yolunda. Tolga 
Tanış’ın Salih Müslim ile yaptığı söyleşi-
yi aktaran yazı bile bunun ürünü. T. Tanış, 
söyleşinin bir bakıma amacını şöyle koyu-
yor aba altından sopa göstererek:

e uriye deki rtler de e 
karşı başarı ka anan ve alternati  olma-
yan tek sek ler sila lı g  olarak bu yeni 
dengenin avanta ından yararlanıyor

orun, nkara nın değişen bu a-
radigmaya uygun olitikalar reti  i e-
ride m s recini yeniden başlatacak 
adımlar atmak yerine, sa ada karşılığı 
olmayan olitikalarda diretmeye devam 
e t m e s i .

 nk  b yle giderse bundan bir 
s re sonra slim kendisiyle yine r k-
sel de buluşan başka bir ga eteciye şim-
diki gibi tedbirli davranma i tiyacı da 
duymayacak, mu temelen ar tabi  

yla bağımı  lma  olur mu” diye-
cek  e i  ko acak

onu  rkiye  ile u laşır, -
m s recini yeniden başlatırsa şaşma-

yalım ” (agy)
Havuz Medyası’nın deyişiyle  

et ulla cı er r rg t  eri  ara-
r a’nın, sözde kızını Disneyland’a götürmek 
için ABD’ye giden Re a’yı tutuklaması 
da, Rus elevi yonu R ’nin Türkiye’nin 
IŞİD’den petrol aldığının belgelerini sun-
ması da, atılı konsolosların Can Dündar 
- Erdem Gül mahkemesine katılmaları da, 
hep bu bütünün parçası. Kaçak Saray’daki 

at’a Kürt Sorunu konusunda ayar vermek.
el asılı kelam, ar an orda  şağı 

t k rse sakal, yukarı t k rse bıyık   
ir yanda şe itler ve alkın te kisi, 

buna cevaben a ak aray daki at ın 
sa te de olsa, milliyet i ıkışları  diğer 
yanda m reci”ni yeniden başla-
tarak t k rd ğ n  yalama durumu

u ıkma , a ak aray daki at a 
rkiye yi ce ennem kılabilir  stelik 

as em eryalist işbirlik iliğine rağ-
m e n …

a ak aray dan d şt ğ  an sığına-
cak lke bile bulamayabilir  n a ından 

ayal ettiği, g venli sandığı lkeleri q

ıl    ayı     isan 

Baştara ı say a da

Y a K aç ak S aray’dan s o nra?

Ç evre ve e ircilik akanı at-
ma ldemet arı, insan, doğa, 
hayvan ve çevre düşmanı yüzünü/

yüzlerini bir kez daha gösterdi.
AKP’giller’in Bakanı, İstanbul’ da  

katıldığı “ ikir o rası o lantısında” 
imak Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Nihat Özdemir’in, Çevresel Etki Değer-
lendirme (ÇED) Raporları hakkındaki şu 
sorusuyla karşılaşmış Hürriyet Gazete-
si’nden Sadi Özdemir’in 25 Mart tarihli 
haberine göre:

ayın akan, bi  m tea itler 
 ra orunu alınca  sermaye koyu -

yoru  ve ayrıca nansman bularak işe 
başlıyoru  ncak, bir s re sonra biri-
leri, dari a kemeye gidiyor ve ra or 
i tal ediliyor

u ra orların bo ulamaması i in 
bir kanuni d enlemesine i tiya  var  

nc  avalimanında  davadan 
kurtardık ama biri bile aley imi e ık-
sa b y k sorun olurdu  atırımların 
n n n a ılması i in yabancı yatırım-

cının da da a a la gelmesi i in bu ko-
nuda ma keme ile bo ulmayı nleyen  
bir kanuni d enleme gerekli olduğuna 
inanıyoru  i  ne d ş n yorsunu ” 
(http:// .hurriyet.com.tr/ced-davala-
ri-yatirim-dusmani- 0075575)

Doğal olarak, normal olarak insanın 
aklına gelen şey şu oluyor bakanın verece-
ği cevap açısından:

“Sayın Özdemir, ne düşüneceğim/
ne düşüneceğimiz belli değil mi  Kanun 
neyse o. Hem ne demek “7-  davadan kur-
tardık ” Öyle şey mi olur. Mahkemenin 
kararını mı tartışacağız ” Vb...

Ha, bu ölü gözünden yaş ummak mı-
dır

İşin doğrusu evet. Öyledir. Öyle de 
oluyor zaten. Bakanın verdiği cevap şu bu 
soru karşısında:

atandaş sanıyor ki bi , n m e 
gelen er ro e i in  ra oruna 
olumlu yanıt veriyoru  yle bir algı 
var  ncak aslında i  de yle değil  

 s reci ok u un ve titi likle ta-
mamlanan bir s re  n sonunda da o 
b lgedeki vatandaşın onayı da alınarak 
tamamlanıyor  ir tane bile olumsu  
g r ş varsa aten ra oru vermiyoru  

ma nedense er  ra oru ma -
kemeye gidiyor   u iş artık bir siyasi 
m cadele y ntemi oldu  atırımları en-
gellemek ve A k  P ar t i  k metine maşa 
g stermek anlamına geliyor  u yolla 
b t n rkiye nin kalkınmasının n  
tıkanmaya alışılıyor  oğu z am an  d a 
vatandaşa rağmen ma kemeye g t r -
l yor ” (agy) 

Yani şimdi bunlar cevap mı Allah’ınızı 
severseniz  Yok, “o bölgedeki vatandaşın 
onayı da alın”ıyormuş da, yok “Bir tane 
bile olumsuz görüş varsa zaten rapor ver-
miyor”larmış da...

O bölgedeki insanlar onay veriyorlarsa 
mahkemeye kim gidiyor  Televizyonlarda 
görüp durduğumuz hak arama eylemlerini 
kim yapıyor  Uzaydan mı geliyor bunlar

Türkiye’nin dört bir yanında protes-
tolar yapılıyorsa Artvin’inden Tokat’ına, 
Yozgat’ına, Antalya’sından 
Muğla’sına, Hatay’ından 
Trakya’sına kadar, hiç 
mi durup düşün-
müyorsunuz bu 
işte bir yanlış-
lık var diye

Dava 
açıldığında 
da mahke-
meler niye 
iptal kararları 
veriyor  Du-
rup dururken mi 
veriyor  Usulsüz 
mü veriyor  Bunun 
üst yargı organları yok 
mu  Denetlenmiyor mu bu 
kararlar  Hepsi onaylıyorsa, o zaman 
bu kararlar doğru olmuyor mu sizin işinize 
gelmediği için.

Soruları uzatabiliriz. Ama uzatmak 
gereksiz. Bakın ne yapacaklarmış bu duru-
mu aşmak için

 i  de bakanlık olarak bu ko-
nuda bir d enleme i in alışıyoru  

sası, bir  ra orunun tamanının 
i talini nleyecek, ba ı maddelerinin 
i taline imkan tanıyacak  m şeklin-
de olacak ”

Yani yasanın arkasından dolanacağız, 
diyor Bakan. Mahkemeleri de bypass ede-

ceğiz, diyor.
E bu hep yaptığınız bir şey zaten. Siz 

hiçbir zaman hukuku, gerçek hukuku ka-
bul etmediniz ki zaten.

Paralelcilerle birlikte iş tuttuğunuz 
zaman mahkemeler el üstündeydi, her 
istediklerini veriyordunuz. Referandumu 
onun için yapmıştınız. Türkiye’yi o Para-
lelci dediklerinizle bu hale getirdiniz. Türk 
Ordusu’nu site bekçisi durumuna düşür-
dünüz elbirliğiyle. Bugün tu kaka ilan 
ettiğiniz Paralelci savcılara zırhlı araçları 
siz tahsis ettiniz, onlarca korumayı siz 
verdiniz. “Öz”ünüz birdi o zamanlar...

Sizin Reis’iniz demedi mi  “Ne istedi-
ler de vermedik ” diye

Ne oldu şimdi hoşunuza gitmeyen 
kararlar verilince  Yargının tümü Paralelci 
mi oldu  Ya da Yargının henüz tümünü 
size benzetemediğiniz için mi bu yakın-
malar  Bu hukukun arkasını dolanma ma-

nevraları
Yargının tümü 

sizin hukuk 
bürola-

rınız 
iş-

l e -
vi -

nin 
görmüyor 

diye bütün bu 
yaygaralar, demago i-

ler, değil mi
“ ‘ atırımların n n  ka atı  iktida-

ra arar verebilir miyi  anlayışı i inde 
ya ılıyor bunlar  ğer b y yen gelişen 
bir rkiye ede mi  varsa yatırımın 
ve yatırımcının n n  a malıyı  ” 
(agy)

İşte sizin yaptığınız tam da bu: vatanı 
satmak, vatanı sattırmak. Vurgun vurmak, 
komisyon almak.

Siz, Parababalarının iktidarısınız. On-
ların emirleri doğrultusunda davranıyorsu-
nuz. Aldığınız her karar, çıkarttığınız her 

yasa, tüzük, her uygulama buna yönelik. 
İşçi Sınıfına, Köylüye, Kamu Çalışanına 
hak vermeme, haklarını gasp etme konu-
sunda yavuzsunuz. Ama iş, Parababalarına 
gelince kuzusunuz. Onların bir dediklerini 
iki etmemek için elinizden geleni ardına 
koymuyorsunuz.

Bakın, sizin bütün hayatınız Paraba-
balarına hizmet etmek, onların emirlerini 
yerine getirmektir derken size iftira atmı-
yoruz. Yüzlerce Madencimizin ölümüne 
neden olan Maden Patronlarını korumak 
için, kârlarına kâr katmalarına devam 
etmeleri için, kamuoyu baskısı sonucu 
çıkardığınız yasaların uygulanmasını 
bile, aradan zaman geçip konu kamuoyu-
nun sıcak gündeminden çıkınca, hemen 
davranışa geçiyorsunuz ve çıkardığınız 
yasaların uygulanmasını erteliyorsunuz. 
Bunun örnekleri o kadar çok ki. Hangisini 
sayalım size

Önce  Mart tarihli ve Oya Armutçu 
imzalı Hürriyet Gazetesi’nden bir haber:

ntalya nın simgelerine ka e, tesis 
alanı inşa edilebilecek

R C R   
R

evre ve e ircilik akanlığı,  
erece sit alan olan ve ntalya nın sim-

gesi olarak bilinen ale leri ticari ya ı-
laşmaya a tı

“( ...)
R   

ava dosyasına g re, ntalya nın 
t e k  deni  eneri olan ababurnu eni  

eneri nin etra ı ticari ya ılaşmaya 
a ılması i in ilk adım  yılında atıl-
dı  ir t u r i z m  şirketi,  yılında eni  

eneri nin etra ına lokanta, ka eterya, 
b e, C, oto ark, ge i yolu, g nl k 
turi m ya ı ve tesis alanı kurmak i in 
enerin sınırlarında bulunduğu u-

rat aşa elediyesi ne başvurdu  ncak 
talebi reddedildi  unun erine evre 
ve e ircilik akanlığı, konuyu resen 
g ndemine aldı ve  yılında ale le-
rin erine ticari ya ılaşma i ni veren 

lan değişikliğine gitti
lt r ve uri m akanlığı onay 

verdi, ıyı şletmeciliği enel d rl -
ğ  de b lgeyi  yıllığına bir şirkete ki-
raladı  ntalya abiat arlıklarını o-
ruma omisyonu nun onayıyla şirket, 
bu alanda inşaata başladı, tari i eni  

eneri nin m ştemilatı yıkıldı  urat-
aşa elediye aşkanı mit ysal ın, 

inşaatın durdurulması i in evre ve e-
ircilik akanlığı ile lt r ve uri m 
akanlığı na verdiği itira  dilek eleri 

reddedildi ” (http:// .hurriyet.com.tr/
antalyanin-simgelerine-kafe-tesis-alani-in-
sa-edilebilecek- 0065570)

E şimdi ne oldu F. G. Sarı
“Yatırımları engellemek ve Ak Par-

t i  hükümetine maşa göstermek anlamına” 
mı geliyor bütün bu süreç

Hayır  Sizin zorbalığınız anlamına 
geliyor.

Tarihe, doğaya, çevreye saygı duy-
muyorsunuz. Resen (zorla) karar veriyor-
sunuz. Mahkemeye gidilince de bas bas 
bağırıyorsunuz...

Ve bakın size 25 Mart tarihli bir haber 
daha. Bu da Hürriyet Gazetesi’nden Hacer 
Boyacıoğlu’nun haberi:.

adenlerde yaşam odası na  yıl 
erteleme

 iş isine taki  ve ayat 
attı sistemi,  yıl ertelendi  er iki d -
enleme de, b y k maden ka aları son-

rasında tartışılmış ve kabul g rm şt
“A n c ak  Resmi a ete de d n 

yayımlanan d enlemelerle, er iki 
koruyucu tedbirin de uygulama tari i 

ye ertelendi  eğişiklikler, aden 
işyerlerinde iş sağlığı ve g venliği y -
netmeliğinde değişiklik ya ılması ak-
kındaki y netmelikle” ya ıldı ” ( http://

.hurriyet.com.tr/madenlerde-ya-
sam-odasina-1-yil-erteleme- 00752 1)

stelik siz bununla da yetinmemişti-
niz. Geçtiğimiz yıl da çıkartmak zorunda 
kaldığınız Maden Yasasının kimi zorunlu-
luklarını da ertelemiştiniz tâ 2020 yılına:

 R    R -

e en yıl ya ılan bir y netmelik 
değişikliğiyle de, madenlerde vru a 

irliği mev uatına uygun mal eme 
ve koruyucu sistem kullanma şartı, 

ye ertelenmişti  artışma yaratan 
değişiklik i in, adenler bu değişikliğe 

a ır değil” a ıklaması ya ılmıştı ”
Yani nereden baksanız, Halk düşma-

nısınız, İşçi Sınıfı düşmanısınız. Tarih, 
Doğa, Çevre, Hayvan düşmanısınız. Baş-
kaca da bir şey değilsiniz...

Ne söyleyelim size ..q

Köpeksiz köyde değneksiz gezmek...

S iz,  
Parababalarının 

iktidarısınız. Onların emirleri 
doğrultusunda davranıyorsunuz. 

Aldığınız her karar, çıkarttığınız her 
yasa, tüzük, her uygulama buna yönelik. 
İşçi Sını ına, Köylüye, Kamu alışanına 

hak vermeme, haklarını gasp etme 
konusunda yavuzsunuz. Ama iş, 

Parababalarına gelince 
kuzusunuz.



15ıl    ayı      isan 

oluşturularak, ı ıldere e itleri 
l ms d r, eni evr e arşı a-

şasın kinci urtuluş avaş ımız, 
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” slogan-

ları eşliğinde Mahir Çayan Yoldaş’ımı-
zın mezarına doğru yürüyüş yaptık ve 
karan llerimizi bıraktık. Anmamıza 
Mahir Çayan ve On’ların nezdinde tüm 
devrim şehitleri için saygı duruşuyla 
başladık. Tüm yumruklar havada, hay-
kırdı İkinci Kurtuluş Savaşçıları: e-
lam lsun i den nce e ene, 

elam lsun avaşırken şene”. 

Mahir Çayan Yoldaş’ımızın mezarının 
başında On’ların sloganlarını haykır-
dık: e  e  am ağımsı  

rkiye”, eni evr e arşı aşa-
sın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, a -

rolsun m eryali m aşa-
sın osyali m”.

Ankara Kurtuluş Parti-
si Gençliği’nden Ramazan 
Yoldaş okudu basın açıkla-
masını. On’ların ideallerine, 
mücadelelerine, bu ülkenin 
İkinci Kurtuluş Savaşçıları 
olan Kurtuluş Partililerin sa-
hip çıktıklarını, Antiemperya-
list, Antifeodal, Antişovenist 
mücadeleyi bugün Kıvılcımlı 
Usta’nın öğrencilerinin dö-

vüştürdüğünü ve bu kavganın zaferle 
taçlandırılacağını haykırdı Yoldaş’ı-
mız.

And olsun ki, İkinci Kurtuluş Sa-
vaşçıları Mahir’ler’in, Deniz’ler’in, 
uğruna canlarını feda ettikleri idealleri-
ni ete kemiğe büründürüp Sosyalizmle 
taçlandıracağız. 0.0 .2016.

Ankara’dan
Kurtuluş Partisi Gençliği

On’ları, Mahir Yoldaş’ın mezarı başında andık
Baştara ı say a da

Kurtuluş Partisi Gençliği’nden tku 
oldaş, Berkin için yazdığı şiiri okudu.

Mezar başına karan llerimizi ve ekme-
ğimizi bırakarak erkin lvan nuru-
mu dur ” pankartı ve alk urtuluş u 

iseliler” dövizimizi açtık. e i e itleri 
l ms d r” , erkin lvan l ms -

d r, erkin in atili nin olisi” 
sloganları ile anma programımızı sonlandır-
dık. 

Bir çocuk uyandı
Fırladı yatağından
Bitişik evler üst üste sıralı 
Boğuk hava
Tarlabaşı
Bir şey olduğu kesin aralıksız namlu sı-

cağı 
Kenetli dişler 
Aynı öfke 77’den kalan 
Yatışır mı ortalık birini vurmadan
Gelenek bu ya sallandıracaksın ya indi-

receksin
Karar bakkallardan çıkar 

Fermanı her 
ne kadar padişah 
yazsa da

Kin birikir birikir bir insan kellesi edin-
ceye kadar 

Bu seferki farklı oldu ama bir çocuktu bu 
kaşları iki kolunu açmış Mart’ı 

Fakirliğin verdiği eziklik 
Yüzünde bulantı 
Tarlabaşı’nda böyle doğar çocuklar sa-

bah ezanına karşı 
Doğdu Berkin de bir çığlık savurdu öz-

gürlüğe annesinin karnındaki tutsaklığa inat
Bir çocuk uyandı 
Fırladı yatağından
Biliyordu dönmeyeceğini kısa kesti on-

dan annesine bakışlarını 
Aslında bu bir aldatmaydı annesini diğer 

annelerle 
Dünya’nın her bir yerinden
Mithat paşa bulvarı...
Bulandı gökyüzünün akı mavisine 
Siyahı, moru, kızıl sarısına
İstemezdi belki bir çocuk bu uğurda öl-

meyi bir sabah polis namlusunda
Kızaran namlu son görevini aslında tek 

görevini yerine getirdi sonra kendisi de bir-
çok Ölüme karışmasına rağmen böylesini ilk 

gördü 
Mithat paşa bulvarı...
Küçük beden bu kavgaya takılmış kırmı-

zı bir karan ldi artık 
Asfalta düştü 
Asfalt taşıyamadı bu matemi 
Asfalt eridi, belki ekmek buğusundan 

belki kan sıcağından 
Olmayasıya koşuşturan sirenler ölmesini 

istiyordu 
En acısı ise bu küçük bedenin koca koca 

düşmanları vardı 
Öldükten sonra tanıdık 
Fermanı veren de bakkalda oturanda bu 

işe seyirci kalanda düşmanıydı
Ekmek her zaman siyah bu ülkede bazen 

namlu barutu bazen kömür karası 
Var varası içimizde bir ezik yan bin bir 

yara gömüyoruz çocuklarımızı öyle merme-
re falan gerek yok başına bir tahta, bu Sa-
vaş’ta ölenlere...

Ölüp de meydanlarda dirilenlere, çevik 
bir ses meydanlara yeniden çağıran bu kav-
ga

12.0 .2016
İstanbul’dan

Halk Kurtuluşçu iseliler

Berkin’i mezarı başında andık
Baştara ı say a da

16 Haziran 201  günü, Gezi İsyanı de-
vam ederken evinden ekmek almak 
üzere çıktığında başından gaz kapsü-

lüyle vurulan, 26  gün hastaneden yaşam 
savaşı verdikten sonra 11 Mart 201  günü 
hayatını kaybeden Berkin için İzmir Karşı-
yaka’da eylem gerçekleştirdik.

11 Mart Cuma günü saat 1 .00’da Kar-

şıyaka Çarşı girişinde toplandık. er-
kin in esabı orulacak”, erkin e 

m  evrim lacak”, e imi  
erkin in ld rmekle itmeyi ” slogan-

larıyla başlayan eylemimiz, liseli bir yolda-
şımızın yaptığı basın açıklamasıyla sürdü.

Açıklamada: “Ölümünden sonra mil-
yonlarca insanı sokağa döken ve milyon-
larca insanı ağlatan  bu katil, sömürücü 

sisteme karşı kinle dolduran bir 
halk çocuğudur Berkin Elvan. 
Bu yüzden en içten samimiyeti-
mizle inanarak  erkin lvan 

l ms d r, erkin lvan 
nurumu dur ” sloganı atmak-

tayız…  Bekin Elvan’ı 15 yaşın-
da katleden caniler sadece onu 
öldürmekle kalmadı. Geçmişte 
de öldürüyorlardı şimdi de öldür-
mekten geri durmuyorlar.

Bir tarafın Vatan Savunma-
sı, diğer tarafın da Saray Savaşı 

dediği ve aslında BOP’ un bir adımı olan, 
yani bir “BOP savaşı” olan son operasyon-
larla birlikte de küçük yaşta çocuklar kat-
ledilmekte. Her gün bombalar yağmakta. 
Çocuklar ya ölmekte ya da yetim-öksüz 
kalmakta. Okula gidememekte. Hükümet 
eliyle ya da örgüt eliyle insanlar katledil-
mekte  yüzlerce eve ateş düşmekte” denil-
di.

Açıklamanın ardından Berkin’e yazıl-
mış türküler eşliğinde oturma eylemi ger-
çekleştirdik.

Sonrasında eylemimiz “ erkin e -
m  evrim lacak”, e i de -

şene v şene in elam”, aşasın 
en liğin evrimci cadelesi” slogan-

larıyla sonlandırıldı.
Berkin Elvan ve tüm Gezi Şehitleri-

miz devrimci mücadelemize ışık tutmaya 
devam edecekler. Onları unutmayacak, 
hesaplarını sorana kadar mücadeleyi sür-
düreceğiz.

İzmir’den
Kurtuluş Partisi Gençliği

Berkin Elvan ölümsüzdür

sendika tercihlerine saygı göstermeleri, ka-
bullenmeleri gerekmektedir.

Kemal Türkler’in, Kavel, MESS, DGM 
Direnişlerinin, 15-16 Haziran Direnişinin, 

bayrağı bu gün Renault işçilerindedir. 
Birleşik Metal-İş’te örgütlü  Renault işçi-

lerinin örgütlülüğünü, direnişini kimse test 
etmeye kalkmasın. 01.0 .2016

tılan ş iler eri lınsın
elam lsun ş i ıyımına, arı en-

dikacılığa, aksı lığa arşı irenen i-
ğit Renault ş ilerine

aşasın Renault ş ilerinin nurlu 
irenişi

DİSK Nakliyat İş Sendikası
Genel Merkezi

***

Sendikamız Konya’da
Renault İşçileriyle

Dayanışma Eylemi Yaptı
 Mart tarihinde Konya’da sendikamız 

Konya Temsilciliği, örgütlü olduğumuz 
işyerlerindeki üyelerimizle Renault işçile-
ri dayanışmak için kitlesel ve coşkulu bir 
eylem gerçekleştirdi.

Saat 1 .00’da Nakliyat-İş Bölge Tem-

silciliği önünde toplanan üyemiz işçiler 
korte  oluşturarak sloganlarla yürüyüşe 
geçti. Konya Kayalı Park’a kadar süren 
yürüyüşün ardından burada bir basın açık-
laması yapılarak eyleme son verildi.

Basın Açıklamasını sendikamız Yöne-
tim Kurulu yesi ve Konya Bölge Temsil-
cimiz li elik yaptı.

Ali Özçelik,”Ek zam talebi ve işçilerin 
kendi temsilcilerini seçme hakkının tanı-
ması için işyerlerinde fazla mesaiye kal-
mama eylemi yapan Renault İşçilerinin, 
Hükümet-Türk Metal-MESS ve işveren-
lerin kapsamlı saldırısıyla karşı karşıya ol-
duğunu vurguladı. Yapılan bu son kapsamlı 
saldırı ile Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
işyerindeki varlığına son verip, tekrar Türk 
Metal’in fabrikada örgütlenmesi hedeflen-
diğini belirtti. Bu saldırı, işçilerin sendika 
seçme özgürlüğüne yapılan bir saldırı olup, 

hem ulusal mevzuatı hem de uluslarara-
sı sözleşmeleri ayaklar altına alınmıştır” 
dedi.

Özçelik  Renault işçileri, sarı-gangster 
Türk-Metal Sendikası-MESS işbirliğine 
karşı özgür iradelerini kullanarak Türk 
Metal’den istifa etmişler ve tamamına ya-
kını DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’na 
üye olmuşlardır. Renault İşçileri başta ol-
mak üzere sarı sendikanın, MESS’in, Ça-
lışma Bakanlığının ve Siyasi İktidarın Re-
nault İşçilerinin sendika tercihlerine saygı 
göstermeleri kabullenmeleri gerektiğini 
vurguladı.

Ali Özçelik  DİSK’ in Kurucu Genel 
Başkanı Kemal Türkler’in Kavel, MESS, 
DGM Direnişlerinin, 15-16 Haziran Di-
renişlerinin bayrağı bugün Renault İşçile-
rindedir. Biz Nakliyat-iş Sendikası olarak 
kardeş sendikamız Birleşik Metal-iş’te ör-
gütlü Renault İşçilerinin her zaman yanın-
da olmaya devam edeceğimiz bir kez daha 
buradan vurguluyoruz” diye konuştu..

Renault İşçilerinin Birleşik Metal-iş 
Sendikası çatısı altında örgütlülüğünü ve 
sendika tercihlerini işçilerin özgür irade-
sini hedef alan bu saldırı asla kabul edile-
meyeceğini belirten Ali Özçelik  Metal İş-
çileri geçmişte nasıl saldırıları boşa çıkart-
mışsa bunu da boşa çıkartacaktır, diyerek 
konuşmasını bitirdi.

Eylemde  Renault 
ş isi alnı  eğildir  
aşasın Renault ş i-

lerinin irenişi” oza-
liti açıldı. “Renault da 
ş i ıyımına on”, 

iren Renault, ara 
mbarcılar eninle” , 

a rolsun arı en-
dikacılık” dövizleri 
açıldı

Ayrıca, tılan 
ş iler eri lınsın” 

, aşasın Renault 
ş ilerinin nurlu 

irenişi”, Renault ş ilerini askı ve 
altılar ıldırama ”, aşasın ını  

ayanışması”, a rolsun arı endi-
kacılık”, ş ilerin irliği ermayeyi e-
necek” sloganları atıldı.

Eylemde, irleşik etal nadolu u-
besi ube ekreteri atılmış ılma  bir 
konuşma yaptı.

Eyleme Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, 
EMO Temsilcileri katıldı.

***
Ayrıca aynı gün vt rk stanbul r-

anlı ra  uayene stasyonu üyemiz 
işçiler Renault İşçileri ile dayanışma eyle-
mi gerçekleştirdi.

Renault ş ileri alnı  eğildir” dö-
vizleri açtılar.

Nakliyat İş’ten Renault İşçilerine destek
Baştara ı say a da

Sonrasında İşçi Sınıfı adına atu an 
Kuş u oldaş söz aldı.

Batuhan Yoldaş, bugün ülkemizde yerli 
ve yabancı Parababalarının ve AKP hüküme-
tinin, İşçi Sınıfımıza ve sendikal mücadeleye 
kapsamlı olarak gerçekleştirdiği saldırıdan 
söz etti. Yıllarca, bedeller ödenerek elde 
edilmiş hakların gasp edilmeye çalışıldığını 
söyleyen Yoldaş’ımız, buna karşın sarı sen-
dikaların, hükümetin dümen suyuna gittiği-
ni ve İşçi Sınıfına ihanet ettiğini vurguladı. 
AKP’giller, halkımızı açlık ve yoksulluk ce-
hennemine mahk m ediyor, İşçi Sınıfımızın 
en önemli ekonomik hakkı ve iş güvencesi 
olan kıdem tazminatını, “Kıdem Tazminatı 
Fonu adı altında gasp etmeye çalışıyor” diye 
konuştu.

Son olarak, AKP iktidarının çıkarmak is-
tediği “Özel İstihdam Büroları” düzenlemesi, 
sermaye sınıfının, patronların İşçi Sınıfımıza 
yaptığı bir saldırıdır ve kabul edilemez, mü-
cadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.

Ardından Gençlik adına üniversiteli yol-
daşımız nılcem aragedik söz aldı.

Karagedik, “Bizler, liselerde, üniversite-
lerde bulunduğumuz her alanda emperyaliz-
min, gericiliğin ve ırkçılığın tek düşmanıyız, 
diyen yoldaşımız, bunu da yaptığımız eylem-
lerle ispatlıyoruz” dedi.

Gençliğin somut olarak gerçekleştirdiği 
eylemlerden bahsederek konuşmasına devam 
eden yoldaşımız, devrimci önderlerimizden 
devraldığımız bu bayrağı, daha da yukarı-
larda dalgalandırmaya devam edeceğimizi 

söyledi.
Ankaralı yoldaşlarımızdan da mutcan 

o gun söz aldı. Devrimci bir önderimiz 
olan Faruk Hoca’mızı andığımız bu etkinlikte 
duygu ve düşüncelerini belirten yoldaşımız, 
Küba’da çocuklara, e imi  C e olma-
lıyı ” sözü öğretiliyor dedi. Bizler için de  

e imi  birer ı-
vılcımlı olmalıyı , 
C e olmalıyı , 

aruk ur olma-
lıyı , onlara yaraşır 
bir mücadele yü-
rütmeliyiz, diyerek 
sözlerini bitirdi.

Ana konuşmacı 
olarak aşkanlık 

urulu yemi  
rdal ıngı ol-

daş’ımız söz aldı.
l k e m i z e 

ve Ortadoğu’ya, 
AB-D Emperya-
listleri ve yerli işbirlikçileri tarafından oluş-
turulan bu korku tablosundan söz ederek 
konuşmasına başlayan Yoldaş’ımız, emper-
yalistlerin, kendi ülkeleri de dahil dünyanın 
her yerinde sömürü politikaları izlediğini ör-
neklerle anlattı.

Başdüşman kimdir, zinciri sürükleyen 
ana halka nedir  Bunları doğru yakalamalı-
yız, onu yakalarsak vuruş noktamızı da tespit 
ederiz, diyen yoldaşımız, AB-D Emperyalist-
lerinin kendi çıkarları için Ortadoğu’yu yeni-
den şekillendirmeyi amaçladığını söyledi.

Yoldaş’ımız ardından, Türk ve Kürt Halkı 
olarak bizlere düşen de bu oyunlara düşme-
mek, tuzağa gelmemektir. Bizler yurtseveriz, 
halkseveriz. Bize düşen, bin yıllık bu kardeş-
liği bozmalarına izin vermemektir, dedi.

Çözümümüzün Edirne’den Çin sınırına 
kadar Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti olduğu-
nu, bunun dışındaki diğer bütün çözümlerin 
bizi bölünmeye götüreceğini belirtti.

Yoldaş’ımız sözlerine Faruk Hoca’mızın 
yleyse” adlı şiiriyle devam etti ve bu şii-

rin, mücadeleyi özetlediğini vurguladı.
Yoldaş’ımız, “Faruk Hocamızın söyle-

dikleri bugün bir bir çıkıyor. Bizim söyle-
diklerimiz bugün bir bir çıkıyor. Biz doğruyu 
bilen, bilimi bilen ve hayata geçiren biricik 
Partiyiz. Tek örgüt, tek Parti biziz” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından etkinliğimiz son 
buldu.

Konya’dan
Kurtuluş Partililer

Devrimci nderlerimiz aruk Sur ve
Sıtkı aplak Yoldaş Mücadelemizde Yaşıyor

Baştara ı say a da

Birkaç gündür İT ’nün adı okulda 
yürüyen Ortaçağcı-gerici çalışma-
lar, onların provokasyonları, öğren-

cilerin tepkisi ve polis müdahalesi haberle-
riyle duyuluyor.

Gericiler son birkaç dönemdir İT ’de 
cami olmadığı için dini sorumluluklarını 
yerine getiremedikleri ve inanç özgürlükle-
rinin kısıtlandığı iddiasıyla İT  Mescit ve 
İT  Beyan adıyla çalışma yürütüyorlardı. 
Sol ortamın dağınıklığı ve savrulmuşluğu 
dolayısıyla gerektiği gibi bir tepkiyle kar-
şılaşmayan gericiler bu isteklerinde başarılı 
oldular. Çalışmaları hız kesmedi ve sonra-
sında caminin yapıldığı yeri beğenmedik-
leri için İT ’deki tüm “Müslüman”lara 
çağrı yaptılar, dışarıdan taşıdıkları kişilerle 
namaz kıldılar.

Bu konu daha “özgürlük temelinde” so-
nuca bağlanmamıştı ki bu hafta rektörlük-
ten yer alarak, polis korumasında  “2  Şu-

bat’tan Bugüne Türkiye’de Değişim Süreci 
ve niversiteler” etkinliğini gerçekleştir-
diler. Bu etkinliğin çalışmalarını yaparken 
de Suriye’deki Ahrar-uş Şam adlı Ortaçağcı 
canileri sahiplendiklerini söylediler. İT  
öğrencilerinin, bu gerici örgütlenmenin 2 
Mart günü yaptığı provokasyonlara göster-
diği tepki üzerine ise polis ve ÖGB öğren-
cilere saldırdı.

Bu yaşananların üzerine  Mart 2016 
Perşembe günü Maslak Kampüsü’nde adeta 
OHA  ilan edildi. Öğrenciler önce okulun 
kapısındaki turnikelerde oluşturulan ÖGB 
koridorundan geçti, sonrasında okulun her 
yanına yerleştirilmiş sivil polis ve çevik 
kuvvetlerin arasından derse gitmeye çalış-
tı. Neden kimlikleri kontrol ettiklerini so-
ran öğrenciler gözaltına alınmaya çalışıldı, 
Merkezi Derslik Binası içerisinde açıklama 
yapmak için toplanan öğrencilerden yirmi-
den fazlası gözaltına alındı.

Okulumuzda yaşananların meali şudur:
İT ’nün devrimci ve ilerici geleneği 

“güvenlik” adı altında sindirilmeye çalışıl-
maktadır. En büyük düşmanı laiklik olan 
AKP’giller’in gerici politikaları üniversi-
telerde de kendini göstermektedir. Müs-
lümanlık adına, başta ABD olmak üzere, 
emperyalizmin Ortadoğu’yu kan gölüne 
çevirmesinde taşeronluk yapan AKP’giller 
ve onların okuldaki gölgeleri Müslüman 
halkların asıl düşmanlarıdır.

Ancak  üniversitemizin, Ortaçağcıla-
rın üreme çiftliğine dönmesine asla izin 
vermeyeceğiz. Mücadelemiz Demokratik 
Halk niversiteleri’ni kurana dek sürecek. 
0 .0 .2016

ilim in aiklik  elecek in a-
iklik

aşasın emokratik alk niversite-
leri cadelemi

İT ’den
Kurtuluş Partisi Gençliği

Ortaçağcı İrticacılar İT ’den Defolun

10 Mart günü, Sendikamızın Bursa 
ve ilçelerinde örgütlü olduğu Bursa 
T VS D Araç Muayene İstasyon-

larında, eylem programımız çerçeve-
sinde Kıdem Tazminatı, Özel İstihdam 
Büroları, Kiralık İşçiliğe, Kölelik Ya-

salarına karşı tüm istasyonlarda eylem 
yapıldı.

İşbaşı saatinde yarım saat işbaşı ya-
pılmayarak, işyerlerinde dövizler açı-
larak, Sendikamızın hazırlamış olduğu 
bildiriler okundu. 

Nakliyat ş ten:
Kiralık işçiliğe

kıdem tazminatının gasp edilmesine
kölelik yasalarına karşı

işyerlerinde, alanlarda mücadele devam ediyor



11 Mart, hepimizin bildiği üzere Berkin 
Elvan’ın katledişinin yıldönümü. Daha 15 ya-
şındaydı, hayatının başındaydı. Gezi Direnişi 
devam ederken evinden çıkıp ekmek almaya 
gittiği sırada, bir gaz kapsülü Berkin Elvan’ı 
komaya sokmaya yetti. Hemen yılmadı Ber-
kin, mücadele etti, yaşamak istedi. Ama onun 
zayıf, çocuk bedeni daha fazla dayanamadı ve 
O gözlerini hayata, geleceğe yumdu. 

Bizler de Berkin Elvan’ı, bedence aramız-
dan ayrılışının ikinci yılında anmak için me-
zarı başındaydık.

alk urtuluş u iseliler’in düzenlemiş 
olduğu Anma programımız için saat 1 .00’da 
Şişli Metro İstasyonunda buluştuk. Programı-
mız mezarlığın girişinden Berkin’in mezarına 
yaptığımız yürüyüşle başladı.

Anmada Halk Kurtuluşçu iseliler’den 
e oldaş basın açıklamasını 

okudu.

T ürkiye, ne yazık ki, satılık 
emperyalist işbirlikçisi din 
bezirgânları yönetiminde 

hızla çıkmaza doğru sürükleni-
yor. Dokuz ayda yüzlerce kayıp 
verdi ülke. Yüzyıllardır birlikte 
yaşamış Kürt ve Türk Halkı ara-
sındaki bağları koparmak için din 
bezirgânları da, Amerikancı Kürt 
Hareketi de emperyalist politika-
lar güdümünde ellerinden geleni 
yapıyorlar. Sözde “Çözüm Süre-
ci” ile bu iki taraf, tabiî emperya-
list desteği de arkalarında ülkeyi 
bu hallere getirdiler. AKP’nin Or-
tadoğu politikası, ama özellikle 
de Suriye politikası 
bu sürecin tamamla-
yıcısı oldu.

Şimdi a ak 
aray daki  at 

açıktan itiraf ediyor 
TRT’deki “C u m -

urbaşkanı en -
lerle uluşuyor” 
programında söyle-
dikleriyle (20 Mart 
2016):

m reci i inde 
valilerimi e ba ı bi im 
tavsiyelerimi  olmuştu, yani 
sakın b yle ba ı u ak te ek 

konularda sıkıştırmayın, 
erlerine gitmeyin  vesaire 

diye  venlik g lerimi i de 
valilerimi  doğrusu o noktada 
bira  baskıyı aldılar diyebilirim  

iye  ani devletin bu noktada 
ciddi bir baskısı yok, dolayısıyla 
bu b lgede de ellikle benim 

rt vatandaşlarım i e işte 
devletin baskısı var, şunu var  
demesin diye elinden o ko u 
alalım istediler ”

 u bir iyi niyetti akat 
bu iyi niyet ne ya ık ki ciddi 
manada istismar edildi ve o s -
re  i inde lkemi e ciddi mana-
da bir sila  girişi oldu  nk  
bi im sınırlar biliyorsunu , ok 
ok u un  adece uriye sınırı 

 kilometre  rak sınırına ba-
kıyorsunu , rak sınırı ake a 

 kilometre, ran sınırı var 
b t n buralardan girme şansı 
var  unu da bunlar bu şekilde 
değerlendirdiler ”

Evet, bugünler düşünülerek 
silah ve patlayıcı girişlerine göz 
yumuldu. Oslo görüşmelerinde 
de bu durum açıkça ortaya konul-
muştu.  Oslo tutanaklarında PKK 
Şe  Sabri Ok ile MİT Müsteşar 
Yardımcısı Afet Güneş arasında 
şöyle bir diyalog yer alıyordu:

“S abr i  O k:  i im g ler 
er tara ta var onu s yleyelim  

rkiye nin er tara ında var 

aradeni de de var oros-
lar da da var

“Afet üneş  iliyoru  met-
ro olleri de doldurdunu  bu 
arada atlayıcılarla doldurdu -
nu

“S abr i  O k:  ok canım
“Afet üneş  e sini biliyo-

ru
“S abr i  O k:  nlar bir tara a 

bi  bu s reci ilerletelim nemli 
olan o

“Afet üneş  şte onları g re 
g re or gidiyor bunları da g r-
mesek iyi olur ” (Taraf, 1  Eylül 
2011).

Kaçak Saray’daki at ile MİT 
görevlisinin 5-6 yıl önce söyle-
dikleri (Oslo görüşmelerinin 2010 
veya 2011’de yapıldığı tahmin 
ediliyor) birbirini tamamlıyor ve 
bugünleri açıklıyor. Elbirliğiy-
le Kürt veTürk Halkını birbirine 
düşürmek, kırdırmak amaç. Şim-
di Diyarbakır Sur’da, Şırnak’ta, 
İdil’de, Cizre’de, Yüksekova’da-
ki olaylar ve tabiî Ankara’daki 
katliamlar hep bu amaca hizmet 
ediyor.  

Ancak, yaklaşık bin yıldır 
kaynaşmış, iç içe geçmiş iki hal-
kı ayrıştırmak kolay olmuyor ne 
de olsa. Ayrıştırmak için çok kan 
dökmek gerekiyor ki, ayrıştırma-
ya yönelik sonraki provokasyon-
lar etkili olsun. Biliyoruz, kan dö-
külerek yaratılan etnik ayrılıklar 
yüzyıllar boyu sürer. 
K aç ak S aray’daki Z at  dü n 
dost bildiği PYD’ye şimdi 
düşman diyor

Bu emperyalist politikayı sür-
düren taraflardan birisi de PYD. 
AKP, PKK ile veya Apo ile nasıl 
düştü kalktıysa, PYD ile veya Sa-
lih Müslim ile de düşüp kalkmış-
tı. Şimdi Kaçak Saray’daki zat 
milliyetçi nutuklarla bunları sak-
lamaya çalışıyor ama “gerçekler 
inatçıdır”. Hürriyet’in, insanda 
CIA bağlantılı olabilir, düşüncesi 
uyandıran acar gazetecisi olga 

anış, gitti, NATO karargahının 
bulunduğu kent olan Brüksel’de 

O n’lar  yıl önce bedence aramızdan aldılar. Mahir Çayan 
ve yoldaşlarını katledenler, On’lar toprağa karışınca yok 
olur sandılar. Hunharca katledince On’ların yolundan git-

mek isteyenlere ders olur diye düşündüler. Bir daha kimse adla-
rını ağzına bile almaz, unutulur giderler sandılar ama yanıldılar.

12 Mart faşizminin insanlıktan çıkmış ABD-AB beslemesi 
faşist generalleri, CIA güdümündeki Kontrgerilla, yerli yabancı 
Parababaları, bir şeyi hep unutuyorlar. İnsanlığın Kurtuluş Mü-
cadelesinde kendi bedenini feda eden devrimciler unutulmaz-
lar  Unutturulmazlar  Anıları, mücadeleleri kendilerinden sonra 
halkların, halklara önderlik eden devrimcilerin mücadelelerinde 
yaşamaya devam eder. On’lar ölmezler, On’lar ölümsüz olurlar 
toprağa karışınca. Toprağa kök salarlar, yepyeni taze lizler ver-
meye devam ederler yıllarca. İşte bu yüzdendir Mahir’lerin, De-
niz’lerin çoğalması.

On’ların gerçek devamcıları Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 
0 Mart Çarşamba günü saat 1 .00’de Karşıyaka Mezarlığı 2 

nolu kapının önünde toplandık. Daha sonrasında korte

Bir yıl geçmişti ince, zarif, güler yüzlü yoldaşımızı kanser illetine 
yenik düşmesinin üzerinden. Acısı yüreğimizde soğumadan anma-
sını yapmak… O’nunla hazırlardık kendisinden önce gidenlerin 

anma hazırlıklarında yemekleri. O’nunla alırdık karan lleri. O’nunla ha-
zırlardık panoları. O’nunla hazır ederdik Kartal İlçe binamızı etkinliklere. 
Oysa o gün kendisi için bizler yaptık bütün bunları. 1’inci yılın anısına 
yemeğini hazırlarken çok duygulu anlar yaşadık. O’nu anmak için doldu 
taştı Kartal İlçe salonumuz. Hep görmek istediği gibi… Kızardı etkinlikle-
re gelmeyenlere, neden derdi… Ama O’nun için İstanbullu yoldaşları tam 
gelmişti. Genel Başkanımızdan, Genel Başkan Yardımcımızdan, İl ve İlçe 
yöneticilerimiz, üyelerimize kadar. Ve O’nu seven, sayan annelerimize, 
dostlarına kadar. 

HKP bayrağı üzerinde, karan llerle süslü, gülümseyen resminin önün-

de bir yoldaşımız Perihan yoldaş nezdin-
de tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna 
davet ederek başlattı anma programını. 
Anlattı Perihan yoldaşı. O’nun örnek 
kişiliğinden, hep gülen yüzünden, örnek 
anneliğinden söz etti. Devrimci olmadan 
devrimci bir eşi kabul etmesiyle başladı 
onunda devrimciliği. Ekonomik zorluk-
lar, eşinin devrimciliğinden kaynaklı il 
değiştirmeler, kızının doğumunu bile eşi 
yanında olmadan yapmak zorunda kal-
masından bütün bunlara şikâyet etmeden 
kabul etmesini anlattı etkinliği yöneten 
arkadaş. Semiha’sı ve Devrim’ini bebek-
ken bile “aman çocuğum küçük” deme-
den her türlü eylemlere getirmesini anlat-
tı. Yaşamının son 1  yılını evlat acısıyla 
daha 16’sında kaybettiği Semiha’sının 
acısıyla geçirdiğini anlattı. Evlat acıları-
nı yüreklerine saklayarak ailecek devrim 
mücadelesinden hiç geri durmadan geçir-
diklerini anlattı. Sonra diğer yoldaşlara 
söz verildi. Söz alan yoldaşlarda anlattı 
yönetici arkadaşın eksik bıraktığı yönle-
rini ve Perihan yoldaşla birlikteki anıları-

nı, O’nun kendilerinde bıraktığı acıyı ve özlemi. 
Sonrasında enel aşkanımı  urulla  nkut ve  enel aşkan 

ardımcımı  usta a a ba  oldaşlar söz aldılar ve duygularını, dü-
şüncelerini paylaştılar bizlerle.

Daha sonra ise, Perihan Yoldaş’ın can yoldaşı, artal l e aşkanı-
mı  i at ldemir Yoldaş duygularını dile getirdi. (Bu konuşmaları 
yayımlıyoruz.) 

Duygu yüklü bir anma oldu. Perihan Yoldaş’ın diğer yoldaşlar gibi 
mücadelede bizimle olduğunu, kavgamızda yaşayacaklarını belirttikten 
sonra anmamız sona erdi.

İstanbul Kadın Komitesi

Ya Kaçak Saray’dan sonra?

5’te

On’ları, Mahir Yoldaş’ın mezarı başında andık

4’te

Berkin’i
mezarı başında andık

’de

Perihan Yoldaş Mücadelemizde Yaşıyor

Renault İşçilerinin iradesine, 
sendikal tercihlerine saygı 

gösterilsin 
Renault işçileri, sarı-gangster Türk-Metal 

Sendikası-MESS işbirliğine karşı özgür irade-
lerini kullanarak Türk Metal’den istifa etmiş-
ler ve tamamına yakını DİSK Birleşik Metal-İş 
Sendikası’na  üye olmuşlardır.

İşçilerin sendika tercihleri anayasal, yasal, 
uluslararası sözleşmelerle güvence altına alı-
nan bir haktır. Sendika tercihine yönelik bir 
baskı, saldırı, işten atma gayri-meşru hukuksuz 
bir saldırıdır. Kabul edilemez.

Renault işçileri artık DİSK’te Birleşik Me-
tal-İş’te örgütlenmişlerdir. Renault işvereni 
başta olmak üzere Türk-Metal sendikasının, 
MESS’in, Çalışma Bakanlığı’nın, siyasi ikti-
darın Renault işçilerinin

Konya topraklarında yetişmiş, ömrünü 
İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine, İşçi Sınıfı 
Davasına adamış olan Faruk Sur Yoldaş’ımı-
zı bedence aramızdan ayrılışının 17’nci, Sıtkı 
Şaplak Yoldaş’ımızı ise 26’ncı yıldönümünde  
mezar başlarında, sonra gerçekleştirdiğimiz bir 
salon etkinliğiyle andık.

Anmamız, 20 Mart tarihinde, İşçi Sınıfı-
mızın ve her kesimden yoldaşlarımızın ve her 
anmada yanımızda olan Ankaralı yoldaşlarımı-
zın katılımıyla, Faruk Sur, Sıtkı Saplak Yoldaş 
ve diğer tüm devrim şehitleri için bir dakikalık 
saygı duruşuyla başladı. Ardından sinevizyon 
gösterimi yapıldı.

Sinevizyonda, Faruk Hoca’mızın, gençli-
ğinden ömrünün sonuna kadar hayatının her 
döneminde, gerçek hareket ve kitle adamı ol-
ması, alçakgönüllü, güvenilir, dürüst kişiliğiy-
le insanların yüreğinde kısa sürede yer edin-
mesi vurgulandı.

Devrimci nderlerimiz
aruk Sur ve

Sıtkı aplak Yoldaş
Mücadelemizde Yaşıyor

Nakliyat İş’ten
Renault İşçilerine 

destek

5’te

5’te

5’te

B u gü n Ka w a  o la b il-
mek  çağımızdaki tüm 
kötülüklerin anası AB  
mperyalistlerine, “K at il 

ABD Ortadoğu’dan De-
f o l”  diyebilmektir. AB  
mperyalistlerini kurtarıcı 
görmek, onların Kukla 

Başkanlarını Bi  Obama  
sloganlarıyla selamlamak 
zalim ehak’ın yoludur, 

emirci Ka a’nın değil.


