
Taksim İşçi Sınıfının vatanıdır
Parababalarına terk edilemez!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sınırlarımız hiç 
böylesine delik deşik edilmemişti. 1920’ler-
den bugüne komşularımız bizimle hiç böy-

lesine düşmanlaşmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihinde hiçbir satılık iktidar Emperyalist Projelerin 
Eşbaşkanı yapılmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti tari-

hinin hiçbir döneminde iki ku-
rucu halkın kardeşliği böylesine 
bozulmamıştı.

Emperyalizm bir ülkeye 
girmeyegörsün, o yeri it dala-
mış sürüye çeviriyor. Halkları 
düşmanlaştırıp parçalıyor. Her 
bir parçayı kendi güdümüne 
sokuyor, insanlarını, kaynak-
larını yıllarca sömürüyor. Her 
yerde de emperyalizm ruhlarını 
kendilerine satmaya dünden gö-
nüllü yerli işbirlikçileri buluyor, 
bulamazsa yaratıyor, piyasaya 
sürüyor.
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Geçen yılki Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri döneminde, Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak Seçim Bildirgemizdeki; 
“Sözümüzdür: Nereye gidersen git, ne-
reye çıkarsan çık, çelik bilezikle tanışa-
caksın. Tarihe de; hırsız, katil, hain ve 
ABD uşağı olarak geçeceksin!” sözünü 
tüm Parti binalarımıza pankart olarak as-
mıştık.

Ancak İstanbul polisi Seçim Bildirge-
mizden öylesine rahatsız olmuştu ki 15 
Ağustos 2015 günü Saat 15.50’de Parti 
binamızın penceresine aşağıdan bir vinçle 
uzanarak pankartımızı haber vermeksizin, 
herhangi bir karar, izin vs. göstermeksizin 
tam da kendilerine yakışır biçimde hırsız 
gibi alıp götürmeye kalkışmışlar o anda 
parti binasında bulunan yoldaşlarımızdan 
Genel Sekreterimiz Av. Ali Serdar Çıngı 
ve MYK Üyemiz ve İstanbul İl Yöneti-
cimiz Halil Arabulan olaya müdahale et-
mişler ve pankartı indirmemişlerdi.

12’de

Biz diyoruz ki yetsin artık yaşanan acılar. Bir daha aramı-
za sokmayalım emperyalist haydutları. Onların girdiği her 
yerde hiç yoksa bile düşmanlıklar ortaya çıkar, kötülükler 
oluşmaya başlar. Kanmayalım bunlara.

13’te

HKP MYK Üyesi ve 
İstanbul İl Yöneticisi Halil 

Arabulan’a Erdoğan’a 
hakaretten beraat!

Sınırlarımızı da, insanlarımızı da, 
doğamızı da bombalarla parçalıyorlar

2’de

Laiklik yoksa bilim, demokrasi,
özgürlük de yoktur!

HKP, Kahraman’ın 
sözlerini yargıya taşıdı

Kurtuluş Partili Hukukçular, 
“Laiklik bir kere yeni anayasada 
olmamalıdır” diyen Meclis 

Başkanı Gerici İsmail Kahraman hakkında 
Yüce Divan’da yargılanması talebiyle 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusun-da bulundu. Suç duyurusunda, 
İsmail Kahraman’ın sözleri nedeniyle, 
açıkça 5237 Sayılı TCK ile 2820 Sayılı 
Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddelerini 
ihlal ettiği vurgulandı.

Gericiliğin kökünü
kazıyacağız

Halkın Kurtuluş Partisi, Meclis 
Başkanı İsmail Kahraman’ın 
“Laiklik bir kere yeni anayasada 

olmamalıdır. Dindar anayasa meselesinden 
anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini 
olarak bahsetmesi lazım” sözleri üzerine 
birçok ilde eylem gerçekleştirdi. 

Kurtuluş Partililer, “Ülkemizin 
götürülmek istendiği Ortaçağın karanlığına 
karşı, tüm halkımızı aydınlanma ve devrim 
mücadelesinde Halkın Kurtuluş Partisi 
saflarında örgütlü mücadeleye çağırıyoruz” 
dedi.

2’de

Taksim alanlardan bir alan değil, İşçi kanıyla sulanmış Türkiye İşçi Sınıfının anavatanıdır, 1 Mayıs Alanı’dır!
Terkedilemez! Vazgeçilemez!

8, 9, 10’da

Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halklarının 
Kardeşliği!
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HKP’li Avukatların İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına verdiği dilekçeyi aynen ya-
yımlıyoruz

STANB  H T BA
SA NA

  
Suç Duyurusunda Bulunan: Halkın 

Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Karan l Sokak o 2 15 Kızılay Anka-

ra
ekilleri: Av. Orhan zer, Av. Metin 

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

rtak adres: Kızılırmak Cad. o  7 9 
Kavaklıdere Çankaya Ankara

Halit iya Bulvarı o  33 Kat  2 203 
Konak İzmir

ü heliler:
1- Kadir Topbaş-İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı
2- Suçun oluşmasına yardımcı olan veya 

göz yuman suçu işleyenler de dahil diğer il-
gililer

Suç: zel Mülkiyetlerin Belediyeye 
Hibe Edilmesi Karşılığı İnşaat Yoğunluğu 
Kazanılmasına Sebep Olmak Suretiyle Gö-
revi Kötüye Kullanmak, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının ararına Dolandırıcılık, İr-
tik p T K , , , 

Suç Tarihi:  ncesi ve sonrası da dahil 
olmak üzere 2 Kasım 2015 

Açıklamalar:
 laylar:
ncelikle, İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin SA ’dan 
olayın seyrini aktaralım   “Dünya tarihinde 
bir ilk oldu. Yıllarca inşaatın yapımını en-
gelliyorsun, kaçaklarından dolayı binayı 
zabıtlıyorsun. Sonra işin sahibi ile avan pro-
je karşılığında bir protokol yapılıyor. İBB 
adına projenin sahibine arsalar satın aldı-
rıyorsun. Müteahhitin elinde arsa yok, ken-

disine hangi ilçeden alacağını söylüyorsun. 
Hattat’ın aldığı arsalar Topbaş’ın adeta bir 
şato görünümündeki villasının yanında. Bu 
3 alan iBB’ye Hattat tarafından devredildi. 
Topbaş villasının etrafına yeşil donatı alanı 
yaparak kendine peyzaj alanları yaratacak. 
Nasıl olsa satın alınan arsalar kamuya geç-
ti. İtiraz eden de olmaz. Bu skandal bir or-
ganizasyon. Suç duyurusunda bulunacağız.” 
( http .cumhuriyet.com.tr haber cev-
re 512 55 Baskan in arka bahcesi.html)

“Başkan ın Arka Bahçesi”
Cumhuriyet Gazetesi’nden Hazal cak 

tarafından yapılan ve yukarıdaki başlığı ta-
şıyan 8 isan 201  tarihli habere göre, İs-
tanbul Maslak’taki milyarlık inşaatı mühür-
lenen Hattat Holding, Büyükşehir’e 18 arsa 
verip sorunu “çözdü.” Bu arsalardan üçünün 
Kadir TOPBA ’ın Büyükçekçemece Güzel-
ce’deki villasına komşu olması anlaşmayı 
şüpheli hale getirdi. http .cumhuri-
yet.com.tr haber cevre 512 55 Baskan in
arka bahcesi.html)

Haberin devamında “Hattat Holding’in 
İstanbul Maslak’ta yarım kalan “Diamond 
of İstanbul” projesi için İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi İBB  ile holdingin Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Hattat arasında 
protokol imzalandı. Protokole göre Hattat 
Holding, İBB’ye 18 arsa bağışladı, buna 
karşılık daha önce mühürlenen milyar dolar-
lık projesi için onay aldı. Buraya kadar her 
şey normal gözüküyordu. Ancak Hattat’ın 
bağışladığı  dönümlük 18 arsa arasında 
3 arsanın konumu dikkat çekiyor. Bu 3 arsa 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’ın Büyükçekmece Güzelce’deki 
villasına komşu. Projeye dava açan CHP’li 
Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Topbaş’ın vil-
lasına komşu arsalarla ilgili “Kadir To
baş kendi için seyirlik orman ya acak” 
iddiasında bulundu. üpheli protokolü ve 
CHP’nin iddiasıyla ilgili Topbaş’a soru yö-
neltmek istedik ancak İBB sessiz kalmayı 
tercih etti. Hattat Holding’in patronu eh

met Hattat ise, “Protokolü ben tekli  et
tim, onlar da ilgi duydu. rmanlık alan 
ya ılacağına dair bize duyum gelmedi. 
Kadir beye endi hem iyi bir başkan hem 
de iyi bir sanayici. Kadir Başkan şaibe 
oluşturacak işler ya maz” diye konuştuğu 
ifade edilmektedir.

Yine haberin devamında, Hattat Grubun-
dan Hema Endüstri’nin 2003’te Maslak’ta 
ana caddede “Diamond of İstanbul” proje-
sinin imara aykırılıkları gerekçesi ile İBB 
tarafından mühürlendiği, ilk etapta ticaret ve 
iş merkezi olarak yapımı planlanan projenin 
yapımının 2009’da yarım kaldığı, ancak şir-
ketin projeyi revize edip 28 Aralık 2015’te 
Çevre ve ehircilik Bakanlığına ÇED rapo-
ru için başvurduğu,  Ocak 201  tarihinde 
ÇED raporunun çıktığı, projeye açılan iptal 
davalarının devam ettiği, suç tarihi olan 

 Kasım  tarihinde Hattat Holding 
önetim Kurulu Başkanı ehmet Hattat 

ile BB arasında “avan ro e” ön ro e  
onaylanması ve Hattat tara ından şart
sız bağışların ya ılmasının konu edildiği 

rotokolün imzalandığı, rotokol ka sa
mında Hattat ın BB ye  arsa devret
tiği, bu arsaların to lam .  m yi bu
lan  tanesinin BB Başkanı Kadir T P
BA ın Büyükçekmece üzelce de Sevda 
Sokak ta yer alan villasına komşu olduğu, 
bu nedenle rotokolü şü heli hale getirdi
ği ifade edilmiştir.

Yine haberin devamında şüpheli Mehmet 
Hattat’ın “Maslak’taki yer zaten trans er 
merkeziydi. 2  bin 00 metrekare İBB’ye 
hibe edecektik. Hibenin karşılığı da bize yu-
kardan emsal hakkı verilecekti.  eclis 
kararında da İBB’ye hibe edilecek alanlar 
kadar emsale ilave edilecek diye yazar’. u 
kadar daha o emsali karşılamak üzere hibe 
yapmanız gerekiyor’ dediler. Prensip olarak 
para kabul etmediklerini, İstanbul içinde 
gayrimenkul hibesi kabul ettiklerini söyledi-
ler. Vereceğimizle alacağımızı dengelemek 
lazım’ dediler. Protokolü ve gayrimenkulleri 
ben teklif ettim. Teklife ilgi duyuldu. Ben 
de elimde olan ve kardeşim üzerine olan 
alanları dengelemek üzere verdim. İBB’ye 
devrettim. Avan proje onaylandı. Vereceği 
ile alacağını İBB dengeledi.”  şeklindeki 
beyanları gazetede yazılıdır. http .
cumhuriyet.com.tr haber cevre 512 55
Baskan in arka bahcesi.html)

“Başkana Komşu lun!”
Cumhuriyet Gazetesi’nden yine aynı ga-

zeteci tarafından hazırlanan 10 isan 201  
tarihli habere göre ise Kadir Topbaş’ın vil-
laları emlak siteleri tarafından alenileştiril-
diği, Güzelce mahallesindeki ev ilanlarının  
“Kadir TOPBA ’a komşu olmak ister mi-
siniz” başlığıyla yer aldığı ifade edilmiş-
tir. http .cumhuriyet.com.tr haber
cevre 51339 Baskan a ozel planli villa.
html)

Gerçekten de sahibinden.com adlı in-
ternet sitesinde 5 isan 201  tarih ve 
18 301577 sayılı ilan ile bir villanın  “Kadir 

TOPBA ’a komşu olmak ister misiniz..200 
m  satılık Villa” başlığı ile satılığa çıkarıldı-
ğı gözlenmiştir.

https .sahibinden.com ilan
emlak-konut-satilik-kadir-topbas-a-kom-
su-olmak-istermisiniz-200m2-satilik-vil-
la-18 301577 detay

“Başkan a zel Planlı illa”
Yine adı geçen gazetenin 10 isan 201  

tarihli haberinde Hattat’ın mühürlenen pro-
jesinin yeniden başlaması için İBB’ye hibe 
edilen 18 arsanın 3 tanesinin İBB Başkanı 
Kadir Topbaş’ın villasına komşu çıkması 
üzerine yapılan araştırmada Topbaş için böl-
gede imar plan notlarının değiştirildiği, pla-
na bir not eklenerek arsadaki villaların ço-
ğaltıldığı, eklenen 
bu notun da “Bu 
binalar müstakil 
binalar ise ara
larındaki mesa e 
hiçbir şekilde  
metreyi geçemez, 
diğer binalarda 
ise iki yan bahçe 
mesa esinden az 
olamaz” şeklinde 
olduğu, İBB ku-
rum görüşlerinde 
binalar arası me-
safenin  metre ol-
ması kararlaştırılmışken  metreye indirildi-
ği, eklenen ek maddeyle de açık teras ve açık 
balkonlar emsal dışı bırakıldığı, açık teras 
ve balkonların ise emsal dışı bırakılmasının 
imar yönetmeliğine aykırı olduğuna ve yapı 
yoğunluğunu arttırıcı olduğuna değinildi ifa-
de edilmiştir.

Haberin devamında CHP’li Meclis üyesi 
Hüseyin SA ’ın “  kim  meclis ka-
rarındaki bu plan notu değişikliği resmen 
villayı tarif ediyor. Her şey önceden düşü-
nülmüş ve sırası ile uygulanmış. Topbaş 
için özel imar planı hazırlanmış.” şeklindeki 
görüşlerine de yer verilmiştir. http .
cumhuriyet.com.tr haber cevre 51339
Baskan a ozel planli villa.html)

Hukuki Niteleme:
Yoğunluk transferi olarak adlandırılan 

farklı bölgelerdeki arsa araziler belediyelere 
hibe edilmekte ve bu doğrultuda ek inşaat 
alanı verilmesi uygulaması yapılmaktadır. 
Ancak 319  sayılı İmar Kanununu ve ilgili 
mevzuatta farklı parsellerin bir kamu kuru-
muna hibe edilmesi neticesinde belirli bir 
parselin imar planına göre hak etmiş olduğu 
inşaat alanının artırılması yönünde bir dü-
zenleme olmadığı gibi bu tür durumlar imar 
planının donatı dengesini, kentin teknik alt 
yapı ve üst yapısını bozacak nitelik taşımak-
tadır.

Partimizin defalarca da söylediği gibi 
içinde şüphelilerin de bulunduğu kişiler 
organize suç ve çıkar örgütü olarak çalış-
maktadırlar. staları gibi kamu nüfuzu kul-
lanarak kendilerine menfaat temin edinmeyi 
meslek edinmişler, bu arada da yandaş iş 
adamlarını da bu vurgunculuktan yararlan-
dırmaktadırlar. Böylelikle devlet cihazını 
elinde bulunduran şüpheliler ve benzerleri 

ile yandaş işadamları yeryüzünü kendilerine 
cennet yapmaktadırlar.

319  sayılı İmar Kanununun 2 ’ncı 
maddesi projelere yapı ruhsatı verilmesi hu-
susunu düzenlemiş olup, yukarıdaki haber-
lerde de aktarıldığı üzere şüpheli Mehmet 
Hattat’a ait “Diamond of İstanbul” projesi 
imara aykırı olduğu gerekçesi ile İBB tara-
fından mühürlenmiştir. İmzalanan protokol 
ile konu “kitabına uydurulmaya” çalışıl-
mıştır. Böylelikle kamuya yapılan hibe ile 

il, suç olmaktan çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Ancak plan notunda binalar arası mesafe  
metreye indirilerek ve eklenen ek maddeyle 
açık teras ve balkonlar emsal dışı bırakıla-
rak şüpheli Kadir Topbaş’a ait villalar kamu 
zararına artırılmıştır. Aynı zamanda şüpheli, 

villalarının yanında değerli kamu arazile-
ri sahibi olmuştur. Meclis Üyesi Hüseyin 
Sağ’ın da iddia ettiği gibi belki de şüpheli 
ileride bu arazilerde kendisi için seyirlik or-
man arazisi yaptıracaktır.

Böylelikle üpheli Mehmet Hattat, imar 
iznine aykırı şekilde ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcı-
lık suçuna sebebiyet vermiş, üpheli Kadir 
Topbaş ise bu suçla birlikte özel mülkiyetle-
rin belediyeye hibe edilmesi karşılığı inşaat 
yoğunluğu kazanılmasına sebep olmak sure-
tiyle görevi kötüye kullanmak suçuna birlik-
te sebebiyet vermiştir.

Diğer yandan Kadir Topbaş’ın eylemi, 
TCK 250. Maddede düzenlenen irtik p su-
çuna da vücut vermektedir.

Sonuç olarak şüpheliler imar yasa ve 
diğer ilgili mevzuatına aykırı olduğu için 
mühürlenen projeye imar izni çıkarmış-
lar, böylelikle hem kent dokusunu bozacak 
hem de kamu zararına kendilerine menfaat 
temin edecek illerde bulunmuşlardır. Par-
timiz vurgunculukla mücadeleyi kendine 
ilke edinmiş, bu ilkesine programında yer 
vermiştir.  Bu nedenle soruşturma sonunda 
ortaya çıkacak tüm suçluların cezalandırıl-
maları için bu başvuruyu yapmak gerekliliği 
doğmuştur.

Sonuç ve stem: üpheliler hakkında 
atılı suçtan soruşturma yürütülerek cezalan-
dırılmalarının sağlanmasını vek leten arz ve 
talep ederiz. 1 .0 .201

S u ç  D u yu r u su n da  B u l u n a n
Halkın Kurtuluş artisi ekilleri

A v.  A yh a n  E r k a n
A  ınar Akbina

HK ’den Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, 

AKP’giller’in İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş hakkında  zel 

ülkiyetlerin Belediyeye Hibe dilmesi 
Karşılığı nşaat oğunluğu Kazanılma
sına Sebe  lmak Suretiyle örevi Kö
tüye Kullanmak, Kamu Kurum ve Ku
ruluşlarının ararına Dolandırıcılık ve 
rtika  suçlarını işlediği gerekçesiyle suç 

duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesini bugün İs-

tanbul Cumhuriyet Başsavcılığına veren 
HKP’li hukukçular suç duyurusunun ge-
rekçesi olarak İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ile Hattat Holding arasında gerçekleş-
tirilen protokolü gösterdi.

Hattat Holding’in milyar dolarlık proı-
jesi Diamond of İstanbul, inşaat aşamasın-
daki çeşitli usulsüzlükler nedeniyle mü-
hürlenmiş, böylece proje 2009 yılından bu 
yana askıya alınmıştı. akat 2 Kasım 2015 
tarihinde İBB ile Hattat Holding patronu 

Mehmet Hattat arasında bir protokol im-
zalandı. İmzalanan protokolle Hattat’a ait 
18 arsa İBB’ye hibe edildi. Karşılığında 
ise daha önce mühürlenmiş olan inşaatın 
yapımına devam izni verildi.

Bu olayla ilgili HKP’li avukatlar şun-
ları belirtti

“Böylelikle ü heli ehmet HAT
TAT, imar iznine aykırı şekilde ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının zararına nite
likli dolandırıcılık suçuna sebebiyet ver
miş, ü heli Kadir T PBA  ise bu suç
la birlikte özel mülkiyetlerin belediyeye 
hibe edilmesi karşılığı inşaat yoğunluğu 
kazanılmasına sebe  olmak suretiyle 
görevi kötüye kullanmak suçuna birlik
te sebebiyet vermiştir.

“Diğer yandan Kadir T PBA ın 
eylemi, T K .maddededüzenlenen 
irtika  suçuna da vücut vermektedir.”

Gerekçeleri “devlet büyüğüne ha-
karet”ti.  Bir süre devam eden tartış-
malardan sonra sivil polisler dışarıya 
çıkarak yaklaşık bir saat parti örgütü-
müzün bulunduğu apartmanın önünde 
beklemiş Seçim bildirgemizi ve “ ül
kün sahibi Allah tır. şbirlikçi hır
sızların da Amerika” pankartları için 
hukuka ve siyasi partiler kanununa ay-
kırı olarak savcılıktan aldıkları arama 
kararını göstererek partimizin pence-
resinde asılı bulunan pankartlarımızı 
indirip götürmüşlerdi. Sivil polisler ay-
rıca İstanbul İl Yöneticimiz Halil Arabulan’ı 
ifadesini almak üzere Emniyete götürmüşler 
daha sonra Halil Arabulan Yoldaş’ımıza o 
dönem Başbakan olan ecep Tayyip Erdo-
ğan’a hakaret suçlaması ile dava açılmıştı. 

ecep Tayyip Erdoğan’ın üzerine alına-
rak müdahil sıfatıyla katıldığı dava İstanbul 
79. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Yaklaşık 1 yıl süren dava 28 isan’da Halil 
Arabulan’ın beraatı ile sonuçlandı. 

Davaya katılan Halil Arabulan, Av. Ali 
Serdar Çıngı ve Av. Pınar Akbina bu pan-
kartın Antiemperyalist, Antifeodal, Antişo-
venist, tam bağımsızlıkçı ve laik bir parti 
olan HKP’nin parti politikalarına ve çizgisi-
ne uygun bir şeklide asılmış bir pankart ol-
duğunu belirterek, asıl amacın ülkeyi ABD 
uşağı haline getiren, “hırsızlıklar İmparator-
luğu” olarak anılmasına neden olanları eleş-
tirmek olduğunu belirttiler.

Pankartı kimin astığının belli olmadı-
ğını, “suçların şahsiliği” ilkesi gereği Halil 

Arabulan’ın cezalandırılamayacağını belirt-
tiler ve Beraat talep ettiler. ecep Tayyip 

Erdoğan’ın avukatı cezalandırma talep etti 
ancak Mahkeme Halil Arabulan’ın beraatı-
na karar verdi.

Yargıyı hukuk bürolarına çevirmek iste-
yen AKP’gillere rağmen h l  bağımsız dü-
şünebilen Yargıçların olduğunu gösteren bu 
karar halkımızın bir gün mutlaka ama mut-
laka ülkeye ihanet edenleri yargılayacağını 
ve cezalarını vereceğine dair umutları bir 
kez daha arttırdı. 

Ülkemizi ABD uşağı, Hırsızlıklar İmpa-
ratorluğu haline getirenler bilmelidirler ki 
“Hükmü Avam İstinafsızdır!” Halkın Hük-
mü Temyiz Edilemez!

Kahrolsun ABD AB m eryalizmi!
ün elecek Devran Dönecek 

AKP giller Halka Hesa  erecek!
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!

Halkın Kurtuluş artisi
İstanbul İl r ütü

HK  YK yesi e İstanbul İl Yöneticisi Halil 
Arabulan’a Erdoğan’a hakaretten beraat

Baştarafı sayfa 1’de

Ülkemizdeki bu işbirlikçilerin adıdır 
AKP’giller. Bir AB-D ve İsrail projesi olduğu 
kanıtlanmış, en kaliteli, en acımasız, C A İsla-
mı’nın en iyi uygulayıcısı bir işbirlikçi güruhu-
dur bu takım. rak’a, Libya’ya, Suriye’ye atı-
lan her bombada, katledilen her Müslümanda, 
Ege’nin sularında boğularak yaşamını yitiren 
her Suriyelide suç ortaklığı var AKP’giller’in.

Lağım deliğinden aşağı süpürülmemek için, 
Ortadoğu’yu kana bulayan AB-D Emperyalist-
lerinin dediğinden dışarı çıkamıyorlar. Bugün 
Dünya Halklarının başına AB-D Emperyalist-
lerince bela edilen İD’e lojistik destek sağ-
layan, o sapıkları, katilleri besleyen, ellerini 
kollarını sağlayarak rahatça, evlerine girer çıkar 
gibi ülkemize girmelerini sağlayan, bu uğurda 
tüm sınırları ortadan kaldıran AKP’giller, bu-
gün Kilis’e düşen bombaların, atılan roketlerin, 
yitirilen insanların baş sorumlusudur. 

Ortaçağcı İD rutine bindirdi Kilis bomba-
lamalarını, roketlemelerini. Her bombalamada, 
roketlemede insanlar ölüyor, insanların yaşam 
alanları tahrip ediliyor. 100 binlik Kilis nüfusu  
AB-D Emperyalistlerinin Suriye’yi ilen üçe 
bölmesi, AKP’giller’in sınırları ortadan kaldır-
ması sonucu, Suriye’deki savaştan kaçanların 
gelmesiyle 200 binlere çıkmış durumda. O yüz-
dendir ki, son bombalamalarda ölenler Suriye 
Halkından çocuklar, kadınlar. Ki Kilis Halkı da 
geçtiğimiz günlerde valiliğe yürüyerek bu olay-
ları protesto etti.

İçimiz sızlıyor AB-D Emperyalizminin ve 
yerli işbirlikçilerinin projelerine kurban edilen 
bir insanı gördükçe. Kökeni, ırkı bizi ilgilendir-
mez. AKP’giller bin yıllık kardeşliği dinamitle-
me savaşında bire on, on beş hesabı yaparken, 

biz bir canın bile yok olup gitmesine isyan edi-
yoruz.

Çünkü biz insanın hayvan yerine konulma-
sına isyan ettiğimiz için mücadele veriyoruz.

Çünkü biz insanlığın kurtuluş mücadelesi-
ne adamışız kendimizi.

Çünkü biz insanseveriz, hayvanseveriz, do-
ğaseveriz.

Çünkü biz Gerçek Devrimciyiz.

Ve devrimciliğin de, insanlığın da ölçütü, 
halklara yapılan zulümlerin hesabının sorulma-
sıdır. Devrimcilerde zaman aşımı olmaz, zaman 
aşımı işlemez insanlığa karşı işlenen suçlarda.

Eninde sonunda bu bombaların, bu katliam-
ların hesabı sorulacak. 19.0 .201

Halkın Kurtuluş artisi
enel erkezi

Selam lsun izden nce eçene! 
Selam lsun Sa aşırken üşene!

 Mehmet Taşdemir

Recep  Vurmuş

Cemil Korkmaz 

Sınırlarımızı da, insanlarımızı da, doğamızı 
da bombalarla parçalıyorlar

Baştarafı sayfa 1’de
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    3ıl:   Sayı:    ayıs 

K ardeşler, yoldaşlar, arkadaşlar,
Ülkemiz kan gölü. Doğusun-

dan batısına, kuzeyinden güneyine 
ül ke m i z  ge r ç e k a nl a m da  ka n göl ü.

zellikle bahardan bu yana, geçtiğimiz 
bahardan bu yana bombalar patlıyor. r-
fa’da patlıyor, Ankara’da patlıyor, İstanbul 
da patlıyor, tekrar Ankara’da patlıyor, tek-
rar Ankara’da patlıyor, tekrar İstanbul’da 
patlıyor. Ve internette, sosyal medyada 
söylenen bir sözle  insanların bir kısmı Do-
ğuda evlerine giremiyorlar, Batıda evlerin-
den çıkamıyorlar. Türkiye’nin içine düşü-
rüldüğü durum şu anda bu...

Yani artık insanlarımız birer birer öldü-
rülmüyorlar  onar, yirmişer, otuzar, ellişer 
öldürüyorlar ve ne yazık ki bu katliamlar, 
bu ölümler, bu cinayetler devam edip gi-
decek gözüküyor. Bu yüzden de yüreğimiz 
kan ağlıyor. zellikle dünkü patlamadan 
sonra insanın eli bir işe varmıyor, gözü 
okumaya varmıyor, düşünüyor, acı duyu-
yor. Ve öfke ve mücadele azmi ile dolu ol-
mak gerektiğini duyuyor diğer yandan da, 
arkadaşlar.

Yani bu güzel ülkeyi kim, neden bu 
ha l e  ge t i r di ?

Evet, Parababalarının hüküm sürdüğü 

hiçbir ülkede, hiçbir devlette bir avuç Para-
babası dışında milyonlarca, on milyonlarca 
çoğunluk için normal bir hayat yoktu. Para-
babaları kendi k rları, kendi çıkarları, ken-
di zevkleri için dünyayı yağmalar, kana ve 
ateşe boğarken  İşçi Sınıfı başta olmak üze-
re kamu çalışanlarını, gençliği sağmal sürü 
gibi sömürürken evet bir adaletsizlik vardı. 
Ancak insanlar en azından ne yapıyorlardı

Kötü şartlarda, olumsuz şartlarda, açlık 
ve sefalet içinde olsa da bir ömür sürebi-
liyorlardı, doğal bir hayat diyelim, sürebi-
liyorlardı, doğal bir ölümle ölebiliyorlardı. 
Ama şu an ölümün nereden, ne zaman gele-
ceği belirsiz. Hangi canlı bombayla, hangi 
canlı bombanın hangi siyasetten  İD’den 
mi, TAK’tan mı, C A’dan mı, MİT’ten mi, 
El usra’dan mı nereden geleceği belirsiz 
bir bomba, canlı bomba saldırısı ile insan-
lar terörize edilmiş durumda. Ve insanlar, 
özellikle sıradan insanlar, sokağa çıkma-
mak, işe gitmemek, alışveriş yapmamak 
noktasına itilmiş durumda ve daha fazla da 
itilecek.

A B D  E m p er ya l istl er i ve 
erçekleştirdikleri zalimlikler
Peki, bunu kim yapıyor  Yani başta ül-

kemizde, sonra Ortadoğu’da bu katliamları 
yaratan kim  eden bu katliamlar gerçekle-
şiyor  eden savaşlar oluyor  eden çocuk-
lar açlıktan, yoksulluktan ölüyorlar  eden 
milyonlarca insan mülteci duruma düşüyor

Doğada ve toplumda hiçbir şey nedensiz 
değil. Her şeyin bir nedeni var, her şeyin bir 
sebebi var. Eğer bunu bilmezsek, eğer bunu 
görmezsek, o zaman çaresiz kalırız. Çaresiz 
insan, en zavallı insan demektir. Çünkü ne 
yapacağını bilemez, ne düşüneceğini bile-
mez ve artık yarınından emin olmaz hale ge-
lir. O bakımdan bütün bunların nedenlerini 
bulmak zorundayız. edenleri bulduğumuz 
an da, çözümlerini üretiriz. Ve o zaman ne 
yaparız

Geleceğe de daha güvenle bakarız. asıl 
mücadele edeceğimizi, ne yapmamız gerek-
tiğini biliriz.

“ABD dış olitikasını anlamanın sırrı, 
bunun hiçbir gizli yanı olmadığını anla-
maktır. lke olarak, Birleşik Devletler in 
dünyaya egemen olmaya çalıştığını ve bu 
amaç uğruna her türlü yola başvurduğu-
nu anlamak yeterlidir. Bu anlaşıldıktan 
sonra ashington un uyguladı olitika-
daki tüm karmaşa, karşıtlıklar ve belir-
sizlikler ortadan kalkar. Bu egemenlik 
çabasını rakamlara dökmek gerekirse, 
kinci Dünya Savaşı ndan bu yana Birle-

şik Devletler,
“  Başka ülkelerde demokratik yol-

dan başa gelen den azla hükümeti de-

virmeye çalışmıştır;
“  n az  ülkede demokratik seçim-

lere büyük ça ta müdahale etmiştir;
“  lliden azla yabancı lideri öldürt-

meye çalışmıştı;
“  tuzdan azla ülke halkının üstüne 

bomba yağdırmıştır;
“   ülkede halkçı ya da ulusalcı ha-

reketleri bastırmaya çalışmıştır.
“ ...
“To lam olarak, ten beri, Ame-

rika Birleşik Devletleri yetmiş bir ülkede 
dünya ülkelerinin üçte birinden azlasın-

da  yukarıda sözü geçen eylemlerden bir 
ya da birkaçını gerçekleştirmiş, bunun 
sonucunda milyonlarca insanın yaşamını 
yitirmesine, milyonlarcasının acı ve ça-
resizlik içinde kıvranmasına ve binlerce 
kişinin işkence görmesine sebe  olmuştur. 
Son zamanlarda dünyada olu  bitenleri 
izleyen ve çağdaş tarih hakkında bir mik-
tar bilgisi olan herkes büyük bir olasılıkla 
ABD dış olitikasından ne ret etmekte-
dir.” illiam Blum, Emperyalizmin En 

lümcül Silahı Demokrasi Yalanı, Say Ya-
yınları, 2013, s. 7-8

İşte bir Amerikalı yazar, illiam Blum 
adlı Amerikalı bir yazar bunu söylüyor, ar-
kadaşlar.

Biz yukarıdaki rakamları çoğaltabiliriz. 
Kendilerinin dışında, kendilerine rağmen 
iktidara gelmiş, kendi politikalarına boyun 
eğmeyen dünyanın neresinde bir lider var-
sa onu öldürtmeye çalışmıştır, diyebiliriz ve 
d e r i z .

“En az 30 ülkede” değil, kendilerinin 
dışındaki bütün ülkelerdeki bütün seçimlere 
ki onlara da demokratik seçim diyemeyiz. 

Burada yazar “demokratik seçim” diyor ama 
“demokratik seçim” demememiz gerekiyor  
müdahale etmiştir ABD.

Ve gerçekten de söylediği gibi, bunun 
sonucunda, bu politikalarının sonucunda 
milyonlarca, on milyonlarca insanın ölümü-
ne ve on milyonlarcasının mülteci durumuna 
düşmesine, kendi ülkesinde ve kendi ülkesi 
dışında mülteci durumuna düşmesine neden 
olmuştur.

E m p er ya l istl er ,  sa h ip  o l m a k  
istedikleri yerlerin haritalarını 

cet elle çiziyorlar
Karşımızdaki düşman öyle bir düşman 

ki, dünyanın neresinde bir yağma alanı, bir 
sömürü alanı varsa oraya el atıyor. İşte şu, 
Andre ltchek adlı yazar, “ kyanusya/
Pasi k Adaları ndaki ahşi Batı Sömür-
geciliği” adlı kitabında, arkadaşlar bunu an-
latıyor.

Ben birkaç yıl öncesinde bu kitabı oku-
yana kadar, kendi adıma, Okyanusya’daki 
somut durum hakkında yeterli bilgiye sa-
hip değilmişim. Yani Okyanusya diye bir 
kıta olduğunu biliyordum, evet orada küçük 
devletler, ada devletleri olduğunu da biliyor-
dum. ükleer deneme alanı olarak kullanıl-
dığını da biliyordum. Ancak bu kitabı oku-
yana kadar, ABD, İngiliz, ransız, aponya, 
Yeni elenda, Avustralya, Kanada Emperya-
listlerinin Okyanusya’da yaptıkları zulümler 
hakkında çok az şey bildiğimi gördüm. Yani 
düşmanımı yeterince tanımadığımı gördüm. 
Çünkü hele de bizim ülkemizden bakınca  
Okyanusya nere Türkiye nere... ABD nere, 
İngiltere nere, ransa nere, Almanya nere, 
Okyanusya nere... diyorsunuz. Ama bu kita-
bı okuyunca...

Yine hep söylediğimiz bir şey vardı, bili-
yorsunuz  İngiliz Emperyalistleri, 1. Emper-
yalist Evren Savaşı’nda Ortadoğu’da sınırla-
rı cetvelle çizmişlerdir. Haritaya baktığımız-
da Ortadoğu’daki sınırlar dümdüzdür

iye
Çünkü masa başında oturup sınırları cet-

velle çizmişlerdir, İngiliz ve ransız Emper-
yalistleri Sykes-Picot Anlaşmasıyla.

Yine aynı emperyalist devletler, 1880’li 
yıllarda Afrika’da aynı şeyi yapmışlardır. 
Dikkat ederseniz Afrika’da da sınırlar düm-
d ü z d ü r .

Ben bu kitaptan öğrendim ki, masa ba-
şında oturmuşlar, Okyanusya’nın da sınırla-
rını çizmişler, yoldaşlar. Denizi, okyanusu 
sınırlara bölmüşler ve Okyanusya’da bir tek 
halk olan, kabileler biçiminde yaşayan Ok-
yanusya Halkını sınırlar çizerek ayrı devlet-
ler haline dönüştürmüşler

“Tarih boyunca dünyanın bu bölgesin-
de herhangi bir sınır olmamıştır. Burada 
sadece adaları ve to lumları bir araya ge-
tiren üzerinde yelken açı  ilerleyeceğiniz 
masmavi bir okyanus ve bakı  yönünü-
zü bulabileceğiniz muazzam bir gökyüzü 
var. Ama son yüzyıllarda yaşanan istilalar 
ve etihler aşağılamanın yanı sıra adalar 
arasında bölünmeleri de beraberinde ge-
tirdi. Sınırlar görünüştü boş ethedilmez 
görünen okyanusun ortasına rastgele çi-

zilmişti.” Andre Vltchek, Okyanusya Pasi-
k Adaları’ndaki Vahşi Batı Sömürgeciliği, 

Bilim Gönül Yayınları, 2010, s. 13
Yani suyun üstüne sınırlar çizmişler ve 

onlarca devlet oluşturmuşlar
“ n dört bağımsız devlet ve düzine-

lerce sömürge kibar bir deyişle bölge .” 
Andre Vltchek, agy, s. 7

“Nieu” adlı bir devletin 2008 yılı nüfusu 
ne kadardır biliyor musunuz, arkadaşlar

“ . !” Andre Vltchek, agy, s. 3
Doğal olarak da dünyanın en az nüfuslu 

ülkesidir ieu.
iye bölüp parçaladılar emperyalistler

İki nedenden
Birincisi  emperyalistlerin bir tezi var 

biliyorsunuz  “Denizlere h kim olan dün-
yaya h kim olur.”

Yani Okyanusya’ya h kim olan o böl-
gedeki bütün devletlere h kim olur. laşım 
yollarını kontrolüne alır. Kendisinin isteme-
diği hiçbir şeyin, hiçbir geminin geçmesine 
izin vermez. Ve oralardan elde ettiği yeraltı 
ve yerüstü zenginliklerini alır kendi ülkesine 
g ö t ü r ü r .

İkincisi ise sade bununla yetinmiyorlar 
ABD, İngiliz ve ransız Emperyalistleri  
Yeraltı nükleer denemelerini de orada yapı-
yorlar. zellikle Mikronezya ve Polinezya 
sularında, Marshal Adaları’nda. Ve deneme 
alanı yapılan adalardaki halklar oradan sö-
külüyor başka adalara mülteci konumuna 
düşürülüyor.

İşte yazar bu kitapta, uzun uzun bu sö-
mürgeciliği anlatıyor. Okyanusya’da başta 
ABD’nin, sonra aponya, Avustralya ve o 
bölgedeki diğer emperyalist devletlerin yap-
tığı alçaklıkları, katliamları, zulümleri ve za-
limlikleri anlatıyor. O halkların kültürlerini, 
tarihlerini nasıl yağmaladıklarını anlatıyor 
capcanlı bir biçimde ve somut örneklerle.

Ve bize tatil cenneti olarak sunulan Ok-
yanusya adaları, yazarın da dediği gibi, et-
rafı çitlerle çevrilmiş yapay bir cennettir. O 
çitlerin dışındaki gerçek dünyada ise yerli 
halkların büyük sefaletleri söz konusu. Aç-
lıkla, yoksullukla yaşamaları söz konusu. 

eklamlarda, televizyonlarda ve lmlerde  
balayınızı geçirmek için işte size cennetten 
bir köşe diye sunulur bu adalar, bildiğiniz 
gibi. Bize pompalanan, anlatılan orada her 
şey güllük gülistanlık olduğudur. İnsanların 
cennette yaşadığıdır...

Hayır kardeşler, cennette yaşamıyor ora-
nın yerli halkı. Cehennemin t  kendisini ya-
şıyor. Vatanları cennet ama kendileri cehen-
nemi yaşıyorlar emperyalistler tarafından 
yaratılan.

Otellerdeki yemek artıklarından, eşya 
atıklarından yaşamlarını sürdürüyorlar. 
Çünkü yaşamlarını sürdürebilecek denizden 
başka bir yeraltı zenginlikleri yok. Küçük 
adalar. aten balıkçılıkla geçiniyorlar esas 
olarak ama o balıkçılık ne oluyor

Kendi yaşamlarını ve kültürlerini sürdür-
melerine yetiyor.

Emperyalistler oraya geldiklerinden iti-
baren yağmalıyorlar olan zenginliklerinden 
ne varsa alıp gidiyorlar. Dolayısıyla ABD 
Emperyalistleri sadece Ortadoğu’da, Afri-
ka’da, Balkanlar’da talan, yağma yapmıyor, 
t  Okyanusya’da da yapıyor, kardeşler.

eyaz Adam ın Tanrısı
ara Tanrısıdır

Bir kitap daha  “ öğü Delen Adam”.
Sizi şimdi 1915-1920’li yıllara götürü-

yorum. Yine Okyanusya Adaları’nın birisin-
den bir grup yerli Avrupa ülkelerini gezme-
ye götürülüyor. Gelen misyonerler ekipler 
oluşturarak, Avrupa’ya Avrupa ygarlığını 
tanıtmaya götürüyorlar.

nce İncil’i, Hıristiyanlığı kabul ettiri-
yorlar yerli halka. Size Tanrıyı, barış ve kar-
deşliği getirdik, diyorlar. Sanki o ülkelerde 
barış ve kardeşlik yokmuş gibi...

Sonra oradan örgütledikleri bir kısım 
insanlara, özgürlüğü, demokrasiyi öğretmek 
için Avrupa’ya götürüyorlar. Bir kabilenin 
Tuiavii adlı lideri de gidiyor. Avrupa’da 5 
yıl kadar kalıp birçok ülkeyi geziyor. Son-
ra ülkesine dönüp bu kitabı yazıyor. Daha 
doğrusu, yaşadıklarını, gözlemlerini ve so-
nuçlarını kendi halkına anlatmak üzere not-
lar çıkarıyor. Avrupalı namuslu bir insan  

rich Scheurmann bu ülkeye, Okyanusya 
adalarına gidiyor ve uzun yıllar orada kalı-
yor. Bu kabile şe  ile tanışıyor ve kabile şe  
notlarını ona okuyor. zun mülakatlardan, 
arkadaşlıklardan sonra yayımlamak üzere 
bu notları alıyor. Yani bu kitap, o Tuavili ka-
bile şe nin kendi halkına Avrupa’yı anlat-
mak için aldığı notların kitaplaştırılmış hali, 
arkadaşlar

Pa aagli diyor Avrupalıya. “ öğü De-
len Adam” anlamında kullanıyor. Onun 
da anlamı şu  Okyanusya’ya gemilerle ge-
liyorlar doğal olarak ve bir anda, yerlilerin 
bakışıyla, göğün ortasından çıkıp geliyorlar. 
Oradan geliyor, “Göğü Delen Adam” deyi-
şi. Oradan geliyor, arkadaşlar. Papalagi di-
yor Avrupalıya ve değişik başlıklar halinde  

“Pa iali nin etini örtmesi çeşit çeşit kılı  
ve örtülerine dair”, “Taştan kutular”.

“Taştan kutular” ne olabilir, arkadaşlar
Dinleyiciler  Evler

ürdal ıngı oldaş: Evet, Evler.
Ve anlatıyor, biz sabah kalktığımızda 

bir kulübede, altımızda yapraklardan yap-
tığımız yataklar var. Gözümüzü açtığımız-
da gökyüzünü görüyoruz. Ve çıplağız, bir 
giysiye ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü birbiri-
mizden saklayacağımız bir şey yok, diyor. 
Biz güneşi olduğu gibi görürüz, aramızda 
giysiler, ayakkabılar, evler gibi yapay bir 
şey yok, diyor. Ama Avrupa’da kılıf kılıf 
giysiler, kalın kalın giyerler, hele bir ayak-
kabılar var. Ayaklarını ona sokuyorlar ve 
sıkıştırıyorlar bir de, sokuyorlar bizim bunu 
anlamamız mümkün değildir, diyor. Yani 
toprağa basmak varken, enerji almak var-
ken, enerjini boşaltmak varken neden ayak-
kabı giyesin ki  eden taştan kutulara girer 
ki anlamak mümkün değildir. Sonuç olarak 
Avrupalıları değişik özellikleriyle anlatıyor 
şaşarak.

“ uvarlak etal ve Ağır K ğıda Dair
“Kulak verin bana, siz aklı başında 

kardeşlerim; inanarak kulak verin ki, 
kötülüğün ve beyazların korkusunu tanı-
mamış olmanın mutluluğunu tadın. Y a n i  
Batılı ile tanışmak, Batılı ile karşılaşmak 
kötülüğü tanımak, mutluluğu terk etmek 
onun için. Gerçekten de öyle değil mi, ar-
kadaşlar  - Gürdal Çıngı  isyonerin şu 
söyledikleri konusunda he iniz tanıklık 
edebilirsiniz bana: Tanrı sevgiymiş. er-
çek bir Hıristiyan, sevgi düşüncesini her 
zaman göz önünde bulundurmalıymış. 

lu Tanrı için, beyaz adamın duaları da 
yeterliymiş. nun tanrısı kandırdı bizi, 
açıkça dolandırdı. Pa alagi de kendi 
tanrısını kandırı  ştekledi bizi Büyük 

uh un sözlerini kullanarak aldatması 
için. ünkü beyaz adamın gerçek tanrısı, 
kendisinin “ ara” adını taktığı yuvarlak 
metal ve ağır k ğıttan başka bir şey de-
ğildir.

“Bir Avru alıya sevginin tanrısından 
söz edecek olsan, yüzünü buruşturur ve 
güler. Senin düşüncenin yalınlığıyla alay 
eder. Ama ırıl ırıl yuvarlak metal ya 
da koca ağır bir k ğıt uzatacak olursan, 
o an gözleri arıldar ve dudakları arasın-
dan salyalar akar. nun sevgisi aradır, 
tanrısı aradır. nlar, yani beyazların 
tüm uykularında bile bunu düşünürler. 

yleleri vardır ki, ha bire yuvarlak metal 
ve ağır k ğıt tutmaktan elleri kanca gibi 
olmuş, duruşları orman karıncasının ba-
cakları gibi yamulmuştur. Kimileri var-
dır, ara saymaktan gözleri körelmiştir. 
Para uğruna mutluluklarını, vicdanları-
nı yitirenler; gülmekten, onurundan, se-
vincinden hatta karısından, çocuğundan 
olanlar vardır. oğu, sağlığını bile bunun 
uğruna eda eder. uvarlak metal ve ağır 
k ğıt uğruna. Bunları giysilerinin içinde, 
ikiye katlanmış sert derilerin arasında ta-
şırlar. eceleyin, kimse almasın diye yas-
tıklarının altlarına saklarlar. Her gün, her 
saat ve her an onu düşünürler. He si ama 
he si. ocuklar bile! ünkü düşünmek 
zorundadırlar. Analarından öğrendikleri, 
babalarından gördükleri budur. Avru a-
lıların tümü. Samonis te Almanya’da bir 
şehir.  G. Çıngı  bir taş aralığının içine 
girsen hemen şu sesi duyarsın: “ ark!” 
Bir an sonra yeniden “ ark!” Bu, arlak 
metal ve ağır k ğıdın adıdır. aelani de 

ransa’da.  G. Çıngı   “ rank”, Pelen-
tia da İngiltere’de.  G. Çıngı  iling, tal-
ya da iret. ark, rank, iling, iret, 
he si aynı ka ıya çıkar. He si de ara 
demektir. Para, ara  Pa alagi nin ger-
çek tanrısı yalnızca aradır.”

İşte arkadaşlar, Batılılar dediklerimiz 
budur  Tanrıları Paradır, Para Tanrısıdır 
tek ta tıkları.

Ondan başka hiçbir şey tanımazlar ve 
başka bir şeye tapmazlar. Dolayısıyla da 
bölgemizde ve ülkemizde, deminki sordu-
ğum soruyu cevaplarsam, kim yaratıyor bü-
tün bunları

İşte para Tanrısına tapan AB-D Emper-
yalistleri yaratıyor. Başka hiç kimse değil. 
Dünyanın bütün yeraltı ve yerüstü servetle-
rini ellerinde toplamak, kasalarında biriktir-
mek ve ha bire saymak için gözleri yuva-

larından uğrayarak, dudaklarından, ağızla-
rından salyalar akarak paradan, yağmadan, 
talandan konuşuyorlar. Ona sahip oldukları 
anda her şeylerini yitiriyorlar  ruhlarını, vic-
danlarını, insanlıklarını bütün insani değer-
lerini bir kenara atıp geçip gidiyorlar. Ona 
tapıyorlar, onu elde etmek için her şeyi ya-
pıyorlar.

Ülkemizde patlatılan bombalar da, ger-
çekleştirilen katliamlar da bunun için yapı-
lıyor, kardeşler. Başka hiçbir şey için değil!

Simdi adını anmak istemiyoruz ama 
mecburen anıyoruz  Tayyip...

imdi ABD  rak’ı, Afganistan’ı, Lib-
ya’yı, işgal etti. Suriye’yi karıştırdı bu hale 
g e t i r d i .

Tayyip ne dedi ABD’nin rak’ı işgali sı-
rasında

“Amerikan askerlerinin sağ sağlam ül-
kelerine dönmeleri için dua ediyorum.”

Gül’ünden Tayyip’ine kadar, değil mi 
arkadaşlar, basında çıktı. Gizli saklı hiçbir 
şey yok.

Ama usya Suriye’ye müdahale edince 

ne dedi Tayyip
“Eyy usya ne işin var senin Suriye’de. 

Senin Suriye ile sınırın mı var ”
Peki, ABD’nin sınırı mı vardı  Alman-

ya’nın, İngiltere’nin, ransa’nın ve Kana-
da’nın Ortadoğu’da sınırı mı vardı

eden bunların katliamcı, tecavüzcü 
askerlerinin ülkelerine dönmeleri için dua 
ediyordun

O zaman  “Eyy Amerika ne işin vardı 
senin ” demiyordun. Biz de beraber rak’a, 
Suriye’ye girelim, diyordun.

Senin ve efendilerinin çıkarlarına ters 
hareket eden usya olunca ne diyorsun he-
m e n ?

“ e işin var senin Suriye’de. Senin sını-
rın mı var ”

Kardeşler,
Biz kimseye hakaret etmeyiz. Asla aklı-

mızdan böyle bir şey geçmez. Hakaret bizim 
işimiz değil. Biz bilim insanıyız. Çünkü biz 
devrimciyiz, devrim bir bilimdir. Biz bilime 
inanıyoruz, o bakımdan biz bilim dışında 
başka bir davranışta bulunmayız. Dolayı-
sıyla bizim insanlara hakaret etmemiz için 
hiçbir neden yok. Biz sadece gerçekleri ve 
olayları konuşuruz. Olaylarda zaten gerçek-
çidir. Olayların kendisi devrimcidir. Bizim 
başkaca hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. 
Olayları değerlendirdiğimiz anda gerçekleri 
apaçık görürüz. İşte şimdi gördüğümüz gibi, 
gerçekler çok açık

e işi var Amerika’nın, ransa’nın, İn-
giltere’nin ülkemizde ve coğrafyamızda, 
değil mi arkadaşlar

Evet, hiçbir işi yok!

Ama işi var.
e işi var  Ortadoğu’nun yeraltı ser-

vetlerini, özellikle petrol ve doğalgazını ne 
yapacak

Kendi ekonomik çıkarı için ülkesine gö-
türüp gidecek. Onun güvenliğini sağlayacak 
ve orada para tanrısına para tanrısı ekleye-
cek. Bütün amacı budur. Yoksa bu ülkelerin 
halklarını düşündüğünden değil.

Biliyorsunuz Ortadoğu’ya, rak’a, Li-
bya’ya, Suriye’ye gelirken, “demokrasi ve 
özgürlük” getireceğini söylüyordu.

rak’ı ne hale geldiği getirdiği, demok-
rasinin ne hale geldiği ortada, değil mi ar-
kadaşlar ..

Libya, Afganistan, Suriye...

Tarih e halklar bizden de rimi başarmamızı bekliyor!
 artimizin urucu nderi, Yiğit Devrimci aruk Sur’u anma toplantısında 

urtuluş artisi Başkanlık urulu yesi
ürdal ıngı’nın konuşmasını yayımlıyoruz

illiam Blum

ndre ltchek
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Ve Türkiye de ortada şu anda. İşte daha 
yeni başladık.

Dolayısıyla düşmanın adını netçe koy-
mak zorundayız. Dünyayı kana ve ateşe 
boğan, yağmalayan, sömüren, zulmeden 
ve on milyonlarca insanı katleden ve aynı 
şekilde o kadar insanı mülteci haline düşü-
ren düşmanın adını...

 İki gün önce de televizyonda izlediği-
miz gibi, para atıp onlara şınav çektiren, 
insanlığından uzaklaşmış Avrupalılar ge-
nel olarak, özel olarak da söylersek AB-D 
Emperyalistleridir. Düşmanlarımız; ABD 
ve AB m eryalistleridir. Dünya halkla-
rının düşmanları bunlardır. Bunların başı 
da ABD Emperyalizmidir. Kitaplardan da 
okuduğum gibi.

Sıra sende Türkiye
Arkadaşlar,
ABD Emperyalistleri için, Ortadoğu’yu 

kana ve ataşe buladıktan sonra,  Genel Baş-
kan’ımızın yıllardır bu yana feryat ederek 
söylediği gibi, sıra Türkiye’ye geldi.

iye geldi
Yıllardır söylüyoruz ki, ABD Emper-

yalistleri 1. Emperyalist Evren Savaşı’nda 
gerçekleştiremediklerini gerçekleştirmek 
istiyorlar bir kez daha. Osmanlı’yı bölüp 
parçaladılar. Osmanlı’nın h kim oldukları 
toprakları kendi egemenliklerine aldılar. 
Yeraltı ve yerüstü servetlerini sömürmeye 
başladılar. Bir tek Arap lusu’nu 22 par-
çaya böldüler. 22 devlet ürettiler. Afrika’yı 
yağmaladılar. Ama bununla yetinmiyorlar.

e yapıyorlar şimdi
O zaman dünyanın jandarması olan 

İngiltere’nin çizdiği sınırları, ABD Emper-
yalistleri yeniden çizmek istiyor. Kendine 
göre, kendi çıkarları için şekillendirmek 
istiyor. Bunun adına da B P diyor, P, 
diyor. Bu planını kademe kademe hayata 
geçiriyor. rak, Afganistan, Libya’da ba-
şardılar. u an için Suriye’de başaramadı. 
Ama sonuç olarak, bir noktadan bakarsak, 
başardı. Meşru iktidarı deviremedi. Beşşar 
Esad yönetimi belli bir bölgeyi Suriye’de 
korumaya devam ediyor. Görünen o ki ko-
ruyacak da.

Ancak yine ne yaptı Suriye’yi
u anda ikiye böldü. iilen İD’i de 

katarsak üçe böldü. Ama İD öyle ya 
da böyle bu coğrafyadan gönderilecek. 

İD’in bu bölgede uzun sürede devlet ola-
rak kalması mümkün değildir. aten kal-
ması da gerekmiyor.

İD belası ile ne yaptı  İkiye böldü 
Suriye’yi şu anda  Kürtler ve Esad yöneti-
mi olarak ikiye bölmüş oldu.

En son PYD’de ne yaptı
Kantonları birleştirdim, ederasyon 

oluşturdum, dedi. Dolayısıyla ilen Suri-
ye’de şu an, büyük çoğunluğuyla 500 km 
ye ulaşan bir sınırda, bizim komşumuz ha-
line gelmiş bulunmaktadır PYD.

İşte o planı, BOP’u da Türkiye’ye taşı-
yacaklar. Yıllardır söylediğimiz gibi Türki-
ye’yi üçe bölecekler.

Bir  Anadolu, iki  Kürt Bölgesi, üç  Er-
meni Bölgesi.

Bu açık, net. Hiç kimse de bunu gizle-
miyor. 1915’ten bu yana, 1880’li yıllardan 
beri bu talepleri var. Bundan asla vazgeç-
miyorlar. Ermenistan, hem de küçük bir 
Ermenistan da değil, “Büyük rmenis-
tan” diyorlar, “denizden denize Ermenis-
tan”, Karadeniz’den İskenderun’a kadar 
yani Akdeniz’e kadar, arkadaşlar. fukları 
da öyle dar değil. Sıcak denizlere çıkacak-
lar. Amaçları ve hedefleri budur.

Bu hedeflere varmak için her yolu de-

neyeceklerini açıklıkla söylüyorlar. 7-8 yıl 
önce hep aktardık biliyorsunuz, Milliyet 
Gazetesi’nde yer alan, Amerika’daki bir 
Ermeni rgütünün lideri ile yapılan röpor-
tajda, şu anda Türkiye Devleti’ni yenebile-
cek misiniz, diye soruluyor. Hayır, askeri 
alanda Türkiye Devleti ile baş etmemiz 
şu an için mümkün değil. Bunu biliyoruz, 
diyor. Ama bir savaş, iç savaş, doğal afet 
sonucunda bu hedeflerimize ulaşabiliriz, 
diyor.

Yani bakın nelerden medet umuyor sa-
vaş, iç savaş, doğal afet... Yani doğal afet-
leri bile kendi emelleri için kullanacaklar. 
Denizden denize Ermenistan için doğal 
afeti bile kullanmaktan çekinmeyecek.

Kentsel önüşüm mü  
elaket Kapitalizmi nin 

yağması mı
Bunların politikaları her yerde aynı. 

İşte bu kitap da onu anlatıyor, Naomi Kle-
in diye bir yazar. Kitabın adı  “ ok Dokt-
rini elaket Ka italizminin ükselişi”.

edir ok Doktrini arkadaşılar
 İki şey ya da birçok şey. Biliyorsunuz, 

hatırlayacaksınız, 2007 yılında Ameri-
ka’da Los Angeles şehrinde, hatırlarsınız, 
bir kasırga olmuştu, Katrina Kasırgası. 
Bu kasırga binlerce insanın ölümüne neden 
oldu. O kasırganın sonucunda ne oluyor bi-
liyor musunuz

O şehirde zenciler yaşıyor. Çoğunlukla 
sosyal konutlar var ve okullar kamu okulu 
durumundadır. Sosyal konutlar geniş bir 
alana yayılmış. Eski konutlar, yani 20-30-
0 yıllık konutlardır. İnsanlar oralarda ya-

şıyorlar. Katrina Kasırgası sonucunda yerle 
bir oldular.

Daha sonra ne oldu biliyor musunuz  
e yapıyor Amerikan Parababaları bu ka-

sırgadan sonra biliyor musunuz ,
Bundan nasıl yararlanırız  diyorlar. 

imdi yazar onu anlatıyor
“Sığınakta şehrin önde gelen cum-

huriyetçi bir Kongre üyesi olan ichard 
Baker ın bir gru  lobiciye, sel elaketini 
kastederek “nihayet Ne  rleans taki 
to lu konutları temizlemiş olduk. Bu işi 
biz ya amıyorduk. Tanrı ya tı,” dedi 
şeklinde bir haber dolaşmaktadır. Ne  

rleans ın en varlıklı müteahhitlerin-
den biri olan ose h anizaro da buna 
benzer bir i ade kullanmıştı: “Sanırım, 
yeniden başlamak için temiz bir say aya 
sahi  olduk. e bu temiz say ayla birlik-
te elimize çok büyük bazı ırsatlar 
geçmiş durumda.” İnsanlar 
can derdine düşmüş sığı-
naklarda yaşıyorlar. O 
“temiz bir sayfaya 
sahip olduk yeni 
bir sayfa açabi-
liriz artık”, di-
yor.  Gürdal 
Çıngı  Bütün 
o ha ta bo-
yunca Baton 

o u g e d a -
ki ouisiana 

yalet eclisi, 
o büyük ırsatları 
vergi indirimleri, az 

sayıda düzenleme, ucuz 
işgücü ve daha küçük ve 
daha güvenli bir şehir  ele geçir-
meye yardımcı olan şirket lobicileriyle 
birlikte hareket etmişti; bu ırsatlar ra-
tikte to lu konut ro elerinin yerle bir 
edilmesi ve onların yerine güvenlikli site 
ya ılması anlamına geliyordu. Bütün bu 
taze başlangıçlar  ve temiz say alar la 

ilgili konuşmaları duyduğunuzda zehirli 
molozları, kimyasal sızıntıları ve anayo-
lun birkaç mil ötesindeki cesetleri nere-
deyse unutabilirdiniz.

“ ...
“Ne  rleans ı basan sel sularında 

ırsat görenlerden biri de, dizginlerin-
den boşanmış ka italizm hareketinin 
büyük gurusu ve çağdaş hi er seyyah 
küresel ekonominin kurallar kitabını 
yazma onurunu taşıyan adam, ilton 

riedman dı. Doksan üç yaşında olu  
sağlık sorunları yaşayan, yandaşlarının 

iltie Amca  diye andığı bu adam, yine 
de setlerin yıkılmasından sonraki üç ay 

içerisinde The all Street ournal a bir 
makale yazacak gücü to layabilmişti. 
“Ne  rleans taki okulların çoğu hara-
beye döndü.” Diyen riedman, onları “o 
semtlerde yaşayan çocukların evleri ola-
rak” görüyor ve sözlerine şöyle devam 
ediyordu: Bu çocuklar artık ülkenin 
dört bir yanına dağılmış durumdadırlar. 
Bu bir tra edidir. Bakın arkadaşlar ne 
güzel  Bu bir trajedidir. e bekliyorsunuz  
Doğal olarak olumlu şeyler söylemesini 
trajediyse...  G. Çıngı  Aynı zamanda 
da, eğitim sisteminde radikal re ormlar 
gerçekleştirmeye zemin sağlayan bir ır-
sattır. Yani trajediyi fırsata dönüştürüyor, 
arkadaşlar.  G. Çıngı

“ riedman ın radikal düşüncesi, ye-

niden inşaya harcanacak ara içindeki 
milyarlarca dolarlık bir kısmın Ne  r-
leans ın mevcut kamu okulu sisteminin 
yeniden inşası ve düzeltilmesi için har-
canması yerine, hükümet tara ından 
ailelere, çoğu kazanç eşinde koşan ve 
devlet tara ından desteklenen özel ku-
rumlarda harcayabilecekleri eğitim 
ku onu verilmesi gerektiği şeklindeydi. 
“ urası can alıcı bir öneme sahi tir ki” 
diye yazıyordu riedman, “bu temel de-
ğişiklik geçici bir önlem olamaz, daha 
ziyade kalıcı bir re orm  olacaktır.”

“ ...
“Setlerin onarılması ve elektrik şebe-

kesinin yeniden çalışır hale getirilmesi 
sürecinde gözlenenin tam tersine, Ne  

rleans ın okul sisteminin haraç mezat 
satılması askeri bir hız ve kesinlikle ger-
çekleştirilmişti. ehrin yoksul sakinleri 
h l  sürgündeyken, on dokuz ay içeri-
sinde Ne  rleans ın devlet okulu sis-
teminin yerini neredeyse tamamen özel 
mülkiyetin eliyle işletilen özel okullar 
almıştı. Katrina Kasırgası nın öncesinde 
okullar dairesi to lam  devlet oku-
lunu idare ediyordu; şimdiyse bu sayı 
sadece e inmiş bulunmaktadır. ırtı-
na dan önce şehirde sadece  tane özel 
okul vardı; şimdi bu sayı e ulaşmış 
durumdadır. Ne  rleans ın öğretmen-
leri eskiden güçlü bir sendika tara ından 
temsil edilirlerdi; şimdiyse sendikanın 
ya tığı anlaşmalar aram arça edilerek 
yırtılmış ve .  sendikalı öğretmen 
işinden olmuştur. enç öğretmenlerin 
bazıları özel okullar tara ından işe alı-
nı  maaşları düşürülmüştür, ama çoğu 
işsizdir.” aomi Klein, ok Doktrini- e-
laket Kapitalizminin Yükselişi, Agora Ki-

taplığı, s. 2-3- -5
Evet yol-
d a ş l a r , 

y a n i 

ABD 
E m -

peryalistleri 
böylesine kendi in-

sanına da düşman. Yani sadece bizim gibi 
sömürge, yarısömürge ülkelerin halklarına 
düşman değil, kendi halkına da düşmandır. 
Kendi halkına da acıma göstermez.

iye
Aynı nedenden  çünkü Tanrısı, Para 

Tanrısıdır.
Kendi halkı da kendisine para kazan-

dırıyorsa bir değer taşır. Kazandırmıyorsa 
hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sendika-
larının, okullarının, evlerinin hiçbir önemi 
yoktur. Evini, okulunu, çocuğunu ve sen-
dikasını kazı, geç git... Sonuç  para gelsin, 
k r elde etsin, vurgun vursun...

Dolayısıyla düşmanımız bu, arkadaşlar. 
Böyle bir düşmana karşı savaşmak zorun-
dayız.

Hatırlayacaksınız, özellikle işçi arka-
daşlar da çok iyi hatırlar. Az önce Batuhan 
Arkadaş da çok güzel anlattı. Parababaları 
Kıdem tazminatına göz diktiler, zel İsti-
dam Büroları getiriyorlar.

1999 Depremi’nde ne yaptılar hatır-
lıyorsunuz değil mi Depremin esnasında 
neyi geçirdiler

Mezarda emekliliği geçirdiler.
Yani “şok doktrini”ni ülkemizde uygu-

lamışlar, biz can derdindeyken onlar me-
zarda emekliliği geçirmişler, arkadaşlar. 
Yani emperyalistlerde hiçbir şey tesadüf , 
belirsiz değil. Hepsi birbirine bir zincirin 
halkası gibi bağlı. ABD’sinden Türkiye’ye, 
rak’a, Suriye’ye, Libya’ya hepsi bir zinci-

rin halkalarıdır.
Dolayısıyla biz zinciri sürükleyecek 

ana halkayı yakalayamazsak zincirin etra-
fında dolanır dururuz ve o zincir ne yapar 
bir müddet sonra

Bizi boğar, öldürür.
O yüzden zinciri sürükleyen ana halka-

yı bulmak zorundayız. Baş düşman kim ve 
vuruş noktamız neresi

İşte bunu tespit edersek, o zaman mü-
cadelemizin önünde hiç kimse duramaz, 
arkadaşlar.

Günümüze, bugüne geliyorum, işin bir 
diğer yanına az sonra gireceğim ama şimdi 
Diyarbakır’da, Sur ’da ne konuşuluyor

Bir dinleyici: Kentsel Dönüşüm.
ürdal ıngı oldaş: Kentsel Dönü-

şüm konuşuluyor değil mi, arkadaşlar.
İnsanlar can derdindeler. 355.000 kişi, 

gazete burada, Sur, Cizre, Silopi bölge-
sinde evlerini terk etmiş durumda. ırnak, 

usaybin buna dahil değil. Üstelik de bu 
rakamı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu açıklıyor, Bursa’daki bir toplantıda 27 

ubat tarihinde. usaybin’in 90 bin nüfusu 
var. 50 bini göçmüş durumda. Geçtiğimiz 
üç günde 90.000’den 50.000’i... ırnak’ta 
92 binden 0.000’i göçmüş durumda. Di-
yelim ki bu rakamlar abartılı. Ama nereden 
baksanız on binlerce kişi göç etmiş durum-
da. Ya daha sakin il ve ilçelere ya da daha 
uzaklara, Adana, Mersin’e vb.ne...

Onlar ise kentsel dönüşümün peşinde. 
Var mı bir tesadüf burada

Hayır yok. u kitabı okuyunca hiçbir 
tesadüf, belirsizlik yok. Gerçekler gün gibi 
açık, arkadaşlar. Yeter ki biz o gerçekleri 
görebilelim, elimizle tutabilelim. Ama şun-
ları okuyunca, gerçekleri de görünce, o za-
man gerçekleri de elimizle koymuş gibi gö-
rüyoruz. “Bir devlet yetkilisi” diye verdiler 
gazeteler, Sur için söylediği şuydu  imdi 
yatırım yapacağız, evlere tamirat için para 
vereceğiz. Ama niye iki kez para verelim. 
Yarın da kentsel dönüşüm için para vere-
ceğiz”, diyor. İki kez para vermeye gerek 
yok. Kazıyalım, kentsel dönüşümü yapa-
lım...

Kim yapacak kentsel dönüşümü
TOKİ yapacak, Cengiz yapacak, Ağa-

oğlu yapacak değil mi, yoldaşlar
Yani yandaşlara vurgun vurdurmaya, 

kendileri de komisyon almaya devam ede-
cekler.

Bu hükümet niye inşaat işlerini sevi-
yor

Bir yoldaş: ant var.
ürdal ıngı oldaş: Evet, rant var, 

vurgun ve komisyon çok fazla, o yüzden...
Bir yoldaş: K r çok yüksek.

ürdal ıngı oldaş: Yani o açıdan 
baktığımızda, Katrina Kasırgası ile Ciz-
re’deki durum arasında hiçbir belirsizlik 
yok Biri e  Orleans’ta, biri Cizre’de 
gerçekleştiriliyor, arkadaşlar, fark etmiyor. 
Gerçeklik bu. Bunu görmek zorundayız. 
Hepimiz görmek zorundayız, çok önemli 
nokta, kardeşler.

erçek eşitlik e kardeşliği
Türk Kürt Halk umhuriyeti 

sağlar
imdi dedik ya, Ortadoğu da, ülkemiz 

de kan gölüne çevrildi, diye. Burada çok 
dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu-
nun altını ısrarla çizmek zorundayız. Döne 
döne çizmek zorundayız ve bu adımdan bir 
milim şaşmamak zorundayız. Biz gerçek-
leri konuşuruz ve sadece gerçekleri konu-
şuruz. Gerçeklerden başka bizi hiçbir şey 
ilgilendirmez.

imdi gerçekliğimiz nedir
Bazı arkadaşlarımız için şöyle bir şey 

olabilir. Kürt Meselesi rahatsız edici bir 
konu olabilir. Halkımız için, Batıdaki in-
sanlarımız için Kürt Meselesi’ni dile getir-
diğimizde sorun oluyor değil mi

imdi ne oluyor
Ben İstanbul’dan geldim. İstanbul’da 

insanlar, yani açık söyleyeyim, siz de yaşı-
yorsunuzdur. asıl ifade edeyim, sözcükle-
rimi dikkatle seçmeye çalışayım, Kürtlere 
ne yapıyor

Düşman görüyor, hakaret ediyor. Yani 
bunları kazımak istiyor, doğru mu arkadaş-
lar  Yani bir kısım insan böyle söylüyor 
mu

Söylüyor. Bu gerçeklik.
Peki sadece Türkler mi söylüyor  Kürt-

lerin bir kısmı da Türkler için böyle söylü-
yor mu

Orada yaşayan insanlar da Türkler için 
söylüyor.

Kürtleri ne yapacaksın
Kazıyacaksın, diyorlar arkadaşlar. 

zaklaştıracaksın, onlarla bir arada olma-
yacaksın, diyor.

Oysa biz bu halkla bin yıldır bir arada-
yız, kardeşiz. Genel, halkımızın deyişiyle  
kız aldık kız verdik.

asıl bölüneceğiz, yani bu nasıl ola-
cak

İşin iki noktası var, arkadaşlar.
Bir  dedim ya hani biz bilime inanırız 

ve olayların bilimine inanırız. Türkiye de 
70 milyonluk nüfusumuz var. Bunun en az 
25 milyonu Kürt mü, kendisini Kürt olarak 
görüyor mu, Kürt illeri denen coğrafyada 
yaşıyor mu

Yaşıyor.
Suriye’de Kürt denen bir halk var mı  
Var. ederasyon ilan etti iki gün önce.
rak’ta Kürt diye bir halk var mı

Var.

Devletleri var mı
Var.
Barzanistan olarak adlandırdığımız bir 

federe devlet var mı
Var.

esmi olarak bayrağı, parlamentosu 
var mı

Var.
İran’da Kürtler var mı
Var, arkadaşlar.

imdi bunlar var. Bu gerçekliklere yok 
diyemeyiz. Var bu gerçeklik.

e yapacağız o zaman
Yani bu gerçekliği görüp, anlayıp  bu 

gerçeklikle nasıl yaşarız diye mi değerlen-
dirmemiz gerekir, ne yaparız da kardeşliği 
devam ettiririzi mi aramamız gerekir

Ya da  kazıyalım gitsin... imdiye ka-
dar yeterince bu tür şeyler yapılmış. Bir 
başarı var mı

Kürt Halkı kazınmış mı
Kazınmamış. e rak’ta, ne Suriye’de, 

ne İran’da kazınmış. Evet, bir devletleri 
yok. Ama bir Kürtlük bilinci, bir yurt, ulus 
bilinci var mı

Kabul edelim, arkadaşlar  var. Yok de-
memiz bize bir şey getirmez. Yani şu an be-
nim şu kitabı elimde tutmuyorum demek, 
bu kitap değildir demek ne kadar saçma bir 
şeyse, ne kadar bilim dışı bir şeyse, Kürt 
Halkı yoktur demek de inanın o kadar bi-
lim dışı olur. Duygularımızı bir yana bıra-
kıyoruz. Yoksa tutumumuz bilimsel olmaz, 
bilim dışı olur.

O zaman biz ne yapmak durumunda-
yız

Gerçek kardeşlik eşitlik temelinde bu 
halkla birlikte yaşamak zorundayız. u 
ana kadar nasıl yaşadıysak bundan sonra 
da öyle yaşamanın yollarını arayıp bulmak 
zorundayız.

Hatırlayacaksınız 1980’li yılların so-
nunda Sosyalist Bulgar Devleti, o zaman 
için ne yaptı

Bulgaristan’daki Türk azınlığın dili-
ni, Türkçeyi yasakladı. Hatırlayacaksınız, 
Türkçe konuşmak yasak, dedi. ahıs isim-
lerini Bulgarlaştırdı. Köy, okul adlarını bü-
tün adları da Bulgarcaya çevirdi.

e oldu sonunda
Orada yaşayan halk isyan etti, ayaklan-

dı. Büyük bir kısmı da Türkiye’ye geldi.
iye

Dilimizi kullanamıyoruz, dilimizi ya-
sakladılar. Anadilimizi okuyamıyoruz, ko-
nuşamıyoruz. Ali, atma, Ayşe ve ekmek 
diyemiyoruz dediler. Çok haklı şekilde, 
sosyalist bir devletin yaptığı bu yanlışlık, 
hata karşısında, bu gerici uygulama karşı-
sında haklı olarak tepki gösterdiler. Çünkü 
oradaki devlet anadillerini yasakladı. Asla 
kabul edilebilir bir şey değildi. Sosyalist 
olup olamamasının hiçbir önemi yok. Yap-
tığı gerçeğe, bilime uygun mu değil mi  
Bizim ölçümüz dediğim gibi bu. Sadece 
bu. Biz olaylara, bilime bakarız. ygun 
mu, değil mi

Hayır, uygun değildi, doğru değildi.
O insanlar ne yaptılar
Tepki gösterdiler ve gelebilenler Türki-

ye’ye geldiler. Ben anadilimi özgürce ko-
nuşabileceğim, çocuklarıma adımı koyabi-
leceğim ülkeme geliyorum, dedi binlercesi 
ve geldi. Değil mi, hatırlıyoruz.

Dolayısıyla, hani empati kurmak deni-
yor ya şimdi, biz de o empatiyi kuralım. 
Çok haklı olarak o Türkler buna nasıl tepki 
gösterdiyse, Kürt Halkı da tepki gösteriyor. 
Kürt Halkı da yakın döneme kadar Kürtçeyi 
kullanamıyordu. Aile içinde ve gizli olarak 
kullanıyordu. Dışarıda Kürtçe konuşulamı-
yordu. Kürtçe yayınlar çıkamıyordu. Tele-
vizyonları, radyoları yoktu. u an da halen 
eğitim alamıyorlar Anadillerinde. Yani ana 
dilini öğrenemiyor. Bir ayrılık, bölme ni-
yeti yoktu. Anadilini kullanamadığı için 
o doğal bir tepki uyandırıyordu. Ama Pa-
rababaları Devleti buna izin vermiyordu. 
İnsanlar işte bunlara tepki duydular. Yani, 
dolayısıyla suçlu Parababaları. Biz bura-
da da hep onu söyleyeceğiz. Biz bir halkı 
asla yargılayamayız. Halklar masumdur. O 
ulusların içinde egemen sınıflar vardır. İş-
veren sınıfları vardır. Parababaları sınıfları 
vardır. O sınıflar, zümreler halklar üzerin-
de baskı uygularlar. Hem kendi ülkesinin 
halkına, hem de uygulayabiliyorsa başka 
ülkenin halkına. Sömürebiliyorsa ABD’nin

Kendi halkı da kendisine 
para kazandırıyorsa bir değer 

taşır. Kazandırmıyorsa hiçbir kıymeti 
harbiyesi yoktur. Sendikalarının, 

okullarının, evlerinin hiçbir önemi yoktur. 
Evini, okulunu, çocuğunu ve sendikasını 
kazı, geç git... Sonuç; para gelsin, kâr 

elde etsin, vurgun vursun..
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yaptığı gibi bütün dünya haklarına baskı 
ve zulüm uygulamak ister, sömürmek is-
ter. Bizim Parababaları da Kürt Halkına 
zulüm uyguladılar. Eh ne yapar

üzg r ekerseniz fırtına biçersiniz. 
Bu kaçınılmaz bir şey.

Biz nasıl öfke duyuyorsak Parababa-
larına, işverenlere  kıdem tazminatımızı 
almak istediğinde, nasıl feryat ediyor-
sak  bu bizim ekmeğimiz, geleceğimiz 
diyorsak  Onurumuz aynı zamanda deyip 
eylemler yapıp sahip çıkıyorsak... zel 

İstihdam Bürolarını kabul etmeyiz. e 
demek, biz Ortaçağın kölesi miyiz diye 
isyan ediyorsak... O insanlar da isyan edi-
yor. Dolayısıyla birbirimizi anlamamız 
gerekiyor.

Bizi kim birbirimize düşürmeye çalı-
şıyor

Emperyalistler düşürmeye çalışıyor.
Suriye’de süren savaş 5’inci yılına gi-

riyor.
Suriye de bir sorun varsa kendi ikti-

darı ile kendi halkı arasındaki sorundu. 
Varsa sorunu, Beşşar’ı iktidara getirir ya 
da götürürdü. İstemiyorduysa iktidardan 
edebilirdi. Bizde nasıl oluyorsa yani k ğıt 
üstünde...

Tayyip ne diyor
Ben seçildim, yüzde 50 oy aldım gel-

dim. Oy çoğunluğunu sağlayın gideyim, 
diyor. Beşşar Esad’da onu söylüyordu. 
Devirin gideyim, seçmeyin gelmeyeyim, 
diyordu.

Ama ne yaptık oraya
Bütün Ortaçağcıları, bütün sapıkları, 

Avrupa’nın, Balkanlar’ın ne kadar ipten 
kazıktan kopmuş insanı varsa işsiz ve 
serserisi varsa götürdük bunları, alanlar 
açtık. İD yarattık, El usra yarattık, 
bilmem ne yarattık. Yarattık oğlu yarat-
tık... Yüzlerce örgütten söz ediyoruz Su-
riye’de şu anda. Dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiş bir şey. Bizim sınırlarımız ne 
hale geldi... Elek gibi, yolgeçen hanı gibi 
isteyen, istediği gibi geldi geçti. Sadece 
insanlar gelip geçmedi bildiğimiz gibi  si-
lahlar, bombalar, tanklar, tüfekler her şey 
geçti. e istedilerse geçti. ihayetinde, 
Avrupa demiyor mu sınırları sık. Sınırla-
rını kontrol altına al. Eşya ve insan geçişi 
olmasın. Çünkü sivri uç kendine geldi.

Kendi ülkesinde ne oldu
Onların deyimiyle “terör” eylemleri 

yapılmaya başlandı. Kendi yarattıkla-
rı İslamcı terör kendi ülkelerine sıçradı. 
Kendi canları çok kıymetli ya, kendi can-
larına zarar geldiği anda sınırı kapat, ge-
çirme. Oradan gelen bana geliyor, dedi.

Bakın gene ne yaptı
Hep kendi çıkarını ön planda tuttu. 

Onlar için her zaman kendi çıkarları bi-
rincil durumdadır.

O bakımdan, işte burada da Kürt Me-
selesi’nde AB-D emperyalistleri rak’ı 
böldüler, Suriye’yi böldüler, Türkiye’yi 
bölmek istiyorlar.

e yapmak istiyorlar
2. İsrail yaratmak istiyorlar. Müslü-

man İsrail yaratmak istiyorlar. 
Suriye savaşının en önemli sonuçla-

rından birisi, gelecekte ne olursa olsun, 
son 5 yıldır ne biliyor musunuz

Bütün dünyada da mutabık kalındığı 
gibi, İsrail’in güvenliği şu anda sağlanmış 
durumda.

Çünkü İsrail’e karşı en direngen mü-
cadeleyi kim veriyordu  ilistin Halkını 
kim destekliyordu

Esas olarak Suriye destekliyordu. O 
yüzden Suriye bu hale düşmekle birlik-

te, ilistin davasını yeterince savunamaz 
oldu. Ve İsrail güvenliğe kavuştu. Suriye 
tehlike olmaktan, İsrail için bir tehdit ol-
maktan çıktı. Ve İsrail için güvenli kuşak 
oluştu, arkadaşlar. İsrail demek ABD 
demektir biliyorsunuz. İsrail’e dokunan 
ABD’ye dokunmuş olur. ABD en azın-
dan, Suriye’yi bu hale getirmekle, İsrail’i 
son 5 yıl için bile olsa ne yapmış oldu

Güvenliğini garantiye almış oldu, sağ-
lamış oldu.

Bundan sonra daha da garantiye al-
mak için ikinci bir 
İsrail yaratmak isti-
yor  Müslüman İsra-
il. e yazık ki önü-
müze konulan ger-
çeklik de bu, bunu 
görmek zorundayız.

O zaman ne yap-
mak zorundayız, ar-
kadaşlar,

Kürt Halkını bu 
tehlikeden sakın-
dırmak zorundayız. 
Çıkarları AB-D Em-
peryalistleriyle bir 
değil Kürt Halkının. 
ABD Emperyalist-
leri Dünyanın hiç-
bir yerinde, hiçbir 
bölgesinde, hiçbir 
kıtasında halklara  
eşitlik, özgürlük, 
kardeşlik getirmedi. 
İşte kitap yazıyor. 
Denizlere cetvelle 
sınırlar çiziyorlar. 
1000 kişilik dev-
letler yaratıyorlar. 
Bu kadar aşağılık 
insanlar bunlar. Ye-
ter ki çıkarları onu 
gerektirsin, her şeyi 
yapmaktan çekinmi-
yorlar. O bakımdan 
da bizlere  Kürtlere 
ve Türklere düşen, 

AB-D Emperyalistlerinin bu oyunlarına 
düşmemek, tuzağa düşmemek, tezg -
ha girmemektir. Ve Türkler olarak, Kürt 
Halkına karşı asla olumsuz bir tutum al-
mamalıyız.

Kürt Halkından da isteğimiz nedir
Türk Halkına karşı asla olumsuz bir 

tutum almamasını istemektir. Bunu sağ-
lamak için elimizden geleni yapmaktır.

Milliyetçilik dediğiniz çok ince, çok 
hassas bir çizgidir. Biz milliyetçi değiliz  
sosyalistiz, halkseveriz, yurtseveriz. iye 
milliyetçi değiliz

Çünkü milletin içinde Modern ve An-
tika Parababaları da vardır. Biz onlarla 
bir değiliz. Biz halkız. Ki gerçek anlamda 
milliyetçi olmak eşittir sosyalist olmaktır. 
Biz sosyalistiz

Hayır. Bu ülkede kim yaşıyorsa biz 
onlarla dostuz, kardeşiz. üfusun büyük 
çoğunluğu Türklerden oluşuyor ama Er-
menisi de, Süryanisi de, umu da, Arabı 
da, Kürdü de, Türkü de hepimiz bu top-
raklarda bin yıldır kardeşçe yaşıyoruz. 

aman zaman emperyalistler bizi birbiri-
mize düşürse, kardeşliğimize halel getirse 
de... Bundan sonra da kardeşçe yaşamak 
için elimizden geleni yapmalıyız.

Hangi temelde
Kürt Halkı ile gerçek eşitlik, özgürlük, 

kardeşlik temelinde, arkadaşlar. Bunu 
sağlarsak yenilmez bir kale oluruz. Ama 
bunu sağlayamazsak ülkemiz gerçekten 
bölünür, parçalanır. Üçe bölünür. Ve bu 
cennet vatanda azınlık durumuna düşeriz, 
yarın sömürge durumuna düşeriz. ereye 
varacağımız inanın hiç belli olmaz.

Bugün Türkiye’nin Suriye den farkı 
var mı  rak’tan farkı var mı  Libya’dan, 
Afganistan’dan farkı var mı şu anda  

Yok, arkadaşlar. ehirlerimizi, ilçele-
rimizi, köylerimizi tanklarla bombalıyo-
ruz Doğuda. Kürt illerinde bombalıyoruz 
gerçek anlamda. Laf değil tanklarla bom-
balıyoruz.

Türkiye’nin kalbi Ankara’da, İstan-
bul’da, rfa’da bombalar patlatılıyor ve 
yüzlerce kişi ölüyor. Yerli yabancı yüz-
lerce kişi... ve bir kez değil, Ankara’da 3 
kez, İstanbul’da iki kez. O da şimdilik!..

Dün sosyal medyada bir söylenti do-
lanıyordu  kimyasal silah atıldı 0 kişi 
öldü, deniliyordu. imdi bu tür yalan 
yanlış şeyler, asparagas denilen haberler 
çok olur bu tür durumlarda.  İş buraya ge-
lince, neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
anlamak mümkün olur mu

Olmaz.

S u r iye’den ,  A f g a n ista n ’da n ,  
rak’tan mülteci bakımından 

da bir arkımız kalmadı
Ama bir gerçek var  300- 00 bin kişi 

mülteci durumunda şu anda. Sonuçça bu 
insanlar mülteci mi  Henüz yurt dışına çık-
mış değiller ama ülke içinde mülteci mi bu 
insanlar şu anda

ereden baksanız, 300- 00 bin mülte-

cimiz var, arkadaşlar. Bir kısmı Kürt Halkı, 
bir kısmı Kürt illerinde yaşayan Türk Halkı 
olmak üzere...

Orada yaşayan Türkler de ne yapıyor-
lar

Buraya, Batıya, İç Anadolu’ya, Güne-
ye geliyorlar. Ama az önce de söylediğim 
gibi 355 bin kişi Diyarbakır, Cizre, Silopi 
bölgesinde evlerini terk etmiş durumda. 

usaybin’den 90 bine 50 bin, irnak’tan 
92 bine 0 bin mültecimiz var. Dolayısıyla 
savaş var, arkadaşlar. Yani Suriye olmamız 
için başka bir şey gerekmiyor. Artık Suri-
ye’yiz, artık rak’ız, Libya’yız, Afganis-
tan’ız. Bunu görmemiz gerekiyor.

Peki göreceğiz ama ne yapacağız  Eli-
miz kolumuz bağlı mı kalacağız

Asla!
İşte burada görev kime düşüyor
Biz devrimcilere düşüyor.
Hangi devrimcilere
Gerçek devrimcilere düşüyor, arkadaş-

lar. Sahte sollara, sahte devrimcilere değil. 
Adları devrimci ama kendileri emperya-
lizmin uşağı olmuş, onlarla kader birliği 
yapmış, artık onların kara gücü konumuna 
düşmüş PYD’ye, PKK’ye, bilmem neye 
değil... Onlarla işbirliği yapan Sevrci Soy-
tarı Sahte Sollara değil. Halkın Kurtuluş 
Partisi’ne düşüyor onun da adını netleşti-
rirsek. Gerçeklik budur.

Bunu kim bağırıyor yıllardır  Suriye-
leşiyoruz, Suriyeleşeceğiz, diye  Yıllardır 
kim söylüyor

Biz söyledik, Genel Başkan’ımız söy-
ledi. Televizyonlarda söyledi 7 Haziran’da 
ve 1 Kasım’da.

imdi dikkat ederseniz hepsi ne diyor
Suriyeleşiyoruz, diyor. Kavramımızın 

bile aynısını kullanıyorlar. Ama biz bunu 
yıllardır söylüyoruz...

Ve biz bunu söylediğimizde, vatanımız 
üç parçaya bölünmek isteniyor dediğimiz-
de, “Sevr paranoyası görüyorsunuz” diye 
devrimci sollar bizi eleştirdiler, işte askıya 
aldılar bizi, bizimle ilişkilerini kopardılar. 
Devrimci saflardan attıklarını ilan ettiler.

Peki şimdi devrimci saflarda kim var
Biz varız. Sadece biz varız, arkadaşlar. 

Sadece Kurtuluş Partisi ve sadece Kurtuluş 
Partililer var. Bu bir gerçek.

O bakımdan görev bizim omuzlarımız-
da. ncelikle burada olan yoldaşlarımız-
dan ve bütün yoldaşlarımızdan ısrarla neyi 
istemeliyiz

Türkiye’de Milliyetçilik Sosyalist ol-
makla eş anlamlıdır. Çünkü Türkiye’de 
milliyetçiliğin özü ta Birinci milli Kurtuluş 
Savaşı’nda belirlenmiştir ve adı konmuş-
tur: Antiem eryalist olmak, antika ita-
list olmak!

Bu anlayışın dışındaki milliyetçiliği sa-
vunmak halklarımızı birbirinden koparır  
her iki halk da şoven duyguların giderek 
ırkçı anlayışların ağır basması sonucunu 
verir. Bu tür milliyetçilikten hem sakınma-
lıyız hem de halklarımızı sakındırmalıyız. 
Çünkü bunun sonu tam da emperyalistlerin 
istediği, halkların birliğini boğazlamasına 
varır. Oysa bizim tutmamız gereken ana 
halka  Halkların Kardeşliği şiarı olmalı-

dır. Bin yıllık kardeşliği bozacak en ufak 
bir şey, bir söz, bir davranışta bulunmama-
lıyız kişi olarak. Siyaset olarak yanlışları 
anlatmalıyız, kırmamalıyız, iletişim telle-
rini koparmamalıyız. Gönül bağlarını ko-
parmamalıyız.

u anda AB-D Emperyalistleri ve yer-
li uşakları  ister AKP ve Meclisteki diğer 
üç parti olsun, ister PKK olsun, PYD ol-
sun bunu yapıyorlar. Bin yıllık kardeşliği 
bozmak için, o iletişim tellerini koparmak, 
güveni sarsmak için adımlar atıyorlar. Asla 
bu tuzağa düşmemeliyiz. Bu tuzaktan hal-
kımızı sakındırmak için de elimizden gele-
ni yapmalıyız.

Bizim tezimiz çok net. Her yerde, her 
platformda söylüyoruz  Türk Kürt Halk 

umhuriyeti. Çin sınırından Edirne’ye 
kadar Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni kur-
mak zorundayız. Bölünmüş Türk lusu’nu 
da, 5 parçaya bölünmüş Türk lusu’nu da 
birleştireceğiz,  parçaya bölünmüş Kürt 

lusu’nu da birleştireceğiz.  Onlarla bir-
likte Halk Cumhuriyeti’ni kuracağız.

Bunun dışında her çözüm  bölünmeye, 
parçalanmaya, savaşa ve yok oluşa götürür. 
İnsanlığımızdan olmaya götürür. O bakım-
dan Kurtuluş Partililere çok büyük görev 
düşüyor. Çünkü doğruyu görüyorsanız, bi-

liyorsanız
1- Onu en aktif biçimde savunacaksı-

nız,
2- Kararlılıkla savunacaksınız,
3- Her platformda savunacaksınız.
Yoksa kimseye hizmet etmiş olmayız. 

O bakımdan da bu konuyu çok önemsiyo-
ruz. Her platformda Genel Başkan’ımız 
dile getiriyor. Ve biz de getirmek zorunda-
yız. Bin yıllık kardeşliği bozmamalı, ak-
sine yıkılmaz bir kale haline, Demokratik 
Halk iktidarımızla birlikte, Türk-Kürt Halk 
Cumhuriyeti’yle birlikte sarsılmaz bir kale 
kurmak zorundayız, arkadaşlar.

G er ç ek  D evr im c i Ö n der in  
ne olduğunu anlamak mı 
istiyorsunuz  aruk Sur 

Yoldaş’a bakın
Dolayısıyla aruk Hoca’mızın anma-

sıyla bunların bir ilgisi var mı
Var. Kaçınılmazca var, kopmaz bağlar-

la var.
eredeyiz şu anda

Sağ olasın akliyat-İş Sendikası bize 
salonunu verdi aruk Hoca’mızın anması-
nı yapmak için. akliyat-İş Sendikası bir 
işçi sendikası. aruk Hoca’mız da, anlattı 
arkadaşlarımız, sinevizyonda da göster-
diler  işçi çocuğu. Kendisi de önce işçilik 
yapmış, sonra öğretmenlik yapmış. Atılmış 
öğretmenlikten, yine işçilik yapmış, Ecza-
nede çalışmış. Sonra tekrar öğretmenlik 
yapmış bir insan.

Biz, İşçi Sınıfının Davasını savunduğu-
muzu söylüyoruz Parti olarak. Dolayısıyla 

aruk Hoca’nın anması budur. aruk Hoca 
akliyat-İş’tir. Eğer bugün bu salonda 

varsak, akliyat-İş Sendikası mücadele 
ediyorsa aruk Hoca’nın emeğini yok sa-
yabilir miyiz

Bilmeyen arkadaşlar için, çoğu arkadaş 
biliyor ama Konya’da 70’li yıllarda ilk işçi 
grevini aruk Hoca’mızın önderliğinde 
Basın-İş Sendikası yaptı. Burada, yerel bir 
gazeteye karşı Basın-İş Sendikasında ör-
gütlendi işçiler ve örgütlenmenin sonucun-
da da işten atıldılar. Grev yaptık ve zaferle 
sonuçlandı. aruk Hoca, kardeşi de gaze-
teciydi, o grevin öncülerindendi. Bizzat 
işçi çocuğu, matbaacı çocuğu... Dolayısıy-
la aruk Hoca demek  sendikal mücadele 
demektir, Konya’da. Sonra Tarihimizden 
birkaç şey söylersem  80’li yıllardan önce, 
Karayollarında çok yoğun bir sendikal mü-
cadele verdik, yol-İş Sendikası’nda. eker 
fabrikasında çok yoğun bir mücadele ver-
dik, eker-İş Sendikası’nda. Çok yoğun 
mücadeleler verdik, gerçek anlamda müca-
deleler verdik. Ve burada, aramızda Seydi-
şehir lçe Başkanımız Hasan oldaş ımız 
var. Seydişehir Eti Alüminyum tesislerinde 
militanca mücadele verdik. lümüne mü-
cadele verdik faşist sendikacılara ve faşist-
lere karşı.

O mücadelelerin en başında, her yerin-
de kim vardı

aruk Hoca’mız vardı.
Dolayısıyla aruk Hoca demek İşçi Sı-

nıfı mücadelesi demektir.

Ve aruk Hoca demek insanlık, demek-
tir. İnsan sevgisi, demektir.

imdi biz aruk Hoca’yı niye seviyo-
ruz

Kara kaşı, kara gözü için sevmiyoruz 
inanın, asla bir ilgisi yok. aruk Hoca’mı-
zın bir şiiri var. Bilemeyen arkadaşlar var, 
okumak istiyorum. “ yleyse”.   Başlığı bu. 
“Nurullah a” demiş. urullah Hoca’mıza 
yazmış bu şiiri, aruk Hoca’mız. 

Adamın daniskası bizlersek
yledir elbet

Bakın, kesinliğe bakın. yledir elbet, 
diyor. Hiçbir belirsizlik yok  öyledir elbet. 

yle ise öyle çıkar biz ne dersek  
Bakın öngörüye bakın, netliğe bakın.

ani adam dediğin bizden olmalı
nsanlık davasını budamamalı 

Sevincim varsa budur,
mudum var ki budur

Arkadaş sevinç budur, umut budur. 
Bakın nasıl öngörüyor, nasıl önümüzü 

açıyor  sevinç budur, umut budur.
iye

İnsanlık davasına sahip çıktığımız için 
gelecek buradadır, diyor. İşçi Sınıfı davası-
dır, insanlık davasıdır.

Daha güzel şiirler yazacağım 

Puştsa korkusunu dinlesin, dönekse 
çıkmazını

Arıyorsa, aradaysa beni anlasın
e şimşek seni benle bağlayan
anma, yanmayınca uştun boynun-

da kanca
Döneğin dönemecinde  çi te zebani

Adamın daniskası bizlersek
yledir elbet 
yleyse öyle çıkar biz ne dersek    

İşte biz aruk Hoca’yı bunun için sevi-
yoruz, yoldaşlar.

aruk Hoca’mızın söyledikleri bir bir 
çıkıyor.  Partimizin söyledikleri bir bir çı-
kıyor.  O yüzden biz ne dersek o olur. Çün-
kü doğruyu bilen biricik hareketiz. Bilime 
inanan, bilimi hayata geçiren, o bilimi ha-
yatın her alanına uygulayan biricik parti ve 
insanlar bizleriz.

Bunlar abartı mı
Asla değil.
“ eriat rtaçağdır”, dedik ve şeriat 

tehlikesi vardır, dedik. Bizimle alay ettiler 
kendilerince, “Türkiye’de eriat tehlikesi 
ne arasın” dediler. İşte geldiğimiz nokta, 
aşama ortada. Bakınız, gerçek İslam’dan 
söz etmiyorum. Asla. Arkadaşlarımın aklı-
na öyle bir şey gelmesin. Gerçek İslam’ın 
biricik savunucusu dünyada Kurtuluş Par-
tisi ve Kurtuluş Partililerdir. Hz. Muham-
med’in ideallerini biz gerçekleştireceğiz.

Bunların İslamı’nın  C A, Pentagon İs-
lamı’nın gerçek İslam’la ne ilgisi var

Hiçbir ilgisi yok.
Hz. Muhammed ne diyor
“ n ak et”, diyor. “ eçimde eşitliği 

sağla”, diyor, Bakara Suresinde vb.de de-
ğil mi

Geçimde eşitliği kim sağlıyor
Mal küpleyenler mi, saraylara sığınan-

lar mı, yüzlerce koruma ordusuyla gezenler 
mi eşitliği sağlıyor

Yoksa tek başına eve gidip gelen lideri-
miz mi sağlıyor

Kim mal küplüyor, kim mal istifliyor ..
Gerçek İslam ile bunların zerre kadar 

ilgisi yok. Gerçek İslam’ın da, Hz. Mu-
hammed’in de ideallerinin hayata geçiricisi 
biricik parti biziz. Biz bunu gururla söy-
lüyoruz, her yerde söylüyoruz, her zaman 
da söyleyeceğiz. İslam’ın adaletini ve Dört 
Halife’nin adaletini Demokratik Halk İkti-
darında biz hayata geçireceğiz. Bizden baş-
ka kimse değil.

Dolayısıyla biz bunları söylediğimizde  
vatanı bölmek istiyorlar, vatan bölünecek 
dediğimizde, bizimle alay ediyorlardı. Ger-
çeklik bu mu bugün  Vatan bölünüyor mu

Bölünüyor, kardeşler.
Kim doğruyu söylemiş, kim doğruyu 

görmüş öncesinden
aruk Hoca görmüş, aruk Hoca söyle-

miş, biz hayata geçirmişiz.
yle mi, arkadaşlar
yle.
yleyse öyle çıkar biz ne dersek, değil 

mi!

Tarih e Halklar bizden 
başarmamızı bekliyor

Değerli yoldaşlar, yönetici yoldaş,
Burada, yanımda, gazete kupürlerin-

de bu iktidarın ülkemizi getirdiği, dü-
şürdüğü durumların ekonomik ve siyasi 
çarpıcı örnekleri vardı. Ama artık öyle 
bir noktaya geldik ki  ülkemizin içine 
geldiği şu durum, şu anda inanın artık 
işsizliğin, pahalılığın bir önemi kalmadı. 
Tabi  ki günlük mücadelemizi kesintisiz 
bir şekilde sürdüreceğiz  Kıdem Tazmi-
natımızın gasp edilmesine sonuna kadar 
direneceğiz. zel İstihdam Bürolarına 
karşı çıkacağız, ücretimizin artırılması 
için mücadele edeceğiz. Günlük hayatın 
kaçınılmaz bir parçası olarak öğrencile-
rimiz örgütlenecek, kamu çalışanlarımız 
örgütlenecek, mücadele edecek.

Ama içine düşürüldüğümüz bu anda, 
zinciri sürükleyecek ana halka, demin de 
söylediğim gibi  AB-D Emperyalistleri-
ne karşı ve yerli işbirlikçilerine karşı, her 
türden  PKK’sinden CHP’sine, AKP’si-
ne, MHP’sine kadar mücadeledir. Birin-
cil olarak siyasi mücadeledir. Günün acil 
siyasi görevini anlatmak ve bu doğrultu-
da halkımızı örgütlemeye çalışmaktır ve 
bunu başarmaktır.

Mustafa Kemal’in, Konya Mevlana 
Ortaokulunun duvarında ben ortaokulu 
orada okudum  bir sözü yazardı, hiç ak-
lımdan çıkmadı  “Başarı; başaracağım 
diye başlayanın ve başardım diyebile-
nindir.”

Söz buydu duvara boydan boya yazı-
lı.

Dolayısıyla bizim için de budur  biz 
başaracağız diye yola çıktık.

Başarımızın ölçüsü nedir
Başarmamızdır, Demokratik Halk İk-

tidarını kurmaktır ve kesintisiz bir şekil-
de Sosyalizme geçmektir.

Tarih ve Halklar bizden başarmamızı 
bekliyor. Bunu mutlaka başaracağız!q

aruk Sur Yoldaş
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S ur i ye ’ de  A B -D  E m pe r ya l i s t l e r i  ve  
yerli işbirlikçiler tarafından başlatı-
lan ve 5 yıldır süren bir savaş var.

ABD Emperyalistleri on yıllardır ha-
zırladıkları “Büyük rtadoğu Pro esi”ni 
hayata geçirmek için rak ve Libya’da elde 
ettikleri başarılardan sonra Suriye’ye yö-
neldiler. Ve bu ülkenin meşru yönetimini 
devirerek kendilerine ekonomik, siyasi ve 
askeri açıdan bağlı, kendilerinden izin al-
maksızın hareket edemeyecek küçük dev-
letçikler oluşturmak gayreti içine girdiler. 
En az üçe bölünerek parçalanmış, güçsüz-
leşmiş bir Suriye yaratmak istediler. aten 

ATO kolejlerinde okutulan derslerde 
gösterilen harita da bunu gerekli kılıyordu.

ABD Emperyalistleri böylece bir taşla 
birkaç kuş vurmak istiyorlardı. Bir yan-
dan Ortadoğu’da köpeksiz köyde değnek-
siz gezecekler  “ ree Kürdistan” adıyla 
Müslüman bir İsrail yaratacaklar  ABD 
demek olan İsrail’in kesin güvenliğini 
sağlayacaklardı. ilistin Halkını önemli 
destekçisi Suriye’den koparıp onu Orta-
doğu’da yalnız bırakacaklardı. Ve böylece 
sıra Türkiye ve İran’a gelecekti. Aynı za-
manda bu, usya’yı da kuşatmak anlamına 
geliyordu. Yeni emperyalist güç usya’nın 
sıcak denizlere inmesini bir kez daha en-
gellemek istiyordu ABD Emperyalistleri, 
aynen Sovyetler döneminde olduğu gibi.

Bu Projelerini hayata geçirecek ens-
türman sıkıntısı çekmeyeceklerini biliyor-
lardı. Bir yandan Suriye içindeki sözde 
muhalefet, bölgedeki satılmış iktidarlar ve 
dünyanın dört bir yanından toplayıp geti-
recekleri cihatçı çeteler dünden hazırdılar 
böyle bir işe. Hepsi hem kendilerini kanıt-
lamak istiyorlar, hem de bir parça da biz 
kemik kapar mıyız sevdasına düşüyorlardı.

Türkiye’de iktidarda olan AKP’giller 
zaten bir ABD projesiydiler. Ve bu projede 
kendilerine verilecek her görevi yapmaya 
hazırdılar. BOP’un üstelik ülkemizin de 
en az üçe bölünmesine neden olacak olan 
bu projenin  eşbaşkanlığını kabul ettiler. 
Ve bu görevleriyle de övündüler sürekli 
olarak.

Hayalleri büyük, ufukları genişti !
am’daki Emeviye Camii’nde namaz 

kılacaklarını, Musul’u ve Halep’i tekrar 
alacaklarını umuyorlardı. “Bölgesel güç” 
olacaklar, “oyun kurucu” olacaklardı böl-
gede !

Daha düne kadar “dost”, “kardeşten de 
öte” dedikleri Beşşar Esad’ı anında satarak 
bu aşağılık işe soyundular.

Bu amaç için de, bir yandan Suriye 
içindeki karşıdevrimcileri, diğer yandan 
da Afganistan’da, Libya’da, rak’ta askeri 
açıdan tecrübe kazanmış insanlık düşmanı 
Ortaçağcı çeteleri harekete geçirdiler. yle 
ki Suriye’de yabancı ülkelerden gelen bin-
lerce, belki on binlerce çeteci olmuştu.

Ve bu sözde cihatçı çeteler daha çok da 
bizim ülkemiz topraklarını kullanarak, bi-
zim sınırlarımızdan girdirildiler Suriye’ye. 
Bir yandan bunlar Suriye’ye girdirilirken, 
diğer yandan da Suriye’deki zayıf karak-
terli kesimler Suriye’den göç ettirildiler ve 
ülkemize getirildiler. Onlara Hatay Yayla-
dağ, eyhanlı, Gaziantep, Kilis, rfa vb. 
şehirlerde ve ilçelerde kamplar kurdular.

Bu kamplara yerleştirilen Ortaçağcılar 
Suriye’de meşru hükümete karşı savaşı-
yorlar, dinlenmek vb. ihtiyaçlarını karşı-
lamak için de Türkiye’deki kamplarına 
dönüyorlardı. Bu kamplarda onlara askeri 

eğitimler de veriliyordu. Türkiye-Suriye 
sınırı diye bir sınır yoktu artık. Sınırları-
mız yolgeçen hanına dönmüştü. aten de 
sınırların büyük bir kısmını bu çeteler ele 
geçirmişti ilk anda. Yani Türkiye-Suriye 
birleşmişti bir anlamda. Suriye yönetimi 
ha çöktü ha çökecekti  Bizimkilerin de, 
ABD Emperyalistlerinin de etekleri se-
vinçten zil çalıyordu.

ABD, BOP yolunda büyük bir mesafe 
daha kat etmişti. Bizimkiler  “küresel ak-
tör”, “bölgesel güç”, “bölgede oyun kuru-
cu” oluyorlardı. Yani her şey tıkırındaydı.

Ancak hesapta olmayan bir şey oldu. 
Afganistan’daki El Kaide’nin Suriye kolu 
olan El usra Cephesi’nden kopan bir 
grup rak am İslam Devleti İD  adıyla 
örgütlendi ve hızla büyük bir güç kazandı 
daha doğrusu kazandırıldı ABD Emper-
yalistleri ve işbirlikçileri tarafından. İD 
sadece Suriye’de değil rak’ta da büyük 
toprak parçalarını ele geçirdi. Ve diğer ör-
gütlere karşı başarılar elde etti. Savaşın ba-
şında örgütlendirilen SO, Suriye Muhale-
feti vb. örgütler güç kaybetmeye başladılar. 
Elde ettikleri toprak parçalarını da İD ele 
geçirmeye başladı. Ve bir anda İD, sınır 
komşumuz oluverdi. Bu ana kadar, Suri-
ye’nin meşru yönetimini devirmek için 
harekete geçirilen karşıdevrimci çetelerle 
AKP’giler mütte kti, dosttu. İD’in si-
lahları, mühimmatları, yiyecek ve giyecek 
malzemeleri Türkiye’den götürülüyordu. 
Hatta AKP’giller İD’çiler için “öfkeli bir 
avuç genç” vb. olayı küçültücü, önemse-
meyici bir tutum sergilediler.

Ancak, Suriye’de işler AB-D Emper-
yalistlerinin ve işbirlikçilerinin umdukları 
gibi gitmedi bir başka yönden de. Yanıl-
dıkları bir şey vardı bu zalimlerin, bu al-
çakların, bu insanlık düşmanlarının  Suriye 
Halkları, Suriye’nin meşru yönetimi ve 
onun lideri Beşşar Esad, namuslu, yurtse-
ver ve antiemperyalist çıktı. Ve direndi bu 
projelere. Savaştılar kararlıca ve oyunlarını 
bozdular bu aşağılık çakallar sürüsünün.

Böylece, ABD Emperyalistlerinin ve 
AKP’giller’in oyunları bozuldu. Kurgula-

rı bozuldu. İş, tereyağından kıl çeker gibi 
halledilemiyordu. Onun üzerine, AKP’gil-
ler ısrarla, ABD’den Suriye içinde bir “Gü-
venli Bölge” oluşturmasını istemeye baş-
ladılar. Ama ABD Emperyalistleri, bu kez 
maşa kullanmaya karar vermişlerdi kesta-
neleri ateşten çıkarmak için. Yani bizzat 
savaşa kara gücü olarak katılmayacaklarını 
ısrarla ve defaetle belirttiler. Bizimkiler !  
de ısrarla istediler, kamuoyunu bu yönde 
kullanmaya kalkıştılar. Ama ABD yöneti-
mi buna yanaşmadı şu ana kadar. u andaki 
tutumu da bu zaten...

Ve bu politikalar sonucu milyonlar-
ca Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda 
kaldı. Canlarını kurtarmak için can havliy-
le kendilerini başta Türkiye olmak üzere 
başka ülkelere attılar. Ve milyonlarca in-
sanı kapsayan bir göç dalgası başladı tüm 
dünya üzerinde. Ve başta Akdeniz ve Ege 
Denizi olmak üzere denizler mezarlıkla-
ra dönüştü  Mülteci mezarlıklarına. Birer 
ikişer değil, yüzer, beş yüzer, binerli hal-
de yaşamlarını yitiriyorlar denizlerde, göç 
yollarında.

Bunların sorumlusu da başta AB-D 
Emperyalistleri ve AKP’giller, Suudi Ara-
bistan, Katar gibi kimi Arap devletleri, on-
ların satılmış yöneticileridir. Yani binlerce 
insanın ölümünün, milyonlarcasının göç-

men durumuna düşmesinin sorumluları da 
bunlardır.

Bu arada hiç kimsenin ummadığı, bek-
lemediği bir gelişme yaşandı. İran, mez-
hepsel yakınlık ve ABD düşmanlığı teme-
linde, Suriye yönetimini zaten destekliyor-
du. Yine Lübnan ve ilistin’deki Hizbullah 
da Suriye yönetiminin ve halkının yanın-
daydı savaşın başından itibaren. Suriye’nin 
yanı başında yeni bir güç belirdi 2015’in 
Ekimi’nden itibaren  usya!

usya, Sovyetler Birliği’nin yıkılma-
sından sonra yeni bir emperyalist güç oda-
ğı olarak dünyada yer edinmek istiyordu. 
Yeni pazarlar, yeni hakimiyet alanları kur-
mak, ele geçirmek istiyordu. Bir de sıcak 
denizlere inmek, orada üsler edinmek isti-
yordu. İşte Suriye, ona bu olanakları sağ-
ladı. aten Libya’da Kadda ’nin alçakça 
katledilmesi ve Libya petrollerinin AB ve 
ABD Emperyalistlerinin eline geçmesiyle, 
burada bir tezg ha düşürüldüğünü gören 

usya, bu kez Suriye’de tezg ha düşme-
meye kararlıydı. Ve bir anda ortaya atıldı 
ve Suriye’de ve Ortadoğu’da ben de varım, 
dedi.

Kartlar bir kez daha karıldı. Herkes 
yeni pozisyonlar almak zorunda kaldı. Bu 
kart dağılımında en zayıf el ise Türkiye’ye 
düştü. AKP’giller bir anda şapa oturdular. 
Suriye’de var olan Tartus üssünü büyüttü-
ler, genişlettiler ve en son teknolojiye sahip 
savaş uçaklarıyla donattılar. Suriye’ye as-
keri malzeme akışını hızlandırdılar. Askeri 
birlikler gönderdiler.

İşte tam bu süreçte, Türkiye, bir us 
savaş uçağını düşürdü. Bir pilot yaralı ola-
rak kurtuldu, yaralı olan bir diğer pilotu ise 
Türkmen Cephesi saflarında Suriye’ye kar-
şı savaşan ve Türkiye’den giden bir Orta-
çağcı öldürdü. Bunun üzerine, usya hızla 
davranışa geçti. Suriye’ye, dünyanın en ge-
lişmiş hava savunma sistemleri olan S300 
ve S 00 uzun menzilli füzelerini gönderdi 
ve Suriye semalarını korumaya aldılar.

Ardından yoğun bir bombardıman ve 
Suriye kara birliklerinin saldırılarıyla bir-
likte, birçok cephede Ortaçağcı güçleri si-
lip süpürmeye başladılar. Her şey yeniden 
ve yeni baştan başlamış oldu. Adana’daki 
İncirlik üssü başta olmak üzere Diyarbakır 
Pirinçlik ve diğer üsler koalisyon Güçleri-
nin emrine sunuldu AKP’giller tarafından. 
Aylardır ABD’nin güdümündeki sözde 
“Koalisyon Güçleri” İD’lilere karşı sa-
vaşıyorlardı. İD’lileri bombalıyorlardı. 
Ama öyle bir bombalama ki  Obama bile 
“ İD’in yenilmesi on yılı bulabilir” di-
yordu. Yani ABD için, dünya kamuoyunun 
yoğun baskısı sonucu olarak da, İD birin-
ci hedef haline gelmiş, Esad’ın iktidardan 
düşürülmesi birinci öncelik olmaktan çık-
mıştı. AKP’giller ve büyük eisleri bir kez 
daha şapa oturdular.

u anda da Suriye’nin meşru yönetimi 
ve onun meşru lideri Beşşar Esad, Suriye 
Halkının ve tüm mazlum halkların kahra-
manı olarak ülkesini yönetmeye, vatanını 
AB-D Emperyalistlerine, yerli ve bölgesel 
işbirlikçilere, Ortaçağcı çetelere karşı ka-
rarlıca savunmaya ve zaferler kazanmaya 
devam ediyor. Her gün yeni bir cepheden 
başarı haberi geliyor. Geçtiğimiz ay, hatır-
layacağımız gibi, “Çölün Gelini” Palmi-
ra’yı kurtardılar İD’lilerden. Ve büyük 
bir moral başarı elde ettiler. Bir bakıma 
yolun sonunu gösterdiler tüm Ortaçağcı 
çetelere ve AB-D Emperyalistleriyle uşak-
larına...

Ya AKP’giller  Ya büyük eis
Onlar elleri böğürlerinde kala kaldılar 

orta yerde. Hem de ne kalış ..
u anda bir tek Türkiye uçağı, Suriye 

semalarına bir milim olsun yaklaşamıyor, 
bırakalım o semalar üzerinde uçmayı!

iye
usya, resti çekti hem savaş uçaklarıy-

la, hem de S300 ve S 00 füzeleriyle  Ak-
lından bile geçirme, dedi Suriye üzerinde 
uçmayı ve operasyon yapmayı!

Bizimkiler bir kez daha şapa oturdular. 
Ama ne oturma! Allah kimseyi onların ye-
rine ve konumuna düşürmesin. Bir iktidar, 
bir ordu ancak bu kadar rezil olabilirdi, 
rezil duruma düşürülebilirdi. “Strate ik 
Derinlik”ler bir işe yaramıyordu. fukları, 
burunlarının ucundan ötesini görmeye yet-
miyordu.

Gelinen acı durumu çok somut olarak 
gösterirsek  Düne kadar dost olduğumuz, 
mütte k olduğumuz, “Eğitip- Donattı-
ğımız” SO vb. çeteler ha bire kıçlarını 
döverek kaçıyorlar Suriye Ordusu ve müt-
te klerinden. Bir yandan da İD’liler tara-
fından kovalanıyorlar. Ele geçirdikleri sınır 
köylerini de birer birer kaybediyorlar.

İD, 11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay’ın 
eyhanlı ilçesinde canlı bomba eylemi 

yaptı ve 52 insanımızı öldürdü. Geçen yıl 
20 Temmuz’da İD’li bir canlı bomba, 

anlıurfa Suruç’ta intihar eylemi yaptı 32 
genç hayatını kaybetti. Yine 2015 10 Eki-
mi’nde Ankara’da İD’li canlı bomba 
eylemi sonucu 107 insanımız öldü. ldü-
rüldü. Yine 12 Ocak’ta İstanbul Sultanah-
met’te tamamı yabancı turist 10 kişi ve 19 
Mart’ta Taksim’de gerçekleştirilen İD’li 
canlı bomba eyleminde 5 kişi yaşamını yi-
tirdi. Ve bu canlı bomba saldırıları sonucu 
yüzlerce kişi de yaralandı.

Kilis’in karşı yakası İD’liler tarafın-
dan kontrol ediliyor epey uzun bir süredir. 
Ancak son günlerde İD yeni bir taktik 
uyguluyor  Kilis kent merkezini, köylerini 
ve Antep’in kimi ilçelerini Katyuşa roket-
leriyle vuruyor. u ana kadar 18 insanımız 
öldü Kilis ve civarında. Bunların bir kısmı 
da Kilis’te yaşayan Suriyeliler. 

Türk Ordusu ne yapıyor

“Angajman kuralları gereği”, “ ırtına 
Obüsleri”yle karşılık veriyor “hem de mis-
liyle” !

Ha bu arada İD, Katyuşalarıyla Kilis 
civarındaki obüs bataryalarımızı da vurdu 
ve 3 tankımızı da tahrip ettiğini söylüyor...

Ya uçaklar  Onlar ne yapıyor bu saldı-
rılar karşısında

Hiç! Teker bile kaldıramıyorlar! Sıkıy-
sa kaldırsınlar!

imdi bu orduya, savaşçı bir ordu, ko-
muta kademesine de “Komutan” denir mi

Asla! Bunlar tören Paşaları! Gerdan 
kırma, boyun eğme, topuk selamı verme 
Paşaları!

E zaten AKP’giller’in bir zamanlarki 
bakanı Hüseyin Çelik ne demişti Ordunun 
misyonu için

“Site bekçisi”!
Evet işte oldu site bekçisi! Kına yakabi-

lirsiniz bir yerlerinize.
Ha, bizim, Ordu Suriye’ye girsin gibi 

bir anlayışımız olduğu düşünülmesin sa-
kın. Biz bu işe baştan beri kararlıca karşı-
yız, yukarıda da anlattığımız gibi. Suriye 

Halkı ve lideri Beşşar Esad ülkesini karar-
lıca savunuyor ve biz bugün Esad’ı destek-
lemekle yükümlüyüz.

e acıdır ki, “komşularla sıfır sorun” 
diye işe başlayanlar, bugün bütün komşula-
rımızla kanlı bıçaklı hale geldiler, getirdiler 
halkımızı da.

Mustafa Kemal’in “ urtta Sulh, ci-
handa Sulh” anlayışının yerinde yeller 
esiyor şimdi. ABD Emperyalistlerinin emi-
reri durumuna düşürüleli çok uzun zaman 
oldu. Biz Kore’de de, Kore Halkına karşı 
savaştırıldık ABD Emperyalistleri tarafın-
dan. Ve savaşta katılıma oranla en fazla za-
yiatı da Türk Ordusu verdi.

iye
ABD Emperyalistlerinin çıkarı için! 

ATO’ya girebilmek için.
Kim tarafından
AKP’giller’in ataları DP iktidarı tara-

fından!
Ve bir kez daha, bizim hiçbir çıkarımı-

zın olmadığı bir savaşta, aksine ülkemizin 
bölünmesi sonucunu doğuracak ABD pro-
jeleri hayata geçsin diye, en çok can kaybı-
nı yine bizim halkımız veriyor eyhanlı da, 
Ankara’da, İstanbul’da. e acı, ne üzüntü 
verici bir durum...

Ve yine bu saldırılar sonucu usya’nın 
Türkiye’yle ilişkilerini askıya alması ve 
ekonomik ambargo uygulamaya başlaması 
sonucu hem turizm sektörü hem de banka-
cılık, sanayi ve tarım sektörü çok büyük bir 
yara aldı. Türkiye’nin maddi kaybı 10 mil-
yarlarca dolar oldu ve bu kaybın artacağı 
kesin. Ha keza gerçekleştirilen canlı bom-
ba saldırıları sonucu da Türkiye’ye turist 
neredeyse gelmez oldu. Ve en büyük kayıp 

turizm sektöründe yaşanıyor. Ama bu ka-
yıp kaçınılmaz olarak ekonominin tümünü 
etkiliyor. İşsizlik artıyor, özellikle tarım 
sektörü can çekişir hale geliyor.

Ama sakın ümidimizi kaybettiğimiz 
düşünülmesin, eli kolu bağlı halde bekle-
diğimiz düşünülmesin. Tüm bu yaşananlar 
kader değil. Ve biz Proletarya Sosyalistleri 
kadere inanmayız. Biz bilime inanırız. Ve 
bilim bize, gelecek günlerin mutlaka bizim 
olacağını söylüyor. AKP’giller ve onları 
iktidara getiren yerli yabancı Parababaları 
çetesini ülkemizden ve bölgemizden kovup 
atacağız. Onların ekonomik, siyasi, askeri, 
kültürel, ahl ki vb. bütün sömürü araçlarını 
ortadan kaldıracağız. Ve Demokratik Halk 
İktidarını mutlaka, ama mutlaka kuracağız. 
Çünkü bilim böyle emrediyor. Tarih böyle 
yazıyor.

Ve Tarih  AKP’gilleri de lanetle anacak.
Tarihin hükmüne kim karşı çıkabilir 

ki ..q

Eşbaşkan lık, öl esel üç lük, yun 
Kurucu luk, Strate ik erinlik  e sonuçları

Türkiye’de iktidarda olan AKP’giller zaten bir ABD projesiydiler. Ve bu projede 
kendilerine verilecek her görevi yapmaya hazırdılar. un stelik lkemizin de 
en az çe böl nmesine neden olacak olan bu pro enin  eşbaşkanlığını kabul etti-
ler. Ve bu görevleriyle de övündüler sürekli olarak.

ayalleri b y k, u ukları genişti
am daki Emeviye amii nde namaz kılacaklarını, usul u ve alep i tekrar ala-

caklarını umuyorlardı. ölgesel g ç  olacaklar, oyun kurucu  olacaklardı bölge-
de

Böyle diyor İtalya Cumhurbaşkanı Ser-
gio Mattarella, Akdeniz’de Mısır açıkların-
da 18 isan’da batan teknede ölenler için.

“Birkaç yüz kişi”...
e kadar sıradan, ne kadar basit bir ra-

kam olarak söylüyor bunu!
Emperya l i s t l e r i n 

vicdanları, yürekleri öy-
lesine nasır bağlamışki 
birkaç kişinin birkaç on 
kişinin ölmesi onlar için 
haber değeri bile taşımı-
yor. len sayısı 00’e 
ulaşırsa konu ediyorlar. 
Ondan da sanki bir eşya-
dan, bir maldan söz eder 
gibi kolayca ve hiçbir 
acıma duygusu taşıma-
dan “birkaç yüz kişi” gibi sözlerle bahsedi-
yorlar.

İş o kadar sıradanlaştı, önemsizleşti, va-
kay-i adiyeden oldu ki böyle söylüyor, söy-
leyebiliyor bir Cumhurbaşkanı bunu.

Ama başka ne beklenebilir ki bunlardan
Bu ölümlerin, bu faciaların, bu katliam-

ların sorumluları kendileri değil mi
Aksini nasıl söyleyebilir  asıl üzüntü 

duyabilir
Merak ettiğimiz bir şey acaba bunlar 

akşam yatakta nasıl uyuyorlardır  Ya da 

daha doğrusu uyuyabiliyorlar 
mıdır

Sanmıyoruz! Yaptıkları 
işin insanlıkdışı bir iş olduğu-

nu bilmezler mi
Bilirler. Hem de zehir gibi, bal gibi bilir-

ler. Ama yine de yaparlar  Duramazlar bunu 
yapmaktan

iye

Çünkü içinde bulundukları ekonomik 
sistem, kapitalist sistem, artıdeğer sistemi 
bunu yapmaya onları zorlar. O sistemde in-
sanlık, insanseverlik, doğaseverlik, hayvan-
severlik bir önem arz etmez ki. Daha doğru-
su onlar para getirmez ki. Eğer onlar da para, 
yani k r getirecek olsa, inanın en insansever 
onlar olurlar. En doğasever, en hayvansever 
olurlar. Hem de hiç düşünmeden.

Aman! Onların insanseverlikleri, doğa-
severlikleri, hayvanseverlikleri insanlıktan 
ve doğadan uzak olsun!q

irkaç yüz kişi öldü



     7ıl:   Sayı:    ayıs 

Tabi  ki laştırma Bakanı Binali Yıl-
dırım’ın söylediği.

Bunların sermayesi yalan zaten. 
Bunlar, yani AKP’giller, yemek yer su içer 
gibi yalan söylerler. Ve bundan da hiç mi 
hiç rahatsızlık duymazlar.

Konu ne  
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun İz-

mit Körfezi’nde yapılan ve adına Osman 

Gazi Köprüsü denilen İzmit Gebze-Yalova 
Altınova arasındaki köprü geçiş ücretleri-
nin pahalı mı ucuz mu olduğu konusu.

Yalan ya da yalanlar ne
AKP Hükümeti, Başbakan, laştırma 

Bakanı ve diğer yetkililer açıklama yapı-
yorlar ve köprünün geçiş ücretini 35 dolar 
olarak açıklıyorlar. Ve bu geçiş ücretinin 
“emsallerine göre dünyanın en ucuzu” ol-
duğunu söylüyorlar, milyonların gözünün 
içine baka baka.

alan :
Köprü geçiş ücreti sadece  Dolar de-

ğil.
Ya ne
35 dolar  KDV. Yani .  Dolar!
Bunlar, rakam küçük, az görünsün diye 

KDV’yi söylemiyorlar. Oysa KDV zorunlu 
olarak ödenecek.

Peki 1.3 Doları TL’ye çevirirsek bu-
günkü kurla, ödenecek rakam ne

11  TL!
Bir de insanları aldatmak için köprü 

ücretini dolar üzerinden söylüyorlar. Oysa 
biz ödemelerimizi dolar değil TL üzerin-
den yapacağız doğal olarak. O da yukarıda 
söylediğimiz gibi 11  TL ve bu Türkiye öl-
çülerine göre çok pahalı bir yat.

Bakan B. Yıldırım da bunu adı gibi bil-

diği için ve gelen tepkiler üzerine ve tepki-
leri yatıştırmak üzere şöyle söylüyor

“ ...  Ama bir şey ya acağız, bütün 
bunları dikkate alarak geçişlerle ilgili 
bir sür rizim var. Bir güzellik ya aca-
ğım.”

Sanki babasının köprüsü de  “ ...  bir 
sürprizim var. Bir güzellik yapacağım.”, 
diyor.

alan :
“ msallerine göre dünyanın en ucu-

zu”.
yle mi gerçekten

Hayır değil. Yalan!
Yapı tekniği olarak benzer özelliklere 

sahip köprülere bakıldığında, geçiş ücret-
leri ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. 

rneğin
Osman Gazi Köprüsü’nün uzunluğu 

2. 82 m. Ücreti  1.30 dolar.
Danimarka Storeb ltsforbindelsen 

Great Belt i ed Link  Köprüsü’nün 
uzunluğu 7 kilometreye yakın. Ücreti  35.1 
dolar. Hafta içi geçiş ücreti.

aponya Akaşi Kalkoya Köprüsü’nün 
uzunluğu  3.911 metre. Ücreti  20.  dolar.

ABD Golden Gate Köprüsü’nün uzun-
luğu 2.737 metre. Ücreti 7.25 dolar.

Çin ihaman Köprüsü’nün uzunluğu 
2.588 metre. Ücreti  3.8 dolar.

İngiltere Humber Bridge köprüsünün 
uzunluğu 2.220 metre. Ücreti  2.  dolar.

Dünyanın en pahalı köprüsü  Danimar-
ka’daki Oresund Bridge Köprüsü’dür. Üc-
reti  5 dolardır.

Çin’de, isveç’te ve Güney Kore’de 
köprüler ücretsiz.

Listeyi daha da uzatabiliriz ama gerek-

miyor. akamlarla yalanın netçe ortaya 
çıktığı kanısındayız. Osman Gazi köprüsü 
kesinlikle ucuz değil, pahalı bir köprü ge-
çiş ücretine sahip.

alan :
Osman Gazi Köprüsü ile Marmara ve 

Ege Bölgesi Otoyol ile bağlanmış ola-
cak. Köprü tamamlandığında seyahat süre-

si İstanbul’dan Bursa’ya 3 
saatten 1 saate, İzmir’e 8 
saatten  saate, Eskişehir 
ise  saatten 2,5 saate ine-
cekmiş.

Yalan! Külliyen ya-
lan!

Bakın Hürriyet yazarı 
Cengiz Semercioğlu so-
mut rakamlarla gerçeği 
nasıl gösteriyor

“ zmir e ,  saatte 
Batmobile gider...

“ enginler Kö rü-
sü yle ilgili ilginç bir 
iddia da stanbul zmir 
arasını ,  saate düşüre-
ceği...

“Başından beri aynı 
şey söyleniyor... stan-
bul dan yola çıkacağız 

,  saatte zmir de olacağız...
“Nasıl olacaksak
“ ehirlerarası hız limiti  kilomet-

re...
“ stanbul dan geçtim Avru a yakası-

nı, Kadıköy den yola çıksak ve kesintisiz 
 kilometre hız ya sak ,  saatte mak-

simum  kilometre yol ya arız...
“Pro enin tamamı  kilometre. 

“Bırak şehrin çıkışını girişini alan, oto-
banda bile kesintisiz  kilometre hız 
ya ma şansı yok zaten...

“ ünkü hız sınırını lere düşüren 
 viyadük,  tünel geçeceğiz zmir e va-

rana kadar...
“ ehir giriş çıkışları, tra k, gişeler...
“ yleyse nasıl gideceğiz ,  saatte s-

tanbul dan zmir e ” http sosyal.hurri-
yet.com.tr yazar cengiz-semercioglu 105
zenginler-koprusu 0093102

Bir de İstanbul’da yaşayanlar biliyor ki, 
halkımızın büyük çoğunluğu şehirlerarası 
ulaşımını otobüslerle sağlıyor.  Esenler’de-
ki Otogar’dan otobüslerle yola çıkanlar sa-
dece Anadolu yakasına kesinlikle bir saat-
ten önce varamazlar. Kaldı ki Osman Gazi 
Köprüsü’ne de 1,5 saatten önce varamaz-
lar. Ee nasıl varacaklar 3,5 saatte İzmir’e

Sözü uzatmayalım, aynen şarkı sözün-
deki gibi  Yalan, yalan hepsi yalan!q

Ya l a n  ya l a n  h ep si ya l a n . . .
Y alan ya da yalanlar ne?

K  k meti, aşbakan, laştırma akanı ve diğer yetkililer açıklama 
yapıyorlar ve köpr n n geçiş cretini  dolar olarak açıklıyorlar. e bu geçiş 
cretinin emsallerine göre d nyanın en ucuzu  olduğunu söyl yorlar, milyonların 

göz n n içine baka baka.

S uriye’ye emperyalist saldırı beşinci 
yılında.  Libya için geç kaldığını 
düşünen AKP hükümeti, Suriye’nin 

de Libya gibi kolayca parçalanacağını 
sanarak, emperyalist saldırıya destek ol-
muştu. Olaylar boyut kazanmadan Kilis’e 
konteynırlardan oluşan büyük bir mülteci 
kampı yapılmış, Suriyeliler Türkiye’ye 
çağrılmıştı.  Oysa o zamanlar Van dep-
remi nedeniyle o bölgede, daha çok kon-
teynır ihtiyacı vardı. Suriye’den gelenlere 
misa r dendi. Mülteci statüsü verilmedi. 
Gelenlerin sayısı hızla arttıkça kamplar, 
gelenleri alamadı. Kayıtlar tutulmadı. 
Sınırdan gelip geçenler ancak hastaneye 
ve polis merkezlerine işleri düşünce ka-
yıt altına alınmaya başlandı.  O günlerde, 
Ortaçağcı çete üyeleri sınırdan istedikleri 
gibi geliş gidiş yaptılar. Hatta bunu ulusal 
televizyonlar da gösterdi. u anda Kilis 
ilinde yerli halktan daha fazla Suriye’den 
gelenler yaşıyor. 

İlk yıldan sonra kamplarda yer bu-
lamayan ve kaçak yollardan ülkemize 
gelen Suriyeliler çok güç koşullarda ya-
şadılar. H l  da yaşıyorlar. Güneş gör-
meyen, ambar dediğimiz yerlerde 15-20 
kişi yaşayabiliyor. Çocuklar ve yaşlılar 
çok hastalanıyor. Bir kısmı yetersiz bes-
lenme ve barınma koşulları nedeniyle 
hayatlarını kaybediyor. Bir kısmı da daha 
iyi bir yaşam için Avrupa yollarında ve 
Ege Denizi’nde, Akdeniz’de can veriyor. 
Gaziantep’te pek çok fabrikada ve küçük 
sanayi işletmelerinde ve esnaf dükkanla-
rında pek çok Suriyeli kayıtdışı olarak ça-
lışıyor. En çok iş cinayeti de Suriyelilerin 
başına geliyor.

Gaziantep ve Kilis Halkı olarak çev-
remizde yaşanan bu insanlık dramına ha-
yır diyemedik. Üç-beş cılız ses oldu o ka-
dar. DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin 
karşı çıkışları gerçek bir emperyalizme 
karşı duruş olmadı. Bu dörtlü Suriye’deki 
emperyalist saldırıyı bir iç savaş gibi de-
ğerlendirdi.  Savaşın ilk yılında 1 Eylül 
Barış Günü için yapılacak olan açıklama 
için Antakya özellikle seçilmişti. Halkın 
büyük katılımı ve Suriye Halkına des-
tek sloganlarının ardından yapılan basın 
açıklamasında ve örgüt başkanlarının 
konuşmasında, Suriye’ye emperyalist 
saldırıdan doğru dürüst söz eden olmadı. 
Konuşmaların özü Kürt Sorunu üzerine 
oldu. İki meseleyi birbirine bağlayan da 
olmadı.  Daha sonra Gaziantep’te yine 
 örgüt gönülsüzce miting yapma kararı 

almıştı. ygulamaya geçilmedi. Basın 
açıklamasıyla yetinildi.  Ancak D’in 
Kobani saldırısından sonra  örgüt yürü-
yüş ve miting yapma kararı alıp hayata 
geçirdi.  Burada da mesele yalnızca Ko-
bani olarak kondu. 

AB-D Emperyalistlerinin “Büyük 
Ortadoğu Projesi”ni görmezden gelen 
Sevrci Sahte Sol, pek çok demokratik kit-
le-meslek örgütleri ve sendikaların müca-
delesini iğdiş etmiş durumdadır. ABD’nin 
kara gücü olduğu ilan edilen PYD, öz-
gürlük savaşçısı olarak kabul edilip des-
tek sunulmaktadır. Bugün PYD’nin ço-
ğunluğunu, Türkiye’den giden gençlerin 
oluşturduğu söylenmektedir. Bölgemizde 

Suriye’ye yapılan emperyalist saldırı ve 
ülkemizdeki Kürt Sorunu aynı emperya-
list plan çerçevesinde çözülmek isten-
mektedir. Halkları birbirine kırdırarak bir 
Amerikan Barışı Pa -Amerikana  yapıl-
mak istenmektedir. Oysa Kürt Sorunu’nu 
devrimci çözümden başka çözme yolu 
yoktur.

Suriye’de meşru hükümete karşı sal-
dıran güçler, dört yıl içinde değişimler 
göstermiştir. Bu değişim dönüşümler ile 
ilkin “ zgür Suriye Ordusu” kurulmuş, 
merkezi de Hatay olarak açıklanmıştı. 
Sonra El Kaide uzantısı El usra güç 
kazandı. En sonunda da yine El Kai-
de’nin devamı sayılan İD, Suriye’nin 
Kuzey ve Doğu bölgesine yerleştirildi. 
Bu Ortaçağcı çeteler gökten zembille 
inmedi. BBC’de yayınlanan görüntüler 
ile pek çoğunun özellikle Batı ülkelerin-
den gelenlerin, ülkemiz üzerinden Suri-
ye’ye geçtiği kanıtlandı. Afganistan’da 
Taliban’ı, El Kaide’yi yetiştiren AB-D 
Emperyalistleri, bir plan çerçevesinde 
bu Ortaçağcıları bölgemize yerleştirmiş 
oldular. Üstüne üstlük şimdi de bunlarla 
çatışılıyormuş görüntüsü verilmeye çalı-
şılıyor. Bu Tiyatroya inanmamız isteni-
yor. Kısa menzilli Katyuşa roketleri ile 
vurulan, onlarca kayıp veren Kilis Halkı-
nın durumu görmesi gerekiyor. Yalnızca 
Kilis’in değil, tüm memleketin bu emper-
yalist planı görmesi gerekiyor.

Sonuçta Partimizin ortaya koyduğu 
gibi  Yugoslavya, Libya, rak, Suriye 
arkasından Türkiye deniyor. Büyük Or-
tadoğu Projesi çerçevesinde plan aynen 
işliyor. Kuzeydoğu sınırımızda da Er-
menistan’ın Azerbaycan’a saldırısı da 
bu planın diğer parçasıdır. Sahte Sevrci 
Solcular h l  AB-D Emperyalistlerini 
görmemezlikten geliyorlar. Meclisteki 
dört Amerikancı partinin de AKP, CHP, 
MHP, HDP  AB-D Emperyalistlerinin bu 
kanlı planlarına söylem düzeyinde bile 
karşı çıktıkları yok.

Kilis’e olan saldırı tesadüf  bir saldı-
rı değildir. Son  ayda 19 yurttaşımız bu 
saldırılarda hayatını kaybetmiştir. Devleti 
temsil eden Kilis valisinin açıklamaları, 
bu olaya ne kadar gayricidd  bakıldığının 
bir göstergedir  “Abdestsiz sokağa çık-
mıyorum”, “ erçekimi var, roket mu-
hakkak düşecek”, “Sü ermen değilim 
ki, roketleri yakalayayım”.

Kilis Halkı bu saldırıları protesto et-
mek için sokağa çıkınca, AKP’giller gaz-
la, suyla karşılamış ve çok sayıda vatan-
daş gözaltına alınmıştır.

Biraz uzakta olan emperyalist savaş 
Kilis’ten ülkemize girmiştir. Gerçeklere 
gözlerimizi kapatarak, tehlikeden uzak-
laşmış olamayız. Türk, Kürt, Arap Halk-
ları olarak AB-D Emperyalistlerini ve 
yerli işbirlikçilerini Ortadoğu’dan kov-
madan kimseye rahat yüzü yok.

Bu nedenle de diyoruz ki  Katil AB D 
rtadoğu dan De ol Diyemeyen Her 

Siyasi a a ldir, a da Hain!

G a zi a n tep  ve Kil is’ten
Kurtuluş artililer

Kilis ateş altında!
erçeklere gözlerimizi kapatarak, tehlikeden 

uzaklaşmış olamayız. rk, K rt, rap alkları 
olarak  Emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini 

rtadoğu dan kovmadan kimseye rahat y z  yok.

üşüncelerimize yoğun il i
Ülkemizdeki gerici gidişten payını 

alan İzmir TÜYAP Kitap uarı’nda bu 
yıl geçmiş yıllara göre gerici yayınevle-
rinin yoğun olduğu dikkat çekse de kitap 
fuarının ticari amaç gütmeyen, siyasi tek 
yayınevi olan Derleniş Yayınları ilgiyle 
karşılandı.

ayınevimizden Kon erans
Derleniş ayınları, 22 isan Cuma 

günü saat 18.15’te, HKP İzmir İl Başkanı 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin 
Çolak’ın sunduğu “ m eryalistler ve 

erli Satılmışlar e hesinin eni Sevr 
Kıskacındaki Türkiye” konulu bir kon-
ferans düzenledi. 

Av. Tacettin Çolak konuşmasında em-
peryalistlerin 100 yıl önceki Sevr planla-
rından bahsederek Birinci Antiemperyalist 

Kurtuluş Savaşı’yla 
bu planların suya dü-
şürüldüğünü, ancak 

emperyalistlerin bu hedeflerinden vaz-
geçmediklerini söyledi. 19 5’ten sonra 
emperyalistlerin yerli uşakları aracılığıyla 
tekrardan ülkemize sızarak o zamandan 
beri yarısömürge durumuna getirdiklerini 
belirtti. 

Sovyetler Birliği’nin etkisiyle sosya-
lizmin Doğu Halkları üzerindeki etkisinin 
önüne set çekmek için AB-D emperya-
listlerinin “ eşil Kuşak Pro esi” adını 
verdikleri CİA İslamı doktrinini oluştur-
duğunu ve 1991’de Sovyetler Birliği’nin 
yıkılmasıyla beraber emperyalizmin dün-
yada rahatça at koşturur duruma geldiğini 
söyleyen Çolak, Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın eşbaşkanı olduğu Büyük Orta-
doğu Projesi’nin de Sevr’in devamı oldu-
ğunu, BOP haritasında da görüldüğü gibi 
emperyalistlerin Türkiye’yi üçe bölme 
planlarının sürdüğünü vurguladı.

Av. Tacettin Çolak konuşmasında 
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’ne de 
değinerek, 91’de Sovyetler Birliği’nin 
çöküşüyle birlikte Kürt Hareketi’nin de 
ABD’ye yaklaştığını ve emperyalizmin 
projelerinin baş savunucusu durumunda 
olduklarını, bugün Meclisteki dört parti-
nin de Amerikancı olduğunu, emperya-
listlerin Türkiye ve bölgedeki projelerinde 
rol aldığını belirtti.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin bu süre-
ci yıllar öncesinden öngördüğünü ve her 
fırsatta bunu halka anlattığını vurgulayan 
Çolak konferans sonrası soruları yanıtladı.

***
uar süresince sta’mız Hikmet Kı-

vılcımlı’nın ve HKP Genel Başkanı u-
rullah Ankut’un yüzlerce kitabı satıldı. 
Yeni insanlarla tanıştık. ikir alışverişinde 
bulunduk. Partimizi tanıttık.

İzmir’den Kurtuluş artililer

T YA  İzmir Kitap uarı yapıldı

1 Mayıs’ın gerçek kutlama 
alanı Taksim’dir, diyen Birle-
şik Kamu İş Konfederasyonu 

işli’den Taksime yürüme-
ye çalıştı. Abde-i Hürriyet 
Caddesi’nde polis saldırısına 
uğrayan Birleşik Kamu İş’li-
ler burada basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Açıklamada 
Taksim’in 1 Mayıs kutlama-
larına yasaklanamayacağı, bu 
tutumla AKP iktidarının suç 
işlediği dile getirildi.

irleşik Kamu İş Kon ederasyonu da 
Taksim dedi

http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/cengiz-semercioglu_105/zenginler-koprusu_40093102
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ürdal ıngı oldaş: Değerli Yoldaş-
lar, toplantımızı, 201  1 Mayıs değerlen-
dirmemizi başlatacağım. Gelmeyen genç 
yoldaşlarımız var biliyorsunuz. Efe, Yusuf 
Emre, Batuhan, elal Yoldaş’larımız bili-
yorsunuz Bebek’teki Çocuk ubesinde tu-
tuluyorlardı. Av. Pınar ve Ayhan Yoldaşlar 
da onların yanında. Gelmeleri gecikeceği 
için bizden toplantıyı başlatmamızı, bütün 
yoldaşlara devrimci selamlarını ve devrim-
ci duygularını ilettiler. 

Alkışlar
Yoldaşlar, biz geçtiğimiz yıl, 2015 1 

Mayısı’nda, gene bu salonda 1 Mayıs de-
ğerlendirmesi yaparken, 2015 1 Mayısı’nı 
kazandığımızı ve 201  1 Mayısı’nı da ka-
zanacağımızı ilan etmiştik.

Biz Hikmet Kıvılcımlı’nın 
öğrencileriyiz, devamcılarıyız, biz aruk 
Sur’un Yoldaşlarıyız. aruk Hoca’mız bir 
şiirinde bize ne demişti

Adamın daniskası bizlersek
yledir elbet 
yleyse öyle çıkar biz ne dersek

Alkışlar
Biz aruk Hoca’mızın yoldaşlarıyız, 

ne dediysek o çıktı  201  1 Mayısı’nı da 
kazandık.

an olsun İşçi Sınıfına, şan olsun Kur-
tuluş Partililere!

Alkışlar
Yoldaşlar, biz 201  Mayıs’ını 2015’de 

kazanmıştık ama sonuç olarak bugüne 
gelirsek... Biz bir ay öncesinden ya da bu 
dörtlü çetenin Bakırköy çukurunu kabul 
ettiği andan itibaren 1 Mayıs’ı kazanmış 
durumdaydık. Ve hepinizin de takip ettiği 
gibi, sosyal medyada sürekli saldıran, sü-
rekli Taksim’in onurunu ayakta tutan ve 
onlara karşı her türlü mücadeleyi yürüten 
ve onların o çukura gitmekle ihanet ettik-
lerini günlerdir söyleyen bizleriz ve onlar 
bize karşı savunma durumundalar. Parti-
miz ve İşçi Sınıfının yiğit öncüleri, Pro-
letarya Sosyalizminin gerçek temsilcileri 
olarak Taksim dedik  DİSK’in tarihinin, 
geçmişinin, mücadelesinin biricik temsil-
cisi akliyat-İş de Taksim tutumunu aldı 
doğal olarak. Bu yüzden 201  1 Mayısı’nı 
kazanmıştık biz. Ve bugün yaşadığımız 
olaylar da 201  1 Mayısı’nı kazandığımızı 
bize bir kez daha gösterdi.

an olsun Kurtuluş Partisi ne, şan ol-
sun  ayıs a!

imdi Genel Başkanımız, Hoca’mız, 
Hakiki Devrimci urullah Ankut sizlere 
seslenecek.

Alkışlar
Nurullah Ankut oldaş:
Sevgi ve Saygıdeğer oldaşlarım,
Hep söylüyoruz, hayatta her şeyin bir 

gerçeği var bir de sahtesi var. Bir sureti 

var bir de özü var. Bir görüntüsü var bir de 
gerçekliği var. Bir gölgesi var bir de maddi 
varlığı, nesnesi var.

İşte bu iki çizgi arasındaki mücadele 
bugün de net bir şekilde ortaya çıktı. Ba-
kırköy’de Pazar yerinde sarı sol, sahte sol, 
Sevrci Soytarı Sol güya 1 Mayıs kutladı. 
Ama Ahmet Davutoğlu’nun ve Tayyip Er-
doğan’ın utanç verici teşekkürlerine maz-
har oldular. Ve biraz önce televizyonlarda 
Ahmet Davutoğlu bütün konfederasyon 
başkanlarına tek tek teşekkür ederim, dedi.

İnsanda zerre kadar namus, siyasi ahl k 
ve mantık olsa ne der

Yahu benim başdüşman ilan ettiğim in-
san bana tekrar tekrar teşekkür ediyor, ben 
ne yapıyorum, der ve durumunu bir gözden 
geçirir. Ama bunların hiçbirinde o ahl k, o 

insanlık, o siyasi namus olmadığı için ka-
rarlı bir şekilde ihanet yolunda yürümeye 
devam ettiler ve bugün ihanetlerini net bir 
şekilde ortaya koydular, yoldaşlar.

imdi hep söyleriz ya, evlana’dan 
referansla  “Bin tane kırık testi bir tek 
sağlam testi etmez.”

Onlar ne dediler oraya giderken
“ İşi alan tartışmasından çıkarmak 

gerekir.”, dediler.
Bu da utanç verici bir alçaklıktı. Taksim 

yani 1 Mayıs’ın anavatanı, bir alan değil-
dir. Orası bir vatandır. Oraya her kim ki 
bir alan diyor, sıradan bir alana indirgiyor  
o şerefsizdir, o namussuzdur, o alçaktır, 
o karşıdevrimcidir, o ABD ve AKP’giller 
uşağıdır.

Biz 1977’de, işte bu yoldaşlarımız 
da yanı başımızdaydı, yine o alandaydık 
Kontrgerilla’nın saldırısı olduğu anda. Ve 
benim sol omuz yanımdan kurşun vızlaya-
rak geçti, bir devrimciyi vurdu, delip geçti 
göğsünü.

Ve 3  şehitle o alanın her karış toprağı-
nı suladık biz ve vatan ettik orayı.

erre kadar bu ahmaklar, bu alçaklar 
düşünmüyorlar ki Tayyip Erdoğan ve Ah-
met Davutoğlu hükümeti ısrarla ve kararlı-
lıkla, kinle ve saldırganlıkla, gözü doymaz 
bir saldırganlıkla niye Taksim’i bize yasak-
lamak istiyor

O biliyor Taksim’in ne olduğunu. Vata-
nımız olduğunu biliyor.

Ama bu şerefsizler bilmiyor ya da bil-

mezlikten geliyorlar. Yürekleri yetmediği 
için öyle davranıyorlar, ahl ksız oldukları 
için öyle davranıyorlar. Onların tepesin-
deki insanlar iflah olmazlar, onların geriye 
dönüşü yok. Onlar eninde sonunda, sağ 
kalırlarsa, ABD-AB Emperyalistleri gibi, 
onların yerli işbirlikçileri gibi halkın karşı-
sında ve mahkemelerinde bu ihanetlerinin 
hesaplarını verecekler.

Ama onların tabanındaki saf ve ga lle-
re diyoruz ki  o yol çıkmaz, o hat devrimci 
bir hat değil. Bu hareketlerin tepesindeki 
sahte şeflere de yine evlana’dan refe-
ransla diyoruz ki

Sizler bahçe kuşusunuz
Sizler kümes kuşusunuz

ahinliğe, Kartallığa özenmeyin.
Devrimcilik yürek ister, bilinç ister, 

namus ister, kararlılık ister, direnç ister. 

Bunların hiçbiri sizde yok. O yüzden mo-
loz olarak yolu tıkayarak, saf insanların 
gözüne kül serperek, onları kandırarak biz 
devrimciyiz numarasına yatmayın. İhanet 
ediyorsunuz, haddinizi bilin, sizden dev-
rimci falan olmaz.

AKP’giller neden bize yasaklıyorlarsa 
Taksim’i, işte biz de tam o sebepten dolayı 
hep Taksim diyoruz ve hep Taksim diye-
ceğiz.

Hiç kimse bizim vatanımızı elimizden 
alamaz, hiç kimsenin buna gücü yetmez. 
Eninde sonunda orayı özgürleştireceğiz 
yine.

Bu alçakların ihaneti olmasaydı bel-
ki bu yıl özgürleştirebilirdik. Ama bunlar 
o kadar yüreksiz ve namussuz ki, en ufak 
bir kararlılık sergileyemediler AKP’giller 
karşısında. Taksim’e ihanetleri karşılığın-
da Kadıköy Meydanı’nı talep ettiler. Ama 
onu bile alamadılar. Tabi  öbürleri kurt, 
AKP’giller, bunları bir yokladı, bir yokla-
ma çekti, baktı ki bunlarda yürek Selanik, o 

bakımdan hadi bakalım, dedi siz Bakırköy 
Meydanı’nda kumda oynayın. Siz ancak 
oraya layıksınız, dedi ve oraya gönderdi.

Ali ıza Küçükosmanoğlu oldaş: 
Bakırköy Pazar yeri bir de

Nurullah Ankut oldaş: Bakırköy Pa-
zar yerinde. Orada siyasi alışverişinizi ya-
pın bir birlerinize karşı, dedi.

İşte bunlar böyle, yoldaşlar. Ama bu 
ayrım bugün olmadı. Geçen yıl da olmadı. 
Biz on yıllardır bunları teşhir ediyoruz. Bu 
ayrım 1920’de başladı. Birinci Kategori-
lerle İkinci Kategorilerin savaşı 1920’de 
başladı ve hep süregeldi, bundan sonra da 
sürüp gidecek. Ve onların yolu çıkmaz, on-
lar hüsrana uğrayacaklar.

İşte bugün tabanlarının bile yüzüne 
bakacak cesareti gösteremediler, yoldaşlar. 
Yabancı haber ajansları bile ne diyor

İlhami Yoldaş tercüme etti. Bakır-
köy’dekiler için ne diyor İlhami Yoldaş

lhami Danacı: Buruk bir kutlamaydı.
Nurullah Ankut: Buruktular, diyor. 

Oldukça kibar bir tanımlamayla buruktu-
lar, diyor. Biliyorlar onlar da kaçkın olduk-
larını, yüreksiz olduklarını, Taksim’in ana 
vatan olduğunu ve oraya gidemediklerini 
biliyorlar.

Yoldaşlar, Gürdal Yoldaş’ın da söyle-
diği gibi, hattımız biricik gerçek devrimci 
hat. Bunun dışında başka bir devrimci hat 
yok. Bunun dışında başka devrimci ideolo-
ji yok. Devrimci pratik yok, devrimci ön-
derlik yok, devrimci parti yok.

O bakımdan onlara şöyle ya da böyle, 
şu ya da bu sebepten dolayı kanan insan-
ları uyarmak istiyoruz. mrünüzü oralarda 
boşuna harcamayın, sonunda ah çekersiniz, 
dizlerinizi döversiniz. Onların gidebileceği 
hiçbir yer yok. Onlar sonunda düzene gide-
cekler, hepsi düzene gidecek.

Parababaları medyasının bütün ab-
lukasına rağmen bu karanlığı günbegün 
çatlatıyoruz, o çatlağı genişletiyoruz, ay-
rıştırıyoruz ve parçalayacağız, yoldaşlar. 
Göreceksiniz o zaman çığ gibi gelişeceğiz, 
geometrik bir hızla gelişeceğiz. Çünkü 
bizim teorimizle karşılaşan her içtenlikli 
insan onu benimser, yüzde yüz benimser. 
İşte ABD-AB Emperyalistleri ve işbirlik-
çileri bunu bildiği için ısrarla, hainane bir 
şekilde, alçakça bizi kitlelerden uzak tut-
mak istiyorlar. Bizim önümüze perdeler 
çekiyorlar  kitleler bizi görmesin, bilmesin, 
tanımasın istiyorlar. Biliyorlar ki, kitleler-
le yüz yüze geldiğimiz anda, hayatını alın 

teriyle kazanan, ezilen ve sömürülen halk 
kitleleriyle yüz yüze geldiğimiz anda, on-
larla anlaşmamız çok kolay olacak, onları 
hattımızda ordulaştırmamız çok kolay ola-
cak.

İşte bundan korktukları için bize abluka 
uyguluyorlar. Ama giderek buna da güçleri 
yetmeyecek ve eninde sonunda bu ülkede 
ve Ortadoğu’da ve Asya’da gerçek anlamda 
devrimi biz yapacağız, İşçi Sınıfı devrimi-
ni biz yapacağız. u anda Türkiye’nin en 
önemli, en güncel, en yakıcı siyasi sorunu 
olan Kürt Sorunu’nu devrimci bir hatta, 
devrimci bir anlayışla biz çözeceğiz ve bu 
çözümü de hep haykırıyoruz. Herkese tek-
rar tekrar haykırmamıza rağmen bazıları 
duymazlıktan geliyor. Burada bir kez daha 
tekrarlayalım  Edirne’den Çin sınırına ka-
dar Türk Kürt Halk umhuriyeti diyo-
ruz, Sosyalist bir umhuriyet diyoruz.

Alkışlar
Kürt Sorunu’nun Leninist bir tarzda ve 

Leninist devrimci teori doğrultusunda biri-
cik çözümü budur. Halkların kardeşliğine 
dayanan biricik çözümü budur. PKK’nin, 
HDP’nin, YPG’nin izlediği hat, karşıdev-
rimci bir hattır. O  Kürt Halkının çıkarına 
bir hat değildir. ABD Emperyalistlerinin 
piyonudur, maşasıdır ve karşılıklı olarak 
hem Obama’nın, hem Kandil’in açıkça iti-
raf ettiği gibi bunlar dünyanın başhaydut 
emperyalist devletinin Ortadoğu’daki yerli 
işbirlikçileridir ve yerel güçleridir. Burada 
ne devrimcilik var, ne demokratlık var, ne 
Kürt Halkına özgürlük var. Esaretten ve 
Kürt Halkını  mazlum ezilen, sömürülen 
Kürt Halkını ABD Emperyalistlerinin ye-
değine alarak onların petrol bekçisi duru-
muna getirmek isteyen bir anlayış var bu-
rada. Bunu teşhir ediyoruz ve buna şiddetle 
karşıyız. Biz Kürt işçilerinin, yoksul Kürt 
köylülerinin namuslu Kürt esnaflarının ve 
aydınlarının çıkarlarını savunuyoruz. Yok-
sa Kürt feodallerinin, Kürt burjuvalarının 
değil.  Onlar elbette Amerika diyeceklerdir, 
Avrupa Birliği diyeceklerdir.

Ama biz devrim diyeceğiz, biz Mark-
sizm-Leninizm diyeceğiz, biz sosyalist ve 
devrimci çözüm diyeceğiz, yoldaşlar.

nümüzde hiç kimse duramaz, engel 
olamaz, hızla gelişeceğiz ve mutlaka zafere 
ulaşacağız.

Halkız Haklıyız, eneceğiz!
Alkışlar

Taksim İşçi Sınıfının vatanıdır Parababalarına terk edilemez!
aşyazı

Taksim alanlardan bir alan değil, İşçi kanıyla sulanmış Türkiye İşçi Sınıfının anavatanıdır,
1 Mayıs Alanı’dır!

Terkedilemez! Vazgeçilemez!

HKP Genel Başkanı urullah Ankut’un 1 Mayıs 201  kutlama eylemleri sonrası
İstanbul İl rgütü’nde üyelerle yapılan toplantıdaki değerlendirmesi
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 ayıs  Değerlendirmesi 
ürdal ıngı oldaş:

E ve t , H o c a ’ m a  bi r  ke z  da h a  s öz  
vereceğim ve Hoca’mdan bir de ricada 
bulunacağım, dolayısıyla kapanış 
konuşması için ben tekrar söz almayaca-
ğım, Hocam tamamını toparlayacak, yol-
daşlar.

Nurullah Ankut oldaş:
Saygıdeğer oldaşlar,
Aslında yorgunuz, sizler de çok yor-

gunsunuz o bakımdan sizi yormamak için 
sözümü hep kısa tutmak istedim ve öyle de 
istiyorum. Tabi  bu eylem yoldaşlarımızın 
bu kadar beğenisini topladı. Buna sebep şu 
yoldaşlar

Bir, İhanet solu helvacı kabağı gibi 

apaçık bir şekilde Bakırköy Pazarı’nda or-
taya koydu kendini. O görüldü yani. İşin 
sahtesi görüldü, arkadaşlar.

İki, Gerçek Devrimci olan hareketimiz 
ise muhakkak ki hiçbir eylem mükemmel, 
tam değildir ama   mükemmele en yakın 
şekilde bugünkü 1 Mayıs eylemimizi, mü-
cadele günümüzü ve bayramımızı hem teo-
rik alanda planladı hem de aynı başarılılık-
ta pratiğe uyguladı.

Bugünkü eylemin yoldaşlarımızın 
gönlünü bu kadar fethetmesinin sebebi bu 
oldu. u anda da düşündüğümüz zaman  
şurada hata mı yaptık diyebileceğimiz hiç-
bir bölüm, hiçbir aşama aklımıza gelmiyor. 
Ondan bu kadar hoşumuza gitti, yoldaşlar.

Bu bakımdan tüm yoldaşlarımızı kutla-
rım. Biz sadece özel işlerimiz için teşekkür 
ederiz. Devrimci görevler yapan yoldaşla-
rımıza teşekkür etmeyiz. Sadece kutlarız, 
takdirlerimizi bildiririz. Çünkü devrim 
yapmak zaten devrimcinin asli görevidir. 
Devrimci görev yapmak her devrimcinin 
vazgeçilmez görevidir. O bakımdan tüm 
yoldaşlarımızı kutlarız, en içten sevgi ve 
duygularımızla kutlarız.

Daha önceki yıllarda da söylemiştim, 
iki yıl özgür bir şekilde kutladık anavata-
nımızda 1 Mayıs’ımızı. O da hareketimizin 
bir başarısıydı ve hareketimizin bir yoldaşı 
olan ve yoldaşları olan akliyat-İş’li Yol-
daşların DİSK içindeki mücadelelerinin 
sonucu olan bir başarıydı. Ama elbirliğiyle 
o kadar alçakça, namussuzca hilelerle ve 
utanmazlıklarla saldırdılar ki bize ve DİSK 
içinde akliyat-İş’e, Ali Başkan’a... Bura-
da da başı HDP çekti, onun yayın organı 

zgür Gündem çekti. Ve HDP’nin şu an 
Meclise soktuğu milletvekilleri çekti. Açık 
hedef gösterdiler akliyat-İş’i ve Ali Baş-
kan’ı isim vererek. Onların adlarını anma-
ya bile tenezzül etmiyorum çünkü onların 
adını anan ağzını kirlendirmiş olur. O ka-
dar aşağılık insanlar bunlar. Ve elbirliğiy-
le HDP’sinden CHP’sine varıncaya kadar, 
bütün Sevrci Soytarı Sola varıncaya kadar 
bize karşı bayrak açtılar  Ali Başkan’ın, 

akliyat-İş’li yoldaşlarımızın DİSK için-
de yönetimde söz sahibi olmasını, yönetici 
konumda olmasını engellediler. Bunun so-

nucu olarak bataklığa gittiler.
Eğer Ali Başkan DİSK Genel Sekrete-

ri ya da Genel Başkanı olsaydı asla DİSK 
oraya gitmezdi ve Taksim’i özgürce kut-
lardık biz. 1 Mayıs’ı kutlardık Taksim’de. 
Geçen özgürleştirmemiz de bizim başarı-
mızdı.

u an eğer o alanı özgürce dolduramı-
yorsak, sloganlarımızı haykıramıyorsak 
o da bütün bu ihanet solunun, ihanet 
cephesinin bize karşı yürüttüğü 
mücadeleden ve taarruzdan kaynaklanır, 
arkadaşlar. Düşmanın da kalitelisi, kalitesi-
zi olur. Bir insan, bir düşman ne ise o olur. 
Ona o kadar kızmayız. Ama ikili oynayan, 
bizi sırtımızdan vuran, dost görünüp arka-
mızdan bizi hançerleyen düşman en aşağı-

lık düşmandır. İşte bunlar öyle
u anki sarı DİSK’in başkanı Kani 

Beko, Ali Başkan’la görüştükleri zaman  
“Ya siz çok haklısınız.”, diyor ama öbür 
tarafa gidiyorlar  HDP’yle Amerikancı 
çizgide, bütün Sevrci Soytarı Sahte Solla 
beraber platformlar kuruyorlar, toplantılar 
yapıyorlar, bildiriler yayınlıyorlar ve bu-
günkü ihanet çetesiyle beraber imza atıyor-
lar, arkadaşlar.

Yine hep söylediğimiz gibi PKK’nin, 
Amerikancı PKK’nin ve HDP’nin Türkiye 
soluna çok büyük zararı olmuştur. Ellerini 
değdikleri her yeri karalamışlar ve çürüt-
müşlerdir. KESK’i KESK olmaktan çıkar-
dılar, DİSK’i DİSK olmaktan çıkardılar, 
Tabipler Birliği’ni meslek örgütü olmaktan 
çıkardılar, Mühendis Odalarını meslek ör-
gütü olmaktan çıkardılar. Hepsini Ameri-
kancı burjuva Kürt hareketinin uydusu, si-
vil örgütleri haline getirdiler. Böyle olunca 
bunların ne 1 Mayıs diye bir dertleri var, 
ne devrim diye bir dertleri var, ne demok-
rasi diye bir dertleri var, ne laiklik diye bir 
dertleri var. Biricik dertleri, bir an önce 
Ortadoğu’da Amerika’ya ikinci bir petrol 
bekçisi olmak. Başka hiçbir dertleri yok.

Adları demokrat değil mi
Halkların Demokratik Partisi.

eyin demokratı, neyin özgürlüğünü 
savunuyor bunlar

Amerika’nın uyduluğunu yaparak de-
mokrat olunur mu, arkadaşlar

Ortaçağcıları, eriatçıları milletvekili 
yapıp Meclise sokarak demokrat olunur 
mu

Altan Tan’ın, Hüda Kaya’nın İD’ci 
yöneticilerden, Bağdadi’den ne farkları 
var

İdeolojik olarak hiçbir farkları yok.
eyh Said’den ne farkları var

Kürt illerindeki ellerini öptükleri mol-
lalardan, şeyhlerden ne farkları var

arkları yok, arkadaşlar. Laiklik diye 
de bir dertleri yok. İşte yine Amerika’da-
lar. Obama’nın yardımcılarından C A’nın 
düşünce kuruluşlarına kadar her yerden 
yeni programlar, yeni güncel yol haritaları 
alacaklar ellerine, o doğrultuda işler yapa-
caklar.

O bakımdan biz bugün Bakırköy’de yer 
alanların tamamına karşıdevrim cephesinin 
güçleri diyoruz.

Bu açık, net, hiçbir abartı yok burada.
Devrim cephesini oluşturanlar ise Tak-

sim için savaşanlardır. Devrim cephesinin 
güçleridir onlar ve biziz onun önderi, başka 
yok. Bunları hep söylüyoruz ve olaylar hep 
doğruluyor bizi.

Bakın 2007’den bu yana C A tüm laik-
lerin, antiemperyalistlerin, Birinci Kuvayi-
milliye ruhuna sahip olan güçlerin varlığını 
ve etkisini yok etmek için sahte “ rgene-
kon Davası erasyonu” yürüttü değil 
mi

Bugün o operasyonu yürüten yerli iki 
cepheden biri Pensilvanyalı iblis’in, et-
hullah’ın cephesidir, öbürü AKP’giller’in 
cephesidir. Bunlar bu işin yasko olduğu-
nu, bir kumpas olduğunu artık itiraf ediyor-
lar değil mi

Ama HDP’lilere sorsanız bunlar devam 
ettiriyorlar. H l  “Ergenekon Terör rgü-
tü” diyorlar. Gündem’in yazarları h l  onu 
yazıyor. Ahmet Türk’ten bilmem kime ka-
dar HDP milletvekilleri aynı şeyi söylüyor-
lar, savunuyorlar. Yani iflah olmaz bunlar. 
Gerçeklikle, doğruyla, demokratlıkla bir 
ilgileri yok bunların. Amerika ne söylerse, 
ne derse, ellerine nasıl pusula verirse onu 
uygularlar.

O bakımdan bizim dışımızda gerçek 
anlamda devrimci hareket ve sol kalma-
mıştır. asıl 1920’den bu yana sta’mızın 
varlığında sadece sta’mızın bayrağının 
altında savaşanlar varsa, sta’mız beden-
ce aramızdan ayrıldıktan sonra da ondan 
bayrağı devir alıp o hatta savaşı yürüten-
ler var. Başka bir devrimci hat, devrimci 
grup, devrimci yol yok. İşte o yüzden o 
kadar doğru ki hattımız içtenlikli olmak ve 
alınteriyle geçim sağlamak kaydıyla kime 
anlatırsak hemen benimseyiveriyor, hemen 
sempati duyuveriyor. Bütün mesele daha 
aktif, daha kararlı mücadele etmemizdir.

Tabi  avantajımız şu eskiye oranla
Bugün artık gördüğümüz gibi, arka-

daşların da aktardığı gibi bizi biliyorlar. 
Varlığımızı, mücadele hattımızı, çizgimizi 
küçükburjuva aydınlar biliyor. Halkımız-
dan da bazı kesimler biliyor. Ama çok azı 
biliyor. Parababaları medyası abluka uygu-
ladığı için bilinmez durumdayız, görünmez 
durumdayız. Ama çok iyi biliyorlar onlar 
da işte bunu yıkacağız. Bunda da günbegün 
dev adımlarla ilerliyoruz, yoldaşlar.

Sizleri daha fazla yormak istemiyorum 
aslında. Gerçi en yaşlınız herh lde şu anda 
benim. Gece, yoldaşlarıma da söylediğim 
gibi, dörde çeyrek kala ışığı söndürdüm. 
Altı buçuk civarında da uyandım. Ama şu 
saate kadar en ufak ne yorgunluk hissettim 
ne de uyku hali hissettim.

iye
Günler öncesinden çünkü biz bu eylemi 

yaşamaya başladık. Canımızla, ruhumuzla, 
bütün varlığımızla bunu yaşamaya başla-
dık. nemi ve sorumluluğuyla yaşamaya 
başladık. Bu sıradan sorumluluklar değil 
tabi . Sağ olun, kıdemimizden dolayı bizi 
Genel Başkan seçtiniz ama onun sorumlu-
luğunu taşıyamayacağımı anladığım anda, 
bir dakika bile bu görevde kalmam. İşte o 
sorumluluğun hakkını vermek için böyle bir 
eylemde, böyle yüzlerce arkadaşın emeği-
nin gerçek anlamda layık olduğu etkiyi ve 
gücü ortaya koyabilmesi için gerekli olan 
teorik hazırlığın, planlamanın yapılmasını 
sağlamak için günlerce, gece-gündüz dü-
şünmek, çalışmak, yoldaşlarımızla birlikte 
beraber tabi , her gün bir haftadır Mustafa 
Yoldaş’la beraber geliyoruz, diğer Baş-
kanlık Kurulu üyelerimiz ve MK üyeleri-
mizle birlikte düşünüyoruz, konuşuyoruz, 
tartışıyoruz. Çünkü planlamada yapılan bir 

hata, onlarca-yüzlerce arkadaşın emeğinin, 
hakkının ortaya çıkmamasına yol açabilir. 
İşte o çok büyük bir sorumluluk. O sorum-
luluğu biz sürekli nderimiz gibi duymayı 
öğrendik, bunun hakkını vermeyi öğrendik.

Bu harekette hiç kimse arkadan konuş-
maz. Hiç kimse verdiği sözü ink r etmez. 
Hiç kimse ağzından çıkan bir düşünceyi  
unuttum, hatırlamıyorum diyerek savsakla-
yıp geçiştirmek istemez. Hiç kimse başkası 
aleyhinde uğraşmaz. Dost hakkında olsun, 
düşman hakkında olsun ne düşünüyorsak 
apaçık ortaya koyarız biz. Devrimcilik 
bunu gerektirir, arkadaşlar. yle yapmaz-
sak devrimci olamayız.

Her şeyden önce yüce bir ahl ki değere, 
erdemler sistemine sahip olmamız gerekir 

nderimiz gibi, bütün devrimci önderler 
gibi. Ona sahip olamazsak zaten devrimci 
olamayız ki. Devrimcilik en yüce insani 
kalitenin üzerine inşa edilebilir ancak. Eğer 
o kalite yoksa, zayıflarsa, o ülkeyi Lenin 
bile kurmuş olsa, o sistem göçer, ve mutla-
ka göçer, çürür.

Devrimciliğe adım attığım yıllardan 
bu yana ömrümde en çok saygı duyduğum 
önderler  Küba’nın yiğit önderleri he, i-
del, aul.

Ama tanık olduğunuz gibi  çok açık, 
net ve kesin eleştiriyi onlar hakkında da 
yaptık. Ve yoldaşlarımız burada  Sait Yol-
daş, Adnan Yoldaş, Metin Yoldaş. Küba 
Büyükelçisine iki saat mi yoldaşlar ..

Savundular, anlattılar bu eleştirimizi. 
Ve “biz sosyalizmden vazgeçmeyeceğiz”, 
dışında hiçbir gerekçe getiremediler. Ve biz 
bunu sadece size anlatmakla yetinmek is-
temiyoruz. Küba Komünist Partisi Merkez 
Komitesi’ne de, Küba’nın şu anda içine 
sürüklendiği bu vahim yoldan dönmenin 
ne kadar devrimci bir zaruret arz ettiği-
ni göstermek istiyoruz. Ve ayrıca idel’e 
de, Küba’nın sürüklendiği bu yanlışı 
hatırlatmak, işaret etmek istiyoruz, dedik 
ve onların da e-posta adreslerini büyükel-

çilik aldı, bize verdi.
İlhami Yoldaş eleştirimizi İngilizce-

ye çevirdi. Tabi  siyasi içerikli bir metni 
İngilizceye çevirmek kolay değil. İlhami 
Yoldaş, bir eleştiri olduğu için en ufak bir 
yanlış anlamaya yol açmasın diye, uzun bir 
uğraş sonunda İngilizceye çevirdi. Hem 
Küba Komünist Partisi’nin Merkez Komi-
tesi’ne hem de idel’e gönderdik. Çünkü 
şunu da görüyor, biliyoruz ki eğer Küba 
bu yoldan dönmezse, caymazsa Küba’nın 
da varacağı son durak  Sovyetler Birliği, 
Avrupa Sosyalist ülkeleri ve Çin’in vardığı 
duraktır. Çünkü devrimci teori bunu göste-
riyor, bunu işaret ediyor.

Gördük mü bunu söylemek durumun-
dayız. Yoksa yoldaşlar bize alınır mı, da-
rılır mı dersek, bu devrimcilik olmaz ki  
Onlara kötülük yapmış oluruz ve ulusla-
rarası komünist harekete kötülük yapmış 
oluruz. Küba da bizim vatanımız. Çünkü 
uluslararası bir harekettir İşçi Sınıfı hare-
keti. Orada sosyalizmin kalesinin yıkılması 
bizim de bir kalemizin yıkılması anlamına 
gelir. Kübalı yoldaşlar kadar, Küba Halkı 
kadar bizi de yaralar, bizi de üzer, bizi de 
vurur. O bakımdan aslında bu yaptığımız 
Küba’daki sosyalist iktidarı korumak için-
dir. Yani bizim her şeyimiz açık, yoldaşlar.

Ve yine önderimizden öğrendiğimiz 
gibi, en kıdemsiz yoldaşımızla biz aynıyız, 
aramızda hiçbir fark yok kıdem farkının 
dışında. e onlarla konuşurken elimizi 
belimize atarız böyle, ne elimizi arka-
ya bağlarız, ne elimizi cebimize sokarız. 
Halkımızla konuşurken, yoldaşlarımızla 
konuşurken elimiz önümüzdedir, içtenliği 
ve saygıyı gösteririz. En genç yoldaşımızın 
karşısında bile babamızın, atamızın, dede-
mizin karşısında nasıl durursak öyle durur, 
öyle konuşuruz. Bu da alçakgönüllülüktür. 
Devrimci alçakgönüllü olur. Konuşma-
sıyla, sözüyle, davranışıyla her şeyiyle... 
Kılığıyla, kıyafetiyle, şekliyle  Çünkü 
insanız, insanlıktan başka gösterecek hiçbir 
şeyimiz yok, kalacak hiçbir mirasımız da 
yok. nemli olan gerçek anlamda insan 
olabilmek. Yoksa bir gün gittik mi  İşte 
artık ömrümüzün son anlarına geldik, top-
rak olacağız. O bakımdan kimsenin kasıl-
masına, büyüklenmesine gerek yok. Boş 
şeyler bunlar.

Türkiye’nin en büyük Parababası Mus-
tafa Koç vardı değil mi

lmeden bir gün önce de Tayyip’le 
görüşmüş kaçak Saray’da değil mi

Evet.
İşçilere Koç Holding çalışanlarına nasıl 

hakaret ediyordu, saygısızlıklar yapıyordu, 
Ali Başkan anlattı. İnsanın midesi bula-
nır. Bizim de Arçelik’te direnişimiz vardı 
o zaman. Ama bizim direnişçi işçilerimize 
hakaret etmeye cesaret edemezdi. yle bir 
şeye kalkışsa neyle karşılaşacağını biliyor-
du çünkü.

e oldu akıbeti
O da öldü, toprak oldu.
Onlar tabi  insanlığın kanserleşmiş un-

surları. Bizim tam tersine, sadece gerçek 
insan, gerçek devrimci olmaya özenmemiz 
gerekir. Gerçek insanın her şeyden önce en 
vazgeçilmez özelliklerinden biri de alçak 
gönüllülüktür. Bunu da bu vesileyle belirt-
miş olalım.

Sizleri daha fazla yormak istemiyorum, 
yoldaşlar.

Gelecek mutlaka bizlerin, halkların, 
devrim için uğraşanların olacak, savaşan-
ların olacak hani şairimizin de dediği gibi

Bu zulümler, bu sömürüler, bu namus-
suzluklar, bu alçaklıklar bitecek. Bu kan da 
bitecek. İnsanlar gül, gülistan içinde özgür-
ce yaşayacaklar ve yarınlara ne kalacak

Bir o güzel yarınlar için fedak rca, yi-
ğitçe mücadele ederek düşenler kalacak.

Bir de o yarınları kurmak için savaşan-
lar kalacak.

Saraylar saltanatlar çöker 
kan susar bir gün 
zulüm biter. 

enekşeler de açılır üstümüzde 
eylaklar da güler. 

bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır 
bir de yarınlar için direnenler...

Adnan ücel 

Alkışlar

Taksim İşçi Sınıfının vatanıdır Parababalarına terk edilemez! 2

özaltındaki urtuluş artili vukatların bir kısmı
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ürdal ıngı: S öz ü P r ol e t a r ya  S os -
yalistlerinin temsilcisi, DİSK’in ve İşçi 
Sınıfının biricik gerçek öncüsü akliyat-İş 
Sendikası Genel Başkanı Ali ıza Küçü-
kosmanoğlu Yoldaş’a veriyorum.

Alkışlar
Değerli yoldaşlar,
Ben de hepinizi en içten devrimci duy-

gularla selamlıyorum.
Gereken şeyler söylendi siyasi anlamda, 

onun zorluğu var ama ben birkaç şeyin al-

tını çizmek istiyorum, bu vurgular yapılmış 
olmakla beraber

Taksim’deki 1 Mayıs mücadelesi, ger-
çek anlamda bir devrim mücadelesinin 
devamı mı ya da karşıdevrim saflarına sav-
rulup savrulmamanın aslında bir turnusol 
k ğıdı işlevi mi görüyor  Yani o bakımdan 
her zaman söylediğimiz gibi, birkaç açıdan 
bu mücadele önemli.

1977 1 Mayısı’ndaki şehitlerimiz var. 
3  şehidimiz var. 1977 1 Mayıs Katliamı, 
C A ve Kontrgerilla’nın provokasyonuyla 

12 Eylül aşizmine zemin hazırlayan en 
önemli provokasyonlardan, katliamlardan 
biri oldu. H l  daha kimin yaptığı belli ol-
makla beraber  ceza almış kimse yok.

1978’den itibaren Taksim Meydanı 1 
Mayıs kutlamalarına kapatıldı. 1 Mayıs’ın 
tekrardan mücadelesinin verilmesi için 
1987’den başlayan bu mücadelenin içe-
risinde hep bulunduk. Yani 1987, 88, 89, 
90’larla devam eden süreçte hep bu müca-
delenin içerisinde olduk.

1988 1 Mayısı’nda yine Taksim mü-
cadelesinde, bir işyerinde baştemsilciy-
ken “Bu provokatör kim ” diye gazetele-
re manşet olduk, 1 Mayıs ortak bildirisini 
okuduk. 1989 yılında ilk kitlesel 1 Mayıs 
gösterisini akliyat Ambarlarında biz yap-
tık. O zamandan başlayan bu mücadele 
200  yılında DİSK’in açılmasıyla bera-
ber başka bir düzeyde devam etti. 200 , 
2007’de gözaltına alındık  Tertip Komi-
tesi’ndeydik, Kutlama Komitesi’ndeydik 
Pınar Yoldaş’la beraber. 2007, 2008, 2009 
yılında tekrar belli bir sayıda denmesine 
rağmen aslında ilk defa Taksim’e kitlesel 
anlamda çıkıldı. 2010, 2011, 2012 yılında 
yüz binlerin coşkuyla kutladığı bir bayram 
oldu. O dönemde Küba’da Havana dışında 
dünyanın en kitlesel 1 Mayısların kutlan-
dığı bayram oldu. Çünkü gerçek anlamda 
sınıfın devrimci mücadelesiyle, emekçile-
rin tüm devrimcilerle beraber kazandığı bir 
mücadele oldu.

Aynı zamanda aslında bu mücadele 
öyle bir mücadeleye dönüştü ki, gerçekten 
mücadele etmeyenler bu mücadelenin kıy-
metini bilmezler.

“Mücadeleyle değil biz verdik” dedi. 
Bunun demagojisini yaptı. Ama asıl olan 
şey gerçekten Türkiye’de sınıf mücadelesi-
nin, toplumsal muhalefetin çok önemli bir 
kazanımıdır 1 Mayıs mücadelesi. Dediğim 
gibi hem kitlesellik sonucu 1 Mayıs yasal 
bayram olarak ilan edilmek zorunda kalın-
dı, hem de Taksim Meydanı kutlamalara 
açıldı.

Bütün bu kazanımlara ilaveten bugün 

üstüne üstlük tüm bunlara ek olarak bir de 
ne oldu

AİHM kararı var  1 Mayıs’ta işçilerin 
Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlaması önünde 
herhangi bir engel yoktur, hükümete düşen 
görev gerekli önlemi almaktır. Toplumsal 
düzende bir şey yapılacaksa da hükümete 
düşen, siyasi iktidara düşen, gerekli önlem-
lerin alınmasıdır, diye kararı var.

Onlar ihanetin batağındalar. Biz dedi-
ğim gibi böyle bir devrimci tutumu temsil 
ediyoruz.

O bakımdan da bir taraftan da ben bu-
gün konuşmamda da söyledim. Yani Hz. 

Ali’nin bir sözü var  “Haksızlık karşısın-
da boyun eğerseniz hakkınızla birlikte 
şere nizi de yitirirsiniz.” diyor, biliyor-
sunuz.

Giderler, yok olurlar. Sen hakkına sahip 
çıkamaz haldesin, haksızlık karşısında bo-
yun eğiyorsun.

Sen neyin mücadelesini veriyorsun
Mücadele demek, İşçi Sınıfı mücade-

lesi demek  devrim mücadelesi demektir, 
sermaye sınıfına karşı mücadeleyi göze al-
maktır. Sen baştan teslim oluyorsun.

 Hepinizi bir kez daha saygı ve sev-
giyle selamlıyorum.

Alkışlar

1 ayıs ücadelesi demek İşçi Sını ı ücadelesi 
demek, e rim ücadelesi demektir

DİS Nakliyat İş Sendikası Başkanı li ıza üçükosmanoğlu’nun
1 Mayıs 1  kutlama eylemleri sonrası H  İstanbul İl rgütü’nde

üyelerle yapılan toplantıdaki değerlendirme konuşmasının özeti

1 Mayıs 201 ’ya Kurtuluş Partililer 
damgalarını vurdu.

Kurtuluş Partisi’ni görmezden, 
duymazdan, bilmezden gelen burjuva ba-
sın bile  görmek, duymak, bilmek zorunda 
kaldı bir kez daha, aynen 2015 1 Mayısı’n-
da olduğu gibi. Hangi televizyon kanalını 
açarsanız açın, hangi gazetenin sitesine 
giderseniz gidin, hangi sosyal medya mec-
rasını takip ederseniz edin facebook’tan 
t it’tıra, ekşi sözlük’ten indimedya’ya 
vd. , tümü kurtuluş Partisi’nin İşçi Sınıfı-
nın anavatanı olan Taksim Meydanı için 
mücadelesini vermek, göstermek, duyur-
mak zorunda kaldı.

an olsun Kurtuluş Partililere!
Çünkü Taksim Meydanı Kurtuluş Par-

tililer için onlarca yıldan bu yana vatandır. 
Ve vatan son karışına kadar korumak, eğer 
yerli yabancı Parababaları ve onların işbir-
likçisi iktidarlar tarafından ele geçirilmişse 
de yeniden almak, zaptetmek için mücade-
le edilmelidir.

İşte Kurtuluş Partililer AKP’giller’in 
bütün engellemelerine, yasaklamalarına, 
sarı ganstger sendikacıların, ’lü çetenin 
teslimiyetine ve Bakırköy Pazaryerine’ne, 
Bakırköy çukuruna düşmelerine karşın 
Taksim için, anavatan için saldırdı, saldır-
dı, saldırdı, dalgalar halinde. Bir değil, iki 
değil, üç kez saldırdı. Üç kez yürüdü düş-
manın üstüne, Üç kez zorladı Taksim’i

Polisin orantısız gücüne, gazına, suyu-
na, copuna karşı bir milim bile gerilemedi. 

orladı, zorladı, zorladı
Çünkü onlar biliyorlar ki, ancak dire-

nenler ve savaşanlar zaferi kazanır, teslim 
olanlar değil. 

Kurtuluş Partililer aslında günler ön-
cesinden bu savaştan galip çıkmışlardı. 
Parababalarının ve onların AKP’giller’inin 
dayatmalarına karşı bilinç ve inançtan, ce-
saret ve kararlılıktan oluşan çelik iradele-
riyle galip gelmişlerdi. 1 Mayıs günü de 

bu zaferlerini kutladılar sadece. Dosta da 
düşmana da yenilmez iradenin ne olduğu-
nu gösterdiler. Ve gördü halkımız ve teslim 
etti hakkımızı.

Onlarca Kurtuluş Partili 9 kişi  gözal-
tına alındı.

Kadınından erkeğine  işçisinden kamu 
çalışanına, ev hanımına, avukatına, üniver-
sitelisinden, liselisine kadar onlarca Kurtu-
luş Partili gözaltına alındı.

Ama ne alınma  her Kurtuluş Partili 
haykırıyor alınırken

aşasın  ayıs! aşasın şçilerin 
Birliği! Kahrolsun ABD AB m erya-
lizmi!

İnliyor Beşiktaş Meydanı Kurtuluş Par-
tililerin haykırışlarıyla. Dur, diyor polis, 
bağırma, diyor, direnme, diyor.

e mümkün durdurmak, ne mümkün 
bağırtmamak, ne mümkün susturmak, ne 
mümkün direndirtmemek

Direnmek onların harcında var. Diren-
mek onların etinde, kanında, canında var.

Direnmek onlara sta’larından, Hik-
met Kıvılcımlı’dan bir miras.

O sta’ya ihanet edilir mi hiç
O staya layık evlatlar olunmaz mı 

hiç
Onlar da oldular.
Yürüdüler zalimin üstüne! Yürüdüler 

zalimin zulmüne karşı!
İlk dalga gözaltına alındı. 21 kişiydi-

ler. Ama keşke almasaydık demek zorunda 
kaldı polisler.

iye mi
Onları polis otolarına bindirmek müm-

kün olmuyordu. Girmiyorlardı, sığmıyor-
lardı. Çünkü onlar birer deve dönüşmüş-
lerdi. Çünkü onlar İşçi Sınıfının, Taksim 
Anavatanının onurunu taşıyorlardı. Sığar-
lar mıydı o polis otolarına hiç

Mücadele orada da kalmadı. Polis oto-
büslerinde de aynen devam etti. Ve polis 
otobüsleri inledi karakola varıncaya dek 

Kurtuluş Partililerin sloganlarıyla
aşasın  ayıs!

Taksim  ayıs Alanıdır!
Direne Direne Kazanacağız!
Katil ABD rtadoğu dan De ol!

aşasın Halkın Kurtuluş Partisi!
Polisler şaşkınlık içindeydi, polisler ne 

olduğunu bir türlü anlayamıyorlardı. Kim 
kimi gözaltına almıştı, kim kimi karakola 
getirmişti

Onlarca yıldır ilk kez böyle bir şeye 
tanık oluyorlardı ve irade karşısında çare-
siz kalmışlardı. Çünkü karakolda sloganlar 
haykırılıyordu

aşasın  ayıs!
Taksim  ayıs Alanıdır!

aşasın Halkın Kurtuluş Partisi!
Susmak bilmiyordu Kurtuluş Partili-

ler  Ve onlar çaresiz teslim oldular. Kur-
tuluş Partililer özgürce haykırdılar slogan-
larını  Beşiktaş karakolunun her tarafına 
devrimci soluklarını sindirdiler.

***
Polis rahatlamış, eylemi bitirdik san-

mıştı. aten de Kurtuluş Partililerden baş-

ka kimsecikler yoktu Beşiktaş’ta.
Ama o da ne
Yine geliyorlardı  haykırarak, geliyor-

lardı coşkuyla, geliyorlardı, kararlılıkla, 
geliyorlardı, cesurca geliyorlardı

ereden çıkmıştı bunlar  Gözaltında 
değiller miydi ..

Geldiler ve haykırdılar bir kez daha
aşasın  ayıs!

Taksim  ayıs Alanıdır!
Direne Direne Kazanacağız!
Katil ABD rtadoğu dan De ol!

aşasın Halkın Kurtuluş Partisi!
Onları da gözaltına aldılar, Onlar da 

yiğitçe, kararlıca direndiler. Onlar da aynı 
birinci müfrezede olduğu gibi, haykırdılar 

sokakta, haykırdılar arabalarda, haykırdı-
lar karakolda  kadını, erkeği, çocuğu  
Hep bir ağızdan haykırdılar sloganlarını, 
haykırdılar öfkelerini, haykırdılar inançla-
rını

***
Aradan yarım saat geçmişti ki yeni bir 

dalga, yeni bir müfreze, hem de ne müfre-
ze

İnançla, kararlılıkla, coşkuyla geliyor-
lardı!

Koşarak geliyorlardı, Taksim’e çıkma 
inancıyla geliyorlardı! Durdurabilene aş-
kolsundu

Polis bu geliş, bu inanç, bu karalılık, 
bu cesaret, bu özgüven karşısında, bu yeni 
genç dalga karşısında teslim oldu  Yapın 
basın açıklamanızı istediğiniz yerde, de-
mek zorunda kaldı.

Yaptılar açıklamalarını, ama durmadı-
lar orada.

Dururlar mıydı hiç, durabilirler miy-
di hiç Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri  
Kurtuluş Partisi’nin militanları

llerinde ankartlar
idiyor bu çocuklar

Kalkın ayağa, kalkın
idiyor bu çocuklar

Polisle yaşanan arbededen ve orantısız 
güç karşısında onlar da gözaltına alındılar.

Ama onlar da birinci ve ikinci müfreze-
nin yaptığını yaptılar  haykırdılar öfkeleri-
ni, haykırdılar sloganlarını

Sonuçta o gün Beşiktaş’ta  inanç vardı, 
bilinç vardı, mücadele vardı, kararlılık var-
dı, cesaret vardı, yiğitlik vardı, korku nedir 
bilmemek vardı.

O gün Beşiktaş’ta kim kimi gözaltına 
aldı, kim kimi karakola götürdü bu hiç bel-
li olmadı polisler açısından. Ama Kurtuluş 
Partililer için  zafer vardı, irade vardı, yen-
mek vardı!

Yendiler onlar o gün AKP’giller’i.
Yendiler onlar o gün Parababalarını!
Yendiler onlar o gün Bakırköy çukuru-

na gidenleri!
Taksim mücadelesi onlarda vücut bul-

du! Onlarda şekillendi o gün!
Onlar planlamışlardı önceden yapacak-

larını milim milim. Hiçbir şey tesadüf  de-
ğildi. Kurtuluş Partisi önderliğiydi o. Hiç-
bir şeyi tesadüfe bırakır mıydı hiç

an olsun Kurtuluş Partililere!
an olsun  ayıs a!

Halkız, Haklıyız, eneceğiz!

Kurtuluş artililer dal alar halinde Taksim’i zorladı

Bugün 12 isan 201 . DİSK’in 
şçi Sını ının luslararası Bir-

lik Dayanışma ücadele ünü 
 ayıs’ı kutlama ile ilgili bir kararı yok. 

Dün yapılan 1 Mayıs gündemli “Başkan-
lar Kurulu” toplantı sonucu resmi bir 
açıklama yok. Ancak bazı yayın organla-
rında DİSK’in 1 Mayıs’ı Taksim’de kut-
layacağı yönünde açıklamalar var.

Her zaman Mart ayı başında başla-
yan 1 Mayıs Hazırlıkları 201 ’da hangi 
gerekçeyle isan ayının ortalarında baş-
lıyor, bilinmiyor.

DİSK Tarihsel misyonu gereği her 
zaman 1 Mayısların örgütlenme merke-
zi olmuştur. Düzenleme Tertip Komitesi 
Başkanlığını her zaman DİSK yapmıştır. 
DİSK’in tarihine bakarsak, ilk yasal 1 
Mayıs olan 197 ’da,1992’de yeniden açı-
lışından sonra 1993’ten beri, 1 Mayıs’lar-
la ilgili her zaman belirleyici olmuştur. 
Diğer konfederasyonlar, kitle örgütleri, 
siyasi partiler DİSK’in tavrına göre po-
zisyonlarını belirlemişlerdir.

DİSK’in 1 Mayıs’la ilgili şu ana ka-
dar ortada bir kararı olmayınca, daha 
önceki yıllarda her zaman DİSK ile bir-
likte olacağını açıklayan CHP İstanbul 
Yönetimi 10 isan’da yaptığı açıklama-
da, DİSK’in adını dahi anmadan, Taksim 
yerine bir başka alandan söz etmiştir. 
TÜ K-İ  Başkanlar Kurulu geçen hafta 
yaptığı toplantıda “Çanakkale’de”, HAK-
İ  “Sakarya’da” kutlama kararı almıştır. 
MEM -SE  de Taksim için provokatif 
amaçlı başvuru yapmış ve reddedilmiştir.

Hayat-mücadele boşluk tanımaz. 
DİSK tarihsel sorumluluğunu yerine ge-
tirmede tereddüt gösterip kaçınca, mey-
dan başkalarına kalmıştır. DİSK Yöneti-
mi tarihsel sorumluluğunu tartışılır duru-
ma getirmiştir, buna hakkı yoktur.

Bu tarihsel sorumluluk, başta DİSK’in 
tarihine, adına, mücadelesine, gelenekle-

rine, 1 Mayıs ehitlerine, İşçi Sınıfımıza, 
halkımıza, devrimci halk güçlerine olan 
sorumluluktur.

Sermaye sınıfının ve siyasi iktidarın 
İşçi Sınıfımızın kazanılmış haklarına, kı-
dem tazminatına, örgütlenme hakkına 
yönelik yeni yasal düzenlemelerle saldı-
rılarının olduğu  esnek çalışma, güven-
celi esneklik, zel stihdam Büroları, 
kiralık işçilik adı altında kölece çalışma-
nın meşrulaştırmaya çalışıldığı bugünler-
de 1 Mayıs daha bir önem kazanmaktadır. 
İşçi Sınıfının kazanılmış haklarına yöne-
lik bu saldırılara, kölelik yasalarına karşı 
çıkmak için  ayıs ta kitlesel ve coş-
kuyla Taksim eydanı nda olmalıyız.

1 Mayıs 201 ’da başta ABD Emper-
yalizmi ve diğer emperyalistler olmak 
üzere BOP Büyük Ortadoğu Projesi  
kapsamında işbirliği yaptığı güçler eliy-
le işlediği katliamlarla halkları birbirine 
düşmanlaştıran politikalara karşı çıkmak, 
Ülkemizin Suriyeleştirilmesine karşı çık-
mak, “Katil ABD lkemizden, rtado-
ğu dan De ol” “Kahrolsun m erya-
lizm, aşasın Halkların Kardeşliği”, 
“ aşasın şçilerin Birliği”, “ aşasın  

ayıs” demek için
 ayıs ta  ayıs Alanı Taksim 

eydanı nda olmalıyız.
DİSK tarihsel sorumluluğu gereği bir-

likte olabileceği sendikalar, konfederas-
yonlar, tüm halk örgütleri, siyasi güçlerle 
birlikte Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs 
için geç kalmış hazırlıkları bir an önce 
yapmalı, tamamlamalıdır. 12.0 .201

aşasın  ayıs şçi Sını ının lus-
lararası Birlik Dayanışma ücadele 

ünü!
 ayıs ta  ayıs Alanı Taksim 

eydanı ndayız!

akliyat-İş Sendikası
enel erkezi

Nakliyat ş ten:
İSK Yönetimi, Tarihsel Sorumluluktan Kaçamaz
1 ayısı, Sendikalarla, Halk r ütleri, eslek 

daları, Siyasi artiler ile irlikte Taksim 
eydanı’nda rtak Kitlesel larak Kutlamak

Tarihsel ir öre dir

SK akliyat ş Sendikası bu yıl da aksim m cadelesinin bayraktarlığını 
yaptı.  ayıs g n  Sendika enel erkezi ön nde toplanan akliyat ş liler 

aksim e doğru y r y şe geçti. Saraçhane de yolları polis tara ından kesilen ak
liyat ş liler eylemlerini burada gerçekleştirdi. Saraçhane arkı nda enel aşkan 

li ıza K ç kosmanoğlu basın açıklaması yaptı. şçi Sını ının gerçek temsilcileri 
 ayıs ı coşkulu şekilde kutladı. 



   1 1ıl:   Sayı:    ayıs 

B aşlık çok mu ağır oldu
Hayır! 
Bence az bile...

Yıllar, on yıllar önce yaptıkları sarı sen-
dikacılıkları bir kenara bırakalım. Sadece 
çok yakın geçmişteki sabıkalarına bir ba-
kalım

Bir Belediye işyerinde Toplu İş Sözleş-
mesi TİS  bağıtlama yetkisi geldiği halde, 
işverenle anlaşarak TİS görüşmelerine baş-
lamayan, altmış gün sonra da yasa gereği 
takibi zorunlu olan Arabulucu sürecinde de 
Arabulucu toplantılarına gitmeyen, sonra 
hem grev kararı alıp hem de işçiden oldu-
bitti ile “grev oylaması” imzası toplayan 
ve oylama günü işçiye “greve hayır” oyu 
kullandıran bir “sendika”ya ne denir

İşçileri kandırarak, TİS bağıtlama yet-
kisini kendi eliyle Yüksek Hakem Kuru-
lu’na YHK  devreden ve buradan da işçi-
lerin ücretlerine  1 oranında zam yapılıp 
gönderilen TİS’ni iyi bir sözleşme diye 
işçiye kabullendirmeye çalışan bir “sendi-
ka”ya ne denir

Sendikalı olmanın hiçbir avantajına ka-
vuşturmadıkları işçiden, üstüne bir de aidat 
alan “sendika”ya ne denir

Sendikasız bir işyerinde çalışırken, yap-
tığı çalışmalarla işçilerin gönlünü kazanan, 
onlara önderlik ederek, başka sendikaların 
da dirsek temaları olmasına rağmen  işye-
rini DİSK’e bağlı sendikaya üye eden bir 
işçi önderini  Belediye Başkanı’nın makam 
aracı ile dolaşarak işçileri işten atma tehdit-
leriyle korkutup delege seçtirmeyen “sen-
dika”ya ne denir

eymiş  O işçi önderi  “iyi arkadaş 
mış” ama HKP’li imiş!

tanmazlara bak...
Sen de CHP’li, HDP’li ve hatta MHP’li-

sin...

Sizin partili olmanız ve sendikanın yö-
neticilik koltuklarını işgal etmeniz hak ve 
meşru oluyor da bir işçi önderinin HKP’li 
olması suç mu oluyor

Hadi oradan terbiyesizler!
Çünkü, bu devrimci işçi önderleri sen-

dika organlarında görev aldığında çapsız-
lıklarınız ortaya çıkacak. Yukarıdaki ve 
benzeri ihanetlerinizi kolayca yapamaya-
caksınız. İşte bu nedenledir, devimcilerden 
kurtulmak için her türlü sarı-gangster sen-
dikal yöntemleri kullanmanız...

Bundan on beş yıl önce de İzelman 
örgütlenmesinde ve TİS sürecinde  sizin 
ve sizden önceki ağababalarınızın benzer 
ihanetlerini gördük. Ama hakkınızı yeme-
yelim. Boynuzun kulağı geçmesi gibi, siz 
bugün ustalarınızı geçmiş durumdasınız.

Çünkü onlar bile sizin yukarıda çok 
kısaca  anlattığımız ihanetlerinizi göze ala-
mıyorlardı. En azından göstermelik de olsa 
işverenle masaya oturur, bir iki görüşme 
yaparlardı. Siz ise hiç zaman kaybetmeden 
Yüksek Hakem Kurulu’nu devreye sokarak 
işçiyi açlığa mahk m ediyorsunuz.

Hele hele bugüne kadar Belediye Baş-
kanı’ndan icazet almadan hiçbir Beledi-
ye’de örgütlenmiş değilsiniz. Bazı beledi-
yelerde, sendika temsilcilerini, hatta sendi-
ka şube başkanlarını ve delegelerini bizzat 
belediye başkanı belirliyor, siz de atama 
yazıları yazıyorsunuz. 

Bu mudur sendikacılık
Belediye başkanlarının talimatlarıyla 

sendikacılık yaptığını zannedenler, TİS gö-
rüşmelerini bilerek-isteyerek yürütmeyip, 
işçiye YHK eliyle 1’lik zamla hak aldı-
ğını zannedenler, işçi önderlerini sarı-gan-
gster sendikal yöntemlerle bertaraf ettiğini 
sananlar boylu boyunca ihanet bataklığının 
içinde yüzmektedirler. 

nce 1 ayıs’ı ündemden 
düşürdüler sonra da akırköy 

azarı’nda sattılar
İşte bu haldeki “sendikacı”ların anlı 1 

Mayıs’ın mücadele ruhunu kavraması ve o 
ruha uygun kararlar alıp davranması zaten 
mümkün değildi. Onlar da meşreplerine 
uygun davranmayı seçmekte gecikmediler. 

Bildiğimiz gibi, geçen yıllarda 1 Mayıs-
lar ubat-Mart aylarından toplumun gün-
demine sokulurdu. Geniş bileşimli 1 Mayıs 
Hazırlık Komitesi toplantıları yapılırdı. Bu 
Komite  1 Mayıs sonrasındaki değerlendir-
me toplantısına kadar dağıtılmazdı.

Oysa bu yıl, DİSK bile 1 Mayıs’la ilgili 
kararını isan ayının ortasında açıklayabil-
di. 

Açıkladı da ne oldu  
nce yanına aldığı KESK, TMMOB, 

TTB ile dostlar alışverişte görsün babın-
dan  “1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağız” 
dedi. Hemen ardından da İstanbul Valisi ile 
yapılan görüşmeden sonra “Kadıköy gibi 
başka bir alanı da kabul edebileceklerini” 
ihsas ettiler. Geçmiş yıllardaki kararlılı-
ğın zerresine sahip olmayanlar, bir yandan 
“Vali bizimler görüşürken yukarılardan ge-
len talimatlarla hareket etti” derken, diğer 
yandan da “yukarı”ların AKP iktidarının  
Bakırköy Pazarına tıkma tekli ne balık-
lama atladılar. Laf arasında da  “Taksim 
gündemimizden çıkmadı” diyerek, sözde 
“vicdan rahatlatıyor”lar. 

Ayıptır!
Yazıktır!
Taksim’i “gündemlerinde çıkarmayan” 

bu sarılara sormak gerekir  
Bugüne kadar dişe diş verilen Taksim 

mücadelesi nerede kaldı

1 Mayıs 77 ve diğer 1 Mayıs ehitleri-
nin mücadeleleri ve anılarına ne oldu

Anlaşılan bunlar, Bakırköy Pazarı’nda 
gündemsiz toplanıyorlar.

Bugüne kadar kahramanca yürütü-
len Taksim mücadelesinin kazanımları, 
AİHM’nin “Taksim  ayıs Alanı dır” 
kararı, her  ayıs ta gözaltına alınan-
ların suçsuz olduklarına dair mahkeme-
lerin verdiği Beraat kararları; Taksim 

mücadelesinin yasal, meşru bir hak müca-
delesi olduğunu kanıtlamıştır. 

Bu mücadeleler sayesinde ve özellikle 
2007, 2008 ve 2009’daki Taksim ısrarı  
2010, 2011 ve 2012’de Taksim’in kazanıl-
masını sağlamıştır. 

AKP İktidarının sonraki yıllarda tekrar 
saldırganlaşmasının pek bir önemi yoktur. 

ira önceki yıllarda da bütün iktidarlar 
aynı saldırıyı yapıyorlardı. Yani “garp cep-
hesinde değişen bir şey yok”. 

Ancak bu tarafta çok değişiklik oldu 
maalesef. İşçi sınıfının devrimci özüne 
inanmayan çapsız, yüreksiz bir yönetim 

elinde DİSK, tarihsel görevini yerine getir-
mekten acizdir. Yöneticiler kendi tatlı can-
larını düşününce alınan kararlar da icazetli 
oluyor, yazık ki.. Dolayısıyla bunlar için  
DİSK’in adını, tarihini, mücadele gelene-
ğini yaşatmak gibi bir görev ve sorumluluk 
da olmuyor. İyi ki DİSK’in geleneklerinin 
yaşatıldığı akliyat-İş gibi bir sendikamız 
var

Yukarıda da anlattık, işçiyi kolayca 

satanların, işverenlerin icazeti ile “sendi-
kacılık” yapanların, 1 Mayıs’ı da kolayca 
satmaları ve hükümetin icazeti ile 201  1 
Mayıs’ını Bakırköy Pazarına hapsetmeleri-
ne şaşırmıyoruz. 

Görevimiz  başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere, yaşamın her alanında vereceğimiz 
kararlı, sabırlı, inatçı, uyanık, devrimci 
mücadele ile bu sarıları buralardan uzak-
laştırıp tarihin çöplüğüne yollamak ve 
Devrimci Sınıf Sendikacılığını egemen kıl-
mak olmalıdır. 29.0 .201     

N e diyor Diaspora’daki Ermeni 
temsilcisi Amerika’da

 “ ...  Hiç kimse Türk li-
derlerin rmenilere to raklarının 
tek bir arçasını bile gönüllü şekilde 
verecekleri ilüzyonuna ka ılmamalı. 
To rak genellikle güçle alınır. rme-
nistan askeri anlamda Türkiye den za-
yı  olduğu için Türkiye de yaşanacak 
öngörülemeyen gelişmeleri beklemek 
zorunda. esela iç savaş, bölgesel ça-
tışmalar, Kürt isyanı, doğal elaketler 
gibi güç boşluğu yaratacak ve dünya-
nın bu bölümünde sınırların değişme-

sine neden olacak gelişmeler  Hukuki 
haklarını tale  edebilecekleri an gelene 
kadar rmeniler bu isteklerini kuşak-
tan kuşağa aktarmalılar.”

 yıl öncesi.  yılı. Osmanlı 
birçok cephede savaşıyordu. Güç boşlu-
ğu vardı. Tam zamanıydı harekete geç-
menin. ırsatı kaçırmadı m eryalist 
Haydutlar ve yüzyıllar boyu birlikte 
kardeşçe yaşamış üç halkın arasına kama 
sokup parçaladılar. Sana bağımsız bir Er-
meni devleti kuruvereceğiz, diyerek kan-
dırdıkları Ermeni burjuvalarının komuta 
ettiği Ermeni Ordusuna, harp içindeki 

Osmanlı’yı arkadan vurdurttular. Osman-
lı savunma tedbirini almak zorundaydı ve 
tehcir kararını aldı. Tamamen savunma, 
cephede savaşırken arkayı sağlama alma 
amaçlıydı alınan tehcir kararı.

Türk, Kürt ve Ermeni Halkı karşılıklı 
acılar yaşadılar. Halkların yaşadığı acı-
ların sorumluları da belliydi  Batılı m-

eryalist haydutlar; ngiliz, ransız, 
Amerikan ve talyanlarla us arlığı. 
Emperyalistlerin amacı da belliydi  Os-
manlı’yı parça parça edip aralarında pay-
laşmak. Yaşananlar bir soykırım değildi, 
karşılıklı bir çatışmaydı, bir savaştı. Em-

peryalist Haydutların yaşattığı ve Ermeni 
Burjuvaların piyon olarak kullanıldığı bu 
acı olaylardan sonra Bur uva rmenis-
tan, ulusal kimliğini Türk düşmanlığı 
ideolo isi üzerine inşa etti ve bu ideolo-
isini de kuşaktan kuşağa aktardı.

Geldik günümüze, 1915’in üzerinden 
100 yıl geçmiş. 100 yıl önce olduğu gibi, 
ABD ve AB Emperyalistleriyle birlikte 
yeni Emperyalist usya tarafından dol-
durulan ve piyon olarak kullanılan Erme-
nistan Türk Halkının üzerine saldırtılıyor, 
soykırım tanımının kapsamına girecek 
katliamlar yaptırılıyor. 100 yıl önce Em-

peryalistlerin Sevr Projesi için Ermeni-
ler piyon olarak kullanılmıştı, bugün de 
Emperyalistlerin içlerinde hep bir ukde 
olarak kalan Yeni Sevr’in yaşam bulması 
için kullanılıyorlar. 

Türk ünyasının bağrına 
da Ermenistan kamasını 

sapladılar

100 yıl önce, Ermeni burjuvazisi, 
Taşnaksütyun Partisi’nin peşine takılmış 
saldırganlar, Müslüman Halkı çoluk ço-

cuk, kadın erkek, yaşlı genç ayrımı 
yapmaksızın camilere, evlere doldu-
rup sonra da ateşe verip yakmışlar, 
diri diri baş aşağı kuyulara atıp üst 
üste yığdıktan sonra üzerlerine büyük 
taşlar yuvarlayarak canavarca katlet-
mişlerdi.

1992 yılının 25’i 2 ’ya bağlayan 
ubat’ında Hocalı’da 13 Azerbay-

canlı Müslüman’ı tam da soykırım 
tanımının kapsamına girecek bir 
planlamayla kuşatıp bir gecede kat-
letti Ermeni Burjuva Ordusu. Hocalı, 
Karabağ ve onun haricinde Ermenis-
tan’ın bugün de işgal altında tutma-
ya devam ettiği Azerbaycan’ın 7 ayrı 
yerleşim bölgesinde daha yaptıkları 
katliamlarında Türk düşmanlığı ile 
zehirlenmiş, ruhları kirletilmiş, vic-
danları, insanlıkları bitirilmiş burju-
va Ermenistan Ordusu askerleri, kü-
çücük bir kız çocuğunu kollarından 

pencereye çivileyip göğsünü yarıp atan 
kalbini söküp çıkardılar. Yaralılar arasın-
da bulunan ve h l  kalbi atmaya devam 
eden 7 yaşlarındaki bir kız çocuğunu 
kurbanların cesetlerinin doldurulduğu 
kamyona atıp öylece ölüme gönderdiler. 
Hocalı’da ve Azerbaycan’ın diğer bölge-
lerinde kaçamayan tüm Azeri Türklerini 
katledip cesetlerini bir zincir oluşturacak 
şekilde uç uca dizip sonra da göğüslerinin 
üzerine basarak yürüdüler. Bütün bu ca-
niliklerini de saklama gereği duymadılar. 
Dünyada az sayıda da olsa böyle canilik-
ler yapılmıştır, değişik bölgelerde. Ama 
hiç kimse bu caniliklerini sonradan ki-

taplaştırarak övünmemiştir yaptıklarıyla. 
Bizim bildiğimiz bu insan soyunun yüz 
karası canavarlığıyla övünen sadece bu-
günkü burjuva Ermenistan’ın o katliamda 
cell t rolü oynayan kişileri yapmıştır.

Hocalı Katliamı’nı niye yaptı Erme-
niler

Sovyetler in dağılmasıyla birlikte, 
Türk umhuriyetleri Türkiye yle güç-
lü bağlar kurmasın, Türkiye bölgede 
birleşmiş bir güç olmasın diye.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ bölge-
si, bulunduğu konum itibarıyla Türkiye 
ile Türk Cumhuriyetleri arasında önemli 
bir mevzidir. Emperyalistler bu bölgeyi 
ve ayrıca on bin kilometre karelik Azer-
baycan toprağını işgal ettirerek Türk 
Cumhuriyetlerini Türkiye’den ayıran bir 
sınır çizmişlerdir. Arap lusunun bağrı-
na sapladıkları İsrail kaması gibi, Türk 
Dünyasının bağrına da Ermenistan ka-
masını saplamışlardır böylece. Ayrıca 
Türkiye’nin bu olaylar karşısında hiçbir 
siyasi-askercil tavır gösteremeyeceğini 
bildikleri için, bu vesileyle Türkiye’yi, 
Türk Cumhuriyetlerinin gözünde itibar-
sızlaştırmışlardır da. Emperyalistleri hak-
lı çıkarmıştır o günkü AB-D uşağı, yürek-
siz, çapsız iktidar. Bugün de AKP’giller 
emperyalistleri haklı çıkartmaya devam 
ediyor. aten bunun için, bugünler için 
Halk düşmanı iktidarları yaratıyor, orta-
ya çıkartıyor Emperyalistler. Göstermelik 
sözlü bir tepkinin ötesinde, atılan hamasi 
nutukların ötesinde hiçbir tepki gösterile-
miyor.

1992 yılından bugüne katliamlarla 
işgal ettiği 1  bin 00 kilometrekarelik 
Azerbaycan toprağını Ermenistan bugün 
de işgali altında tutmaktadır, aradan 2  
yıl geçmiş olmasına rağmen.

Ermenistan’ın işgal ettiği bu toprak-
lardan kayıtsız şartsız çekilmesini öngö-
ren  tane Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararı vardır. Buna rağmen bu 
kararları hiçe sayan Ermenistan işgalini 
pervasızca sürdürmektedir. İşgal altında 
tutulan bu topraklar Azerbaycan’ın yü-
zölçümünün yüzde 20’si tutarındadır.

Peki, Ermenistan bu pervasızlığı kime 
güvenerek yapabilmektedir

ABD, AB Emperyalistlerine ve artık 
emperyalist bir devlete dönüşmüş olan 

usya’ya. Dikkat edersek onlar bugüne 
kadar Ermenistan’ın bu karara uyması 
yönünde en küçük bir söz ve davranışta 
bulunmamışlardır. Böylece de Birleşmiş 
Milletler kararları k ğıt üzerinde kalmış-
tır. Çünkü Azerbaycan Türk’tür

Ermenistan Ordusunun son günlerde 
Azerbaycan Topraklarına saldırması ve 
12 Azeri Askeri katletmesi Hocalı Katli-
amının bir devamıdır. Diaspora’daki Er-
meni temsilcisinin Amerika’da söylediği 
gibi yaratılan güç boşluğundan yarar-
lanma çabalarıdır. Emperyalist Haydut-
lar tarafından Türkiye dört bir taraftan 
sıkıştırılmışken, bir Emperyalist Proje 
ve Türkiye Halklarının bağrına saplanan 
bir kama olan AKP Hükümeti eliyle ülke 
bir iç savaşa sürüklenirken, elleri kolları 
ardından bağlanıp hareketsiz hale getiril-
mişken, bu güç boşluğundan yararlanıp, 
100 yıl önce Emperyalistlerce kafalarına 
sokulan boş hayalleri yaşama geçirme 
çabasıdır, Ermeni Ordusunun son saldı-
rıları.

Sözde soykırım günü ilan ettikleri 2  
isan öncesi gerçekleştiriyor saldırılarını 

Ermeni Ordusu. Soykırım yalanına tüm 
dünyanın dikkatini çekmek için, Emper-
yalistlerin parlamentolarından “Türkler 
Ermenileri soykırıma uğrattı” kararını çı-
kartmak için, Hıristiyan İsrail demek olan 
denizden denize Ermenistan’ı kurabilmek 
için saldırıyor Burjuva Ermeni Ordusu.

Ermeni burjuvalarının etkilediği Er-
meniler, Birinci Dünya Savaşı sırasında 
da yine emperyalistlerin piyonu rolün-
de, özellikle Doğu Anadolu bölgemizde 
katliamlar yaptılar. Olaylar karşısında 
Osmanlı’nın uyguladığı göç ettirme-teh-
cir çözümü sırasında hayatını kaybeden 
Ermeniler için, “Ermeni Soykırımı” adı 
altında dünyayı ayağa kaldıran AB-D 
Emperyalistlerinin, 1992’deki olaylar sı-
rasında hiç sesi çıkmadı. Son saldırılar-
da 12 Azeri Askeri katledilirken hiç sesi 
çıkmadı AB-D Emperyalistleriyle yeni 
Emperyalist usya’nın. Çünkü Ermeniler 
onlara hizmet ediyordu. Bu hizmeti ya-
parken yapılan her türlü zulüm mubahtı, 
onlara göre.

ABD ve AB Emperyalistlerinin, bu 
kan içicilerin, Sosyalist Kamp’ın çökü-
şüyle birlikte dünyayı yeniden şekillen-
dirme planlarının bir parçasıdır Azerbay-
can Halkına yönelik Ermenistan saldırı-
ları.

Bu vesileyle Azerbaycan Halkının 
yanında olduğumuzu bir kez daha 
ilan ediyor, rmenistan ın Azerbay-
can Halkına saldırılarını lanetliyoruz. 

. .

Halkın Kurtuluş artisi
enel erkezi

İşçiyi satanlar  1 ayıs’ı da sattı

100 yıl sonra da Ermeni ur u aları Emperyalist akalların doldurmasıyla 
boş hayallerle a unmaya de am ediyorlar

in zerinden  yıl geçmiş.  yıl önce olduğu gibi,  ve  Emper-
yalistleriyle birlikte yeni Emperyalist usya tara ından doldurulan ve piyon olarak 
kullanılan Ermenistan rk alkının zerine saldırtılıyor, soykırım tanımının kap-

samına girecek katliamlar yaptırılıyor.

http://www.milliyet.com.tr/index/genellikle/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/T%C3%BCrkiye/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/i%C3%A7~sava%C5%9F/default.htm


12 ıl:   Sayı:    ayıs 

argıtay umhuriyet
Başsavcılığına Ankara

Başvuruda Bulunan: Halkın Kurtuluş 
Partisi Genel Başkanlığı

Karan l Sokak o 2 15 Kızılay A -
KA A

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

Adres: Sezenler Cad. o  15 Sıhhi-
ye Ankara 

üce Divanda argılanması stenen: 
İsmail Kahraman TBMM Başkanı -Anka-
ra

Suç: Anayasayı İhlal TCK md. 
309 , Yasama Organına Karşı Suç 
TCK md.311 , Hükümete Karşı 

Suç TCK md. 312  Görevi Kötüye 
Kullanma TCK md. 257 , 2820 
Sayılı Siyası Partiler Yasasının 8  
ve 87’nci maddelerini ihlal.

Konusu: İstanbul Üniversitesinde İs-
lam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar 
Birliği’nce AYBİ  düzenlenen “ eni 
Türkiye ve eni Anayasa” başlıklı kon-
feransta sarf ettiği “ aiklik bir kere yeni 
anayasada olmamalıdır. Dindar anayasa 
meselesinden anayasamızın kaçınma-
ması lazım. Dini olarak bahsetmesi la-
zım” sözleri nedeniyle, açıkça 5237 Sayılı 
TCK ile 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanu-
nunun ilgili maddelerini ihlal eden şüpheli 
hakkında soruşturma başlatılarak YÜCE 
DİVA DA yargılanmasının sağlanması 
için dava açılması istemidir.  

Suç Tarihi: 25 isan 201
ikayetlerimiz:

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman  
İstanbul Üniversitesi ektörlüğü’nde, İs-
lam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar 
Birliği’nce AYBİ  düzenlenen “ eni 
Türkiye ve eni Anayasa” başlıklı konfe-
ransta  “ aiklik bir kere yeni anayasada 
olmamalıdır, Dindar anayasa meselesin-
den anayasamızın kaçınmaması lazım. 
Dini olarak bahsetmesi lazım. adinilik 
olmamalı yeni anayasada ve dindar bir 
anayasa olmalı” sözlerini sarf ettiği bir 
konuşma yapmış ve konuşmasına söyle de-
vam etmiştir

“Ama Anayasa inanca göre tasni  
edildiğinde, bu  Anayasası da,  Ana-
yasası da dindar anayasalardır. Neden  

esmi tatiller, Kurban Bayramı, ama-
zan Bayramı dır. Din dersleri mecbu-
ridir ve inanca dayalı bir ya ısı vardır. 

ani seküler değildir, dindar anayasadır. 
aiklik tari  de ona göre olmalıdır. a-

iklik bir kere yeni anayasada olmamalı-
dır. Dünyada üç anayasada laiklik var. 

ransa, rlanda, bir de Türkiye de var. 
Tari  de yok. steyen, istediği gibi bunu 
yorumluyor. Böyle bir şey olmamalıdır. 
Dindar anayasa meselesinden anayasa-
mızın kaçınmaması lazım. Dini olarak 
bahsetmesi lazım.” 

Bazı ülkelerdeki anayasalarda dini iba-
relerin bulunduğunu söyleyen ve örnekler 
gösteren Kahraman, “Peki niye biz üs-
lüman bir ülke olarak, dinden kendimizi 
arındırma, geri çekme durumunda ola-
cağız  Niye  slam şbirliği rgütü ne 
kayıtlıyız, üyesiyiz, kurucusuyuz. slam 
Kalkınma Bankası nda varız. Bir slam 
ülkesiyiz. Nedir yani  Neden  adinilik 
olmamalı yeni anayasada ve dindar bir 
anayasa olmalı” demiştir.

2- üpheli bu konuşmayı  bilerek, iste-
yerek ve milletvekili seçildiği partisindeki 
diğer yöneticilerin de sıklıkla başvurduğu 
toplumu kendi ideolojileri doğrultusunda 
yönlendirme ve ikna etme girişimlerinden 

birisi olarak yapmıştır. Her zaman yaptık-
ları gibi, önce ortaya bir laf atıyorlar, bunu 
tartıştırarak toplumu hazırlıyorlar, Meclis-
teki muhalefeti de peşlerine takarak ya da 
olmadı sayısal çoğunlukları ile istedikleri 
kararları alıyorlar. Son Anayasa değişikliği 
tartışmaları da bu planın bir parçasıdır.

3- üpheli Meclis Başkanı, bu konuş-
masıyla açıkça devletin bir İslam devletine 
dönüştürülmesini savunmaktadır. Bir başka 
ifadeyle  devletin şeriat devleti olmasını 
istemektedir.

Oysa şüpheli, milletvekili seçilince, 
Anayasa’nın 81. Maddesinde tanımlanan  
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını vata-
nın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, 
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini 
koruyacağıma; hukukun üstünlüğü-
ne, demokratik ve l ik umhuriyete 
ve Atatürk ilke ve inkıl larına bağlı 
kalacağıma, to lumun huzur ve re ahı, 
mill  dayanışma ve adalet anlayışı için-
de herkesin insan haklarından ve temel 
hürriyetlerden yararlanması ülküsün-
den ve Anayasaya sadakattan ayrılma-
yacağıma; büyük Türk milleti önünde 
namusun ve şere m üzerine and içerim” 
diyerek YEMİ  ETMİ Tİ .

Yani, “l ik umhuriyete bağlı ka-
lacağına, Anayasaya sadakattan ay-
rılmayacağına” yemin etmiş birisinin 
yukarıdaki sözlerle yeminin tam tersi bir 
tutum içinde olması aynı zamanda inandı-
ğı dinin kurallarına göre dahi suç günah  
olduğu açıktır. Yani, ya böyle bir yenimi 
etmeyeceksin ya da ettiğin yeminin içeriği 
neyse ona bağlı kalacaksın. Eğer sen laik 
biri değilsen ya da laikliğe inanmıyorsan, 
Cumhuriyeti değil de eriat devletini sa-
vunuyorsan o zaman yukarıdaki yemini 
yapmayacaksın, dolayısıyla da Cumhuri-
yetin Millet Meclisinin koltuklarını işgal 
etmeyeceksin. Ayrıca, bu yemine sadık 
kalmamanın hukuki yaptırımları da vardır 
ve bunlara katlanacaksın.

- Bilindiği gibi, Anayasa ahkeme-
si nin  tarih ve  sas, 

 Karar sayılı kararı ile şüpheli-
nin mensubu olduğu AKP’nin  LAİKLİK 
KA T  EYLEMLE İ  ODA  OLD -

 hükme bağlanmıştır. Esasen bu il bir 
siyasi parti için kapatma nedenidir. Ancak 
kararın verildiği konjonktürde bir oy farkla 
“ka atma” yerine “hazine yardımından 
yararlanmama” kararı çıkmıştır. Ancak, 
mahkemenin kararından bağımsız olarak 
şu bir gerçektir ki  PH N N N-
S B  D  PA T N N; A K-

K KA T  N DA  
D  T S N ,  N T -

  N N D  B  A K K 
KA T  N A  -
D K A  KAN T AN T .

Bu karardan sonra da gerek siyasi par-
ti olarak, gerekse yürütme erkinin temsil-
cileri olarak şüpheli ve arkadaşları bütün 
devlet işlerinde laiklik karşıtı eylemlerine 
hız vermişlerdir. Seçim çalışmalarında Si-
yasi Partiler yasasına açıkça aykırı olduğu 
halde dini değerleri kullanmışlar, camilerin 
içinde siyasi konuşmalar yapmışlar, dev-
letten maaş alan yandaşları imamlar eliyle 
buralarda siyasi vaazlar verdirmişler, ken-
dileri camilerin hoparlörlerinden Kur’an 
okumuşlardır.  Yine devlet işlerinde de hep 
dinsel temelli tutum ve davranışlarda bu-
lunmaktan çekinmemektedirler. üphelinin 
bu konuşması, yüzlerce-binlerce örnekten 
sadece bir tanesi ve en sonuncusudur.

Bu illeri açık suç teşkil ettiği halde 
bugüne kadar hiçbir yaptırımla karşılaş-
madıklarından ve bir de siyaset arenasında 
“ Allah la Adam Kandırmak ”ta oldukla-
rından maalesef her geçen gün Cumhuri-
yetin kazanımlarına yönelik tahribatlarını 
artırmaktadırlar.

5- Bildiğimiz gibi Cumhuriyetin ite-

liklerinin düzenlendiği Anayasa’nın 2’nci 
maddesinde yer alan aiklik lkesi; Ana-
yasanın değiştirilemez, değiştirilmesi 
tekli  dahi edilemez hükümlerindendir.

Yine Anayasanın, Başlangıç kısmının 
7. paragrafında da  “l iklik ilkesinin gere-
ği olarak kutsal din duygularının, Devlet 
işlerine ve olitikaya kesinlikle karıştırı-
lamayacağı”  ifade edilmiştir. Dolayısıy-
la laiklik ilkesinin, Anayasanın dayandığı 
temel değer ve prensiplerden biri olduğu 
ilan edilmiş, kutsal din duygularının devlet 
işlerine ve politikaya karıştırılamayacağı 
belirtilmiştir.

Diğer yandan Anayasanın 10’uncu 
maddesinde Laikliğin bir başka gerekliliği 
olan eşitlik ilkesi  “Herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyas  düşünce, else  inanç, 
din, mezhe  ve benzeri sebe lerle ayı-
rım gözetilmeksizin kanun önünde eşit-
tir Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sını a imtiyaz tanınamaz.” şeklinde ifade 
edilmiştir.

“Anayasanın Bağlayıcılığı ve stün-
lüğü”nün düzenlendiği 11’inci maddede 
ise  “Anayasa hükümleri, yasama, yü-
rütme ve yargı organlarını, idare ma-
kamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır.” de-
nilmektedir.

Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürri-
yetlerin Kötüye Kullanılamaması” baş-
lıklı 1 ’üncü maddesinde  “Anayasada 
yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmayı ve insan hakla-
rına dayanan demokratik ve laik um-
huriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan 
aaliyetler biçiminde kullanılamaz.

 “Anayasa hükümlerinden hiçbiri, 
Devlete veya kişilere, Anayasayla ta-
nınan temel hak ve hürriyetlerin yok 
edilmesini veya Anayasada belirtilen-
den daha geniş şekilde sınırlandırılma-
sını amaçlayan bir aaliyette bulunmayı 
mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

 “Bu hükümlere aykırı aaliyette bu-
lunanlar hakkında uygulanacak müey-
yideler, kanunla düzenlen”eceği öngörül-
müştür.

Ayrıca Anayasa’nın “Din ve icdan 
Hürriyeti”ni düzenleyen 2 ’üncü madde-
sinin son fıkrasında da  “Kimse, Devletin 
sosyal, ekonomik, siyas  veya hukuk  te-
mel düzenini kısmen de olsa, din kural-
larına dayandırma veya siyas  veya kişi-
sel çıkar yahut nü uz sağlama amacıyla 
her ne suretle olursa olsun, dini veya din 
duygularını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kulla-
namaz.” emredici kuralı getirilmiştir. 

- te yandan 2820 Sayılı Siyasi Parti-
ler Kanunu’nun “ A K K K S N N 
K N AS   HA N S-
T N ” başlıklı 8 ’nci mad-
desinde  

 “Siyasi artiler, Türkiye umhuri-
yetinin l iklik niteliğinin değiştirilmesi 
ve hali eliğin yeniden kurulması amacını 
güdemez ve bu amaca yönelik aaliyet-
lerde bulunamazlar.”

 “D N  D N  K TSA  SA -
AN  ST S A  ASA ” 

başlıklı 87’nci maddesinde
 “Siyasi artiler, Devletin sosyal veya 

ekonomik veya siyasi veya hukuki temel 
düzenini, kısmen de olsa dini esas ve 
inançlara uydurmak amacıyla veya si-
yasi amaçla veya siyasi men aat temin ve 
tesis eylemek maksadıyla dini veya dini 
hissiyatı veya dince mukaddes tanınan 
şeyleri alet ederek her ne suretle olur-
sa olsun ro aganda ya amaz, istismar 
edemez veya kötüye kullanamazlar.”

 “D N  ST  ASA ” başlıklı 
88’inci maddesinde de

 “Siyasi artiler, herhangi bir şekilde 

dini tören ve yin 
terti leyemez veya 

arti sı atıyla bu 
gibi tören ve yin-
lere katılamazlar.

“Siyasi arti-
ler, dini bayram-
lar, yinleri ve 
cenaze törenlerini 

arti gösterilerine 
ve ro agandala-
rına vesile ya a-
mazlar.” denilmek-
tedir. 

7- Görüldüğü 
gibi gerek Anayasa 
gerekse Siyasi Par-
tiler Yasasının ilgili 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 
Meclis Başkanı olan şüpheli söylemlerinin 
tamamının suç teşkil ettiği ve bu haliyle 
de şüphelinin Meclis Başkanlığı görevini 
tarafsız olarak yürütmesinin mümkün ol-
madığı açıktır. Bir başka anlatımla, taraf-
sız olması gereken bir Meclis Başkanın, 
ortaçağcılıktan yana taraf olması, şeriat 
düzenini istemesi ve Cumhuriyetin değişti-
rilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez 
ilkelerinden LAİKLİK İLKESİ İ  KAL-
D LMAS  İSTEMESİ VE LAİKLİ-

E KA  DÜ MA CA S LE  sar-
fetmesi ve yerine de Dİ  DEVLETİ İ  
GETİ İLMESİ İ İSTEMESİ onun oto-
matikman, kendiliğinden Anayasa dışına 
düştüğünü göstermektedir. Bu nedenle bir 
an evvel görevinden uzaklaştırılmalıdır.

8- üphelinin yukarıda belirtilen ve 
Anayasal-Yasal Emredici Kurallara açık-
ça aykırı olan konuşmasının,  Sayı-
lı T K nin örevi Kötüye Kullanma, 
Anayasayı hlal, asa ve ürütme r-
ganına Karşı Suç illerinin ka samında 
değerlendirilmesi zorunludur. 

ira şüphelinin, Meclis Başkanı olma-
nın verdiği nüfuzunu kötüye kullanarak, 
hiçbir şekilde görevi olmadığı halde, yuka-
rıda belirtilen Anayasal hükümleri bile bile 
ve “namusu ve şere  üzerine” ettiği ye-
mine rağmen, ülkemizin şeriat devleti ol-
masını istemesi ve bu yönde gerek yürütme 
organını hükümeti , gerekse yasama orga-
nını Meclisi  yönlendirmesi açıkça suçtur.

Her ne kadar TCK. 309, 311 ve 312’nci 
maddelerde suçun maddi unsuru olarak 
“cebir ve şiddet kullanmak” öngörülmüş 
ise de olayımızda bu unsurun illaki ili 
bir saldırganlık olarak değerlendirilmesi 
mümkün değildir. Bizzat şüphelinin işgal 
ettiği meclis başkanlığı makamının verdiği 
ağırlık ve etki ile yaptığı konuşmaların, yu-
karıda belirtilen kurumlar üzerinde “cebir 
ve şiddet” etkisi yaratması kaçınılmazdır.

9- Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin 
yukarıda tarih ve numarası verilen AKP 
Kapatma Davası’nın gerekçesinde de çok 
isabetli bir şekilde belirtildiği gibi,  ülke-
mizdeki şüpheli gibi  siyasal İslamcıların 
amaçlarına ulaşmak için bin bir türlü kılığa 
girdikleri sabittir.

“Türkiye de siyasal slam, yalnızca 
kişi ile Tanrı arasındaki alanla sınırlı 
kalmayarak, devlet ve to lum kuralla-
rını da düzenleme iddiasındadır. Siyasal 
slam ın temel düsturu şeriattır. slam 

şeriatı kişinin inanç dünyasına ilişkin 
kurallar kadar dünyevi yaşamını ve bu-
nun ötesinde devlet ve to lum yaşamını 
da düzenleyen, bu kuralları Tanrı buy-
ruğu olarak kabul edi  değiştirilmesi 
bir yana tartışılmasını bile yasaklayan 
kurallar bütünüdür. Bu nedenle siyasal 
slam ve onun anayasası niteliğindeki 

şeriat demokratik değil, totaliterdir. Si-
yasal slam demokrasiyi bir araç, şeri-
atı da bir amaç edindiği için demokra-
sinin kendisini korumaya ilişkin kural 
ve kurumlarının takibinden kurtulmak 
için kaynağını da yine şeriat düzenin-
den alan takiyye yöntemini kullanmak-
tadır.” Bkz. AYM, AKP kapatma davası 
Gerekçeli Kararı.

Diğer yandan  “TBMM Başkanı ve 
Başkanvekillerinin de konumları itibarıy-
la, eylemlerinin mensubu oldukları siyasi 
partiye isnat edilebilirliği önem taşımakta-
dır. Anayasa’nın 9 ’ncü maddesinin altıncı 

fıkrasına ve SPY’nın 2  ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre, TB  Başkanı 
ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları 
siyasi artinin ve arti grubunun ec-
lis içinde veya dışındaki aaliyetlerine; 
görevlerinin gereği olan haller dışında, 

eclis tartışmalarına katılamazlar; 
Başkanı ve oturumu yöneten Başkanve-
kili oy kullanamazlar.   Bkz. AYM, AKP 
kapatma davası Gerekçeli Kararı.

Sonuç olarak  gerçek Laiklik  “Her 
yurttaşın, yer, içerken olduğu gibi, din  
ve manev  ihtiyaçlarını giderirken dev-
let ya da şahıs karışmasına uğramadığı, 
dinin, insanlarımızın özel hayatı içinde 
kalan bir konu olduğu, Kamu düzeninin, 
aklın, bilimin ve insan  değerlerin kay-
naklık ettiği kurallarla sağlandığı” bir 
toplumsal sistemle mümkün olabilecektir. 
Bkz. HKP Programı.

Yani toplumun gelişmesi akıl, bilim, 
teknik ve insani kurallarla olmalıdır. 

Oysa şüpheli Anayasanın yukarıda be-
lirtilen emredici hükümlerine rağmen, hiç 
görevi olmadığı halde gündemdeki “Ana-
yasa tartışmalarına katıldığı” gibi, Anaya-
sa’nın ruhunu ve devletin şeklini değiştirici 
yönlendirmelerde bulunmaktadır. Dolayı-
sıyla bütün bu suç illerinin cezalandırıl-
ması gerekmektedir. 

Sonuç ve stem  Yukarıda 
ayrıntılıca açıklandığı üzere

İstanbul Üniversitesi’nde İslam 
Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar 
Birliği’nce AYBİ  düzenlenen 
“ eni Türkiye ve eni Anayasa” 
başlıklı konferansta sarf ettiği 
“ aiklik bir kere yeni anayasada 
olmamalıdır. Dindar anayasa 
meselesinden anayasamızın 
kaçınmaması lazım. Dini olarak 
bahsetmesi lazım” sözleri 
nedeniyle açıkça 5237 Sayılı 
TCK’nin Anayasayı İhlal TCK md. 
309 , Yasama Organına Karşı Suç 
TCK md. 311 , Hükümete Karşı 

Suç TCK md. 312  Görevi Kötüye 
Kullanma TCK md. 257  suçlarını 
işleyen ve aynı zamanda 2820 
Sayılı Siyası Partiler Yasasının 8  
ve 87’nci maddelerini ihlal eden 
şüpheli İsmail Kahraman hakkında 
soruşturma başlatılarak YÜCE 
DİVA DA YA G LA MAS  
SA LA MAS  İÇİ  DAVA 
AÇ LMAS  vek leten talep 
ederiz. 27 0 201

Suç Duyurusunda Bulunan 
Halkın Kurtuluş Partisi enel 

Başkanlığı
ekilleri

Av. etin BA A
Av. Sait K AN

Av. Doğan KAN
Av. Ayça K

urtuluş artili Hukukçular, “ aiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır” diyen Meclis Başkanı erici İsmail ahraman hakkında 
Yüce Divan’da yargılanması talebiyle Yargıtay umhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, İsmail 
ahraman’ın sözleri nedeniyle, açıkça 3  Sayılı T  ile  Sayılı Siyasi artiler anunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği 

vurgulandı. 

HK , eclis aşkanı Kahraman’ın
laiklik karşıtı sözlerini yar ıya taşıdı

Halkın Kurtuluş Partisi, Meclis Baş-
kanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik bir kere 
yeni anayasada olmamalıdır. Dindar ana-
yasa meselesinden anayasamızın kaçınma-
ması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım” 
sözleri üzerine birçok ilde eylem gerçek-
leştirdi. 

stanbul
TBMM Başkanı gerici İsmail Kahra-

man’ın “Yeni Anayasa’da laiklik olmaya-
cak” çıkışına karşı İstanbul İl rgütü ola-

rak 27 isan Çarşamba günü Kadıköy’de 
basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Açık-
lamayı İl Gençlik Komitesi Üyesi Yoldaşı-
mız Boran Alp yaptı. Boran Alp, “Laikliği 
sonuna kadar savunacağız. Türkiye’de ge-
riciliğin kökünü kazacağız” diye konuştu.

AKP’giller gerici politikalarına hiç 
durmadan devam ediyor. İsmail Kahra-
man’ın ağzından gerçek niyetini açıkla-
yanlar Halkın tepkisi üzerine yan çizdiler. 
Gerici Kahraman, kendi şahsi görüşünü 

açıkladığını söyleyerek adeta dal-
ga geçiyor. HKP olarak geçmişten 
beri ülkemizdeki şeriat tehlikesini 
bulduğumuz her mecrada Halkı-
mıza anlatmaya çalışıyoruz. Sahte 
Sevrci Solcular türbana özgürlük’ 
nidalarıyla gericilerin yanında 
olurken, onlarla bir eylem yapar-
ken biz diyoruz ki eriat Orta-
çağdır”, biz diyoruz ki Laiklik, 
yoksa bilim, özgürlük, demokrasi 
yoktur.’

Basın açıklamamız sloganlarla son bul-
du.

zmir
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 

“Laiklik bir kere yeni anayasada olmama-
lıdır. Dindar anayasa meselesinden anaya-

samızın kaçınmaması lazım. Dini olarak 
bahsetmesi lazım” sözleri üzerine HKP la-
ikliğe sahip çıkmak ve Ortaçağlılara mey-
dan okumak için alanlardaydı.

HKP İzmir İl rgütü 2  isan Salı 
günü saat 18.20’da Karşıyaka Çarşı giri-
şinde toplanarak bir basın açıklaması ger-
çekleştirdi. “ eriat Ortaçağdır” ve “Laiklik 

Yoksa Demokrasi, Bilim, zgürlük Yok-
tur” pankartları açılan eylem AKP ve Or-
taçağcı gericilik karşıtı sloganlar eşliğinde 
başladı. 

Ardından HKP İzmir İl Başkanı ve Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak 

bir açıklama gerçekleştirdi. Açık-
lamasında laikliğin yeni anayasa-
da olmaması gerektiğini savunan 
TBMM Başkanı’nın geçmişten 
beri azılı bir şeriatçı olduğunu be-
lirten Çolak, 0’lı yıllarda Ame-
rikan donanması . ilo’nun Tür-
kiye’ye gelişini protesto ederek . 

ilo’yu denize döken devrimcilere 
saldıran, . ilo’yu sec-
deye durarak karşılayan-
ların başında Ortaçağcı 

söylemleriyle gündeme gelen 
TBMM Başkanı’nın bulunduğunu 
söyledi. AKP’giller’in şe  Tayyip 
Erdoğan’ın da İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı yaptığı 
dönemlerden beri laiklik karşıtı, 
gerici söylemlerde bulunduğunu,  
iktidara geldikleri günden beri 

de gerici uygulamalarını hız kesmeden 
sürdürdüklerini vurgulayan Çolak, “Tür-
kiye’yi Ortaçağ’ın karanlığına götürme ni-
yetlerini TBMM Başkanı ağzından açıkça 
belli etmişlerdir” dedi.

“ nutmayalım ki  Laiklik yoksa bilim, 
demokrasi ve özgürlük de yoktur. Ülke-
mizin götürülmek istendiği ortaçağın ka-
ranlığına karşı, tüm halkımızı aydınlanma 
ve devrim mücadelesinde Halkın Kurtuluş 
Partisi saflarında örgütlü mücadeleye çağı-
rıyoruz” diyen Çolak konuşmasını “Yaşa-
sın Tam Bağımsız, Demokratik, Laik Tür-
kiye” diyerek sonlandırdı. 

eriat rtaçağdır!

 ericiliğin kökünü kazıyacağız!
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“ ngiliz Savaş Pro aganda Büro-
su”nun “ oreign ce”in, “ elling-
ton House”un, ashington un, Penta-
gon un, A nın Türkiye deki resmi ya 
da gönüllü memurları!

Yapmaya çalıştığınız çok ayıp, utanç 
verici bir şey. 191 ’da Birinci Emperyalist 
Yağma Savaşı’nda İngiliz Savaş Propagan-
da Bürosu’nun sadece ve sadece “Savaş 
Pro agandası” olarak ürettiği “ avi Ki-
ta ” adıyla ünlü, en düzenbazca ve iblisçe 
yalanlardan derleşik sözde kitapta anılan 
yalanları ve iftiraları savunuyorsunuz h l .

Oysa, o yalanlar çöplüğü kitabı hazır-
layan iki kişiden biri olan Arnold Tony-
bee, ömrünün son yıllarında yaptığından 
pişmanlık duyuyor. Bir anlamıyla özür di-
liyor Türklerden. “ ok üzgünüm”, diyor. 
“ rada ya tığımız sadece savaş ro a-
gandası amacına yönelik şeylerdi”.

Anılarında ise “Türklerin teki 
tehciri savunma amacıyla alınmış bir 
tedbirdi. Benzerini ek çok devlet ya -
tı. Amerika Birleşik Devletleri de kinci 
Dünya Savaşı sırasında ülkesindeki a-

on nü usu başka bölgelere nakletti”, 
diyor.

Bu gerçekleri siz de biliyorsunuz. Biz 
de yıllar önce belgeleriyle birlikte ortaya 
koyduk. Kaldı ki, “Mavi Kitap”ta bile o 
trajik dönemde hayatını kaybeden Erme-
nilerin sayısı 00 bin olarak geçiyor. Siz, 
o abartılı yalanı tam iki buçukla çarpıyor-
sunuz, bir buçuk milyona çıkarıyorsunuz. 
Yani savaş propagandası yalanını iki bu-
çukla çarparak katmerlendiriyorsunuz.

O dönemde yaşananın karşılıklı bir ça-
tışma ve katliam olduğu, her iki tarafın da 
büyük kayıplar verip acılar çektiği çok açık 
bir gerçektir.

Bu acıların yaşanmasına sebep de Ba-
tılı Emperyalist haydutlar  İngiliz, ransız, 
Amerikan ve İtalyanlarla us Çarlığı’dır.

Bu emperyalist çakallar Osmanlı’yı 
parça parça edip aralarında paylaşmak için, 
yüzyıllar boyu birlikte kardeşçe yaşamış 
iki halkın arasına kama sokuyorlar. Parça-

lıyorlar halkları. Ermeni Milletini boş ha-
yallerle avutuyorlar. üfusça sadece yüz-
de 1  küsurunu oluşturduğu, İskenderun 
Körfezi’yle Trabzon’u birbirine bağlayan 
bir hattın doğusunda kalan geniş topraklar 
üzerinde sana bağımsız bir Ermeni dev-
leti kuruvereceğiz, diyerek kandırıyorlar 
Ermeni burjuvalarını. Ve harp içindeki 
Osmanlı’yı arkadan vurduruyorlar, bu bur-
juvaların komuta ettiği Ermeni Ordusu’na.

Tehcir, işte Osmanlı’nın bu olay sonu-
cunda aldığı bir savunma tedbiriydi.

Savaş öncesinde Osmanlı sınırları 
içinde 1 milyon 300 bin civarında Ermeni 
nüfus vardı. Tehcire tabi tutulan Ermeni 
insanı 92  bin 158 kişidir, Talat Pa-
şa’nın not defterindeki kayıtlara 
göre. Bunun 0 küsur bininin 
Halep’e ulaştığını dönemin 
oradaki ABD Konsolosu 
raporlarında bildirir ülke-
sine. Yüz binlercesi usya 
Ermenistanı’na gitmiştir. 
Bir o kadarı da Mısır’dan 
rak’a, Lübnan’a kadar ya-

yılan Ortadoğu ülkelerine 
gitmiştir. Ve bir bölümü de 
Avrupa’ya, Amerika’ya ve hat-
ta Avusturalya’ya...

Bu trajik süreçte bizce 300 bin ka-
dar Ermeni insanı hayatını kaybetmiştir. 
Talat Paşa’nın deyişiyle “ alim yerel yö-
neticilerin tutumlarından, yağmacı çakal-
ların saldırılarından, hastalıklardan, kıtlık-
tan, yokluktan, açlıktan dolayı”.

E m p er ya l istl er
Yeni Se r peşindeler

Gerçeğin bu olduğunu efendileriniz de 
biliyor. Ama onlar gerçeğin peşinde değil 
ki. Onlar eni Sevr peşinde. Onlar, 1071 
Malazgirt’in, 1915 Çanakkale’nin ve 1922 
Anadolu’nun intikamını alma peşinde. O 
savaşlarda uğradıkları hezimetin öcünü 
alma peşinde. Ve yeni bir Haçlılar Seferi 
başlatma peşinde.

O emperyalist haydutların, Türkle-
ri Avrupa’dan ve 
Anadolu’dan atma, 
Asya’ya geri gön-
derme planlarını, 
Antiemperyalis t 
Birinci lusal Sa-
vaş’ımızın zaferiy-
le k ğıt üzerinde 
bıraktık. Haydutla-
rın hevesleri kur-
saklarında kaldı. 

akat, bu düşünce 
ve niyetlerinden 
hiç vazgeçmediler. 

Amerika Birleşik Devletleri de içlerinde 
olmak üzere tüm emperyalist haydut dev-
letler hep bu niyetleri beslediler bize karşı.

Ve ne yazık ki Ermeni Milleti, Yunan 
Milleti, ulusal kimliklerini bu ırkçı Türk 
düşmanlığı ideolojisi üzerine inşa etti.

Gelinen noktada tıpkı Haçlı Seferle-
ri’ni kışkırtan ve ona kutsal gerekçe sunan 
Papalar gibi, . Gregorius 108  ve hale  

. rbanus 1095  gibi bugünün Papa’sı 
. ransiscus da “Ermeni Soykırımı” adlı 

emperyalist yalanı, savaş propagandasını 
vaftiz ederek kutsadı. 

Papa, zerrece ahl k ve namus sahibi ol-
saydı, andığı dönemde Ermeni burjuvazisi-
nin, Taşnaksütyun Partisi’nin peşine takıl-
mış saldırganların Müslüman Halkı çoluk 
çocuk, kadın erkek, yaşlı genç ayrımı yap-
maksızın camilere, evlere doldurup sonra 
da ateşe verip yakarak katlettiklerini söy-
lerdi. Yine aynı şekilde Müslümanları diri 
diri baş aşağı kuyulara atıp üst üste yığdık-
tan sonra üzerlerine büyük taşlar yuvarla-
yarak canavarca katlettiklerini söylerdi.

Bırakalım 100 yıl önceyi, 1992 yılının 
25’i 2 ’ya bağlayan ubatında Hocalı’da 
13 Azerbaycanlı Müslümanı tam da soy-

kırım kapsamına girecek bir planlamayla 
kuşatıp bir gecede katlettiklerini söylerdi. 
Hocalı, Karabağ ve onun haricinde Erme-
nistan’ın bugün de işgal altında tutmaya 
devam ettiği Azerbaycan’ın 7 ayrı yerle-
şim bölgesinde daha yaptıkları katliam-
larında Türk düşmanlığı ile zehirlenmiş, 
ruhları kirletilmiş, vicdanları, insanlıkları 
bitirilmiş burjuva Ermenistan Ordusu’nun 
askerlerinin küçücük bir kız çocuğunu kol-
larından pencereye çivileyip göğsünü yarıp 
atan kalbini söküp çıkararak öldürdüklerini 
söylerdi. Yine yaralılar arasında bulunan 
ve h l  kalbi atmaya devam eden 7 yaşla-
rındaki bir kız çocuğunu kurbanların ceset-

lerinin doldurulduğu kamyona 
atıp öylece ölüme gönderildiğini 
söylerdi. Hocalı’da ve Azerbay-
can’ın diğer bölgelerinde kaça-
mayan tüm Azeri Türklerini kat-
ledip cesetlerini bir zincir oluştu-
racak şekilde uç uca dizip sonra 
da göğüslerinin üzerine basarak 
yürüdüklerini söylerdi.

Bugünkü Ermenistan Cum-
hurbaşkanı Serj Sarkisyan da o 
katliamda yer alan komutanlar 
arasındadır. dülünü de almıştır, görüldü-
ğü gibi.

Ey Ermeni Soykırımı yalanını 
haykıran hainler e a ller!
İnsanlığa karşı suç işliyorsunuz. Saf, 

bilinçsiz insanları yalanlarınızla kandırarak 
onları Türklere karşı kin ve nefret zehriyle 
doldurup ruhlarını kirlendirmek istiyorsu-

nuz. Ermeni Halkına da Türk Halkına 
da Kürt Halkına da kötülük etmekte-

siniz. Bu her üç halkı da birbiriyle 
boğazlaştırmayı planlayıp proje-
lendiren ABD Emperyalistlerine 
hizmetk rlık ediyorsunuz.

Oysa asıl soykırımcı kendi-
leridir. 10 milyonlarca Ameri-
kan yerlisini tam bir soykırım-

la kökünü kazırcasına katleden 
ABD Emperyalistleridir. Ortado-

ğu’da ortalama  milyon civarında-
ki Müslüman Halkı 1990’dan bu yana 

yaptığı saldırı ve işgallerle yok eden ABD 
ve AB Emperyalistleridir. Siyah Afrika 
Halklarını, Hindistan Halkını, Avustural-
ya-Yeni elanda Halkını acımasızca katli-
ama uğratan ve sömürge statüsüne düşüren 
Avrupa’nın emperyalistleridir. Bunların 
yaptığı katliamların, soykırımların hangi 
birini sayalım  Say say bitmez ki.

imdi de gelelim Sosyalist Kamp’ın 
1991’deki çöküşünden sonra ABD’nin dü-
men suyuna girerek onunla eklemlenmiş 
ve onun hizmetine girmiş Amerikancı Kürt 
Hareketi’nin bu emperyalist yalana dört 
elle sarılarak onu hararetle savunuşuna. 
Ka a’nın bu yüzkarası torunlarına.

Bunlar da ABD’li efendilerine, AB’li 
efendilerine şirin görünebilmek için on-
ların bu propaganda malzemesi yalan ve 
iftirasını iştahla savunuyorlar. Böyle yap-
makla atalarına karşı da ihanet etmiş, do-
layısıyla da suç işlemiş oluyorlar. Çünkü 
Ermenilerin geçen yüzyılın başlarında hak 
iddia ettikleri ve buralarda bağımsız bir 
Ermeni devleti kurma amacıyla savaşa gi-
riştikleri toprakların ezici çoğunluğunu bu-
günkü Kürt illeri oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi Ermeniler İskenderun 
Körfezi ile Trabzon’u birleştiren bir hattın 
doğusunda kalan bölgenin tamamını talep 
etmektedirler.

Sevr Haritası da Diyarbakır’la Hakk ri 
arasındaki dar koridoru ayrı tutmak kay-

dıyla bugünkü Kürt illerinin hemen hemen 
tamamını Ermenistan’la ransız sömürge-
ciler arasında paylaştırmaktadır.

Burada Amerikancı Kürt Hareketi’nin 
liderlerine soruyoruz, dürüstçe cevaplasın-
lar. Tabiî eğer yapabilirlerse:

Bugünkü Kürt illeri Kürdistan’ın bir 
parçası mıdır, yoksa Tarihi Ermenistan do-
layısıyla da Ermenistan’ın bir parçası mı-
dır?

Osmanlı bu Kürt illerini alın buralarda 
siz bağımsız bir devlet kurun, diyerek Er-
menistan’a vermemekle yanlış mı yapmış-
tır?

Evet, Osmanlı yanlış yapmıştır, biz 
bunu düzeltiyoruz ve talep edilen Kürt il-
lerini Ermenistan’a veriyoruz ya da veril-
mesini savunuyoruz, diyebiliyor musunuz?

Eğer bütün bunlara hayır diyorsanız 
o zaman namuslu olun. Osmanlı’nın ve 
Türklerin sırtından demokratı oynamayın. 
Osmanlı, Türk, Kürt atalarımıza ihanet 
içinde olmayın. Onlara “soykırımcı” ve-
saire türünden iftiralar atmayın. Yazıktır, 
ayıptır, günahtır.

Yanlış anlaşılmasın  bizim Ermeni Hal-
kıyla hiçbir sorunumuz yok. Onlara karşı 
asla olumsuz bir duygu ve düşünce besle-
miyoruz. Keşke emperyalist çakallar 100 
küsur yıl önce aramıza girmeseydi de es-
kiden olduğu gibi yüzyıllarca süren kardeş-
liğimiz aynı şekilde devam edip gitseydi. 
Ve bugün ülkemizde milyonlarca Ermeni 
kardeşimiz de yaşıyor olsaydı. Komşu ol-
saydık, arkadaş olsaydık, dost olsaydık 
onlarla. ehirlerde, kasabalarda, köylerde, 
mahallelerde, işyerlerinde yan yana olsay-
dık.

Ama ne çare... Emperyalist haydutlar 
girdi araya, o trajediyi yaşattı bizlere. Her 
üç halkı da acılara boğdu.

Biz diyoruz ki yetsin artık yaşanan acı-
lar. Bir daha aramıza sokmayalım emper-
yalist haydutları. Onların girdiği her yerde 
hiç yoksa bile düşmanlıklar ortaya çıkar, 
kötülükler oluşmaya başlar. Kanmayalım 
bunlara.

Bizim dileğimiz ve mesajımız budur... 
. .
Kahrolsun m eryalizm!

aşasın Halkların Kardeşliği!
Bi  Brat ya elan!

Halkın Kurtuluş artisi
G en el  Mer k ezi

Emperyalistlerin Soykırım Yalanı Halkları irbirine üşürme lanıdır!
Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halklarının Kardeşliği!

Ermeni Soykırım ı yalanı 
Emperyalistlerin alkları birbirine 

d ş rme planıdır. Emperyalistler, eni 
Sevr peşinde. nlar,  alazgirt in, 

 anakkale nin ve  nadolu nun 
intikamını alma peşinde.  savaşlarda uğ-
radıkları hezimetin öc n  alma peşinde. 

e yeni bir açlılar Se eri başlatma 
peşinde.

İstanbul
Ülkemizi Yeni Sevr’e sürükleyen 

AB-D Emperyalistlerinin hararetle 
savunduğu “Ermeni Soykırımı” Yalanı 

nedeni  ile her yıl çeşitli illerde bu tezi 
savunanlar tarafından düzenlenen “Anma” 
etkinliklerine karşı HKP olarak “etkinlik” 
alanında eylem yaparak teşhir ve uyarı 
eylemleri yapılıyor.

Bu yıl Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul 
İl rgütü olarak, Emperyalistlerin 
Soykırım Yalanına karşı 2  isan Pazar 
günü Taksim Odakule’de buluştuk. Polis 
bizden önce gelerek barikat kurmuştu. 
Kurtuluş Partili Hukukçular polisle 
tartışmaya başladı ve bir yandan da tüm bu 
politikalar yüksek sesle, sloganlarla halka 
teşhir edildi. Kitlemizin kararlı duruşuyla, 
uzun tartışmaların ardından polis barikatı 
geriye çekildi.

Onlar eylemi 19.15’te yapacaklardı. 
Bizim eylemimiz ise 19.19’da başladı. 
Sloganlarla başlayan yürüyüşümüz Tünele 
doğru “Soykırım alanı, m eryalist 
Planı”, “Kahrolsun m eryalizm, 

aşasın Türk Kürt rmeni Halklarının 

Kardeşliği” sloganlarıyla başladı. Ancak 
burada da polis “Anma” yapanları korumaya 
alarak yeni bir barikat kurdu. Burada HKP 
İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina 

basın açıklamasını gerçekleştirdi. 
Onların karşılarında tezlerimizi 
hiçbir ikirciğe yer bırakmadan 
savunduk ve haykırdık. 

Bir kez daha söylüyoruz  Bu 
yalan halkları birbirine boğazlatma 
projesidir. Ortadoğu’yu kan gölüne 
çevirme projesidir. Bu yalanı 
savununlar ve sahip çıkanlar Türk, 
Kürt ve Ermeni Halklarına ihanet 
etmektedir!

İzmir
Halkın Kurtuluş Partisi, AB-D 

Emperyalistleri’nin Türkiye’yi Yeni 
Sevr bataklığına sürüklemek için sürekli 
gündemde tuttuğu soykırım yalanına 
karşı her yıl olduğu gibi bu yıl da 
alanlardaydı. Türk, Kürt, Ermeni halklarını 
birbirine boğazlatmanın peşinde olan 
emperyalistlerin projelerini savunanlara 
karşı halkların kardeşliğini haykırmak için 
her 2  isan’da düzenlenen eylemler bu 

yıl da devam etti.
HKP İzmir İl rgütü olarak 19.19’da 

Alsancak Kıbrıs ehitleri Caddesi girişinde 
yapacağımız eylem için Gazi Ortaokulu 
önünden “Soykırım alanı Amerikan 
Planı”,  “Kahrolsun m eryalizm, 

aşasın Halkların Kardeşliği” sloganları 
eşliğinde ve en öndeki “ rmeni 
Soykırımı alanı; AB D m eryalizmi 
ve erli Satılmışlar e hesinin eni 
Sevr Planının Bir Parçasıdır” yazılı 
pankartımızla yürüyüşe başladık. 

Yürüyüşümüz boyunca  Türkçe, 
Kürtçe ve Ermenice dillerinden yazdığımız 
“ aşasın Halkların Kardeşliği”, 
“Kahrolsun m eryalizm” içerikli 
dövizlerimizi, “ eni Sevr e Karşı aşasın 
kinci Kurtuluş Savaşı mız” pankartımızı 

taşıdık.
Kıbrıs ehitleri Caddesi’ne girmek 

üzereyken onlarca çevik kuvvet ve sivil 
polisin barikatıyla karşılaştık. Ülkemizin 
Yeni Sevr’e doğru, parçalanmaya, 
Suriyeleşmeye doğru emperyalistler ve 
yerli işbirlikçileri eliyle sürüklendiği bu 
günlerde, bu yola hizmet eden soykırım 

yalanına karşı yaptığımız eylem 
polis zorbalığıyla engellenmek 
istendi. Eylemimizin yasal 
olmadığını, yürüyüş veya basın 
açıklaması yapamayacağımızı 
söylenerek polis aracından 
“dağılın” anonsu yapan polislere 
cevabımız “ m eryalistler, 
şbirlikçiler eldikleri ibi 
idecekler” oldu. 

Çevik Kuvvet ve sivil 
polislerin kalkanlı, joplu 

saldılarına karşı yoldaşlarımız 
kahramanca direndi. “Dağılın, 
hemen dağılın” türünden 
tehditlere papuç bırakmadık. 
Bazı yoldaşlarımız gözaltına 
alınmak istendi, vermedik. 
opla saldıran bir polisin elini 

tutarak, yoldaşımıza jopu 
vurmasını engelledik. Polisin bu 
saldırıları sırasında sloganlarımızı 
haykırmaya devam ettik. 

Yaşanan arbededen sonra HKP 
İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak bir 
açıklama yaparak “Atalarımızın soykırım 
ya tığı yalanına karşı çıktığımız için, 
doğruları halkımıza anlattığımız için 
kendi ülkemizde olis tara ından 
engelleniyoruz. Bizim tezlerimiz 
Türkler in, Kürtler in ve rmeniler in 
kardeşçe yaşamasını savunan tezlerdir. 
Biz, sürekli Halkları birbirine düşman 
edenlerin de ABD ve AB m eryalistleri 
olduğunu savunuyoruz. Halkların 
kardeşliğini savunmak da artık bu 
ülkede suç olarak görülüyor. Bu nedenle 
zmir Polisinin saldırgan tavrını 

kınıyorum” dedi. 
Açıklamanın ardından eylem sloganlar 

eşliğinde sonlandırıldı.
A n k a r a

1915 Ermeni Tehciri olayları sırasında 
yaşananları “Soykırım” olarak halka 
dayatanlara inat HKP Genel Merkezi’nden 
kortej eşliğinde yürüyüşe geçen HKP’liler 
“Soykırım alanı m eryalist Planı” 
“Kahrolsun ABD AB m eryalizmi”, 
“ aşasın Halkların Kardeşliği” 
sloganları atarak Ankara Halkına sesini 
duyurdu. Yüksel Caddesi’nde halkın büyük 
ilgi gösterdiği basın açıklaması düzenlendi.

ABD ve AB Emperyalistlerinin Ermeni 

Burjuvalarıyla birlikte hareket ettikleri ve 
1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Sevr 
Antlaşmasıyla kabul ettiremedikleri bu 
hain ve halkları birbirine düşüren planını 
bugün tekrar gündeme getirmek istedikleri 
vurgulanan açıklamada “ m eryalistlerin 
Soykırım alanı Halkları Birbirine 
Düşürme Planıdır! aşasın Türk Kürt

rmeni Halklarının Kardeşliği!” denildi.
Parti Genel merkezince hazırlanan 

basın açıklamasını HKP Ankara İl Başkanı 
Av. Sait Kıran okudu.

Aynı saatlerde kendilerine “ rmeni 
Soykırımı Anma Plat ormu” adı veren 
ABD-AB Emperyalizminin gönüllü 
sözcülüğünü üstlenen Sevrci Soytarı 
Sahte Sol takım da yapacakları basın 
açıklamasını HKP’yle karşılaşmamak adına 
yapmayarak, kendilerinin de inanmadıkları 
emperyalist yalana oto sansür uygulayıp 
geciktirdiler. 

Daha sonra Yüksel Caddesi’ndeki 
İnsan Hakları Anıtı önünde toplanarak 
ABD’li efendilerine şirin görünmek için 
halkları birbirine düşürme planına her yıl 
olduğu gibi bu yıl da alet oldular.

HK , Ermeni Soykırımı Yalanına karşı
halkların erçek kardeşliğini sa unmak için alanlardaydı!
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ka atmak yoluna gitmişlerdir.
“Anayasa ahkemesi üzerinden ya-

ılmak istenen şey, darbenin bir başka 
biçimiydi.

“Ne var ki şartlar değiştiği için o ta-
rihte bir oy arkıyla AK Parti Hüküme-
tinin boynuna geçirilmek istenen ilmek 
amacına ulaşamamıştır.

“Hiç kimse adına ister rgenekon 
densin ister bir başka şey densin, bize 
AK Parti hükümetine yönelik darbe gi-
rişimlerinin olmadığını söylemesin.

“Bu gerçekliğin ink rı olur.” ( S t a r )
Ancak, bu kadarla da kalmıyor
“ adem yeniden yargılamanın önü-

nü açarak adaletin tecellisi sağlanmak 
isteniyor, bence bu mesele to yek n ele 
alınmalıdır.

T nün mağdur ettiği herkes her 
kesim için yeniden yargılamanın önü açıl-
malıdır” diyerek komployu sürdürüyor. 

Din Bezirg nları,  bu darbe komplosunun 
h l  meyvesini yemek istiyorlar. Oysa oyun 
ortadadır. Yeniden yargılama gereksizdir. 
Gene hukukun ihlali anlamına gelir. Yargıla-
nanlar doğrudan beraat ettirilmeli, itibarları 
ve hakları da iade edilmelidir.

etiner adlı
in ezir nı şak

Malum Kişi’nin “Beynimin yarısı” ola-
rak tanımladığı, entelektüel geçinen gazeteci 
suretinde bir din bezirg nı Mehmet Metiner. 
Malum Kişi’nin İstanbul İl Başkanlığı döne-
mine kadar gidiyor yakınlıkları. Malum Ki-
şi’nin, efah Partisi İl Başkanlığı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 
“Başdanışman” konumunda Metiner. Ayrıca 

azilet Partisi Başkanlığı döneminde ecai 
Kutan’ın da danışmanlığını yapar.

Adıyaman Kahta doğumlu, Kürt köken-
li. Köklerinin Ağrı’da olduğunu belirtiyor 
kendisi. 1985-1990 yılları arasında irişim, 
1993-1995 yıllarında eni emin, 199 ’da 
Sözleşme adlı İslamcı- eriatçı dergilerin edi-
törlüğünü yapıyor. Belediye Başkanlığı döne-
minde Malum Kişi’den ili saldırı görünce, 
Amerikancı Kürt Hareketi’nin o dönemdeki 
partisi HADEP’e kapılanıyor. HADEP’te 
2000-2001 yıllarında Genel Başkan Yardım-
cılığı yapıyor. 

Orada da aradığını bulamayınca ayrılıyor. 
Ayrılış gerekçesini “ emyeşil eriat Bem-
beyaz Demokrasi” adlı kitabında şöyle ak-

tarıyor
“Kürtçü olamazdım, çünkü bizim o 

dönemdeki kürtçülerimiz kürtlükten önce 
komünistliği ve ateistliği önemsiyorlar-
dı. arksist eninist temelde bağımsız 
bir Kürdistan amaçlanıyordu  Ancak 
bu yaklaşımın arkasından gelen Kürt 
mühendisliği ro esi , yani beyaz Kürt 
bizden olan iyi Kürt , siyah Kürt bizden 
olmayan kötü Kürt  ayrımının yaslandığı 
ideolo ik sol zemin, siyasal Kürtçülüğün 
asıl tra edisini oluşturmaktadır.”

S a m i m i  m i ?
Bizce değil! Tam Amerikancı Kürt Ha-

reketi’nin adamı aslında. itekim, neredeyse 
bire bir aynı yollardan gelen bir başka Kürt 
Din Bezirganı Altan Tan, bugün HDP safla-
rında  O dönemde havaya girip Malum Kişi 
hakkında da ileri geri laflar ediyor. Bunlar 
2010 sonrasında ortaya çıktı. Malum Kişi’nin 
Kürt Sorunu’nu çözebilecek çapta olmadığı-
nı, bu konuda Erbakan’ın bile gerisinde kal-
dığını belirtiyor, bir söyleşide. 

Metiner yeniden Malum Kişi’nin çev-
resinde dolanıyor. Yeniden Malum Kişi’ye 
yamanıyor. Çünkü iktidar orada! Ve o gün 
bugündür, din bezirg nlarının en etkili med-
ya yüzlerinden birisi durumunda. “Emekle-
rinin” !  karşılığını da alıyor tabi  nce 
2011’de Adıyaman Miletvekili oluyor, sonra 
2015’de İstanbul Milletvekili  Havuz Med-
yasının en önemli, ağzı laf yapan elemanla-
rından, 201 ’ten beri Star Gazetesi’nde köşe 
yazarı. 

Malum kişiyle uzlaşmasında C A bile 
devreye girmiş olabilir. Çünkü tam C A’nın 
istediği bir çizgiye giriyor ve bu çizgide yo-
luna devam ediyor. Vaktiyle şeriatçıdır. Sonra 
Amerikan İslamı’na, lımlı İslam’a doğru dü-
men kırar. 

“Hayatımın hiçbir döneminde silahlı 
mücadeleyi savunan bir slamcı olmadım. 
Ama laik devleti dinsiz, demokrasiyi de 
kü ür ve şirk re imi olarak tanımlayan bir 
slamcılık anlayışına sahi  oldum. K h-

ta da slamcılık ya tığımız ilk gençlik yıl-
larımda Nemrut dağındaki o sanat harika-
sı olan heykelleri “ ut” diye telakki edi  
yıkmayı düşünecek kadar da Talibancı bir 
anlayışa sahi tim. Ama sonradan kanaat-
lerimi değiştirdim.  dönemde savundu-
ğum slamcılık anlayışının yanlış olduğu-
nu görü  aradigmamı değiştirdim. Ama 
birileri görüş değiştirmek ile din değiştir-
meyi aynı sayıyorsa, onların aklından kuş-
ku duyarım. Dahası, onları akıl ukarası 

olarak görürüm. 
“Bir tek taşlar yerinde sabit kalır. Hiç 

değişmediğini söylemekten onur duyan-
ların onurlarıyla başbaşa bırakıyorum. 

nları suçlamaktan yana değilim. ünkü 
herkesin değişmesi gerektiğine inanmı-
yorum. Ama ben değiştim. ihniyetimi 
değiştirdim. slam ı bir devlet ideolo isi, 
Kur an ı bir anayasa kitabı veya olitika 
rehberi olarak gören siyasal anlayışımı 
değiştirdim. slam a ilişkin bakış açım de-
ğişti. Bugün slam ı arklı algılıyorum. Bu 
da bir üslüman olarak benim en doğal 
hakkım. Benim gibi slamcı anlayışı olma-
yanlara da demokratlığımın gereği olarak 
saygı duyuyorum. ünkü slam ın veya s-
lamcılığın bir tek yorumu yok. lamaz da. 

orumlar çoğulcu olmak durumundadır. 
Ben Talibancı, Hizbullahçı, l Kaideci bir 
slamcı anlayışı, hele de “terörü” ve “kar-

deş katlini” “cihad” diye varsayan slam-
cı anlayışları yanlış buluyorum.” http

.kahtanet.com

Kaba rtaçağcı İslamdan 
a ne A İslamına

B u yazdıklarında samimi olsa, “saf Müs-
lüman” der geçersin. İyi, hoş da, herkesin 
gözü önünde milyarlarca dolar kamu zengin-
liğinin deve edilmesi ne  Gerçek Müslüman 
ise, bugün 17-25 Aralığı neden örtbas etmeye 
çalışıyor

O halde, amaç gerçek Müslümanlık 
değildir. Hedef yontulmuş Amerikan İs-
lamı’dır. Yukarıdaki açıklamalardan açıkça 
görülüyor. Tam Amerikan Emperyalizminin 
istediği gibi  dülünü de alıyor tabi  

aten Erbakan’ın dinci hareketi de C A 
tarafından lımlı İslam’a doğru evrimleşti-
rilmişti. Ama kökleri, özleri aynıydı. Her iki 
parti de Ortaçağcıydı. Sınıfsal temelleri bin-
lerce yıldır bu topraklara kök salmış Antika 
Tefeci-Bezirg nlıktı. Sadece çıkıntıları biraz 
törpülenmişti. Daha kontrol edilebilir bir din-
ci hareket haline getirilmişti. Böylece emper-
yalizme uşaklıkları da katmerlenmişti. ite-
kim Metiner de AKP’nin azilet Partisi’nden 
farklı olmadığını açıkça belirtiyordu, uşen 
Çakır ile 2003’te yaptığı söyleşide

“  ubat deneyimi yaşanmamış ol-
saydı Ak Parti nin ete kemiğe bürünmüş 
bir siyasal varlık olarak ortaya çıkması 
gecikebilirdi.  ubat süreci en başta din 
eksenli siyaset anlayışını içselleştiren illi 

örüş anlayışıyla iktidara gelinmesi ha-
linde bile iktidarda kalınamayacağını çok 
acı ve açık bir biçimde herkese göstermiş 
oldu. Ak Parti yi kuran eki , P de te e 
noktada yöneticilik ya an insanlardı. Bir 
tek Tayyi  rdoğan siyaset yasaklı bir lider 
olarak ha isteydi. P nin siyasal ideolo isi, 

Ak Parti nin bugünkü siyasal ideolo inden 
özü itibariyle hiçbir ayrılık arzetmemekte-
dir. ani Ak Parti nin asıl nüvesi P dir.  
zaman arti içerisinde başgösteren çeliş-
ki ve kavga iki temel eksene oturuyordu: 

rbakan ın demokratik olmayan yönetme 
anlayışı ve içerde başka dışarda başka ko-
nuşma, yani bir anlamda takiyye siyaseti. 

zellikle demokratik bir laiklik anlayışının 
gerekliliği herkes tara ından savunulmak-
taydı. Avru a Birliği nden yana bu söylem, 
“herkes için özgürlük” ve “daha azla öz-
gürlük” anlayışıyla anlamlı bir iç ve dış 
siyaset anlayışı olarak öne çıkartılıyordu. 
Ak Parti ye vücut verenlerin klasik illi 

örüş çizgisinden ko maları, dinsel inanış 
ve yaşam tarzlarından bir ko uş anlamına 
gelmiyordu. Burada bir ink rdan çok bir 
evrilme, bir değişme sürecinden sözetmek 
daha doğru bir okumadır.”  Vatan 
Gazetesi, 9 Ekim 2003

Bu söylenenler aslında AKP’nin C A pa-
tentli bir lımlı İslam projesi olduğunun iti-
rafıdır. İslamcı siyasetin “Demokrasi” kılıfı 
içinde sürdürülmesi, başka deyişle. 

Metiner bu alanda en başarılı dinci kalem-
şor.  Halkımızın başının din ile bağlanmasın-
da, sözde aydınlarınsa “demokrasi” martaval-
larıyla kandırılmasında çok etkili bir kalemşor 
üstelik. 

emokrat İslamcı !
Metiner, uyanık bir Din Bezirg nı. Ger-

çekleri gizlemekte üstüne yok  Sözlerine, 
yazdıklarına bakılırsa değme demokrata taş 
çıkartır. Demokrasiyi ağzından düşürmez. 

rneğin Star’daki 21 isan 201  tarihli yazı-
sına bakalım. “Kim Korkar Diyalogdan ve 
şbirliğinden” başlıklı ve toplam 59  kelime-

lik bu yazısında, din bezirg nı tam 10 kez de-
mokrasi veya demokrat kelimesini geçiriyor. 

aten kendisini şöyle tanımlıyor
“Tabii ki slamcıyım. Bundan da onur 

duyuyorum. Ama sadece slamcı değilim. 
Sadece slamcılık beni tanımlamaz. Ben 
aynı zamanda demokrat biriyim. Demok-
rasiden yoksun bir slamcılık anlayışını, 
yani slami bir devlet ideolo isi olarak ta-
nımlayan totaliter ve otoriter bir slamcılık 
anlayışını elinin tersiyle iten bir demokrat 
slamcıyım.” ( http .kahtanet.com )

Tabi , AKP’yi ve AKP’li din bezirg nla-
rını da aklamak gerek ki hainlikte bütünlüğü 
sağlasın. öyle der

“Ak Parti slamcı bir arti değildir. 
eriatçı ve dinci bir arti değildir. Din ile 

siyasetin birbirinden iki ayrı alan olduğu-
na inanan, din üzerinden siyaset ya maya 
karşı olan bir artidir. Ama bu, rdoğan ve 
arkadaşlarının dindar olmadıkları anlamı-
na hiç gelmez. Türkiye de elbette, sayıları 

az veya çok din devleti isteyenler olabilir, 
ama bu isteğin öyle korkulacak boyutlarda 
olmadığını aklı başında herkes biliyor. Ak 
Parti dindar yurttaşların demokratik sis-
teme entegrasyonunu sağlayan çok önemli 
bir onksiyon üstlendiği gibi, sözü edilen 
“irtica tehdidi”nin demokrasi içerisinde 
ortadan kaldırılmasını da sağlayan önemli 
bir rol üstlenmektedir.”

Amaç İslamcılığı, şeriatçılığı “demokrasi” 
kılıfıyla saklamak. Ama bu zatın işte hemen 
önümüzdeki Ergenekon sürecinde geçmişte 
ve bugün sergilediği tavrı biliyoruz. Sadece 
bu kadar da değil. Deniz eneri davasında, 
T ’larla silah taşınması davalarında, basına 
yapılan baskılarda vb. olaylarda da tavrını bi-
liyoruz. 

Denecek ki, örneğin İD ile de mi farkı 
yok AKP çizgisinin veya ülkemizdeki din be-
zirg nlarının

Evet, özünde yok. Biz devrimciler olay-
lara sınıfsal bakarız. Dincilik, binlerce yıldan 
beri bu topraklarda varlığını koruyan bir so-
syal sınıfın, Tefeci-Bezirg n Sınıfın ideoloji-
sidir. Ve bizim coğrafyamızda, Avrupa’da old-
uğu gibi burjuva devrimleri yapılamadığın-
dan, bu kapitalizm öncesi sosyal sınıf dipdiri 
kalmıştır. Bu sınıfın ideolojisi olan dincilik, 
ümmet bayrağı altında Ortaçağcı şeriat düze-
nini kurmak ister. itekim AKP’nin 1  yıllık 
iktidarında din bezirg nlarının günbegün bu 
özlemle davrandığını görüyoruz. Ülkemizde 
Cumhuriyet ile birlikte yukarıdan da olsa laik-
lik yönünde ne yapılmışsa kökünü kazıyorlar. 
Hata Cumhuriyet’in bile kökünü kazımak 
amaçları. 

Ancak, bu din bezirg nları sını sal iç-
güdüleriyle davranıyorlar ve şu gerçeği gö-
remiyorlar. To lumlar zaman zaman geri 
gidiyor gibi olsa da, kaçınılmaz olarak to -
lum bu geriye gidişe dur der. 

ok bilinen deyişle, tarihin tekerleği 
tersine çevrilemez. 

Tabi , etiner gibi din bezirg nı uşak-
lar ise ya tıkları hainliklerin hesabını er 
geç verirler. Bu kesin!..q

ıl:   Sayı:    ayıs 

Baştarafı sayfa 1 ’da

um ş   m
emokrat İslamcı  ehmet etiner

ecep Tayyip Erdoğan’ın kaçAK Sa-
ray’a taşınmasından sonra çok popü-
ler hale getirdiği “ uhtarlar To -

lantısı” baştan aşağı bir algı, beyin yıkama 
propagandasından başka bir anlam taşımıyor. 
Başbakanlığı döneminde meydan meydan 
dolaşıp AKP’ye oy toplayan zat, şimdi de 
aynı görevini muhtarlar üzerinden gerçekleş-
tiriyor. Muhtarlardan açıkça muhbirlik yap-
malarını da isteyen TE “Bu süreçte muh-
tarlara da çok iş düşüyor. Benim muhta-
rım hangi evde kim var  elecek gayet 
uygun ve sakin bir şekilde kaymakamına, 
emniyet müdürüne bildirecek” diyor. En 
son 12 Eylül faşist darbe döneminde rastladı-
ğımız bu tür uygulamalar artık Tayyip’in ik-
tidarını başkanlığa taşımakta her yolu mubah 
gördüğünün açık resmidir.

Her ay gerçekleşen toplantılar için giye-
cek bir takım elbise ayarlama derdine düşüp, 

asli görevlerini unutarak koşa koşa saraya çı-
kan muhtarlara sormak lazım

Siz AKP’nin kadrolu muhtarları mısınız 
yoksa halkın seçtiği ve halka karşı sorumlu 
kişiler misiniz

Bir eziklik ve çaresizlik mantığıyla yoğ-
rulmuş kişilik görüntüsü çizen bu muhtarlar 
devletin en üst makamındaki kişinin ayağına 
her ay gidip onu alkışlayarak yaptığı zulme 

alet olduklarının farkında değiller mi  Bu na-
sıl bir zavallılıktır

Ülkeyi yangın yerine çeviren ve başkan-
lık hayali kuran kaçAK sarayda ikamet eden 
Cumhurbaşkanı’na biat edip, “saray”larda 
ağırlanan muhtarlara, mutluluklarının gelip 
geçici olduğunu, TE gittikten sonra halka 
nasıl hesap vereceklerini de hatırlatmak üze-
re, halkın gerçek muhtarlarının nasıl davran-
dıklarını tarihten örnekleyelim.

5 Köy Muhtarı, 25 Aralık 19 8’de bir 
araya gelip bir bildiri yayınlarlar. Söz konusu 
bildiri ğretmen Hasan Basri Aydın’la ilgili 
olmasına rağmen, şu günlerde içinde yaşadı-
ğımız sorunlara ışık tutarak değerini yitirme-
miştir.

Bildiriye konu olan H. Basri Aydın, İme-
ce Dergisi’nin 1 isan 19 9 tarihli 9 . Sayı-
sında, 19 7 yılında Van’dan Erzincan’ın Ça-
yırlı Ortaokulu’na sürgün edilme gerekçesini 

şöyle açıklar
“ ayırlı da ticari hayat beş on kişinin 

elindeydi, yüzde  k rla tüm köylünün 
sömürüldüğünü gördüm.  köyün halkını 
birleştirerek “İstihsal ve İstihlak Koopera-
tifi” çabasına girişiyorum. şin gerçekleş-
mekte olduğunu gören sömürücü takımı 
yaygarayı ko arıyor. Bir sürü i tira ile 
karşımıza çıkıyor.”

ğretmen sonunda gerekçesiz bir kararla 
bakanlıkta kızağa çekilir. Bunun üzerine 5 
köy muhtarı bir araya gelerek aşağıdaki Tari-
hi bildiriye imza atar

“Biz muhtarlar el eleyiz ve soruyoruz. 
Çünkü sormanın zamanı geldi. Evet soruyo-
ruz

“Çayırlı Ortaokulu ğretmeni Hasan 
Basri Aydın’ı niye Bakanlık emrine aldınız

“ imdiye dek ulu Atatürk’ün  “Köylü 
milletin efendisidir” sözünü seçim malzeme-
si olarak kullanmanıza engel olduğu için mi 
açığa aldınız

“Köylünün dini duygularını istismar ede-
rek, alın terini sömürerek apartman üzerine 
apartman kurmanıza engel olduğu için mi 
açığa aldınız

“Aylarca et, meyve yüzü görmeyen, ço-
cukluk çağını yaşamadan dağda bayırda ço-
ban olan, köle ve kula kul olan yavrularımızı 
her şeyden yoksun bırakarak verdiğimiz ver-
gilerle Beyazıt Meydanı’nı yedi kez yıkarak 
yeniden yapmanıza karşı çıktığı için mi, Bo-
ğaz Köprüsü’nün temeline dinamit koyduğu 
için mi açığa aldınız

“Komprador çocuklarının birer diploma 
deposu olan özel okullar yerden mantar gibi 
biterken, köy çocuğunun okuyabildikleri ve 
birer kültür yuvası olan Köy Enstitülerinin 
açılmasını istediği için mi açığa aldınız

“  Amerikan füze rampalarıyla yur-
dumuzun bir savaş alanı haline getirilmesine 
karşı çıktığı için mi açığa aldınız

“Amerikalıların artığı olan süt tozları ile 
yavrularımızı mide yolu ile Amerikalılara 
bağlama sevdasına düşenleri bizlere tanıttığı 
için mi açığa aldınız

“Yurdumuzun zenginlik kaynaklarını sö-
mürüp götüren Amerika’nın çıkarı için Ko-
re’ye asker gönderilmesine, . ilo’nun ge-
lişine casusluk yapan “Barış Gönüllülerine” 
karşı çıktığı için mi açığa aldınız

“Yabancılardan alınan yardımlarla tümü-
müzü gırtlağımıza kadar borca soktuğunuz 
halde h l  köylerimizi yolsuz, susuz, okul-
suz, doktorsuz bırakarak ahırvari evlerde çile 
doldurmamıza seyirci kalmadığı için mi açı-
ğa aldınız

“Tüm kalkınma edebiyatına rağmen köy-

lüye jandarma ve tahsildardan başka bir şey 
göstermeyenler,

“Dini siyasete alet ederek OY’umuzu al-
maya çalışanlar,

“Daima dinin bekçiliğini biz fakir fukara-
ya yaptırmaya çalışanlar,

“Kendileri bu dünyanın her türlü nimet-
lerinden faydalandıkları halde, bizleri daima 
veresiye avutarak öbür dünya nimetleriyle 
avutanlara karşı savaş açtığı için mi açığa al-
dınız

“Asırlarca işgal ettiğiniz yumuşak kol-
tukları bize de nasip etmeye çalıştığı için mi 
açığa aldınız

“Bunca yurt sorunları dururken, mecliste 
her gün çıkarılan kavgalardan çocuklarımızın 
ibret almalarını salık verdiği için mi açığa al-
dınız

“Çocuklarımızı ezbercilikten kurtararak 
araştırıcı, bulucu ve bilinçli kılmaya çalıştığı 
için mi açığa aldınız

“Gözlerimiz açılmasın, kula kul olmaktan 
kurtulmayalım diye mi açığa aldınız

“Bizleri her dört yılda bir sayın ve efendi 
yapanlar,

“Bunca yurt sorunu varken bunlarla uğ-
raşmayıp milletvekillerini linç etmeye kalkı-
şanlar,

“ ğretmenleri oradan oraya sürmeye, ba-
kanlık emrine almaya çalışanlar,

“Yurt sorunlarını çözmekle görevli BEY-
ADELE  ve Dİ AYETLİ Kİ İLE ,

“Sizlere sesleniyoruz
“ edir bu öğretmen kıyımı
“ için bizden yana olan, çocuklarımızı 

çağdaş insanlar olarak yetiştirmeye çalışan 
öğretmenlerimize kıyıyorsunuz

“ için körpe beyinlere çağdışı hurafeleri 
doldurmaya çalışan öğretmenlere dokunmu-
yorsunuz

“Evet soruyoruz
“Geldiği günden beri çocuklarımızı araş-

tırıcı, bulucu, yurduna ve ulusuna faydalı, 
bilinçli, sahtek rlığa karşı, riyak rlıktan arın-
dırılmış bireyler olarak yetiştirmeye çalışan,

“Tüm dertlerimizle ilgilenen, ülkücü 
ve Atatürkçü davranışlarıyla kısa zamanda 
çevrede isim yaparak tüm halkımızın sevgi 
ve sempatisini kazanan Çayırlı Ortaokulu 
Edebiyat ğretmeni Hasan Basri Aydın’ı kış 
ortasında Bakanlık emrine alarak çoluk çocu-
ğun ekmeğiyle niçin oynadınız

“Yoksa hükümet olarak Hasan ğretme-
nin derdimizle ilgilenmesini arzu etmediğiniz 
için mi açığa aldınız

“ edir bu işin gerekçesi  Açıklayın bizler 
de görelim.

“Son olarak şunu arz etmek isteriz ki
“ imdiye kadar öğretmen kıyımı hakkın-

da bilinçsizdik. akat şimdi anlıyoruz ki hep 
bizden yana olan, dertlerimize seyirci kala-
mayan Atatürkçü öğretmenler kıyıma uğra-
maktadır.

“Bunun içindir ki, bizler bundan sonra 
bizden yana olan öğretmenlerin yanında ve 
kıyımın karşısında olacağız.

“Hasan Basri Aydın’ı yalnız bırakmaya-
cağız.  Hükümet onu teptiyse biz Çayırlı Hal-
kı elinden tutacağız.

“Dert ve davalarımızın vekili olarak se-
çecek, MAA  Bİ  VE ECE İ . Evet, 
esirgediğiniz ve bizim dertlerimizle ilgilendi-
ği için kestiğiniz maaşı biz vereceğiz.

“El eleyiz, el eleyiz

ÇAY L  HALK  AD A
5 K Y M HTA

İmzalar ”

Köy halkı adına yapılan Muhtarlar daya-
nışması karşısında Hasan öğretmen duygula-
rını şöyle ifade eder

“Bakanlık emrine alındım. Alındım 
ama tüm meslek hayatımın en tatlı anını 
yaşama olanağı buluyorum. Hiçbir gün 
kurtulamadığım  lira kadar borcu-
mun ayırlı Halkı tara ında ödendiğini, 
altı aylık maaşımın karşılığı olan aranın 
da aileme teslim edildiğini öğreniyorum. 

e Danıştay da açtığım davaya  köy 
muhtarının da katıldığını, Danıştay a gön-
derdikleri dilekçe ile birlikte bir de bildiri 
yayınlayarak olayı rotesto ettiklerini gö-
rüyorum.

“Bu mutluluk havası içinde Ankara ve 
stanbul a bir tur atma gezisine çıkıyor ve 

illi ğitim Bakanlığı na da hiç uğrama 
gereğini duymuyorum. Sayın Bakan beni 
ararsa stanbul dayım. Hürmetlerimi su-
narım.”

İşte gerçek muhtarlığın nasıl olması ge-
rektiğini gösteren, sarayın değil halkın sesi 
olan onurlu, başı dik, zulme karşı sessiz kal-
mayan devrimci muhtarlara selam olsun.

Ankara’dan Kurtuluş artili
ir Eğitim Emekçisi

Kaçak Sarayın değil Halkın uhtarları
E nin muhtarları alkı satar, şler. ma alkın muhtarları alkı korur, kollar, gözetir. 

http://www.kahtanet.com/


15ıl:   Sayı:     ayıs 

Bu amaçlarını daha rahat gerçekleştir-
mek isteyen DP’nin “Tahkikat Komisyo-
nu” Kanununu yürürlüğe geçirmek iste-

mesi bardağı taşıran son damlaydı.
Tahkikat Komisyonu Kanunu ile Men-

deres ve kuyrukçuları tarafından kendileri-
ne muhalif olan kişilerin yürüyüş ve göste-
ri haklarını kontrol altına almak ve muhalif 
basının sesini kısmak amaçlanmıştı.

öntürk gelenekli devrimci gençlik, bu 
son kanunun kabul edilmesi üzerine birçok 
yerde protestolar düzenledi. Bu protesto-
ların Beyazıt Meydanı ayağında, İstanbul 
Üniversitesi öğrencisi Turan meksiz de 
laikliği, özgürlüğü ve tam bağımsızlığı 
savunduğu için en önlerdeydi. Bu protes-
tolar sırasında Amerikancı Demokrat Par-
ti’nin kolluk güçlerinin silahından çıkan 
kurşunla katledildi, Turan Emeksiz.

Turan Emeksiz’ler gibi bu durumdan 
rahatsız olanlar da vardı. Onlar, ordu içe-
risinde devrimci geleneklere bağlı genç su-
baylardı. Ülkenin Ortaçağ bataklığına sü-
rüklenmesine karşı, toplumu ileriye doğru 
sürükleme amacı güden 27 Mayıs Politik 
Devrimi gerçekleştirilerek Demokrat Parti 
iktidarı alaşağı edildi.

27 Mayıs Politik Devrimi’nin getir-
miş olduğu özgürlük ortamıyla birlikte 

Türkiye’de birçok caddenin, sokağın ismi 
Turan Emeksiz olmuş, Devrim ehidimiz 
için, katledildiği noktada yine 27 Mayıs’ın 
3’üncü yıldönümünde bir anıt açılışı yapıl-
mıştır. Yani Turan Emeksiz 27 Mayıs Poli-

tik Devrimi’yle özdeşleşmiş bir 
Devrim ehidi haline gelmiştir.

e var ki AB-D Emperya-
listleri kendi kukla hükümetle-
rini yetiştirmede ve yerleştir-
mede çok zaman kaybetmemiş-
tir. Demokrat Parti’den AKP’ye 
tüm kukla hükümetlerin iplerini 
kendi elinde tutmuştur.

Emperyalizme kuklalık-
ta boynuz kulağı geçercesine  
efendilerine DP’den daha bağlı 
olan AKP, her geçen gün ülke-
mizi BOP planı doğrultusunda 
Yeni Sevr ve Ortaçağ karanlığı-
na götürüyor.

İktidara geldiği günden iti-
baren 1. Antiemperyalist Kurtu-
luş Savaşı’mızın tüm kazanım-
larına, Cumhuriyete ve L ikliğe 
savaş açmış olan ve eriat dü-
zenini ülkemizde kurmak iste-
yen AKP’giller bu emellerini 
gizlemeye gerek duymuyorlar.

Turan Emeksiz’in okuduğu 
İstanbul Üniversitesinde toplumu eriat 
düzenine hazırlama toplantılarından birisi 
olan  “ eni Türkiye ve eni Anayasa” 
konulu toplantıda, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman  “ aiklik bir kere yeni Anaya-
sada olmamalıdır. Dindar Anayasa me-
selesinden Anayasamızın kaçınmaması 
lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım”, 
diyerek, niyetlerinin eriat olduğunu açık-
ça gösterdi.

unu adımız gibi biliyoruz ki, AKP’gil-
lerin sonu da Menderesgiller gibi olacaktır!

Ülkemizi bu bataklıktan çıkartmanın 
yolu örgütlü bir mücadele vermekten ve 
Turan Emeksizler gibi Emperyalizme ve 
Ortaçağcılığa karşı durmaktan geçer.

Tüm yurtsever gençliği Kurtuluş Partisi 
Gençliği saflarında mücadeleye çağırıyo-
ruz.

Turan meksiz lümsüzdür!
aşasın ençliğin Devrimci 

ücadelesi!

Kurtuluş artisi ençliği

Turan Emeksiz’ler ar oldukça 
emperyalizme eçit yok!

Baştarafı sayfa 1 ’da

ADD, Birleşik Kamu-İş, ÇYDD ve eyle-
me destek veren kitle örgütlerinin yönetici-
lerinin yaptığı konuşmalarda antiemperyalist 
vurgulardaki artış, saldırılara karşı göğüs ge-
recek kitledeki bilincindeki netleşmelerin bir 
göstergesi oldu.

Çocuk katılımcıların okuduğu coşkulu 
şiirler ile son buldu. Etkinliğe katılanların sa-
yısındaki azlık 300 kişi civarında bir katılım 
gözlemlendi , Ankara patlamaları ile birlikte 
daha da belirginleşen kitlesel eylemlere şüphe 
ve korku ile yaklaşımın bir göstergesi oldu. 
Kitlelerde korku ve tedirginliğin yerine  tüm 
bu saldırılara karşı mücadele azmi aşılanma-
lıdır. Bu tavrın sergilenemiyor olması, AKP-
giller’e ve emperyalist cepheye hak ettikleri 
cevabın verilemesi sonucunu doğurmaktadır.

Biz HKP’liler o cevabı verebilmek için 
mücadeleye devam edeceğiz.

İstanbul
Bugün, antiemperya-

list Kurtuluş Savaşı’mı-
za, bağımsızlığımızın 
simgesi TBMM’ye sahip 
çıkmak, ulusal kurtuluşu 
sosyal kurtuluşla taçlan-
dırmak ve çocuklarımı-
zı daha özgür yarınlara 
kavuşturmak için, 23 

isan’larda alanlarda 
olmalıyız diyerek Bakırköy zgürlük Mey-
danı’nda toplandık.

Yaşlı, genç, çocuk hep birlikte “  Nisan 
asaklanamaz!” diyerek eylememizi yaptık. 

Basın açıklamamızı zgür Gülsoy yoldaşı-
mız okudu.

ursa

Bugün, 23 isan lusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı. Bugünler, AKP’giller’in hal-
kın tüm ulusal değerlerine saldırdığı, ABD 
Emperyalistlerinden aldıkları buyruklarla ül-
keyi Yeni Sevr bataklığına hızla götürdüğü 
günler. Aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak 
kutlanılan bugünde, AKP’gillerin gericiliği 
içerisinde çocuklar zor günler geçiriyor. Bil-
diğimiz gibi geçenlerde Karaman’da yaşanan, 

çocuk tecavüzüyle gündeme gelen Ensar Vak-
fı’nın sapıklığı, iktidarın tüm kademeleri tara-
fından savunulmakta, Ensar Vakfı’nın ayakta 
durması çabalanmakta

Böylesine kötü günler geçirirken, AKP-
giller, Emperyalizme karşı kazanmış oldu-
ğumuz tüm zaferlerin kutlanılmasını yasak-
lamaya çalışmaktadırlar, bunun en büyük ne-
deni bu zaferlerin anti-emperyalist ruhundan 
korkmalarıdır... Bu korkuyla yasakladıklar, 
bu sene 23 isan’ı. 

Bizlerde 23 isan’ı yasaklayamayacak-
larını ve anti-emperyalistlerin seslerini kısa-
mayacaklarını göstermek için flamalarımızla, 
pankartlarımızla alanlardaydık. 

Bursa,  Kent Meydanı’nda yaptığımız 
basın açıklamasının metnini HKP Bursa İl 
Başkanı Av. Halil Ağırgöl okudu. 

Basın açıklamasının sona ermesinden 
sonra, “Kahrolsun m eryalizm, aşa-
sın  Nisan”, “ eni Sevr e Karşı aşa-
sın kinci Kurtuluş Savaşımız” sloganla-
rımızı haykırarak eylemimizi sonlandırdık.                                                       

                             

 isan yasaklanamaz! 
Antiemperyalistlerin sesi kıstırılamaz!

Baştarafı sayfa 1 ’da

oran Alp  Biz, herhalde benim ya-
şımdan daha uzun süredir, aynı uyarıları 
yapıyoruz. zellikle biliyoruz ki  Sov-
yetler’in yıkılmasından bu yana ABD 
Emperyalizmi ve aynı zamanda Avrupa 
Birliği Emperyalizmi, ülkemizde çok 
açık, hiç gizlemeyerek, yani bunu açıkça 
söylüyorlar da zaten, belli planlar uygula-
maya çalışıyorlar, bu planların ismini de 
söylüyorlar, işte Büyük rtadoğu Pro e-
si ve enişletilmiş rtadoğu ve Kuzey 
A rika Pro esi olarak.

Emperyalizm zaten 1950’den bu yana 
bizim ülkemizin iktidarını hep belirli-
yor, açıkçası. Muhalefeti de, yani Meclis 
muhalefetini de belirlediğini biliyoruz. 
Dolayısıyla ülkede emperyalizmin planı-
nı uygulaması için, hem planı uygulayıcı 
iktidar hazır hem de ona karşı çıkacak ki-
şilerin hepsi susturulmuş durum-
da, gerek 12 Mart ve 12 Eylül’le 
gerekse gerici uygulamalarla, ül-
kedeki bütün yapılanlarla.

Bu planın işlemesi için halkı-
mıza dayatılan iki cephe olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu iki cephenin 
de Amerikancı olduğunu düşünü-
yoruz. İşte birinci cepheye iktidar 
diyebiliriz, Meclis diyebiliriz ar-
tık buna her ne dersek. İkinci cep-
heyi ise Amerikancı Kürt Burjuva 
Hareketi olarak nitelendiriyoruz. 
Bu iki cephenin de, Türkiye’yi 
Suriyeleşmekten öteye götüreme-
yeceğini biliyoruz. Dolayısıyla 
bu iki Amerikancı cepheden biri-
ni seçmek, halkları kurtarmaktan 
ziyade kan gölünü daha da büyüt-
mek gibi bir sonuca varıyor. Son 
olarak da şunu söyleyelim, ölen her Türk 
ve her Kürt, iki halkın arasındaki bağları 
birer birer koparıyor. Ve geri dönülmez 
sonuçlara yol açıyor. Biz de bu süreci böy-
le değerlendiriyoruz. 

enol arık  Milletvekili dokunul-
mazlıklarının kaldırılması konusu hakkın-
da neler düşünüyorsunuz

oran Alp  Ben biraz daha gündemi 
fazla gereksiz meşgul ettiğini düşünüyo-
rum, yani şu anda bizim önümüzde daha 
ciddi sorunlar var bence konuşulması 
aynı zamanda çözülmesi gereken. Mil-
letvekili dokunulmazlıklarının kalkması 
ya da kalkmaması yerine bence tartışıl-
ması gereken daha farklı şeyler var diye 
düşünüyorum, açıkçası Baran Arkadaş’ın 
söylediklerine de biraz katılıyorum. Aynı 
zamanda bu baskı hepimizin üzerinde var 
zaten. Biliyorsunuz bizim de Genel Baş-
kan’ımıza, luslararası Ceza Mahkeme-
si’ne başvurduğu için, Cumhurbaşkanı-
na, Dışişleri Bakanına, MİT Müsteşarına 
hakaret ile ilgili ceza verildi, hapis cezası 
verildi. 

enol arık  Evet, siz parti olarak, 
Hukuk Büronuz özellikle çok seri çalışı-

yor, sürekli davalarla gündemdesiniz, onu 
da biliyoruz. İlk bölümümüz birazdan kısa 
bir ara vereceğiz. Son cümleni alalım Bo-
ran, ara vereceğiz, ikinci bölümde senin 
de altını çizdiğin gibi ülkenin diğer sorun-
larına yapılması gerekenlere değineceğiz. 
Evet, son cümleni alalım.

oran Alp  Yani ne diyelim, Hukuk 
Büromuza selam olsun diyelim buradan.

* * *
1 ayıs’ta elbette Taksim’deyiz!

enol arık  Evet, Boran Alp, HKP 
ve Kurtuluş Partisi Gençliği, yeni anayasa 
ve başkanlık rejimi tartışmalarına ilişkin 
ne diyor

oran Alp  Biliyorsunuz, bu yeni 
anayasa söylemleri sanırsam ilk 2007 

yılında ortaya atılmıştı. Biz de, AKP’gil-
ler’in yapacağı yeni bir anayasaya elbette 
karşıyız. Yani onların yapacağı anaya-
sa bize hiçbir şey sağlamaz, ancak yine 
2007’deki tartışmalara dönecek olursak 
biraz, bu demek değildir ki “12 Eylül 
Anayasasını savunuyoruz”. Asla. Biz al-
ternatif bir sistem, alternatif bir anayasa, 
alternatif bir program olması gerektiğini 
düşünüyoruz.

enol arık  Evet Boran, ülkede son 
Ensar Vakfı olayı ile ilgili gericiliğe kar-
şı bir tepki oluştu. Bu meseleyle ilgili sen 
ne demek istersin, gerçi sizin çok keskin 
bir sloganınız var, a şinizde var yıllardır, 
görüyorum da “ eriat rtaçağdır” di-
yorsunuz.

oran Alp  L ikliğe bakış açımıza 
döneli

m, biz Marksist-Leninist bir hareket 
olduğumuzu söylüyoruz, Marksizmin de 
düşünce ve davranış bilimi olduğunu söy-
lüyoruz. Marksizm bize diyor ki, olayları 
değerlendirirken sınıf gözlüğümüzü asla 
çıkarmayacağız. u anda l iklik meselesi-
ne bakarsak, sınıfsal olarak bakarsak da  
tavizsiz, amasız ve fakatsız savunulması 
gereken, asla yanlış hareket edilmemesi 
gereken bir konu l iklik ve şeriatçılık da 

cepheden savaşılması gerekilen bir şey. 
Biz bu konuya böyle bakıyoruz, yıllardır 
da zaten çok net sloganımız, tavrımız. 

enol arık  HKP Gençliği’nden 
Boran Alp, vaktimiz çok azaldı, çok hızlı 
alalım, 1 Mayıs’ta ne yapacaksınız

oran Alp  Biz 1 Mayıs’ta her za-
man olduğu gibi Taksim’deyiz. Yani Tak-
sim için mücadele edeceğiz daha doğrusu. 
Biz olaya biraz da şöyle bakıyoruz  diğer 
iki arkadaştan biraz daha sert cevap ver-
mek zorundayım buna, AKP, 1 Mayıs’ı 
nasıl değerlendiriyor ya da Taksim’i nasıl 
değerlendiriyor  Buna bakmalıyız ben-
ce. Bunu gerek Gezi İsyanı’nda gerekse 
2010’dan önceki 1 Mayıs’larda gördük. 
İşte AKP orayı adeta bir cephe, bir mevzi, 
bir savaş alanı olarak görüyor. Ve bura-

sı onlar için çok önemli. Onlar için asla 
emekçilere, devrimcilere kaybedilmemesi 
gereken bir yer. Dolayısıyla orası da bizim 
için asla ve asla taviz verilmemesi gere-
ken bir yer, ne olursa olsun Taksim de-
mek zorundayız, diyoruz biz. aten bu da 
mücadeleyi sadece 1 Mayıs’a sıkıştırma 
değil, bu toprakta işçi sınıfı mücadelesini 
hangi hareketlerin yürüttüğünü de görü-
yoruz yani, bu kadar.

enol arık  Evet teşekkür ediyoruz 
Boran, illa Taksim diyorsunuz, vazgeçme-
yiz diyorsunuz, anladığım bu.

oran Alp  Taksim Vatandır, diyo-
ruz.

enol arık  Evet HKP Gençliği’n-
den Boran, sen son olarak ne demek is-
tersin

oran Alp  ncelikle gençliği ve bü-
tün Türkiye Halklarını, şu andaki bu kanlı 
gölün çıkış noktasına çağırmak istiyorum. 
Bizim Programımızda da belirttiğimiz 
formül gibi  Antiem eryalist, Anti eo-
dal ve Antişovenist cephede kinci Kur-
tuluş Savaşı vermeye davet ediyorum, 
size de teşekkür ediyorum.q

ençliğimizi İkinci Kurtuluş
Sa aşı’na çağırıyoruz

Baştarafı sayfa 1 ’da

Toplu iş sözleşmesi sürecinde anket 
çalışması yapılarak üye işçilerin onayı ile 
toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı hazırlan-
mıştır. İşletmede yapılan seçimle belirle-
nen sendika işyeri temsilcileri toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine katılmışlardır. 
İşçilerin onayı ile de toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır. 

Sözleşme . . . .  a r a -
sı iki yıllık olarak imzalanmıştır. Ücret 
zamları vasıflı, vasıfsız ücret gruplarına 
birinci yıl için ortalama olarak   
oranında olmuştur. Ücret gruplarına or-
talama olarak  dan  a kadar 
birinci yıl ücretlere zam yapılmıştır. İk-
ramiye birinci yıl  günlük ücret tuta-
rında ikinci yıl ise  günlük ücret tutarı 
üzerinden ödenecektir.  

Ayrıca her yıl amazan ve Kurban 
bayramlarında , şer T  olmak 
üzere to lam ,  T , eğitim yardı-
mı olarak ilköğretime devam eden her 
bir çocuk için ,  T , liseye devam 
eden çocuk için ,  T  yüksekokul 
için ,  T , evlenme, doğum ve 
ölüm yardımı için , şar T  öden-
mesi sözleşmede yer almıştır. Sendika 
üyesi işçilere  yılı için geriye dö-

nük ortalama ,  T  ayrıca ödeme 
ya ılacaktır.  

100 işçinin çalıştığı Gebze’de Demt-
rans Taş. ve Tic. A ’de 7. dönem Toplu 
İş Sözleşmesi arabulucu raporu geldikten 
sonra yapılan görüşmelerden sonra imza-
landı. İmzalanan sözleşmeye göre ücret 
zamları, 1. yıl ücret gru larına ortala-
ma   oranında artış sağlanmıştır. 
Bu artışlar sonucu aylık ücretlere ,  
T den ,  T ’ye kadar zam ya-
pılmıştır. . yıl ise zam oranı T K in 
yıllık T  oranıdır. Demtrans Taş. ve 
Tic. A  işyerinde yapılan toplu iş sözleş-
mesinde ayrıca dini bayramlarda, yaka-
cak, evlenme, doğum, ölüm ve giyim yar-
dımlarında da ortalama   oranında 
zam yapılmıştır. 

Sendika olarak her türden baskıya 
ve haksızlığa karşı verdiğimiz müca-
dele ile örgütlediğimiz işyerleri ve im-
zaladığımız örnek sözleşmelerle; işçi 
sını ı mücadelesine yeni mevziler ka-
zandırmaya devam ediyoruz, edeceğiz. 

. .  

İSK akliyat-İş Sendikası
enel erkezi

akliyat-İş, iki işyerinde
TİS imzaladı

Baştarafı sayfa 1 ’da



D üz m e c e  E r ge n e k on  D a -
vası kararları Yargıtay ta-
rafından bozuldu. ama-

nında etogil ile el ele tezg hı ku-
ran ve uygulayan iktidardaki din 
bezirg nları şimdi suçu ET ’ye 

ethullahçı Terör rgütü  atarak 
kendilerini bu hainlikten sıyırma 
gayretindeler. 

Din Bezirg nı yazarların en 
önemlilerinden M e h m e t  M e t i n e r  
şöyle yazıyor  

“Darbecilerle hesa laşmak 
adına başlatılan hukuki yargı-
sal sürecin T  tara ından 
mecrasından sa tırılarak ka-
dük hale getirildiği de artık 
a açık bir gerçektir.

“Bu gerçekliğin çok sonra-
dan ayırdına varmış olmak, bir 
başka deyişle, o tarihlerde -
T cü savcıların ve olis şe e-
rinin sunduğu ta eler üzerin-
den bizim de sa  ile samanı bir-
birine karıştırarak kimi haksız 
ithamlarda bulunduğumuz da 
i t i r af  e d i l m e s i  ge r e k e n  b i r  ge r -
çekliktir. Kendi adıma bu öze-
leştiriyi veriyorum. T cü 

ekeriya z leri demokrasi
hukuk kahramanı  olarak ilan 
edi  T cü bir kum as  
üzerinden ordunun nasıl ele ge-
çirilmek istendiğini görmemiş 
olmamız, en enası da onlarca 
masum insan ha se tıkılırken 

onların ahına kulak vermeme-
miz elbette eleştiriyi ziyadesiyle 
hak ediyor.” Star Gazetesi, 23 

isan 201
Metiner, tam beklendiği gibi 

uyduruk bir “özeleştiri” yaparak 
ET ’yü suçluyor ama “Erge-

nekon’cuları” !  da aklamıyor. 
“Darbeci” suçlamasıyla hainliği-
ni sürdürüyor. 

“ argıtay ın gerekçeli ka-
rarı henüz açıklanmadığı için 
konuya dair etra ıca analiz 
ya mak için erken.

“Kendi adıma gerekçeli ka-
rarda ne yazılırsa yazılsın bir 
gerçekliğin üstünü hiç kimsenin 
örtemeyeceğine inanıyorum.

“  da şudur:
“AK Parti nin iktidara gel-

d i k t e n  s on r a t ar i h s e l  i k t i d ar  
bloğunu oluşturan asker sivil 
seçkinler tara ından hazmedi-
lemediği ve bu nedenle AK Par-
t i  h ü k ü m e t i n i n  d e vr i l m e s i  i ç i n  
ordu içinde bir takım darbeci-
lerin organizasyonlara giriştik-
leri bir realitedir.

“Derin vesayet odakları r-
doğan liderliğindeki AK Parti 
hükümetini önce devirmek iste-
miş, bunun mümkün olamaya-
cağını gördüklerinde de yüksek 
yargı mari etiyle AK Parti yi 

...
Bir ölü yatıyor 
      vurdular 
      kurşun yarası 
      kızıl karan l gibi açmış alnında 
      İstanbul’da, Beyazıt Meydanı’nda.

Bir ölü yatacak 
      toprağa şıp şıp damlayacak kanı 
      sil hlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip 
                                            zaptedene kadar 
                                                      büyük meydanı.

Nazım Hikmet an
Günümüzde siyasal ideolojilerinin devamcılığını AKP’giller iktidarının gerçek-

leştirdiği, Amerikancı Adnan Menderes’in başında bulunduğu Demokrat Parti iktida-
rında ülkemiz  Dışişleri Bakanının kim olması gerektiğini ABD’ye danışacak kadar 
emperyalizme bağımlı hale getirilmiş, ABD Emperyalizminin çıkarları için, Türkiye 
askerleri Kore’ye savaşa gönderilmişti. Bunlarla birlikte tüm hak ve özgürlükler birer 
birer kısıtlanmış, ülkemizde laikliğin izi silinerek Ortaçağ karanlığının düzeni olan 
şeriat getirilmek istenmişti.

A n k a r a
Kurtuluş Partisi Ankara İl rgütü, ADD’nin çağrısı ile düzenle-

nen 23 isan eyleminde, 1. Türkiye Büyük illet Meclisi önündeydi. 
Alanda Mustafa Kemal’in 8 Gençliği’nin de kullandığı ikonik Mus-
tafa Kemal portresinin ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözü-
nün bulunduğu fl mamızla yerimizi aldık. Saat 11’de başlayan ey-
lem boyunca yoldaşlarımız 23 isan bildirilerimizi dağıttı. AKP’gil-
ler’in, 23 isan lusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarda-
ki törenleri asgari seviyeye indirme ve hipodromda yapılan gösteri-
lerin kaldırılması dayatmasına karşı, gerçek tam bağımsızlık ruhunu 
yaşatmak için sloganlarımızı haykırdık.

um ş   m
emokrat İslamcı  

Meh m et Metin er

15 ’te

H KP olarak  50 milyon TC 
vatandaşının tüm kişisel bil-
gilerinin hackerlar tarafın-

dan çalınması ve internet ortamında 

paylaşılmasına ilişkin 
suç duyurusunda bu-
lunduk. Suç duyuru-

su dilekçemizi Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına gönderilmek üzere İzmir 
C. Savcılığına teslim ettik. Başvu-

ru öncesi bir açıklama yapan İzmir 
İl Başkanımız Tacettin Çolak, 9 
milyon 11 bin 709 vatandaşın te-
mel kimlik bilgilerinin omanya 
merkezli bir siteye yüklenmesi, o 
siteden de dünyanın dört bir yerine 
dağıtılmasının büyük bir skandal 
olarak tarihe geçtiğini söyledi.

İzmir’den
Kurtuluş artililer

Turan Emeksizler ar oldukça emperyalizme eçit yok!

Gazeteci enol Çarık, 1  isan Cu-
martesi günü Yön adyo’da sunduğu 
Parantez programına, siyasi partilerin 

gençlik örgütlerini konuk olarak çağırarak, 
gençliğin ülke sorunlarına nasıl baktığını sor-
du. Kurtuluş Partisi ençliği adına Boran 
Al  oldaş’ımız enol arık’ın sorularını 
cevapladı. adyo programında Yoldaş’ımızın 

sorulara verdiği cevapları aynen yayımlı-
yoruz.

enol arık: HKP Gençliği’nden Bo-
ran Alp. Hoş geldiniz stüdyomuza.

Boran Al  oldaş: Hoş bulduk.
enol arık: Sizi de kısaca tanıyalım.

Boran Al : Merhabalar, ben, Boran 
Alp. İstanbul Teknik Üniversitesinde Maki-
ne Mühendisliği okuyorum.

Liseden bu yana Kurtuluş Partisi Genç-
liği’nde örgütlü mücadele veriyorum. Tür-
kiye’nin sorunlarına gerekli ve doğru tepki-
leri vermeye çalışıyorum. 

Halkımıza dayatılan iki cephe 
de Amerikancı

enol arık: HKP’ye ve Kurtuluş Partisi 
Gençliği’ne göre, şu an Türkiye’nin en büyük 
sorunu nedir  Türkiye’de nasıl bir 
atmosfer yaşanıyor  

ençliğimizi İkinci Kurtuluş 
Sa aşı’na çağırıyoruz

14 ’te

Halkımızı şliyorlar

15 ’te

 isan yasaklanamaz! 
Antiemperyalistlerin sesi kıstırılamaz!

S endikamız,  Eskişehir’de 500 işçinin çalıştığı 
Sar  Havacılık o istik Turizm Sanayi ve 
Ticaret A de 1. Dönem ve 100 işçinin ça-

lıştığı Gebze’de Demtrans Taş. ve Tic. A ’de 7. 
dönem Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

 işçinin çalıştığı skişehir deki Sar  Ha-
vacılık o istik Turizm Sanayi ve Ticaret A ’de 
1. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. İki yılı 
aşkın bir süreden beri örgütlendiğimiz Sar  Ha-
vacılık o istik Turizm Sanayi ve Ticaret A ’de 
işveren çoğunluk tespitine itiraz etmişti. zun süren 
yetki davaları sonucu toplu iş sözleşmesi yetkimi-
zin kesinleşmesi üzerine iki aydan beri devam eden 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu Sar  Ha-
vacılık o istik Turizm Sanayi ve Ticaret A de 
birinci dönem to lu iş sözleşmesi imzalandı. 

Sar  Havacılık o istik Turizm Sanayi ve 
Ticaret A , T  Bisküvilerinin lo istik 
hizmetlerini ya maktadır.

S endikamız Nakliyat ş, üye-
si bulunduğu 93 milyon üyeli 
Dünya Sendikalar ederasyo-

nu ile ortaklaşa 27-28 Mayıs tarihle-
rinde İstanbul’da antiemperyalist mü-
cadele ile ilgili konferans düzenliyor.

Başını ABD Emperyalistlerinin 
çektiği ve AB diğer emperyalistlerin 
oluşturduğu dünya emperyalistler 
cephesi, dünya İşçi Sınıfına, halkları-
na karşı ekonomik-siyasi zulüm, sa-
vaş politikalarını acımasız bir şekilde 
dayatmaktadır.

Emperyalist saldırganlık sonucu 
rak, ibya, emen, Suriye, i-

l i s t i n  olmak üzere dünyanın farklı 
bölgelerinde milyonlarca insan kat-
ledilmiş, milyonlarcası mülteci duru-

muna düşürülmüştür. “ D e m o k r a s i  v e  
zgürlük” kavramları ile emperyalist 

haydutluk meşrulaştırılmaktadır. Em-
peryalist tekeller, inans-Kapitalistler 
tüm ülkelerde İşçi Sınıfının kazanıl-
mış sosyal haklarına saldırmaktadır.

zakdoğu’dan Latin Amerika’ya, 
Afrika’ya, Avrupa ve Ortadoğu, As-
ya’dan ülkelerin işçi sınıfını temsil 
eden işçi sınıfının mücadele örgütleri, 
sendikaların temsilcileri bu konferan-
sa katılacaklardır.

Konferans konuları
 İşçiler, emperyalist saldırganlı-

ğa, savaşlara, ablukalara karşı birleşi-
yor, direniyor.

 Emperyalistlerin stratejik planla-
rına karşı mücadele.

Ayrıca konferans öncesi 27 Mayıs 
tarihinde Tünel’den Galatasaray’a ka-
dar emperyalist saldırganlığa, haydut-
luğa karşı, konferans katılımcılarının 
ve üyelerimizin katılacağı kitlesel bir 
yürüyüş ve Galatasaray Meydanı’nda 
basın açıklaması yapılacaktır. 

Tüm halk örgütleri, sendika-
lar ve basın emekçileri davetlidir. 
19.0 .201

akliyat-İş Sendikası 
enel erkezi

akliyat İş,
iki işyerinde
TİS imzaladı

ünya İşçi Sını ının temsilcileri
Antiemperyalist ücadele Kon eransı için

İstanbul’da toplanıyor

15 ’te 15 ’te

Ç I KI YO R

Ç I KI YO R

K nin  isan lusal Egemenlik ve ocuk ayramını engellemesine ilişkin Kurtuluş artili 
ukukçular y r tmeyi durdurma talebiyle nkara öbetçi dare ahkemesi ne başvuruda bulun-

du. u ana kadar birçok milli bayramın geçersiz bahanelerle iptal edildiğinin vurgulayan ukuk-
çular, K gillerin umhuriyet in kazanımlarını ortadan kaldırmak istediğinin i ade ettiler. 

K , ayrıca  isan ın yasaklanmasına karşı alanlara çıktı. 

Metiner, her şeyi kitabına uyduracak yetenekte bir İslamcı


