
Tayyip Efendinin Lozan zır-
vaları ve susuş suikastine 

uğratılan biz!

Doğası gereği Lozan’a ve onun eseri olan 
Cumhuriyet’in tüm kazanımlarına düşman!

Evet, Kaçak Saraylı Reis...
Sen, Meşrutiyet Devrimlerine de, Antiemperyalist Birinci Ulu-

sal Kurtuluş Savaşı’mıza da, onun Önderleri Mustafa Kemal, İsmet 
İnönü ve silah arkadaşlarına da onulmaz bir biçimde düşmansın.

Sen, Ortaçağ’ın “Ümmetçilik” anlayışı ve kültürüne sahipsin. 
Yani, Muaviye-Yezid İslamı’na inanmaktasın. Bu sebeple de, ulusa 
ait tüm değer ve kavramlar, senin nezdinde birer kötülük simgesi-
dir, nefret simgesidir. Sen ya da siz, Ümmetçisiniz, Saltanatçısınız, 

Hilafetçisiniz.
Çökkün Osmanlı’nın, senin sahiplendiğin 

geleneklerine bağlı iki Padişahından birini 
şu günlerde pek sahiplenmiş görünmekte-
sin. İkinci Abdülhamid’i yani... Onun adını 
artık askeri hastanelere (GATA’ya), caddelere 
vermektesin. . Bakalım daha nerelere vere-
ceksin.

Bildiğimiz gibi, İkinci Abdülhamid de de-
mokrasiye, özgürlüğe düşmandı. Halka asla 
inanmaz, güvenmezdi.

Orduya da düşmandı. Kara Ordusuna, Do-
nanmaya... O bakımdan, Donanmayı Haliç’te 
çürüttü.

Demokrasiden, modernleşmeden yana, 
Mustafa Kemal’in de dahil olduğu Genç Su-
baylar’ı, İmparatorluğun değişik bölgelerine 
sürdürttü. Aynı zamanda, sivil aydınlanmacı-
lara da düşmandı.
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8’de

Halkımızın, çocuklarımızın gelece-
ğini çalan, eğitimdeki Ortaçağcı uygu-
lamaların son örneği olan İmam Hatip 
Fen Liseleri olmuştur. Eğitim-Öğretim 
bu uygulamayla daha da anlamsız hale 
getirilmiştir. Vatandaşın kafası daha 
da karıştırılmıştır. Dinini diyanetini 
bilen mühendis ve doktor yetiştiriyoruz 
diyerek, üniversite eğitimi de bozulmuş 
olacaktır. Artık eskilerin deyimiyle “elifi 
mertek zanneden” mühendis ve doktorlar 
ile karşılaşacağız.

Tayyip Efendinin
Lozan zırvaları ve susu 
suikastineuğratılan biz!

Amerikan Emperyalizmi
ve Edward Snowden

Adlı Bir Yiğit
16’da3’te

İmam 
Hatip Fen 
Liseleri ya 

da Eğitimde 
Ortaçağ

 
Katil Kim?

Başyazı

“Topbaş Ailesi”, Damat Ömer Ka-
vurmacı’ya ait olan “Koru Florya” isim-
li yağma projesinden, bir günde, değeri 
1,5 ila 5 milyon arasında değişen 5 dai-
re satın alarak Belediyenin imkânlarıyla 
peşkeş çekilen projeden kendi payını 
almış oldu. 

AKP’giller’in kamu malı aşırıcılı-
ğına karşı mücadelede en ön safta yer 

alan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) bu 
aile boyu hırsızlık ve yağma için hare-
kete geçti. Halk Kurtuluşçu hukukçular 
bugün konuyla ilgili Kadir Topbaş, da-
madı Ömer Kavurmacı ve bu vurgunda 
sorumluluğu bulunan tüm yetkililer 
hakkında suç duyurusunda bulundu.

2’de

İstanbul’u “ailecek” talan eden Kadir 
Topbaş ve Damadı Ömer Kavurmacı 

hakkında suç duyurusu

4’te

8’de

14’te

HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut

15 Temmuz sonrası
süreci 

değerlendirmeye 
devam ediyor

11-12’de

3’te

O ve avanesi, Lozan’a da, 19 Mayıs’a da, 23 Nisan’a da, 30 Ağustos’a da, 29 
Ekim’e de düşmandır! Bu, onların yapımı gereğidir. Doğası gereğidir.

Onlar kadar ihanet içinde olan bir kesim de, bu ABD-CIA-Pentagon Yapımı 
Ortaçağcılardan antiemperyalist, halkçı bir kimlik çıkarmaya çabalayanlardır.

Hem de ne koşullarda?.. 
Ülkenin hızla dinci faşist Tayyibistan dev-

letine sürüklendiği “OHAL”li günlerde.
Küçükburjuva, burjuva sollarının Sevr-

ci Soytarı Sahte Sola dönüşerek Amerikancı 
Kürt Hareketinin kuyruğuna takılıp Devrimci 
Ortamdan yuvarlanıp yok olduğu; arada bir 
lafını ettikleri İşçi Sınıfa diye bir dertlerinin 
artık hiç olmadığı yıllarda.

DİSK’in, beğenmediğimiz “Yeni” DİSK’i 
aratan “En Yeni” DİSK’e dönüştüğü, tıpkı 
KESK gibi TTB gibi Amerikancı Kürt Hare-
ketinin belirlediği, sarı sendikacılığın bile ge-
risine yuvarlandığı günlerde…

Yaşasın MSC/MEDLOG Direnişi!

Nakliyat-İş Direniş Destanı Yazmaya Devam Ediyor! 

9 Eylül sadece İzmir’in kurtuluşu de-
ğil; acılar çektirilmiş bir halkın Em-
peryalist yedi düvele karşı dişiyle 

tırnağıyla kazandığı bir zaferin yıldönü-
müdür. Kutlu olsun!

Bu zaferin üstünden 94 yıl geçti. O 
günün batılı emperyalistleri ve yerli işbir-
likçileri, bu günün AB-D Emperyalistleri 
ve yerli işbirlikçileri tattıkları bu yenil-
ginin intikamını almak ve ülkemizi par-
çalamak için boş durmadılar. Her fırsat-
ta Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Laik 
Cumhuriyet’e saldırmaktan geri durma-
mışlardır. Her saldırıda Laik Cumhuriyet 
ağır yaralar almıştır. 

2’de

9 Eylül
kutlu olsun

DT bu yıl sadece yerli oyun 
sergileyecek

“Güzelliğin olduğu yerde barış, özgür-
lük,

Özgürlüğün filizlendiği ortamda SANAT 
vardır.”

Çocuklarımıza yarınlara dair güzel bir 
dünya bırakmanın en güzel yollarından biridir 
sanat. Güzelsanatlar her zaman acının, sevincin 
ve de direncin ortak sesi olmuştur. Varlık sebe-
bi yaratıcı ve düşünen bireyler yetiştirmek olan 
tiyatro da bu başkaldırının en güzel yoludur.

15’de

“Yerli” ve “milli” 
“irade”den tiyatroya
15 Temmuz Darbesi!



9 Eylül sadece İz-
mir’in kurtuluşu 
değil; acılar çek-

tirilmiş bir halkın Em-
peryalist yedi düvele 
karşı dişiyle tırnağıyla 
kazandığı bir zaferin 
yıldönümüdür. Kutlu 
olsun!

İzmir, I. Antiemper-
yalist Kurtuluş Sava-
şı’nda yiğit, yurtsever 
gazeteci Hasan Tahsin 
tarafından Emperyalist 
işgale karşı ilk kur-
şunun atıldığı yerdir. 
Çökkün Osmanlı’nın 
bütün orduları dağıtılmış, Padişah 
Vahdettin ve Damat Ferit hiçbir di-
reniş göstermeden İstanbul’u İngi-
liz’lere teslim etmiş, bunun üzerine 
Yunan maskeli Batılı Emperyalist 
orduları İzmir’i işgal etmiştir. Bu 
durumu kabullenmeyen yurtsever 
gazeteci Hasan Tahsin 15 Mayıs 
1919’da Emperyalizme karşı ilk 
kurşunu sıkmıştır.

Mustafa Kemal ve arkadaşla-
rının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıkmasıyla I. Antiemperyalist Kur-
tuluş Savaşımız başlamış oldu. 
Böylece her türlü yokluğa ve yok-
sulluğa rağmen, bu topraklarda 
yaşayan halklar kenetlenmiş, tüm 
mazlum halklara örnek olacak des-
tansı bir direnişle ve mücadeleyle 
I. Antiemperyalist Kurtuluş Sava-
şı’mızı zaferle taçlandırmışlardır.

9 Eylül 1922’de Emperyalist 
çakalların son kalıntıları İzmir’de 
denize dökülerek kesin zafer ilan 

edilmiştir. Böylece İngiliz gemi-
lerinin İstanbul Boğazı’na demir-
lediği günlerde Mustafa Kemal’in 
“Geldikleri gibi gidecekler” sözü 
yerini bulmuş oldu. Bu zaferle ba-
tılı emperyalistler yenilgiye uğra-
tıldığı gibi, onlarla işbirliği yapmış 
hilafet ve saltanat yanlısı işbirlik-
çi vatan satıcılar da yenilgiye uğ-
ratılmış oldu.

Bu zaferin üstünden 94 yıl geç-
ti. O günün batılı emperyalistleri ve 
yerli işbirlikçileri, bu günün AB-D 
Emperyalistleri ve yerli işbirlikçile-
ri tattıkları bu yenilginin intikamını 
almak ve ülkemizi parçalamak için 
boş durmadılar. Her fırsatta Kur-
tuluş Savaşı sonrası kurulan Laik 
Cumhuriyet’e saldırmaktan geri 
durmamışlardır. Her saldırıda Laik 
Cumhuriyet ağır yaralar almıştır. 
Bu saldırılar sonucu AB-D Em-
peryalistleri ve yerli işbirlikçileri 
Ortaçağcı gericiler, adım adım he-
deflerine ulaşmaktadırlar. Ülkemiz 

her geçen gün AKP’gillerin uygu-
ladığı politikalar sonucu Yeni Sevr 
bataklığına itilmektedir. 94 yıl son-
ra Ülkemiz Emperyalist çakalların 
çıkarları uğruna, yerli işbirlikçiler 
eliyle parçalanma sürecine girmiş-
tir. Özellikle, Pensilvanyalı İblis ve 
AKP’giller arasındaki 15 Temmuz 
kanlı hesaplaşmasından sonra bu 
süreç tamamlanmak üzeredir.

İşte İzmir’in Kurtuluşu’nu bu 
ahval ve şerait içinde kutluyoruz. 
Gün I. Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşımızın ruhuyla; Antiemper-
yalist, Antifeodal, Antişovenist II. 
Kurtuluş Savaşı verme günüdür. 09 
Eylül 2016

Yaşasın İzmir’in Kurtuluşu!
Kahrolsun AB-D Emperya-

lizmi!
Emperyalistler İşbirlikçiler 

Geldikleri Gibi Gidecekler!

HKP Genel Merkezi
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ları B Blok K:4 D:16  Fatih/İstanbul

Şüpheliler: 1- Kadir TOPBAŞ-İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı

2- Ömer Faruk Kavurmacı
3-Plan – Proje değişikliği lehine oy ve-

ren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beledi-
ye Meclis Üyeleri

4-Soruşturma aşamasında ortaya çıkar-
tılacak; menfaat temin eden şüphelilerin 
fiillerine onay veren,  görmezden gelen di-
ğer kamu görevlileri. 

Suç:  Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 
257), Nüfuz ticareti (TCK  255)

Zimmet (TCK m.247),  İrtikap  (TCK 

m. 250)
İhbar ve beyanlarımız: 
OLAY
08/09/2016 tarihli Cumhuriyet Gazete-

si’nde  “Korunaklı projeden Topbaş’a 5 
daire” başlığıyla bir haber yayımlanmıştır.  
Söz konusu haber;

“Korunaklı projeden Topbaş’a 5 da-
ire

“Topbaş ailesi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin çeşitli ayrıcalıklar tanıdığı 
konut projesinden aynı gün 5 daire birden 
almış.

“Kadir Topbaş’ın başkanlığını yaptı-
ğı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
(İBB) her türlü desteği alan Topbaş’ın 
damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı’nın Ba-
kırköy’deki projesi KoruFlorya’dan “Top-
baş ailesinin 5 dairesi” çıktı. Belgelere 
göre Kadir Topbaş’ın aile şirketi Teşviki-
ye Saray Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 5 ta-
şınmazın tamamını aynı gün “25 Temmuz 

2014” tarihinde satın almış.
“Kamu arazisiydi
“Kavurmacı’nın sahibi olduğu Aydın-

lı-Metal Yapı Konut-Arke İnşaat ve Viz-
yonlife şirketlerinden oluşan grup Flor-
ya’daki araziyi TOKİ’nin 2010’da gelir 
paylaşımı yoluyla açtığı ihalede almıştı. 
Bu satış “Kamu arazisi damada hediye mi 
edildi?” sorusunu da beraberinde getirdi. 
Burası aynı zamanda eski SSK arazisiydi. 
Aydınlı Grup buraya tartışmalara yol açan 
“Koru Florya” konut ve AVM projesini 
yaptı.

“İBB’den ayrıcalıklar
“İBB Meclisi bu projeye çeşitli 

ayrıcalıklar tanıdı. Aydınlı Grup, “Koru 
Florya”nın önünde bulunan E-5 üzerindeki 
üstgeçidi kaldırıp yeraltı geçidi yaparak 
proje kapsamındaki AVM’ye yaya girişini 
kolaylaştırdı. Yaya altgeçidine “Koru Flor-
ya” adı verildi ve mahalleli imza toplaya-
rak bu isme tepki gösterdi. Yüzlerce imza-
ya karşın damadın isteği kırılmadı ve İBB 
Meclisi AKP’lilerin oylarıyla, 
altgeçidin ismini “Cennet Ma-
hallesi Koru Florya Yaya Alt-
geçidi” olarak değiştirdi. İBB 
Meclisi’nde projenin bodrum 
katları emsal dışı bırakılarak 
bir başka ayrıcalık daha tanın-
dı.

“Ev fiyatları 1.5 milyon-5 
milyon TL

“Ev fiyatlarının ortalama 
1.5 ile 5 milyon TL arasın-
da değiştiği bu projede Kadir 
Topbaş ailesinin 5 dairesi ol-
duğu ortaya çıktı. 5 dairenin 
2’si F blokta, 1’i E blokta, 1’i 
D blokta, 1’i ise G blokta yer 
alıyor. Dairelerin mülkiyeti 

Topbaş ve çocuklarına ait Teşvikiye Saray 
Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ üzerine görünü-
yor. Şirketin yönetim kurulunu Topbaş’ın 
oğulları Mehmet, Ahmet ve Turhan Topbaş 
oluşturuyor. Şirketin eski yönetim kurulu 
başkanı ise Kadir Topbaş. Şirketi kamuo-
yu “Saray Muhallebicisi” adıyla tanıyor. 
5 dairenin tamamı da “25 Temmuz 2014” 
tarihinde proje bitmeden alınmış. Proje 
inşaatı 16 Eylül 2014’te tamamlanmış.”  
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
cevre/597160/Korunakli_projeden_Top-
bas_a_5_daire.html) Şeklindedir.

A- HUKUKİ NİTELEME
Bu haberin içeriğinde somut olaylara 

dayanıldığı ve doğruluğu resmi kayıtların 
incelenmesi sonucu kolaylıkla her an sap-
tanabileceği aşikardır. Bu nedenle;

1-Kadir Topbaş açısından;

Yukarda belirttiğimiz haber incelendi-
ğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olan Kadir TOPBAŞ’ın resmi maka-
mını kullanarak plan değişiklikleri ve ay-
rıcalıklara yaparak konut projesinin rantını 
yükselttiği ve böylelikle kendisine ve aile-
sinden olan kişilere haksız şekilde maddi 
çıkar sağladığı açıktır.

Böylelikle, Kadir TOPBAŞ, yaptığı ka-
musal görevi kendi ekonomik çıkarı için 
kullanarak TCK 257. Maddede belirtilen 
“Görevi Kötüye Kullanma” suçunu  işle-
miştir.

2- Ömer Faruk Kavurmacı açısın-
dan;

Ömer Faruk Kavurmacı,  diğer 
şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın damadıdır. 

Bu akrabalık ilişkisi neticesinde 
kendisine ve şirketine diğer sıradan 
vatandaşlara sağlanmayan kolaylıkların 
ve ayrıcalıkların kamu kurumlarınca 
sağlandığı açıktır. Bu nedenle bu kişi 
kayınpederinin nüfuzunu kullanarak 
haksız menfaat temin etmiştir. Bu durum 
Ceza Kanunu’nun 255. Maddesinde belir-
tilen “Nüfuz  Ticareti”  suçunu oluşturmak-
tadır.

3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Belediye Meclis Üyeleri açısından;

Bu kişilerin almış oldukları kararlarla 
bir şahıs ve şirketi yasalara aykırı şekil-
de korunarak haksız kazanç elde etmesi 
sağlanmıştır. Büyükşehir Belediye Mec-
lisinde alınan kararlarla Ömer Faruk 
Kavurmacı’nın ve şirketinin kazanç elde 
etmesi için kamusal kaynaklar kullanılmış 
ve devlet zarara uğratılmıştır.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıkladı-
ğımız şekilde bir grup şahsın ve şirketin 
maddi menfaat elde etmesi için kamusal 
nüfuzun-makamların kullanılarak görevi 
kötüye kullanan kişilerin ve akrabalarının 
nüfuzundan yararlanarak maddi menfaat 
sağlayanların soruşturulmasını ve şüpheli-
ler hakkında kamu davası açılmasını veka-
leten talep ederiz.09/09/2016

Suç Duyurusunda Bulunan
Halkın Kurtuluş Partisi Genel 

Başkanlığı Vekilleri

Av. Ayhan Erkan
Av. Ali Serdar Çıngı

Av. Pınar Akbina

İstanbul’u “ailecek” talan eden Kadir Topbaş ve Damadı Ömer 
Kavurmacı hakkında suç duyurusu

9 Eylül Kutlu Olsun

AKP’giller’in İBB Başkanı Kadir Topbaş, Kaçak Saraylı Reis’ten devraldığı ve ondan esin-
lenerek uyguladığı yağma ve talan politikalarını ara vermeden sürdürüyor. Topbaş, “Damat” 
Ömer Kavurmacı’yı Bakırköy’deki yağma projesinde Belediyenin her türlü imtiyazından fayda-
landırmakla yetinmedi.

“Topbaş Ailesi”, Damat Ömer Kavurmacı’ya ait olan “Koru Florya” isimli yağma projesinden, 
bir günde, değeri 1,5 ila 5 milyon arasında değişen 5 daire satın alarak Belediyenin imkânlarıyla 
peşkeş çekilen projeden kendi payını almış oldu. 

AKP’giller’in kamu malı aşırıcılığına karşı mücadelede en ön safta yer alan Halkın Kurtuluş 
Partisi (HKP) bu aile boyu hırsızlık ve yağma için harekete geçti. Halk Kurtuluşçu hukukçu-
lar bugün konuyla ilgili Kadir Topbaş, damadı Ömer Kavurmacı ve bu vurgunda sorumluluğu 
bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Onurundan, dik duruşundan taviz vermeyen, 
sarayın sanatçısı değil halkın sanatçısı olan 
Tarık Akan Yoldaşı 66 yaşında ne yazık ki 

kaybettik. O her zaman haksızlıkların, halk düşman-
larının ve emperyalizmin karşısında yer alırdı. Tarık 
Akan başka sanatçılar gibi sarayın sofrasında soytarı 
olmayı seçen değil halkın sofrasında eşkıya olmayı 
seçen yiğit bir devrimciydi. Ne 12 Eylül’de gördüğü 
işkenceler ne de AKP’gillerin ona karşı sürekli bir 
saldırı halinde olması onu yıldırabildi. Tarık Akan 
her zaman için Mustafa Kemal’in ve halkın safında 
oldu. Bunun içindir ki o öldükten sonra on binler 
ona sahip çıktı, son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 
Ve bunun içindir ki o öldükten sonra da AKP’giller 
ve onun soytarıları Tarık Akan’a pervasızca saldır-
maya devam etti.

Silivri’den Gezi’ye, Gezi’den 1 Mayısa kadar 
birçok eyleme katılan ve halkın sanatçısı olduğunu 
birçok kez kanıtlayan devrimci sanatçı Tarık Akan’ı 
son yolculuğunda biz Kurtuluş Partili Yoldaşları ola-
rak yalnız bırakmadık. Onun ilk anma töreninin ya-
pıldığı Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden, 
Teşvikiye Camii’ne ve oradan da Bakırköy Mezarlı-
ğı’na kadar olan o görkemli uğurlama töreninde yer 
aldık. Aynen onun Silivri de, Gezi de, 1 Mayıs’larda 
bizi yalnız bırakmadığı gibi.

On binlerin katıldığı bu görkemli cenaze töreni, 
sadece Tarık Akan’ın sanatçı kişiliğine değil; aynı 
zamanda hayatı boyunca takındığı devrimci tavır ve 
devrimci kişiliğine büyük bir saygı duyulduğunu ka-
nıtlamış oldu. 

Bizler de Tarık Akan’ın yoldaşları olarak onun 
devrimci kişiliğine ve onurlu dik duruşuna olan 
saygımızı bir kez daha belirtirken böyle devrimci 
sanatçıların aramızdan ayrılışını derin üzüntü ile 
karşılıyoruz. 

Ama onun hayatı boyunca Emperyalizme, Fa-
şizme ve Ortaçağcı Gericiliğe karşı mücadelesini 
biz yoldaşları olan Halkın Kurtuluş Partililer devam 
ettireceğiz. 

Ve onun hayali olan ve Mustafa Kemal’in dev-
rimlerine sahip çıkan eşit, bağımsız, özgür bir ülke 
kuracağız. 

Ona sözümüz olsun ki hayatı boyunca mücadele 
ettiği Ortaçağcı Gericiliğe ve onun bugünkü temsil-
cisi olan AKP’gillere hak ettikleri dersi vereceğiz! 

Devrimci Sanatçı Tarık Akan Ölümsüzdür!
Devrimci Sanatçı Tarık Akan Onurumuzdur!

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

Devrimci Sanatçı Tarık Akan halkın 
gönlünde yaşamaya devam edecektir!
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Geçtiğimiz haftalarda Antalya’da 
bir tur teknesi battı. Ve tur yolcu-
larından iki kadın; Serap Çelik ve 

Lübnanlı Samira Frayha yaşamını yitirdi.
5 Eylül tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki 

habere göre Antalya Valiliği olaya ilişkin 
bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

“SEBEP: ANİ FIRTINA
“Konyaaltı açıklarında önceki gece 

batan tur teknesinde kaybolan iki kişi-
nin arama çalışmaları sürerken Antalya 
Valiliği facianın sebebini açıkladı: Ani 
gelişen fırtına ve şiddetli, büyük dalga-
lar…”

Hürriyet Gazetesi, okuduğumuz gibi, 
başlığı büyük harflerle ve büyük puntolar-
la vermiş.

Yalan! Vallahi de yalan, billahi de ya-
lan!

Antalya Valiliği yalan söylüyor, Hür-
riyet Gazetesi de bu yalana ortak oluyor 
haberi sunuş biçimiyle.

Oysa gerçek sebep bu değil. Ki, gerçek 
sebep zaten haberin içinde aktarılıyor.

“ANTALYA açıklarında önceki gece 
bir tur teknesinin batmasından sonra 
kaybolan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi, 
dün sabah erken saatlerde başlatılan 
arama- kurtarma çalışmaları sonucu, 
öğleden sonra ne yazık ki cansız halde 
bulundu. Kaleiçi’ndeki Yat Limanı’n-
dan önceki akşam yolcularıyla ayrılan 
28 metre uzunluğundaki ‘Kurt-C’ adlı 
gezinti teknesi, Konyaaltı Plajı açıkla-
rında su almaya başladı. Kuvvetli yağ-
mur ve rüzgârın da etkisiyle yan yata-
rak yardım çağrısında bulunan tekne-
dekileri kurtarmak üzere deniz polisi, 
Sahil Güvenlik ekipleri ile diğer tur 
tekneleri bölgeye hareket etti. Yan yatan 
teknedeki 84 yolcu kurtarılarak Kaleiçi 
Yat Limanı’na getirildi. Teknede bulu-
nanlardan 1’i yabancı, 2 kişi kayboldu. 
Ardından tekne sulara gömüldü.

“(…)
‘HORTUMA YAKALANDI’

“Kazanın bir anda olduğunu söyle-
yen yetkililer, şu iddialarda bulundu: 
“Teknenin fırtınada çıkmaması gereki-
yordu. Kaptan herkesin canını tehlikeye 
atarak çıkmış. Fırtına şiddetlenince geri 
dönme kararı alan tekne, hortuma ya-
kalandı. Kıç tarafından denize gömül-
meye başlayan tekne hızla battığı için, 
bazı yolcular can yeleği bulamamış ve 
giyemeden dalgaların arasına atlamış. 
Teknede 81 kişi vardı. 79’u kurtarıldı.”

“Yetkililer, “Limanda hanutçuluğun 
önüne geçmek için 90 kişilik tüm tek-
nelerin tura çıkışını sıraya tabi tutmuş-
lardı. Batan tekne, tur sırası kendisine 
gelince fırtına bilgisine rağmen çıkmış. 
Liman Başkanlığı doğru denetim yap-
mıyor” iddiasında bulundu...”

Okuduğumuz gibi haberde çelişkiler 
var öncelikle. Başlıkta, Valiliğin açıkla-
ması var. O net. Açık. “Kaza”nın sebebi: 
“ANİ FIRTINA”.

Oysa aşağıda “(…) yetkililer, şu iddi-
alarda bulundu(…)” denilerek, Valiliğin 
açıklamasından bambaşka bir şey söyle-
niyor. Ve bu son söylenenler gerçeği ifade 
ediyor.

Ama başlığa Valiliğin açıklaması ko-
nuluyor. Dolayısıyla okurlar yanıltılmış 
oluyor.

Olay ne netçe şimdi:
Antalya Limanı’nda tur gezileri yapan 

çok sayıda tekne var. Ve bu tekneler sıray-
la tura çıkıyorlar.

Bu olayda da tur sırası gelen tekne sa-
hibi, “fırtına bilgisine rağmen” ve teknede-
ki “herkesin canını tehlikeye atarak” tura 
çıkıyor. Ve kaçınılmaz son: Tekne batıyor. 
İki kadın, iki insan yaşamını yitiriyor…

Valiliğin açıklamasına göre burada 
anormal bir durum yok. Tekne “Ani geli-
şen fırtına ve şiddetli, büyük dalgalar…” 
sonucu batıyor. Kaptanın bir kabahati yok. 
Teknenin çıkmasına izin veren “yetkilile-
rin” (kimse onlar(!) kabahati yok. Kabahat 
FIRTINADA…

Oysa gerçek sebep açık ve net.

Gerçek sebep: Gö-
zünü para kazanma 
hırsı bürümüş bir kap-
tanın, bir tekne sahibinin 
“fırtına bilgisine rağ-
men” ve teknedeki “her-
kesin canını tehlikeye 
atarak” tura çıkması.

Gerçek sebep: Bu 
“fırtına bilgisine rağ-
men” teknenin tura çık-
masına izin vererek “ka-
za”nın gerçekleşmesine 
neden olan, başta Liman 
Müdürlüğü yetkilileri ol-
mak üzere ve kademeli 
olarak en son noktada 
Antalya Valiliği.

Bu olay bir “kaza” mı 
şimdi Antalya Valiliğinin 

açıkladığı gibi?
Asla!
Bu bir cinayet. Hem de taammüden 

(tasarlanarak) işlenen bir cinayet. Bir kat-
liam.

Bu olayda, iki kişi değil, onlarca kişi 
de ölebilirdi. Yalnızca iki kişinin ölmüş ol-
ması tesadüflerin sonucudur.

İşte size bir olay. İşte size gerçekler…
İnsan canı sudan ucuz. İnsan canının 

hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok bu 
kahrolası düzende. Yitirilecek canlarmış, 
yetim kalacak çocuklar, eşsiz kalacak in-
sanlar, yıkılan hayaller, sönen umutlar… 
Bunlar ne ki para kazanma hırsı yanında. 
Daha çok tur, daha çok para. Daha çok tur, 
daha çok kâr…

Bu öylesine bir lanet olgu ki, insanları, 
gözü paradan başka bir şey görmez, kulak-
ları paradan başka bir şey duymaz hale ge-
tiriyor. Başkalarının canını tehlikeye attığı 
gibi, kendi canını da tehlikeye atıyor. Ama 
sonuç olarak atıyor.

İnsan bu. Yapar. Üç kuruş paraya tamah 
eder. Edebilir. Belki daha çok kazanma 
hırsından, belki ihtiyaçtan. Ama edebilir.

Buna izin vermemesi gereken kim?
Yetkililer!
Yani Devlet!
Devlet kimin devleti?
Ne yazık ki Parababalarının, yani kapi-

talistlerin devleti.
O kapitalizm ki, para hırsından, kâr 

hırsından başka bir şey aşılamaz insanlara. 
Doğası gereği daha çok sömürmeye, daha 
çok kâr elde etmeye sevk eder insanları. O 
bakımdan bu cinayet aslında kapitalizmin 
ve onun devletinin cinayetidir.

Katil: Parababaları düzeni ve onların 
devletidir.

Ve bu cinayetin, bu katliamın hesabı er 
geç sorulacaktır mahkeme hangi kararı ve-
rirse versin…

Halkın iktidarında bu ve benzeri cina-
yetlerin tümünün hesabı sorulacaktır hal-
kın adaletince…q

Katil kim?
İnsan canı sudan ucuz. İnsan canının hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok bu 

kahrolası düzende. Yitirilecek canlarmış, yetim kalacak çocuklar, eşsiz kalacak 
insanlar, yıkılan hayaller, sönen umutlar… Bunlar ne ki para kazanma hırsı ya-
nında. Daha çok tur, daha çok para. Daha çok tur, daha çok kâr…

Bu öylesine bir lanet olgu ki, insanları, gözü paradan başka bir şey görmez, 
kulakları paradan başka bir şey duymaz hale getiriyor. Başkalarının canını tehli-
keye attığı gibi, kendi canını da tehlikeye atıyor. 

Bu Eğitim ve Öğretim yılı iti-
barıyla, İmam Hatip Fen ve 
İmam Hatip Sosyal Bilimler 

Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından hayata geçirildi. 2012 yılında 
4+4+4 Medrese Eğitim düzeni yasası 
çıkartılırken, halkı ikna etmek için, te-
levizyonlarda pek çok program yapıl-
dı. Bunlardan birinde Taha Akyol, Di-
yanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 
ile “Eğrisi, doğrusu” diye bir prog-
ramdaydı. Her ikisi de din ve bilim 
eğitiminin dünyada ilk kez Türkiye’de 
aynı anda ve aynı okulda verileceği-
ni söylüyorlar, bunun ne kadar iyi bir 
şey olduğunu söylüyorlardı. Biz ise bu 
medrese düzeninin etkisi yıllar içinde 

iyice görülecek, diyorduk. Dur durak 
bilmeyen Ortaçağcı uygulamaların son 
örneği artık, İmam Hatip Fen Liseleri. 
Öğrenci bu okulu bitirince hem İmam 
Hatip, hem de bilim insanı olacak. 
Sabah A dediğine, öğleden sonra B 
diyecek. Böyle bir şey olamayacağına 
göre, öğrencilerin kafası ve değer yar-
gıları şizofrenler gibi ikiye bölünecek. 
Sürekli ikili bir duygu içinde, sürekli 
takiyye yapar gibi olacaklardır. Hayatı 
neden-sonuç ilişkisi içinde değil, ma-
nevi ve soyut kavramlarla değerlendi-
ren bu öğrencilerin, mühendis, doktor 
ve bilim insanı olabileceğini söyle-
mek, bir hayalden öteye gidemez. 

Ülkemiz ciddi bir ekonomik krize 
girmek üzere görünüyor. Bu durum 
AB-D Emperyalistlerinin bir oyunu. 
İstedikleri zaman bizim gibi ülkele-
ri ekonomik krize sokuyor, istedik-
leri zaman çıkarıyorlar. Bugünlerde 
kriz yine gündemde. Bir ekonomi 
kanalı olan Bloombergth TV de, bir 
program sunucusu, ülkemizin eko-
nomik krize girebileceğini, ülkemiz-
deki insan gücünün bu ekonomik 
krizi engelleyebilecek en önemli güç 
olduğunu söylüyor.  Fakat 4+4+4 med-

rese düzeniyle eğitilmiş insan gücü 
yapısının tamamen bozulduğunu, bu 
düzende üretimi yürütecek bir insan 
gücü yetiştirilemeyeceğini belirtiyor. 
Ülkemize yapılan en büyük kötülüğün 
bu olduğunu söylüyor. Finans-Kapita-
listler için yapılan programda söyle-
nen sözler bunlar. Günaydın, demek 
gerekiyor bunlara. Ülkemizdeki her 
Ortaçağcı uygulamaya bugüne kadar 
destek oldunuz.

Ne adına?
Finans-Kapitalistler olarak mem-

leketi yönetirken işbirliği yaptığınız 
Ortaçağcı Tefeci-Bezirgânlara des-
tek olmak adına. Ülkemizi ilkin “Ye-
şil Kuşak Projesi” içinde, sosyalizme 
karşı kalkan olarak kullanan AB-D 

Emperyalistlerinin 
idealleri uğruna. 

Bir de kendini 
hâlâ solcu sanan, 
AKP’giller’e mu-
hafazakâr diyen 
ahmaklar da “Tür-
ban özgürlüktür” 
vs. diyerek bu Or-
taçağcı politikalara 
destek olmuş du-
rumdalar. Hâlâ yi-
ğitçe bir özeleştiri 
verip, yanlış yaptık 
diyemiyorlar ve di-
yemezler. Çünkü 
bunlar AKP’giller’i 
sınıfsal olarak tahlil 

edebilmiş değiller. 
Vesayet, çoğulcu demokrasi, radikal 
demokrasi kavramlarıyla meseleyi sı-
nıfsal özünden koparıp, emperyalistle-
rin istediği şekilde düşünen ve davra-
nan bir sol haline gelmiş bulunuyorlar. 

Halkımızın, çocuklarımızın ge-
leceğini çalan, eğitimdeki Ortaçağcı 
uygulamaların son örneği olan İmam 
Hatip Fen Liseleri olmuştur. Eği-
tim-Öğretim bu uygulamayla daha da 
anlamsız hale getirilmiştir. Vatandaşın 
kafası daha da karıştırılmıştır. Dinini 
diyanetini bilen mühendis ve doktor 
yetiştiriyoruz diyerek, üniversite 
eğitimi de bozulmuş olacaktır. Ar-
tık eskilerin deyimiyle “elifi mertek 
zanneden” mühendis ve doktorlar ile 
karşılaşacağız. Bu gidişattan kurtul-
manın yolu, AB-D emperyalistlerinin 
oyuncağı olan Finans Kapital-Tefe-
ci-Bezirgân ortaklığı, AKP’giller ik-
tidarına, yerli ve yabancı satılmışlar 
cephesine karşı, Halkın Kurtuluş Par-
tisi saflarında örgütlenip, Demokratik 
Halk Devrimini başarmaktır. Başka 
yolumuz görünmüyor.

Kurtuluş Partili Bir Eğitimci

İmam Hatip
Fen Liseleri ya da 

Eğitimde Ortaçağ…

Dur durak bilmeyen Ortaçağcı uygulamaların 
son örneği artık, İmam Hatip Fen Liseleri. Öğrenci 
bu okulu bitirince hem İmam Hatip, hem de bilim 
insanı olacak. Sabah A dediğine, öğleden sonra B 
diyecek. Böyle bir şey olamayacağına göre, öğ-
rencilerin kafası ve değer yargıları şizofrenler gibi 
ikiye bölünecek. Sürekli ikili bir duygu içinde, sü-
rekli takiyye yapar gibi olacaklardır. 
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Türkiye’nin hızla Yeni Sevr bataklığına 
sürüklendiği; sarıların başını çektiği dost-
lar alışverişte görsün türünden birkaç lokal 
direnişi saymazsak halk hareketi, sınıf ha-
reketi adına adeta yaprak kıpırdamadığı bir 
dönemde.

Bütün bunlara inat, OHAL’e, OHAL 
yasaklarına, polis engellemelerine, tüm 
baskılara inat,  MSC/MEDLOG işçileri 6 
ayrı yerde İşçi Sınıfının Mücadele Bayra-
ğını dalgalandırıyor 30 günden beri. 

Doğru öncülük yapıldığında, İşçi Sı-
nıfının mücadeleye nasıl hazır olduğunu; 
doğru öncülük yapıldığında, gerçek dev-
rimci sınıf sendikacılığı yapıldığında İşçi 
Sınıfının bu öncülüğe olumlu yanıt verme-
yi ne kadar özlediğini bir kez daha göster-
miş oldu MSC/MEDLOG DİRENİŞİ.  

*   *   *
MSC/MEDLOG’da Nakliyat-İş 

Örgütlenmesi
600 İşçinin çalıştığı Medlog Lojistik, 

Dünyanın ikinci büyük konteyner opera-
törü olan Mediterranean Shipping Com-
pany’in Türkiye’deki ortağıdır. 
MSC 1970 yılında İsviçre Cenev-
re’de kurulmuştur. Dünya çapında 
6 kıtada 490 ofiste 54.000 çalışanı 
vardır. MSC’nin 54.000 çalışanı 
sendikalı olup sadece Türkiye’deki 
MEDLOG işçileri sendikasızdı. 

MEDLOG Lojistik ise 2011 yı-
lında kurulmuştur. MEDLOG Lo-
jistik Türkiye’de; İstanbul, Gebze/
Kocaeli, Gemlik/Bursa, Mersin, 
İskenderun, İzmir, Samsun ve Te-
kirdağ’da faaliyet göstermektedir.

Çalışanların büyük çoğunluğu-
nun şoför olduğu firmada şoförle-
rin aylık ücreti asgari ücretin neti 
olan 1.300.00 TL’dir. MEDLOG 
Lojistik işvereni 4857 Sayılı İş Ka-
nununun ve ilgili yönetmeliklerde-
ki düzenlemelere uymamakta, işçi-
ler uzun çalışma saatleri ile çalış-
makta, fazla mesai ücretleri ödenmemekte, 
angarya olarak yasadışı çalıştırılmaktadır.

Nakliyat-İş, MEDLOG İşçileriyle;  İs-
tanbul, Gemlik, Gebze, Kocaeli, Mersin ve 
İzmir’deki toplantılarla örgütlenme kararı 
alınmıştır. Ve işçilerin büyük çoğunluğu 
bu toplantılar sonucu Anayasal haklarını 
kullanarak Ağustos ayından itibaren Nakli-
yat-İş’e üye olmuşlardır. İşçilerin örgütlen-
mesinden haberdar olan işveren vekilleri, 
müdürler üyelere baskı yapmaya başlamış-
lardır. 

Emekli eski emniyet amiri olan şir-
kette yönetici konumundaki bazı patron 
köpekleri, sendika üyelerinin sendikadan 
istifalarını sağlamak için yaptığı tehditkâr 
görüşmelerde sık sık belindeki silahı gös-
tererek, belinden silahını çıkarıp masa-
ya koyarak eski polisliğini ve silahını bir 
baskı unsuru olarak kullanmıştır. Tüm bu 
baskılar para etmeyince bazı depolarda/
garajlarda bazı üyelere iş vermeyerek 
bekletmişler, daha sonra Eylül’ün başın-
da Esenyurt/İstanbul’dan 4, Muallim-
köy/Dilovası’ndan 3, Bursa Gemlik’te 1 
Nakliyat-İş üyesi tazminatsız işten çıka-
rılmıştır. 

MSC/MEDLOG’da Direniş
Bu işçi kıyımına Nakliyat-İş anında ya-

nıt vermiş, işçiler işyerleri önünde Dire-
niş başlatmışlardır. 
5 Eylül 2016 günü MSC Genel Müdür-
lüğü önünde sendika yöneticileri, işyeri 

temsilcileri ve üyelerin katıldığı işten 
atılmaları kınayan, kitlesel bir protesto 
eylemi yapılmıştır. İzmir, Bursa, Gem-
lik ve Esenyurt’ta da bu eylemler yapıl-
mıştır. Uluslararası Taşımacılık İşçileri 
Sendikası Enternasyonali (TUI) ve Nak-
liyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu burada yaptığı basın açıkla-
masında; yerli ve yabancı Parababalarının 
egemen olduğu bu taşımacılık şirketleri, 
işçilerin kölece çalışma koşulları ve sendi-
kanın örgütlenme süreci hakkında bilgiler 
verdi.

Sendika üyelerine yapılan baskıları, 
işten atmaları kınayan ve atılan işçilerin 
geri alınması çağrısıyla birlikte, patronlara 
karşı mücadelenin başladığını ilan eden bir 
açıklama yaptı.

Bu arada Nakliyat-İş yasanın aradığı 
gerekli çoğunluğu sağlayarak, 06.09.2016 
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığına yetki tespiti için başvuru yapmış-
tır.

MSC/MEDLOG patronları sendikanın 
yetkisini engellemek amacıyla bu sefer de 
toplu işçi kıyımına geçerek İstanbul’da 

35, Gebze’de 16, İzmir’de 32, Gemlik 
(Bursa)’da 31, Mersin’de 27, İskende-
run’da 3 üye olmak üzere toplam 144 
Nakliyat-İş üyesini işten çıkartmıştır.

İşten çıkartılan üyelerin tamamına 
yakını İstanbul/Esenyurt’ta, Gebze’de, 
İzmir’de MEDLOG Genel Müdürlü-
ğü’nün bulunduğu Alsancak’ta, Mer-
sin’de Bölge Müdürlüğü önünde güven-
lik güçlerinin OHAL yasağını bahane 
ederek depoların bulunduğu yerde ya-
pın demelerine karşın direniş buralarda 
sürdürülmektedir.  Gemlik (Bursa)’da, 
28 Eylül 2016’dan beri de İstanbul/Zin-
cirlikuyu’daki MSC Genel Müdürlüğü 
önünde Sendika yöneticilerinin önder-
liğinde direnişlerini sürdürmektedirler.

Bu örgütlenme, konteyner taşımacılığı 
alanındaki Türkiye’deki ilk örgütlenmedir. 
Bundan dolayı da bu işkolundaki tüm pat-
ronlar ortak davranmakta, örgütlenmeye 
karşı tutum almakta ve MEDLOG patronu-
nu desteklemektedirler.

Gemlik’te direnişe getirilen 
OHAL yasağına karşı 

mücadele

Gemlik dışındaki direnişler işyerleri-
nin önünde sürdürülürken, Bursa Valisi 
ve Emniyeti OHAL’i gerekçe göstererek 
Bursa Valiliği OHAL Koordinasyon Ku-
rulu’nun bu konuyla ilgili almış olduğu 

kararı yazılı olarak sendikaya tebliğ 
ederek işyeri önünde beklemeyi yasakla-
mıştır. Bu şekilde yasaklama Türkiye’de 
ilktir.

Bursa Valisi, Gemlik Kaymakamı, Bur-
sa ve Gemlik Emniyeti anlaşılan Nakli-
yat-İş’i tanımamışlar. Diğer sarı sendikalar 
gibi otur deyince oturacak, kalk deyince 
kalkacağını sanmışlar.

Ama bu sendika, diğer sendikalara ben-
zemez. Bu; Nakliyat-İş! Gerçek Devrimci 
Sınıf Sendikacılığı yapan önderliğe sahip; 
İşgal-Grev-Direniş boylarının sendikası.

İşçi Sınıfına destansı onlarca İşgal-G-
rev-Direniş, yüzlerce örgütlenme armağan 
etmiş Nakliyat-İş bu. Faşist 12 Eylül dar-
besi sonrası ilk işyeri işgali (Şanlı Ankara/
Aras Kargo İşgali), Faşist 12 Eylül darbe-
si sonrası ilk en büyük örgütlenmeyi (Şanlı 
İzmir/İzelman Örgütlenmesini) başarmış 
Nakliyat-İş bu.

Nakliyat-İş Genel Başkanı, Örgütlen-
me Daire Başkanı, Avukatları başta olmak 
üzere,  işten atılan üyeler, üyelerin eşleri ve 
çocukları, Bursa valisinin bu işçi düşmanı, 
bu keyfi OHAL yasağını protesto etmek 

için 23.09.2016 günü Gemlik Meydanı’nda 
toplanacaklarını duyurdu.

Gemlik polisi, bu toplanmaya izin ve-
rilmediğini, OHAL gereği yasaklandığını 
bildirdi yazılı olarak 22.09.2016 akşam 
saatlerinde sendikaya. Ayrıca ertesi sabah, 
bir başka gerekçeyle yine yazılı olarak ya-
saklandığını bildirdi toplantının.

Sendikanın cevabı çok netti. Genel 
Başkanın ağzından; “Biz bu basın açıkla-
masının yapacağız, siz de gereğini yapın. 
Burada yasadışı hiçbir şey yok, işçilerin 
hak alma mücadelesi vardır” dendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile CHP Bursa Milletveki-
li Orhan Sarıbal da eylemi desteklemeye 
gelmişti.

Flamalar ve pankartlar açıldı, sloganlar 
atılmaya başlandı. Toplantıyı dağıtmaya 
çalışan polisle arbede yaşandı. Polis; Sen-
dika Genel Başkanını, Örgütlenme Daire 
Başkanını, Avukatları ve üyeleri gözaltına 
almaya çalıştı. Gözaltılara karşı direnildi. 
Bu arbede anında sendika avukatların-
dan Ayhan Erkan’ın gözlüğü kırıldı, Ha-
lil Ağırgöl’ün kolu çıktı. Nakliyat-İş’in 
ve destekçilerinin kararlı direnci, alandan 
dağılmaması polis saldırısını durdurdu. 
Eylemcilerin tüm engelleme çabalarına 
rağmen polis; Birleşik Metal-İş Sendikası 
Genel Başkanını, Sendikamız Nemtrans 
Direnişçisi eski bir üyemizi ve iki MED-
LOG Direnişçisini gözaltına almıştı.

Bu saldırıya, gözaltı-
lara rağmen Nakliyat-İş 
Genel Başkanı ve CHP 
milletvekili Direniş-
le ilgili açıklamalarını 
yaptılar. Açıklamaların 
ardından polis, gözal-
tındakilerin bırakılaca-
ğını bildirerek, eylemin 
sonlandırılmasını iste-
di. Nakliyat-İş Genel 
Başkanı ise; gözaltına 
alınan işçiler alana gel-
meden alandan ayrıl-
mayacaklarını bildirdi. 
Gözaltındakiler alana 
getirildi ve alanda alkış 
ve sloganlarla karşılan-
dılar.

Gözaltına alınan Birleşik Metal Başka-
nı da kısa bir açıklama yaptı.

Daha sonra durum değerlendirmesi 
toplantısı yapıldı. Ardından da Birleşik 
Metalcilerle beraber 33 gündür grevdeki 
Petrol-İş Sendikası üyesi Gemlik Gübre 
grevcilerine dayanışma ziyareti yapıldı. 

MSC Genel Müdürlüğü İşgali 
ve Direnişi

28 Eylül 2016 sabahı Nakliyat-İş Dire-
nişi, İstanbul Zincirlikuyu’daki MSC Ge-
nel Müdürlüğü önüne taşıdı.

İzmir, Mersin, Gemlik, Gebze ve İsken-
derun’daki direnişçi Nakliyat-İş üyeleri, 
Sendika Genel Başkanı, Örgütlenme Daire 
Başkanı, Yöneticiler ve Avukat öncülüğün-
de MSC Genel Müdürlüğü’nü İşgal ettiler.

MSC patronunun bir telefonu üzerine 
İstanbul Valiliği ve polisi anında seferber 
olup plastik mermi ve gaz tüfeği, gaz mas-
kesi, kalkanı vb. gibi tam teçhizatla dona-
tılmış çeviği ve sivil polisleri dikti Nakli-
yat-İş’in karşısına. Emniyet ilk çevik sev-
kiyatını yeterli bulmamış olmalı ki 1 saat 
sonra aynı şekilde bir otobüs çevik daha 

getirdi Nakli-
yat-İş’e karşı. 
Eh ne de olsa 
İstanbul polisi… 
Nakliyat-İş’i bil-
memesi müm-
kün değil.

Polisin bütün 
“ikna” çabaları, 
sendika Başka-
nı, yöneticisi, 
avukatları ve 
üyelerinin karşı 
“ikna” ajitasyon-
ları ve slogan-
larıyla cevapla-
nıyordu. Polis 
yetkilileri, “pat-
ronun bir telefo-
nuyla harekete 
geçmelerine kar-

şılık, sendikanın yasadışı lokavt, TCK 117 
ve118. maddeleri ihlali olan sendikadan 
zorla istifa ettirme şikayetlerine karşı ne-
den hiç bir şey yapılmıyor? OHAL’de vali-
nin toplu işçi çıkarmalarını üç ay erteleme 
ve izne bağlama yetkisi neden kullanılmı-
yor? Patronun özel mülkünü koruyorsunuz 
da işçilerin işini-ekmeğini neden koru-
muyorsunuz?” sorularına cevap veremi-
yorlardı. Yeteri kadar güç yığdığına emin 
olan polis kalkanlarla, alttan tekme takvi-
yeleriyle ite ite Nakliyat-İş’i MSC kapısına 
kadar çıkarttı ve kapının önüne kalkandan 

ve etten duvar ördü adeta. Polisle bu cebel-
leşme de en önde gene Nakliyat-İş’in mi-
litan başkan, yönetici ve avukatları vardı. 
Bu arbedede de sendika eski genel sekrete-
ri İzmir Temsilcisi Zeki Olkun’un gözlüğü 
hasar gördü.

Bir süre yolu trafiğe kapatan Nakli-
yat-İş’liler 28 Eylül’den beri hem işyerle-
ri önünde hem de nöbetleşe olarak MSC 
önünde Direnişlerini kararlılıkla sürdürü-
yorlar.

Direnişin hukuki boyutu ve 
destekçileri

Hukuki boyut:
Patronun Yasadışı Lokavt olan toplu 

işçi çıkarmalarına karşı Noter tespiti yap-
tırılıp davalar açıldı. 

Sendikadan istifa ettiren patron köpek-
leri hakkında suç duyuruları yapıldı.

İşe iade davaları açıldı.
Bursa/Gemlik’teki keyfi OHAL yasağı-

na karşı İdare Mahkemesinde dava açıldı, 
Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı vb. ku-

rumlar nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

Direnişe Destek
DİSK’e bağlı Birleşik Metal, Sosyal-İş, 

Cam Keramik-İş, Gıda-İş dışında desteğe 
gelen halk örgütü olmadığı gibi, “En Yeni” 
DİSK yönetimi de henüz direnişe destek 
ziyaretinde bulunmaya tenezzül etmiş de-
ğil. Ne KESK’i, ne TTB’si ne TMMOB’si, 
ne de başka bir örgüt… Dedik ya, artık on-
ların sınıf diye bir dertleri yok artık. 

Ha bir de İTÜ’den üç genç sazlı sözlü 
destekleriyle işçilere mora verdi, onlardan 
moral aldı.

Bir de Nakliyat-İş’in üye olduğu ITF 
(Uluslararası Taşımacılık İşçileri Fede-
rasyonu) ile Yunanistan’dan PAME (Yu-
nanistan Tüm Mücadeleci İşçiler Cephe-
si) Nakliyat-İş’in MSC/MEDLOG direni-
şine destek mesajları gönderip ülkelerinde 
direnişe destek eylemleri yaptılar.

ITF, MSC’nin merkezi üzerinden ge-
rekli dayanışmayı göstermektedir.

PAME de 23 Eylül 2016 Cuma günü 
MSC’nin Pire Limanı’ndaki merkezine 
giderek Türkiye’deki şirket tarafından 
gerçekleştirilen işten atmaları ve sendikal 
faaliyetlere yönelik saldırıları protesto etti. 
Ayrıca Yunanistan’daki MSC çalışanlarını, 
Türkiye’deki meslektaşlarının koşulları 
konusunda bilgilendirdiler. Protesto eyle-
minin sonunda örgüt temsilcileri, Türki-
ye’deki mücadeleye yönelik desteklerini 
ve dayanışmalarını ifade etmek için şirke-
tin önünde pankart ve Nakliyat-İş’in üyesi 
olduğu DSF (Dünya Sendikalar Federasyo-
nu) bayrakları açtılar.

Konya’da sendikamız üyesi ambar işçi-
leri sabah saatlerinde işbaşı yapmadan sen-
dikanın önlükleriyle, dövizlerle, sloganlar-
la konuşmalar yaparak bir dayanışma eyle-
mi gerçekleştirmişlerdir. 
*   *   *

ABD ve AB Emperyalist çakalları ile 
yerli işbirlikçileri eliyle hızla Yeni Sevr’e 
sürüklenen Türkiye’de, HKP hariç, birkaç 
istisna dışında ne Kemalistinden, ne sos-
yal demokratından, ne de kendine sosya-
list-komünist diyeninden, ne de sendika-
lardan, üzerlerine ölü toprağı serpilmiş gibi 
tık çıkmazken, Nakliyat-İş’in şanlı direnişi 
dayanacak biricik gücün İşçi Sınıfı oldu-
ğunu bir kez daha kör gözlere batırıyor. 
01/10/2016

Yaşasın MSC/MEDLOG Direnişi! 
Yaşasın Devrimci Sınıf Sendikacılığı!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
İşgal! Grev! Direniş! Yaşasın Nakli-

yat-İş!

Nakliyat-İş Direniş Destanı Yazmaya Devam Ediyor!
Baştarafı sayfa 1’de
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PAME’den Türkiye’deki 
MSC-MEDLOG işçileriyle 

dayanışma eylemi

PAME’ye bağlı güçler, Pire Emek Mer-
kezi Temsilcileri, deniz ve deniz taşıma-
cılığı işçilerinin sınıf temelli sendikaları, 
Türkiye’deki MSC-MEDLOG işçileriyle 
dayanışma sergilemek için 23 Eylül 2016 
Cuma günü Pire’de bir dayanışma eylemi 
gerçekleştirdiler.

Örgüt temsilcileri, Türkiye’deki 
MEDLOG şirketinin de üst kuruluşu 
olan çok uluslu Mediterranean Shipping 
Company (MSC)’nin Pire Limanı’ndaki 
merkezine giderek Türkiye’deki şirket 
tarafından gerçekleştirilen işten atmaları 
ve sendikal faaliyetlere yönelik saldırıları 
protesto etti. MSC-MEDLOG, geçtiğimiz 
haftalarda işçilerin, Dünya Sendikalar Fe-
derasyonu’na bağlı Nakliyat-İş’e üye ol-
malarını engellemek için 130 işçiyi işten 

çıkarmıştı. Ayrıca, Türkiye’deki başarısız 
darbe girişimi sonrasında ilan edilen Ola-
ğanüstü Hal’i bahane göstererek sendika-
nın faaliyetlerinin engellenmesini istemiş-
ti.

MSC’ye giden örgüt temsilcileri şir-
keti protesto ettiler ve bu çokuluslu şir-
ketin başvurduğu yöntemleri kınadılar. 
Ayrıca Yunanistan’daki MSC çalışanlarını, 
Türkiye’deki meslektaşlarının koşulları 
konusunda bilgilendirdiler. Protesto ey-
leminin sonunda örgüt temsilcileri, Tür-
kiye’deki mücadeleye yönelik destekle-
rini ve dayanışmalarını ifade etmek için 
şirketin önünde pankart ve DSF bayrakları 
açtılar. Atina, 23 Eylül 2016

DSF’nin Nakliyat-iş 
ve MEDLOG işçileriyle 

dayanışma
 

 Dünya Sendikalar Federasyonu; devam 

ediyor. Nakliyat İş’in taleplerini ve protes-
tolarını destekliyoruz ve sendikal hakların 
ihlal edilmesini kınayarak işten çıkarılan 
işçilerin tarafında Nakliyat-iş Sendika-
sı’nın, Türk taşımacılık şirketi MEDLOG 
tarafından 130 işçinin haksız yere işten 

çıkarılmasına ve şirketin 
şantaj yaparak lokavt uygu-
lamasına karşı mücadelesi 
ile dayanışma halinde olma-
ya olduğumuzu belirtiyoruz. 

DSF Sekretaryası

FECTRANS’tan 
Türkiye’deki MSC-

MEDLOG işçileriyle  
Dayanışma 

Değerli Yoldaşlar,

Portekiz’de de liman-
cılık, lojistik ve demiryo-
lu taşımacılığında faaliyet 
gösteren çokuluslu bir şir-
ket olan MSC-MEDLOG’ta 
işçilerin işten atılmalarına 
karşı verdiğiniz mücadeleye 

yönelik devrimci dayanışma duygularımızı 
ifade ediyoruz. İşçi sınıfı ve onun örgütleri 
olarak vermiş olduğunuz mücadele ile 
hem işçilerin haklarını savunuyor hem 
de tüm ülkelerde çalışan işçilerinin 
sömürüsünü artırmayı amaçlayan çokulus-
lu MSC’nin oyunlarına/planlarına işçilerin 
sömürülmesine karşı, onların haklarının 
korunması ve eşit kardeşçe bir toplumun 
inşasında vereceğiniz mücadelede birlikte 
yürüyeceğiz.
Birlikte kazanacağız.

26 Eylül 2016, Lizbon 

Jose’ Manuel Oliveira
FECTRANS Ulusal Kooordinatörü
Abilio Carvalho
FECTRANS Sekreteri ve Demiryolu 
İşçileri Sendikası Ulusal Koordinatörü

AKP’giller, OHAL’i gerekçe 
göstererek İşçi Sınıfımızın ve 
Halkımızın tüm demokratik 

taleplerini bastırmaya devam ediyor.
Bu kez de, AKP’giller’in Bursa Valisi, 

MSC/MEDLOG Lojistik’te işçi-sendika 
düşmanı uygulamalara ve haksız biçimde 
işten çıkarılmalara karşı mücadele 
eden Nakliyat-İş’in bu mücadelesine 
yasaklama getirdi. Konuyla ilgili 
Nakliyat-İş Genel Merkezi tarafından 
yapılan açıklamayı aynen yayımlıyoruz:

Bursa Valiliği OHAL 
Gerekçesiyle Gemlik’te MSC/

Medlog Lojistik’te Üyelerimizin, 
İşçi ve Sendika Düşmanlığına 

Karşı Haklı Eylemine Keyfi Olarak 
Yasaklama Getirdi

Kabul Edilemez!
 Protesto Ediyoruz!

MSC/ Medlog Lojistik’te işçiler 
Anayasal haklarını kullanarak 
Sendikamızda örgütlenmişler ve 
üye olmuşlardır. Sendikamız gerekli 
çoğunluğu sağlayarak çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusu 
yapmıştır. 

Dünyanın ikinci büyük konteyner 
operatörü MSC (Mediterranean Shipping 
Company)’nin Türkiye’deki işletmesi 
olan Medlog Lojistik’te 600 işçi 
çalışmaktadır. İşçilerin Sendikamıza üye 
olmalarından sonra 130 sendika üyesi 
haksız, keyfi olarak işten çıkarılmıştır. 
İstanbul/Esenyurt, Gebze/ Muallimköy, 
İzmir, Mersin ve Gemlik’te işten 
çıkartılan üyelerimiz işçi sendika 
düşmanlığına karşı haklı direnişleri bugün 
20. günündedir. Anayasa ve yasalara göre 
suç işleyen, Medlog Lojistik işverenidir. 
Sendikamız üyelerine baskı ve tehdit 
yapan Medlog Lojistik yöneticileridir. 
Kanunsuz lokavt uygulayan Medlog 
Lojistik işverenidir. Sendikamız bunlarla 
ilgili TCK‘nın 117 ve 118’e göre suç 
duyurusunda bulunmuş ve kanunsuz 
lokavtla ilgili davalar açılmıştır. 

Bursa Valiliğine de Gemlik’teki 
işten çıkarmalarla ilgili ve işyeri 
önünde anayasal haklarına sahip çıkan 
üyelerimizin eyleminin bilgisi verilmiştir.

Bursa Valiliği İl Olağanüstü Hal 
Bürosu 19.09.2016 tarih ve 2016/6 Sayılı 
Kurul Kararı ile 2935 Sayılı Olağanüstü 
Hal Kanunu’nun 11/m Maddesine 
göre olağanüstü hal süresince Gemlik 
MSC/ Medlog Lojistik önündeki eylemi 

yasakladığını Sendikamıza bildirmiştir. 
23 Temmuz 2016’da tarih ve 29779 

Sayılı Resmi Gazete de OHAL ile 
ilgili Kararname yayınlanmıştır. Bu 
Kararnamede Amaç ve Kapsam Maddesi:

“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
amacı 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke 
genelinde ilan edilen olağanüstü hal 
kapsamında darbe teşebbüsü ve terörle 
mücadele çerçevesinde alınması zaruri 
olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve 
esasları belirlemektedir”

Anayasal haklarını kullanarak 
sendikaya üye olduğu için, kanunsuz 
lokavt uygulanarak işten çıkartılan 
Sendikamız üyesi işçilerin, yasal 
haklarına sahip çıkma ve işe geri dönmeyi 
amaçlayan eyleminin, darbe teşebbüsü 
ile, terörle mücadele ile ne ilgisi var?

Bursa Valiliği, keyfi, hukuksuz 
bir karar almıştır. Bu kabul edilemez.  
İstanbul/Esenyurt, Gebze, İzmir ve 
Mersin’de de aynı içerikte hak mücadelesi 
devam etmektedir. Oralarda da OHAL 
var. 

Bursa Valiliği, 2935 Sayılı 
Olağanüstü Hal Kanununa göre 20 
Temmuz’da ilan edilen OHAL’in amacına 
uymayan gerekçeye dayanarak hak 
arama eylemini yasaklamıştır. Yasaklama 
MSC/ Medlog Lojistik işverenin işçi 
sendika düşmanlığına kanunsuz lokavt 
uygulamasını cesaretlendiren, ortak 
olan işveren yanlısı bir karardır. 2935 
Sayılı OHAL Kanunu’nda Valilerin,  
işçi çıkartmaları izne bağlayan, erteleme 
kararı alma yetkileri de vardır. Bursa 
Valiliği işverenlerden yana değil tarafsız 
kamu görevi yapacaksa o zaman bu 
yetkisini niye kullanmıyor?  MSC/ 
Medlog Lojistik’te Sendikamıza üye 
olduğu için işten çıkarmalara niye 
müdahale etmiyor?

Medlog Lojisitk İşverenin işçi ve 
sendika düşmanlığına karşı mücadelemiz, 
Gemlik’te ve diğer bölgelerde devam 
ediyor, edecektir. Bursa Valiliğini haksız 
olan yasaklama kararından vazgeçmeye, 
hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz. 

Sendikamız ayrıca bu konu ile 
ilgili gerekli idari ve hukuki süreci 
başlatacaktır. 21.09.2016

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

 

Nakliyat-İş’e uluslararası 
destek

OHAL’i tanımıyoruz!

Nakliyat-İş, dünyanın ikinci büyük 
konteyner operatörü olan MSC 
(Mediterranean Shipping Com-

pany)’nin konteyner taşımacılığını yapan 
MEDLOG Lojistik’te örgütlenerek yetki 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğına başvurusunu yapmıştı.

Ancak örgütlenmeden haberdar olan 
işveren saldırıya geçti ve değişik ilerden 
sendikaya üye olmuş işçileri tehditlerle, if-
tiralarla sendikadan istifa ettirmeye çalıştı. 
İstifa etmeyen, sendikasına, ekmeğine sa-
hip çıkan üyeleri ise işten çıkardı. Ülke ge-
nelinde 116 Nakliyat-İş üyesi, MEDLOG 
işvereni tarafından işten çıkartıldı.

Nakliyat-İş, işverenin bu işçi-sendika 
tutumunu, anayasaya ve yasalarla aykırı 
bu hukuksuzluğunu bir haftadır örgütlü bu-
lunduğu her ilde basın açıklamaları ile dile 
getirdi, teşhir etti. MSC firmasının İstan-
bul’daki Genel Müdürlüğünde, Gebze’de, 
Gemlik’te, Mersin’de bulunan depolarının 
önünde atılan üyelerle birlikte eylemler 
yaptı.

Bu gün de İzmir ve İstanbul’daki de-
poların önünde atılan işçiler ve aileleri ile 
birlikte basın açıklaması yapıldı. İşverenin 
bu yasa tanımaz tavrı bir kez daha protesto 
edildi. Üyeleri tam da okulların açılacağı 
zaman ve Kurban Bayramı arifesinde işten 
çıkartarak işsizlik cehennemine atan işve-
renlerin işçi-sendika düşmanı yüzleri bir 
kez daha teşhir edildi.

İstanbul’da yapılan basın açıklamasına 
işten atılan üyeler, yöneticiler ve işyeri 
temsilcileri katıldı.

Basın açıklaması Nakliyat-İş Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tara-
fından yapıldı. Küçükosmanoğlu, MED-
LOG’daki örgütlenme sürecini ve şu an ge-
linen yetki aşamasını anlatarak asıl amacın 
atılan üyelerin tamamının işlerine geri dön-
mesi ve işyerinde toplu iş sözleşmesi im-
zalamak olduğunu belirti. Konuşmasında 
işverenin buna tahammül edemediğini ve 
kanunsuz lokavt uygulayarak üyeleri işten 
attığını, bunun anayasaya aykırı olduğunu 
ve suç olduğunu, bu nedenle de sendika 
olarak MEDLOG yöneticileri hakkında her 
ilde suç duyurusunda bulunularak davalar 
açıldığını belirtti. Küçükosmanoğlu MSC/
MEDLOG Lojistik işverenini bir kez daha 
uluslararası ve ulusal sözleşmelerle, anaya-
sa ve yasalarla güvence altına alınan örgüt-
lenme, sendikaya üye olma hakkına saygı 

göstermeye davet etti. Basın 
açıklaması atılan sloganlarla 
sona erdi.

İzmir’de yapılan basın 
açıklamasını ise Nakliyat-
İş Ege Bölge Temsilcisi 
Zeki Olkun yaptı. Basın 
açıklamasına atılan üyelerin 
eşleri ve çocukları da 
katılarak destek oldular. 
Halkapınar’da toplanan işçiler 
alkışlar ve sloganlarla işten 
atılmaları protesto etmek için 
Alsancak’ta bulunan MSC/
MEDLOG Lojistik Müdür-
lüğü’ne yürüyüş yaptılar. 
İşyerinin önünde yapılan basın 
açıklamasında Zeki Olkun, 
işverenin bir an önce bu haksız 

ve yasa dışı tutumundan vazgeçmesini 
ve işçilerin sendikalaşma haklarına saygı 
göstermesini istedi. İzmir’deki örgütlenme 
sürecini anlatarak diğer illerde olduğu gibi 
İzmir’deki üyelerin de işten atıldığını, bu 
durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. 
Tüm illerde olduğu gibi İzmir’de de atılan 
işçiler geri alınıncaya kadar mücadelenin 
devam edeceğini belirtti. Sendika Avukatı 
Tacettin Çolak da, işverenin bu kanunsuz 
lokavt ve hukuksuzluklarına ilişkin davalar 
açıldığını belirtti. Basın açıklamasında ITF 
(Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federas-
yonu) tarafından gönderilen dayanışma 
mesajı da okundu.  Açıklama sonrası işçiler 
işyeri önünde bir süre oturma eylemi yap-
tılar. Atılan sloganlar eşliğinde eylem sona 
erdi. 09.09.2016

Nakliyat-İş, MEDLOG’taki işçi kıyımına, 
sendika düşmanlığına karşı mücadeleye 

devam ediyor



6 Yıl: 11 / Sayı: 104 / 3 Ekim 2016

İşçi Sınıfı mücadelesinde yaprak 
kımıldamayan bu günlerde sendikaların 
yüz akı Nakliyat-İş Sendikası bir kez 

daha devrimci sendikal mücadeleden örnek 
bir direniş yürütüyor. Birçok büyük ilde 
devam eden direnişin bir ayağı da İzmir’de 
başarılı bir şekilde yürütülüyor. 

MSC /MEDLOG örgütlenmesi 
duyulur duyulmaz İzmir’de çalışan işçiler 
Sendika ile irtibata geçtiler. Bir gecede 
TIR şoförlerinin hemen hemen hepsi 
üye oldular. Patronun yasadışı tutumuna 
rağmen işçiler sendikadan istifa etmediler. 
Bunun üzerine bütün işçilerin iş akdi hiçbir 
yasal dayanağı olmadan feshedildi. İşçiler 
atılır atılmaz MSC / MEDLOG konteynır 
deposunun Pınarbaşı’ndaki yerinde direnişi 
başlattılar. Yaklaşık bir hafta burada 
sürdürdükleri direnişi daha sonra MSC 
/ MEDLOG’un Alsancak’taki binasının 
önüne taşıdılar. İşçiler ve aileleri ile birlikte 
Halkapınar’da toplanarak MSC/MEDLOG 
önüne kadar bir yürüyüş yapıldı. Nakliyat-
İş Sendikası yöneticileri ve ailelerle 
birlikte işverene karşı kararlı bir tutum 
sergilendi. Burada sendikanın Ege Bölge 
Temsilcisi Zeki Olkun yaptığı açıklamada; 
MSC/MEDLOG işçilerinin düşük ücretli 
ağır çalışma koşullarına isyan ettikleri için 
sendikamıza üye olmuşlar ve haksız yere 
işten atılmışlardır. Sendikamız her zaman 
olduğu gibi üyelerinin hak ve çıkarlarını 
korumak için mücadele etmekten asla 
vazgeçmeyecektir dedi. Sendikanın avukatı 

Tacettin Çolak’ta yaptığı açıklamada; 
İşverenin, işçilere anayasal bir hak olarak 
tanınan sendikalaşma hakkına saygı 
duyması gerekir. İşveren sendika yetki 
başvurusu yaptıktan sonra işçi çıkarmıştır. 
Bu yasadışı lokavttır, bunun yaptırımı 
vardır, bunun için gerekli yasal işlemleri 
başlattıklarını söyledi. İşçilerin direnişi 
devam ederken Sendikanın Avukatları da 
boş durmuyor hem fiili olarak direnişe aktif 
destek veriyor, hem de işçilerin en ufak bir 
hak kaybı yaşamaması için hukuki süreci 
takip ediyorlar. Ne de olsa İşçi Sınıfının 
avukatları. 

Çevrede çalışan işçilerden, yoldan 
geçen araçlardan başta (bölge İzmir 
limanına yakın olduğu için) TIR 
şoförlerinden destek yağıyor. Özellikle 
taşımacılık sektörünün yükünü çeken TIR 
şoförlerinin gözü kulağı bu direnişte. 

 Direnişin sürdüğü bölgede çalışan 
İBB Park-Bahçe çalışanları başından 
beri direnişle dayanışma içindeler. 
Direnişe ait malzemelerin bırakılması için 
dinlenme yerlerini işçilere açtılar. Ayrıca 
direnişçilerin çay ve benzeri ihtiyaçlarını 
karşılamaları için bütün olanaklarını 
seferber ettiler. Direnişin bir günlük öğle 
yemeğini karşılayarak ta dayanışma da 
bulundular. 

Ayrıca Toleyis Sendikası İzmir İl 
Temsilcisi Fahri Kaya ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Grand Plaza çalışanları da 
direnişe destek ziyaretinde bulundu. 
Toleyis Sendikası İl Temsilcisi Fahri 

Kaya destek ziyareti sırasında yaptığı 
konuşmada; Bu haklı ve onurlu direnişi 
kendi direnişi olarak gördüklerini, burada 
işçilerin sadece kendi hakları için değil 
tüm işçi sınıfının çıkarları için direniş 
yaptıklarını söyledi. 

İşçiler, devrimci 
sendikacılığın gerçek ve 
yegâne temsilcisi Nakliyat-
İş önderliğinde, kararlılıkla 
ve coşkuyla direnişlerine 
devam ediyor.

Direnişçi İşçiler 
Direnişi Anlatıyor

Ben Seyhan, 42 
yaşındayım. On üç aydır 
M S C / M E D L O G ’ t a 
TIR şoförü olarak 
çalışmaktayım. Daha 
iyi şartlarda çalışmak 
istedik. Bunun için 
Nakliyat-İş Sendikasına 
üye olduk. Bunun üzerine 
şirket bayram arifesinde 
sendikaya üye olan diğer 
arkadaşlarla birlikte 
beni de işten çıkardı. 
İşverenin bu kanunsuz 
hareketine karşılık 
arkadaşlarla beraber 
sendikamızın da desteğiyle direnişe 
başladık. Önce MEDLOG Depo’da 
direnişe geçtik. Bilahare toplumsal 
desteği sağlamak ve idareciler üzerinde 

baskı oluşturmak için MSC/MEDLOG 
İzmir merkez binası önünde eylemimizi 
devam ettirme kararı aldık. Üç haftayı 
geçtik eylemimiz sürmektedir. Öncelikli 
isteklerimiz işimizi geri dönüp, işverenle 
sendikamız vasıtası ile toplu sözleşme 
masasına oturulmasıdır. İşverenin 
kanunsuz uygulamaları haklılığımızı 
ortaya koymaktadır. Direnişimizi kazanana 
kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın. İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

Ben Mustafa Eşitgen, 47 yaşındayım. 
On üç yaşımdan beri çalışıyorum. On 
beş, on altı yıldır otobüs ve tır şoförlüğü 
yapıyorum. Yedi aydır MEDLOG’ta 
çalışıyorum. Şirkette asgari ücretle zor 
şartlar altında çalışıyor olmamızdan 
kaynaklı sendikalaşarak durumumuzu 
düzelteceğimize inandık. Arkadaşlarla 
sendikalı olduk. Durumu haber alan idare 
Kurban Bayramı arifesinde araçların 
anahtarlarını alarak çıkışımızı verdi. Hatta 
son haftanın harcırahını dahi ödemedi. Bu 
şekilde yirmi altı arkadaş çıkış aldık. Bu 
kanunsuz uygulama üzerine sendikamız 
ile işe iademiz için MSC/MEDLOG 
Ege Bölge Müdürlüğü önünde direnişe 
başladık. Yirmi dört gündür buradayız. 
Ayrıca diğer illerdeki şoför arkadaşların 
da başına aynı şeyler geldi. Hep beraber 
İstanbul’a gidip, oradaki müdürlüğün 

önünde de sesimizi yükseltip, talebimizi 
haykırdık. Orada polis engeline rağmen 
haklılığımızı dile getirmekten çekinmedik. 
Haklılığımız kazanacağımızın teminatıdır. 

Kazanana kadar devam edeceğiz.
Ben Muammer Cihan Çelebi, 

43 yaşındayım. TIR şoförüyüm. 
MEDLOG’ta çalışıyorum. Bir buçuk 
aydır bu firmadayım. Sendika gündeme 
gelince işveren ben dahil sendikalı ve 
sendikasız bir çok işçiyi çıkardı. Bize iş 
yerinde küçülmeye gidiyoruz dendi. Vakit 
de bayram arifesiydi. İşten çıkarılınca 
sendika olarak arkadaşlarla direnişe 
başladık. İşverenin kanunsuz tutumuna 
karşı haklılığımıza ve kazanacağımıza 
inanıyoruz. Çıkarılmaların esas sebebi tır 
şoförlerinin asgari ücretle çalıştırılmaları 
sonucu sendikal örgütlenmeye gitmeleridir. 
Sendikamızla beraber bu işi başaracağız.

Ben Ercan Özben, 46 yaşındayım. TIR 
şoförüyüm. On bir aydır MEDLOG’ta 
çalışıyorum. Bizler şoför olarak ağır iş 
yapıyoruz. Buna karşın asgari ücretle 
çalışmaktaydık. Çeşitli zamanlardaki 
iyileştirme taleplerimiz hep vaatler 
verilerek geçiştirildi. Sonunda ücret budur, 
isteyen çalışır, isteyen gider dendi. Bunun 
üzerine arkadaşlar sendikal örgütlenmeye 
başlamış. Duyduğumda ben de sevinerek 
katıldım. Şirket sendikalı olduğumuzu 
öğrenince Kurban Bayramı arifesinde 
hepimizi işten attı. Bu haksız uygulama 
üzerine işyerimizin önünde işimize geri 
dönebilmek için direnişe başladık. Yirmi 
dört gündür toz, toprak, yağmur, çamur, 
sıcak, soğuk demeden buradayız. İşverenin 
kanun tanımaz uygulamalarına karşın haklı 
olduğumuzu biliyoruz. Kazanacağımıza 
inanıyoruz. Direnişteki tüm arkadaşlara ve 

destek verenlere teşekkür ediyorum.

İzmir’den Kurtuluş Partililer

Direniş, İzmir’de de kararlılıkla devam ediyor

Dünyanın ikinci büyük konteyner Operatörü olan MSC’nin 
Türkiye konteyner taşımacılığını yapan MEDLOG lojis-
tik işvereni, Mersin işyerinde de sendikalı oldukları için 

işçi kıyımına 8 işçiyle başlamış ve şuan itibarıyla bu kıyımı 30 
işçiye çıkartmış bulunmaktadır.

8 Eylül 2016 günü Nakliyat-İş Konya Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri Mehmet Ünver ve Orhan Şahbaz önderliğinde başlatılan 
işçi direnişi 30 Nakliyat-İş üyesi işçiyle inançla ve kararlılıkla 
devam etmektedir.

Direniş Medlog Mersin Plaza önünde, Mersin’deki siyasi par-
tilerin temsilcileri, bazı sendikaların şube yöneticileri ve çeşitli 
kitle örgütlerinin yöneticilerinin katılımıyla yapılan basın açık-
lamasıyla başladı. Özellikle yerel basının ilgisi çok önemliydi. 
Gazetelerde ve TV’lerde yer aldı. Daha sonra TIR’ların bulundu-
ğu tır parkı önünde eylem devam ettirildi.29 Eylül 2016 tarihine 
kadar direniş günlük basın açıklamaları ve protesto eylemleri biçi-
minde Medlog Plaza önünde devam ettirilmektedir.

Aralıklarla da olsa med-
yanın ve kitle örgütlerinin 
işçi direnişine olan ilgileri ve 
destekleri devam etmektedir. 
Direnişin devam ettirildiği 
Mersin Limanı Adana ana-
yol çıkışı olması nedeniyle 
halkımızın ve şoförlerin (TIR 
ve Kamyon) desteği çok 
önemli.

30 Eylül tarihi itibarıyla 
işçilerden alınan vekâletlerle 
avukat arkadaşımız Ferit tara-
fından işveren ile yasal müca-
dele yeni bir boyut kazanmış 
bulunmaktadır.

Özellikle Mersin işçisinin 
direnç ve moralini merkezi 
İstanbul direnişi çok olumlu 
etkilemiştir. Kendilerine, mü-
cadeleye ve sendikaları olan 
Nakliyat-İş’e ve önderliğe 
olan güvenleri üst düzeye çık-
mıştır.

HKP Mersin İl Örgütü olarak, işçi direnişinin ilk günü olan 8 
Eylül’den bu tarihe kadar işçinin ve gerçek devrimci sınıf sendikası 
olan Nakliyat-İş’in yanında olduk. Maddi manevi tüm desteğimizi 
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Gerek basın açıklamaların da 
gerekse de protesto bekleyişleri süresice hep işçinin ve sendika-
sının yanın da bulunuyoruz. İşçi arkadaşlarımızla her türlü yakın 
bağı kurmaya çalışıyoruz. Öncelikle insani değerlerimizi, sınıfa 
olan devrimci borcumuzu yaşatmaya, göstermeye çabalıyoruz. 
Örgütlü işçi olmanın önemini, kıymetini gereğini göstermeye özen 
gösteriyoruz. Partimize karşı işçi arkadaşların tutumu içtenlikli, 
sıcak ve saygındır. Mümkün olduğunca işçi ile  tek tek ilgilenmeye 
çaba harcıyoruz.

Önümüzde ki süreçte Adana İl örgütümüz başta olmak üzere 
bölge Parti teşkilatlarımızla birlikte işçi direnişe ortak ziyaretler 
yapacağız.

Mersin’den Kurtuluş Partililer

Mersin’de direniş sürüyor

Gemlik’te Anayasal haklarını kul-
lanarak sendikamıza üye olan ve MSC/
MEDLOG işvereni tarafından işten atılan 
üyelerimiz işe geri dönüş mücadelesi için 
işyerlerinin önünde beklerken 
Bursa Valiliği’nin ve Gemlik 
Kaymakamlığı’nın OHAL’i 
gerekçe göstererek yasaklama-
ları ve engellemeleri ile karşı-
laşmışlardır.

Sendikamızda bu gün bu 
OHAL yasağını protesto et-
mek için Gemlik Meydanında 
bir basın açıklaması yapaca-
ğını duyurmuş bunun üzerine 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 
ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü dün 
akşam saatlerinde ve bu sabah faks gönde-
rerek yapılmak istenen bu basın açıklama-
sının OHAL Kanunu’nun 11/m. Maddesi 
gereği yasak olduğunu bildirmişlerdir.

Sendikamız bütün bu baskılara ve yasak-
lamalara rağmen 23 Eylül Cuma günü saat 
12:00’de Gemlik Meydanında işten atılan 
üyelerimiz, üyelerimizin eşleri ve çocuk-
ları, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sa-
rıbal, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri, alanda toplandığımızda 
Gemlik Güvenlik Şube Müdürü bu top-
lanmanın yasa dışı olduğunu ve  OHAL 
gereği bu basın toplantısının yasak oldu-
ğunu, dağılmamızı aksi takdirde gözaltı 
işlemi yapacağını söyledi. Bunun üzerine 
Genel Başkanımız “Biz bu basın açıkla-
masının yapacağız, sizde gereğini yapın. 
Burada yasa dışı hiçbir şey yok, işçilerin 
hak alma mücadelesi vardır” dedi.

Basın açıklaması yapmak için pankart-
ların, dövizlerin açıldığı sırada polis kala-
balığa müdahale ederek gözaltı yapmaya 
başladı. Sendikamız Genel Başkanı, Örgüt-
lenme Daire Başkanımız, Avukatlarımız, 

üyelerimizi gözaltına almaya çalıştılar. 
Gözaltına almaya karşı işçiler direnmiş, 
gözaltına alınanları sahiplenmişlerdir. 
Tüm işçiler gözaltına karşı direniş 

göstermişlerdir.  Polis, kitlenin direnişi 
sonucunda sadece dört kişiyi gözaltına 
alabilmiştir. Gözaltına alınanlar Birleşik 
Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Ad-
nan Serdaroğlu, Sendikamız eski üyesi ve 
Nemtrans Direnişçisi Ayhan Emir  ve Med-
log Direnişçisi iki üyemizdir.           

Gözaltılardan sonra toparlanan kitleye 
hitaben Genel Başkanımız ve Orhan Sarı-
bal birer konuşma yaparak bu durumu pro-
testo ettiler. Konuşmaların ardından Genel 
Başkanımız göz altıların serbest bırakıl-
masını, alacaklarsa da herkesi almaları-
nı, gözaltına alınanlar bırakılıncaya ka-
dar Meydanda bekleyeceklerini belirtti. 
Kitlenin kararlı bekleyişi sonucunda 
gözaltına alınanlar serbest bırakıldılar. 
Gözaltından bırakılanlar sloganlar  ve 
alkışlarla karşılandı.

Daha sonra üyelerimizle durum değer-
lendirmesi toplantısı yapıldı.

Arkasından 33 gündür grevde olan Pet-
rol-İş sendikası üyelerine destek ziyareti 
yapıldı.

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Gemlik’te baskılara, gözaltıla-
ra, tehditlere karşın OHAL yasağı 

protesto edildi
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İkisi de AB-D Emperyalistleri’nin uşağı 
olan, ikisi de Laiklik, Cumhuriyet 
ve Mustafa Kemal düşmanlığında 

sınır tanımayan bu Ortaçağcılar, yıllarca 
birbirlerinden ve Emperyalist ağa 
babalarından aldıkları güçle ülkemizi 
Ortaçağ bataklığına birlikte sürükledikten 
sonra bir kavgaya tutuşmuş, son olarak da 
15 Temmuz gecesi kanlı bir hesaplaşmaya 
girişmişlerdir. Asıl darbeyi Laik 
Cumhuriyet’e karşı Pensilvanyalı İmamla 
birlikte yapan AKP’giller’in büyük reisi 

Kaçak Saraylı İmam, bugün halkımızla 
alay eder gibi kandırıldığını söylese de ger-
çekler gün gibi ortadadır. Bir atasözümü-

zün dediği gibi “güneş balçıkla sıvanmaz.”
Laik Cumhuriyet’i el birliğiyle enkaza 

çeviren, eğitim kurumlarını bilimsellikten 
uzaklaştırıp, Ortaçağcı doktrinlerine göre 
dizayn eden, hukuku ayaklar altına alarak 
adalet sistemini işlemez, ya da yalnızca 
kendi lehlerine işler hale getiren, ancak 
silip süpürmek için ele ele verdikleri Cum-
huriyet’in mirasını paylaşamayınca birbir-

lerine giren AKP’giller ve Pensilvanyalı 
İmam’ın Cemaatine karşı gerçek devrimci-
ler gerçek mücadeleyi yıllardır veriyor.

2009 yılında gerçekleştirdiğimiz “Yurt-
Kur Uyuma Yurt Kur” kampanyası, bu mü-
cadelenin en somut örneklerinden biriydi. 
Bir diğeri ise 2011 yılında Yükseköğreti-
me Geçiş Sınavı’nda (YGS) yaşanan şifre 
skandalıyla ilgili yürüttüğümüz mücadele-
dir. Tüm ülkede yankılanan “Emek Hırsızı 
ÖSYM” sloganıyla yola çıkarak verdiği-
miz bu mücadele, AKP’giller ve Cemaat iş-
birliğiyle yapılmış sayısız hukuksuzluktan, 
haksızlıktan birine karşı günlerce Türki-
ye’nin birçok ilinde sokaklara dökülen on 
binlerce gencimizle birlikte yürütülmüştür.

Emeğimizi çaldılar
2011 yılının Nisan ayında yapılan ve 

1 milyon 700 bin öğrencinin girdiği Yük-
seköğretime Geçiş Sınavı sonrasında, Ma-
tematik bölümündeki soruların tamamına 
yakınıyla Türkçe ve Sosyal bölümlerin-
deki soruların bir kısmının cevap şıkları 
üzerinde yapılan basit bir eşleştirme ile 
soruların okunmasına bile gerek kalmadan 
çözülebildiği ortaya çıktı. Şifrelemenin 
ortaya çıkmasıyla birlikte mağdur öğrenci-
ler sosyal medya üzerinden hızlıca örgüt-
lenerek başta Ankara olmak üzere birçok 
ilde eylemler düzenlediler. Bu eylemlere 
damga vuran, Kurtuluş Partisi Gençli-

ği’nin Ankara’da, Sakarya Meydanı’nda 
düzenlenen eylemdeki “Emek Hırsızı 
ÖSYM” pankartı arkasında “Emek Hır-
sızı ÖSYM”, “A-B-C-D-E Kopyacı Şif-
reci AKP” sloganlarıyla sokakları inleten 
yüzlerce genç oldu. Bu eylem sonrasında 
yoldaşlarımız önderliğinde kurulan “Emek 
Hırsızı ÖSYM Grubu”, Ankara, İzmir, İs-
tanbul, İskenderun, Eskişehir, Tekirdağ, 
Aydın gibi birçok ilde günlerce eylemler 
düzenleyerek mağdur öğrencilerin seslerini 
tüm Türkiye’ye duyurdu ve taleplerini hay-
kırdı. Ankara’da düzenlenen okul boykotu 
ve protesto eylemi polisin barikatlarına ve 
terörize etme çabalarına rağmen binlerce 
öğrenciyle gerçekleştirildi. Yoldaşlarımız 
gecelerini gündüzlerine katarak gezilme-
dik dershane - okul, çağrı yapılmadık öğ-
renci bırakmamak için çalıştılar. Onlarca 
okul ve dershaneden yüzlerce öğrenciye bu 
haksızlığa karşı tek ses olma çağrısı yapa-
rak mücadeleye davet ettiler. Öğrenciler, 
öğretmenler, veliler, tüm halkımız göz göre 
göre yapılan bu emek hırsızlığına karşı 
Emek Hırsızı ÖSYM sloganıyla sokaklara 
döküldü.

Dönemin ÖSYM başkanı Ali Demir 
hakkında, Pensilvanyalı İmam Cemaati’n-
den olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günler-
de soruşturma başlatıldı. Ali Demir’in 2011 
yılındaki şifreleme iddialarına “tesadüf” 
yanıtını vermesi, dönemin başbakanı Tay-
yip Erdoğan’ın da “ben ÖSYM başkanının 
açıklamalarından tatmin oldum” diyerek 
desteklemesi Cemaat–AKP ittifakının sa-
yısız örneğinden sadece birisidir. Emek 
Hırsızı ÖSYM Grubu olarak o günlerdeki 
taleplerimiz arasında ÖSYM Başkanı’nın 
ve Milli Eğitim Bakanı’nın istifa etmesi de 
vardı. Bunun yanı sıra YGS’nin iptal edi-
lerek bağımsız bilim insanlarından oluşan 
bir grup önderliğine yeniden yapılması, 
Şifre Sistemini planlayan ve hayata geçiren 
idari sorumluların, özel kuruluşların yetki-
lilerinin ve şifreden faydalananların tespit 

edilmesi ve yargılanması da taleplerimiz 
arasındaydı. Tabii ki, AKP’giller’in müt-
tefiki olan Cemaat’i yargılaması, yüzlerce 
Cemaat üyesini yargılaması ve tabii kendi 
kendini de yargılaması anlamına gelen bu 
talepler görmezden gelindi. Bu da yetmez-
miş gibi Tekirdağ’da partimizin yöneticile-
rine bu eylemlerden dolayı davalar açıldı.
Bizler, Cemaatle mücadelenin AKP’giller-
le mücadeleden bağımsız yürütülemeyece-
ğini, AB-D Emperyalizmiyle mücadeleden 
ayrı olamayacağını yıllardır haykırıyoruz. 
Çünkü bunların ikisi de AB-D Emperya-
lizminin yerli uşaklarıdır. Mesele Laik-
lik, Cumhuriyet düşmanlığı olduğunda 
aralarından su bile sızmaz. Yıllarca halk 
çocuklarımız bunların güç birliğiyle dev-
let yurtlarına değil de Cemaat yurtlarına 
mecbur bırakılırken, ordu içerisindeki 
NATO karşıtı, Mustafa Kemal gelenekli 
subaylar ortaklaşa düzenledikleri kumpas-
larla tasfiye edilirken, yargı yargı olmaktan 
çıkartılırken, şifreli ve kopyalı sınavlar-
la Cemaat müritleri devlet kadrolarına ve 
üniversitelere yerleştirilirken keyiflerine 
diyecek yoktu. Şimdi enkaza çevirdikleri 
Cumhuriyet’in mirası için tutuştukları 
kavga, bu kavga sonucu birbirlerine düşman 
kesilmiş olmaları bizim mücadelemizi 
yörüngesinden saptıramaz.

Mücadelemiz ABD ve AB emperya-
listlerine, onların yerli uşaklarına karşıdır, 
Ortaçağcı Gericiliğe karşıdır.

Mücadelemiz Demokratik, Laik, Tam 
Bağımsız bir Türkiye kurma mücadelesidir.

Mücadelemizin başarıya ulaşmasının 
tek yolu örgütlülüğümüzden geçmektedir.

Demokratik, Laik, Tam Bağımsız Tür-
kiye’nin yolu Halkın Kurtuluş Partisi safla-
rında örgütlenmekten geçmektedir!
     

Kurtuluş Partisi Gençliği

AKP’giller’e ve Cemaate Karşı Gerçek Mücadele (2):

“Emek Hırsızı ÖSYM”
 Bizler, Cemaatle mücadelenin AKP’gillerle mücadeleden bağımsız 

yürütülemeyeceğini, AB-D Emperyalizmiyle mücadeleden ayrı olamayacağını 
yıllardır haykırıyoruz.

İki gerici güç olan AKP’giller ile Pen-
silvanyalı İmam arasında geçen kanlı 
15 Temmuz gecesi he-

saplaşmasının kazanananı 
bildiğimiz gibi AKP’giller 
olmuştu. Yıllardır birbiriyle 
et ve kemik gibi kaynaşmış 
olan bu iki gerici güç, çıkar-
larının artık uyuşmadığını 
anladığı anda birbirine karşı 
önce sinsice ardından açık-
ça kanlı bir hesaplaşmaya 
girişip, ülkemizi acımasız 
bir savaş arasında bırakmış-
tır.

Bu kanlı hesaplaşmanın 
kazananı olan AKP’giller 
ise bu olayın yarattığı so-
nuçları kendi için bir fırsata 
çevirmiş ve ülkemizi, ba-
şından beri hayalini kurdu-
ğu Faşist Tayyibistan re-
jimine doğru hızlıca giden 
bir yola sokmuştur. Pensilvanyalı İblis ile 
yaptıkları kanlı savaşın galibi olduğunu an-
ladığı andan itibaren AKP’giller ülkemizi 
ilk önce OHAL karanlığının içine sokmuş 
ve ülkede kendisine karşı olan her kişiyi ve 
kurumu ya işten atmış ya da uydurdukları 
yasalar sayesinde engellemiştir. İşte tam da 
böyle bir zamanda AKP’giller, okulların 
yeni döneminin açılmasını da fırsat bile-
rekten Ortaçağcı, yalaka, AKP’giller’in ta-
rihçisi olan Erhan Afyoncu’ya 15 Temmuz 
sürecini anlattıran bir yazı yazdırıp bir de 
Faşist Tayyibistan Devleti’nin başı olacak 
olan kişiye bir önsöz yazdırmıştır. Bu ya-
pılan tamamen AKP’giller’in dindar ve 
kindar bir nesil yetiştirme projesi içindir. 
Daha okula yeni başlayan 6-7 yaşlarındaki 
çocuklara olayların tek suçlusu sanki Pen-
silvanyalı İblis gibi anlatmışlardır ve daha 
çocuk yaştaki insanların kafalarını afyon-
lamışlardır.

AKP’giller yayınladıkları broşürde 
sanki Pensilvanyalı İblis’in adamlarının 

devletin ve askeriyenin yüksek kademele-
rine geldiğinden haberi yokmuş gibi, sanki 
Pensilvanyalı İblis’in Türkçe Olimpiyatları 
diye yaptığı gövde gösterisinde AKP’gil-
ler’in baş şefinin ve diğer adamları Pensil-
vanya’ya selamlar ve sevgiler gönderme-
miş gibi, hatta ve hatta kendisini buralara 
kadar getirenin ‘eski’ dostu Pensilvanyalı 
İblis olduğundan haberi yokmuş gibi bir 
broşür yayınlatması onların ne kadar alçak-
laştığının bir göstergesi olmuştur.

Yayınladıkları broşür de her an öfke 
kustukları ve onun kalıntılarını yıkmaya 
çalıştıkları Antiemperyalist 1. Kurtuluş 
Savaşı’mızın önderlerine ve silah arkadaş-
larına sahip çıkıp 15 Temmuz gecesi yaşa-
nan iki gerici gücün kanlı savaşını Antiem-
peryalist 1.Kurtuluş Savaşı’mıza benzet-
meleri acı bir komiklikten öte bir şey değil-
dir. Hayatlarını Mustafa Kemal ve laiklik 
düşmanlığı üzerine kuran AKP’giller geti-

recekleri karanlık 
düzen ortaya çık-
masın diye Mus-
tafa Kemal ve 
Antiemperyalist 
Kurtuluş Sava-
şı’mıza sarılmış-
tır bir anda.  

Zaten getir-
dikleri 4+4+4 
eğitim sistemi 
ile günden güne 

beyinlerini yıkadıkları gençliği artık açık-
tan kandırıp ileriki dönemlerde kendisine 

biat eder hale getirmeye çalışmaktadırlar 
AKP’giller. AKP’giller özgür ve bağımsız 
bir düşünce etrafında yetişen gençlerin ken-
dileri için ne kadar tehlikeli olduğunu 1968 
ve 1978 yıllarının gençliklerinde görmüş 
ve buna karşı daha ilkokula yeni başlamış 
çocuklardan, lise çağına gelmiş gençlere 
kadar kafalarına Muaviye-Yezid-CIA İsla-
mı’nı afyonlamışlardır. Ve bunun sonucun-
da da sokaklara “Şeriat isteriz” sloganları 
ile çıkan kitleyi yazdıkları bu broşürde söz-
de demokrasi nöbetçileri olarak tanıtmışlar 
ve Faşist Tayyibistan rejimini kurmak için 
adım adım yol almışlardır.

Ama bizler, Halk Kurtuluşçu Liseli-
ler olarak uyarıyoruz; Çekin pis ve kanlı 
ellerinizi gençliğimizin üzerinden. Sizin 
ellerinizde Ali İsmail’in, Berkin’in ve nice 
gencin kanları var. Bizim ellerimizde ise 
aydınlık geleceğin, yaşamın ve kardeş-
liğin izleri var.  Sizin kanlı ellerinizin ve 
ortaçağcı kafalarınızın ne bizim temiz el-
lerimizi ne de ilerici, devrimci düşünce-
lerimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz. 
Örgütleneceğiz, güçleneceğiz ve sizi er geç 
ortaçağcı düşüncelerinizle beraber tarihin 
çöplüğüne göndereceğiz. 22.09.2016

Yaşasın Parasız, Demokratik, Laik 
ve Anadilde Eğitim Mücadelemiz!

Halk Kurtuluşçu Liseliler

Dağıttığınız broşürün içeriği
safsatadan öte olamaz

Çekin pis ve kanlı ellerinizi gençliğimizin üzerinden. Sizin ellerinizde Ali İsmail’in, 
Berkin’in ve nice gencin kanları var. Bizim ellerimizde ise aydınlık geleceğin, 

yaşamın ve kardeşliğin izleri var.

Arkadaşlar,
Ülkemizin emperyalizm ve kuklaları 

tarafından cehenneme çevrildiği günlerde 
yeni bir eğitim-öğretim dönemine 
giriyoruz. Ülke meselelerinin okul 
yaşantımıza yansıması, bu sene önceki 
yıllara göre daha güçlü bir biçimde 
yüzümüze çarpacak. Yaşadığımız 
alanı, kendimizin ve tüm insanlığın 
hayatını güzelleştirmek isterken 
yükümüzün farkına varacağız. Bu 
kutsal yükü tek başına layıkıyla taşımak 
bilimsel gerçeklere aykırı olduğundan, 
örgütlenmemizin gerekliliğinin farkına 
varacağız.

Okullarımız OHAL gölgesinde 
açılıyor. Uşaklık yarışı yaparken 
rant kavgasına tutuşan iki gönüllü 
ABD kuklası, Pensilvanyalı İmam 
ve AKP’giller, kavgalarının en kanlı 
raundunu yaşadılar, 15 Temmuz’da. 
Kavganın iki tarafının da amaçları 
aynıydı: Beraber yıkmaya çalıştıkları 
Laik düzenden ve Cumhuriyet’ten en 
büyük payı almak, kamu mallarını 
daha çok aşırmak ve en büyük ABD 
uşağının kendileri olduğunu kanıtlamak. 
O raunt Kaçak Saray’lı Reis’in kesin 
zaferiyle sonuçlandı. Bunun sonunda 
ABD Emperyalizmi karşımıza “Ya 
FETÖ’densin ya Tayyip’ten” minvalinde 
bir tuzak çıkarttı. Meclisteki bütün partiler 
bile isteye, kendilerini ilerici, devrimci 
olarak nitelendiren gruplar da isteyerek 
veya istemeyerek bu tuzağa balıklama 
atladı. Yani hepsi ya gafillik, ya hainlik 
yaptılar.

AKP’giller bir yandan da, kendisine 
karşı olanları FETÖ’den olmakla 
suçlayarak bir cadı avı başlattı, at izi ile 
it izini birbirine kattı. Zaten kendilerinin 
besleyip büyüttüğü FETÖ’yü 
temizleyeceğiz, diyerek bazı AKP karşıtı 
akademisyenler işten atıldı, okullar 
kapandı. Olan yine biz öğrencilere oldu.

Ortaçağ karanlığına 
sürükleniyoruz

Eğitim yuvalarımız, Laikliğin yok 
edilme merkezleri haline getirildi. 
Küçücük çocukların kafası hurafelerle 
dolduruldu. 15 Temmuz’u bir fırsata 
çevirmeye çalışan AKP’giller, okulların 
ilk günü hutbeler, sureler okuttu, 15 
Temmuz müsamereleri yaptırdı, bildiriler 
dağıttırdı. Bu, AKP’giller’in, yürürken 
ayağına batacak dikenler olacağımız 
korkusuyla çocukluktan başlayarak 
beyinlerimizi köreltmeye çalıştığının 
göstergesidir. AB-D Emperyalizminin 
bölgemizi yeniden şekillendirme 
isteğini, yani BOP’u, hayata geçirmesi için 
önündeki engelleri kaldırmak istediğinin 
göstergesidir. Ayrıca, Suriye’den sonra 
sıra bizdedir. Halklar düşmanlaştırılarak 

birlikte yaşamayaz hale getirilecek ve 
ülkemiz emperyalizmin çıkarlarına uygun 
olarak parçalanacaktır.

Diğer yandan; ülkemiz hızla Ortaçağ 
karanlığına sürükleniyor. Kadınlarımız, 
kafaları Ortaçağcı Gericilerin 
sapkın doktrinleriyle uyuşturulmuş 
müritler tarafından her geçen gün can 
güvenliklerini tehlikeye sokan saldırılara 
maruz kalıyor. Tarikatlar, cemaatler 
AKP’giller’den aldıkları cesaretle bu 
sapkın doktrinleri yaymak, CIA-Pentagon 
İslamı’nı yaymak için ülkemizin dört 
bir yanında hızla örgütleniyor. Bu 
Cumhuriyet, Laiklik ve Mustafa Kemal 
düşmanları her zamankinden daha azgın 
bir şekilde ortalıkta rahatça fink atıyor.

Bütün bunlar olurken bu toprakların 
gençleri olanlara gözünü yummaz, 
kulağını tıkamaz. Bu ülkenin Jön 

Türk’lük geleneğini, Kuvayimilliye 
geleneğini ve Mustafa Kemal’i, gerçek 
TKP ve Türkiye Devrimi’nin önderi 
Hikmet Kıvılcımlı’nın geleneğini, Deniz 
Gezmiş’leri, Mahir Çayan’ları ve onların 
gerçekleştirmek istediklerini, ideallerini 
savunan ve sonunu getirene kadar 
mücadele edecek olan Kurtuluş Partisi 
Gençliği var. Çaresizmiş gibi gözüken 
nesnel durumumuz, ancak ve ancak 
birlikte hareket edersek çözülebilir.

Gelin, bu çözümsüzlük prangasını 
kıralım, beraber mücadele edelim, basit 
reformlarla değil kesin çözümlerle 
geleceğimizi birlikte şekillendirelim. 
Emperyalizme, Ortaçağcılığa ve her 
türden ırkçılığa karşı en önde mücadele 
ederek İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere 
ulaştıralım.

Bu engellerin, baskıların ve yıldırma 
politikalarının hiçbirine kanmayız ve 
pes etmeyiz. Kurtuluş Partisi Gençliği 
saflarında örgütlü mücadele ederek İşçi 
Sınıfının en büyük müttefiki olacağız. 
Demokratik Halk İktidarı’nı kuracak, 
AB-D Emperyalizminin ve onların yerli 
uşaklarının hayallerini bir daha geri 
dönüşü olmaksızın yok edeceğiz.

Yaşasın Parasız-Bilimsel-Demokratik-
Laik-Anadilde Eğitim Mücadelemiz

Kurtuluş Partisi Gençliği

Yeni okul yılı, yeni bir mücadele 
dönemi demektir
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Mithat Paşa’yı katlettirdi, bilindiği gibi. 
Boğdurup öldürttü. Cellatlar, başını kesip 
önüne getirdiler Sultan’ın. Baktı kesik ba-
şına kurbanının, “Yaa Paşa, gördün mü? Ne 
işler oldu...”, dedi. Yani, “Sözümü dinle-
seydin, ilericilik filan diye tutturmasaydın, 
başına bunlar gelmezdi.”, demiş oldu.

Yine, namuslu tarihçilerin ortak görüşü 
şu ki; Abdülhamid döneminde Osmanlı, bir 
buçuk milyon kilometrekareden fazla top-
rak kaybetti.

Abdülhamid döneminde Tunus, Mısır, 
Sırbistan, Karadağ, Romanya, Kıbrıs ve 
Girit’ten oluşan 1.592.896 kilometreka-
relik Osmanlı toprağı kaybedilmiştir.

Böyle olmasına rağmen, Kaçak Saray-
lının ve AKP’giller’in, “Büyük Sultan”ı-
dır, İkinci Abdülhamid.

AKP’giller için önemli olan toprak 
kaybı filan değildir. Önemli olan, Ortaçağ-
cılıktır, Ümmetçiliktir, Hilafetçiliktir. Yani 
Muaviye-Yezid Dinciliğidir. O bakımdan 
sahiplenirler Abdülhamid’i.

Fakat, aslında içtenlikle benimsedikleri 
diğer Padişahın adını açıktan pek dillendi-
remiyorlar henüz. Bu da, “Vahdeddin”dir.

Bildiğimiz gibi, Vahdeddin, Birinci 
Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşlarının azgın düşmanıdır. Onun pa-
dişahlığındaki İstanbul Hükümetleri, Mus-
tafa Kemal ve silah arkadaşları için idam 
fermanları verir, idam fetvaları çıkartır, 
yine bildiğimiz gibi.

Vahdeddin’le iç içe çalışan Teâlî-i İs-
lâm Cemiyeti ise, ihanetini daha da ileri 
taşır. İşgalci Yunan Ordusu’nu; “Yunan 
Ordusu halifenin ordusu sayılır. Hiç de 
zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası 
koparılacak mahlûkat Ankara’dadır.”, 
diyerek savunur.

Bu ihanet örgütünün yöneticileri ise, 
Fatih Dersiamlarından Mustafa Sabri 
Efendi, Darü’l-Hilâfeti’l-İbtidâ-î Dâhil 
Medreseleri Umum Müdürü İskilipli Meh-
med Âtıf Efendi, Darü’l-Hilâfeti’l-Âliyye 
İbtidâ-î Dâhil Medreseleri Osmanlı Edebi-
yatı Müderrisi Ermenekli Mustafa Safvet 
Efendi’dir.

Dikkat edersek; Kaçak Saraylı ve 
AKP’giller, bu hainleri de pek sever ve 
hararetle savunurlar. Çünkü hepsi aynı ça-
murdan yoğrulmadır bunların.

15 Temmuz iki Ortaçağcı 
gücün ganimet paylaşım 

savaşıdır
Dünkü trajikomik “27’nci Muhtarlar 

Toplantısı”nda, Kaçak Saray’ına topladığı 
o zavallıları figüran olarak kullanarak ne 
fetvalar veriyor Tayyip?

Mesela şunu:
“15 Temmuz Türk milletinin ikin-

ci bir Kurtuluş Savaşı’dır bunu böyle 
bilelim. 1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 
1923’te Lozan’a razı ettiler. Birileri bize 
Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. 
Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı ada-
ları biz Lozan’la verdik. Kıt’a sahanlığı 
ne olacak, havada ne olacak, karada ne 
olacak hâlâ bunun mücadelesini veri-
yoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada 
masaya oturanlar. O masaya oturanlar 
bunun hakkını veremediler, veremedik-
leri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyo-
ruz. Herhalde bu darbe başarılı olsaydı, 
Sevr’i bile aratacak bir anlaşmayla kar-
şımıza çıkacaklardı.” (http://www.sozcu.
com.tr/2016/gundem/erdogan-muhtar-
lar-toplantisinda-konusuyor-2-1418258/)

Gördüğümüz gibi, insanları yine al-
datma peşinde, Kaçak Saraylı Reis. 15 
Temmuz’da canına okudukları Laik Cum-
huriyet’in mirasını paylaşma kavgasına gi-
riştiler ve o kavgada ABD tarafından ken-
disi galip getirildi ya; Tayyip, işte o günü; 
“İkinci bir Kurtuluş Savaşıdır”, diyerek 
yüceltiyor, kutsuyor.

Ne Kurtuluş Savaşı be!
İki Ortaçağcı hain, ABD işbirlikçisi gü-

cün Ganimet Paylaşım Savaşıdır, o gün 
ve sonrasında yaşanan. Başka da hiçbir şey 
değildir.

O gün, Pensilvanyalı İmam’ın tarikatı 
galip gelseydi ne yapacaktı?

Kaçak Saraylı ve avanesinin bugün 
yaptığının aynısını... Çünkü bunların ya-
pımcıları da, madenleri de, amaçları da, 
efendileri ve yöneticileri de, yani oynatıcı-
ları da birdir.

Lozan’a karşı olmak
Birinci Antiemperyalist 

Kurtuluş Savaşı’na, onun 
eseri olan Laik Cumhuriyet’e 

karşı olmaktır
Bir de ne diyor Kaçak Saraylı?
Lozan’a küfrediyor, değil mi?
Tabiî aynı zamanda da Birinci Kurtuluş 

Savaşı’mızın komutanlarına küfretmiş olu-
yor. Ve her zaman yaptığı gibi, yine ahlâkla 
bağdaşmayan yalanlara, riyakârlıklara baş-
vuruyor. Ege Adaları’nın Lozan’da kaybe-
dildiğini ve hatta verildiğini iddia ediyor. 
Oysa gerçeğin tam tersidir bu yalan.

Türkiye, Lozan’da ada kaybetmemiş, 
tam tersine, İmroz ve Bozcaada’yı kazan-
mıştır. Bu konuda isterseniz, namuslu ta-
rihçi Sinan Meydan’ın, Lozan’ın 93’üncü 
Yıldönümünde Heybeliada’daki İnönü 
Evi’nde yaptığı konuşmadan ilgili bölümü 
aktaralım:

“Lozan Anlaşmasıyla biz, bırakın 
toprak kaybetmeyi, elimizde olan yani 
24 Temmuz 1923 itibarıyla elimizde 
olan, bizim olan toprakların neredeyse 
hiçbirini kaybetmiş değiliz.

“Hadi tekrar açıklayalım: Adalar 
meselesi...

“Efendim ne diyorlar?
“İsmet Paşa Lozan’da Adalar’ı hedi-

ye etti, diyorlar.
“Ege Adaları’nı, On İki Adayı hediye 

etti orada, hatta pazarlıklar yaptı, gibi-
sinden şeyler söylüyor bazı Fesli Tarihçi-
ler. Şimdi o zaman tek tek gidelim:

“Türkiye On İki Ada’yı ne zaman 
kaybetti?

“Türkiye On İki Ada’yı, İtalyanlarla 
yapılan Trablusgarp Savaşı’ndan sonra 
kaybetti. Yani 1911 yılında yapılan Trab-
lusgarp savaşı sonrası 1912’deki Uşi An-
laşmasıyla kaybetti. Biz On İki Ada’yı 
zaten, hem fiilen, hem resmen kaybettik. 
Arkasından Balkan Savaşları çıktı, bili-
yorsunuz, 1912-1913 yıllarında. Balkan 
Savaşlarının sonrasında, Ege Adaları 
ve Batı Trakya’yı kaybettik biz. Bakın 
Uşi Anlaşması, Atina Anlaşması, Lond-
ra Anlaşması; 1912-1913 yıllarında im-
zalanan bu anlaşmalarla, Türkiye Ege 
Adalarını, On İki Ada’yı kaybetmiştir. 
Türkiye maalesef Batı Trakya’yı kaybet-
miştir. Daha ortada ne Kurtuluş Savaşı 
var, ne Milli Mücadele, Lozan var...

“Şimdi şöyle bir eleştiri yapılabilir 
belki:

“Ege Adaları’nı ve On İki Ada’yı geri 
alamamakla eleştirilebilir belki İsmet 
İnönü. Ama orada da bir çarpıtma var, 
bir hata var. Onu düzeltelim şimdi.

“Lozan’da biz bazı adaları kurtar-
dık. Söylenmeyen şey budur. Çok önemli 
bir noktadır. Lozan’da, Anadolu’da Mil-
li Mücadeleyi kazanan ve Lozan’a giden 
İsmet Paşa orada da bir savaş verir ve 
bazı adaları kurtarır Türkiye.

“Hangi adalardır bunlar?
“Bozcaada’yı kurtarır. İmroz’u kur-

tarır. Tavşan Adaları... Türkiye’ye yakın 
olan Asya kıyısındaki üç milden yakın 
olan adaları Türkiye kurtarır, Lozan 
Anlaşması’yla. Bu adaları Türkiye geri 
alır. Dolayısıyla Lozan’da biz adaların 
tamamını kaybettik, iddiası yalan oldu-
ğu gibi, Lozan’da biz bazı adaları geri 
aldık, kazandık. Ki bunlardan, mesela 
İmroz, hem büyüklük itibarıyla, o kay-
bedilen adalar açısından bakıldığında, 
sayı olarak daha fazla olabilir, sayı ola-
rak evet fazla sayıda ada kaybedilmiş 
olabilir ama toprak olarak baktığınız za-
man, kazanılan adalar itibarıyla baktığı-
nız zaman, onun da bir başarı olduğunu 
görürsünüz.

“Şimdi, dolayısıyla gençlerimizi uya-
ralım burada:

“Bu sosyal medyada dolaşan yalan-
lara itibar etmesinler. Lütfen okusun-
lar. Lozan tutanakları, Lozan telgrafla-
rı, Lozan Anlaşması’nın metinleri, 143 
maddelik Lozan Anlaşması, ekleriyle, 
protokolleriyle basılmıştır, elimizdedir. 
Lozan tutanakları yayınlanmıştır. Or-
tada gizli kapaklı hiçbir şey kalmamış-
tır. Eğer Lozan’la ilgili bilgimiz eksikse 
sorun bizdedir. Okumamaktan kaynak-
lanmaktadır, sevgili gençler. Dolayısıyla 
her şey açıktır. Kara propagandaya kan-
mayınız lütfen.

“Şimdi, Türkiye Meis Adası’nı kay-
betmiştir, maalesef. Meis’i kaybettik Lo-
zan’da evet, kaybettiğimiz yer orasıdır.

“İsmet Paşa, lütfen Lozan telgrafla-
rını okuyunuz, “Ben bu Meis’i vermem 
bunlara”, diyor. Ama diyor, bu konuda 

çok diretirsek, barış ya çok gecikecek, ya 
da yeniden savaşmak zorunda kalacağız, 
diyor.

“Bakın çok önemli bu. “Çok diretir-
sek, barış ya çok gecikecek, ya da yeniden 
savaşmak zorunda kalacağız.”, diyor. 
“Bunu göze alamayız.”, diyor. Ve Anka-
ra’nın oluruyla, hakikaten Meis’ten vaz-
geçilmek zorunda kalındı.” (http://www.
ismetinonu.org.tr/)

Evet, arkadaşlar, gördüğümüz gibi Tay-
yip, her zaman yaptığını yapıyor, gerçek-
leri tersyüz ediyor. Onun gerçeklerle filan 
bir işi yok. Tek derdi var: Halkı Allah’la 
ve iğrenç yalanlarla kandırarak iktidarını 
sürdürmek. Kaçak Saray’ını korumak, kü-
pünü doldurmak. Tabiî bu arada ABD’ye 
vermiş olduğu ihanet sözünü, yani “Yeni 
Sevr”in-“BOP”un hayata geçirilmesinde 
taşeronluk rolünü oynamak. 14 yıldan bu 
yana bunu yapmaktadır, Kaçak Saraylı ve 
avanesi.

Tayyip’in hüloogg’cularından bazısı, 
Sinan Meydan’ı “Kemalist Tarihçi”, diye-
rek kendilerince inanılmaz bulabilir. Ma-
lum ya, onlar da Tayyip’le aynı tedrisattan 
geçtikleri için, Kuvayimilliye’ye ve Musta-
fa Kemal’e aynı ölçüde düşmandırlar.

Bu sebepten, biz burada bir de, gerici, 
Amerikancı hukukçu-yazardan aktarma 
yapacağız. Bu kişi, Tayyip’i çok incelik-
li savunur. Amerika’ya hizmetten de geri 
durmaz. Ama o bile, AKP’giller’in Lo-
zan’a ilişkin yalanlarına katılamıyor. Bu-
günkü Hürriyet’teki köşe yazısını görelim:

“Yine Lozan
“TARİHİ tarihçilere bırakmak doğ-

ru bir ilkedir; fakat tarih hakkında tabiî 
ki tarihçi olmayanlar da konuşur.

“Ben tarihçi değilim ama tarih üzeri-
ne yazıp duruyorum işte. Çok mutlu de-
ğilim, belki de sıkıcı oluyor... Ama tarih 
günlük siyasette öyle çok yer tutuyor ki, 
ben de ikide bir yazıyorum.

“Sayın Cumhurbaşkanı dün adaları 
“Lozan’da verdiğimizi” söyledi ya, ade-
ta soru yağmuruna tutuldum: Adaları 
Lozan’da mı kaybettik? İzmir’e giren 
ordu adaları da alamaz mıydı?..

“Sayın Cumhurbaşkanı’nı danış-
manları yanlış bilgilendirmiş olmalı. 12 
Adaları 1911’de İtalya, Ege adalarını 
1912 Balkan Harbi’nde Yunanistan al-
mıştı; çünkü Osmanlı feci bir mağlubi-
yete uğramıştı.

“Benim “Bilinmeyen Lozan” adlı 
belgesel ve kitabımda ayrıntılar vardır, 
buraları geri almak Lozan görüşmele-
rinde söz konusu bile olmadı. Niye mi?

“MİSAK-I MİLLİ
“Mondros Mütarekesi’nden sonra, 

Osmanlı Meclisi’nin ilan ettiği Misak-ı 
Milli’de Musul ve Kerkük vardır ama 
adalar yoktur! Çünkü Misak-ı Milli, Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın ateşkesle bittiği 
sırada Türk ordusunun bulunduğu yer-
leri “vatan” olarak tanımlıyordu.

“12 Adalar’da İtalyan ordusu, Ege 
adalarında Yunan ordusu vardı.

“Balkan Harbi’nden sonra imzala-
nan Atina Antlaşması’nda Ege adaları-
nın geleceğine “büyük devletlerin karar 
vermesini” Osmanlı kabul etmişti. Çün-
kü Edirne’yi zor kurtarmıştık, yeni bir 
savaşı müttefiksiz göze alamazdık.

“Büyük devletler 14 Şubat 1914’te 
adaları zaten almış olan Yunanistan’da 
bıraktı, İmroz ve Bozcaada ile Meis Tür-
kiye’nin oldu. Misak-ı Milli ve Lozan 
bunun teyididir. Meis mi?...

“Lozan’da İsmet Paşa 14 Haziran 
1923 günlü konuşmasında Meis yüzün-
den barışın tıkanmaması için kendi de-
yimiyle “ağır bir fedakârlık” yaptı. Zira 
asıl amaç kapitülasyon zincirinden kur-
tulmaktı, Lozan’da bu sağlanmıştır.

“ADALARI GERİ ALMAK!
“9 Eylül 1922’de İzmir’i kurtaran 

muzaffer ordu, adaları da alıp Lozan’da 
masaya öyle oturamaz mıydık?

“Ne dersiniz? Böyle yapamaz mıy-
dık?

“Fakat Türk ordusu büyük bir zafer-
le İzmir’e girdiğinde, limanda bekleyen 
İngiliz ve Fransız harp gemilerine karşı 
elinde bir tanecik tekne var mıydı?!

“Balkan Harbi’nde Selanik’i kay-
betmemizin de önemli sebeplerinden 
biri Yunanistan’ın elindeki Averof adlı 
dretnota karşı Osmanlı’nın bir tek 
dretnotunun olmaması, bu sebeple İz-
mir’den Selanik’e asker ve mühimmat 
sevk edememesiydi. Hamidiye zırhlımız 
Lübnan’dan kömür almak zorunda kal-
mıştı!

“Musul’u niye alamadığımızı da say-

gın devlet adamlarımızdan Başbakan 
Rauf Bey, Meclis’in 28 Ocak 1923 günlü 
gizli oturumunda anlatmıştı: Musul’da 
İngiliz harp tayyareleri var, bizim değil 
tayyare, benzinimiz bile yok!

“Kazım Karabekir Paşa da eklemiş-
ti: Orduyu İzmir’den çekip (tabiî yürü-
terek) Musul’a götürürsek, Mudanya 
mütarekesi ile kurtardığımız Trakya’yı 
Yunanistan yeniden işgal edebilir!

“ÖZETİN ÖZETİ
“Balkan ve Birinci Dünya savaşla-

rındaki ağır kayıplar üzerine, Kurtuluş 
Savaşı’nda nasıl yokluklar içinde ve na-
sıl dikkatli stratejilerle zafer kazanıldı, 
görüyor musunuz?

“Büyük zaferi Lozan’da heba etme-
diler; bazı eksikler olsa da yapılabilecek 
olanı yaptılar. En önemlisi de Osmanlı 
bütçesinin üçte ikisini alıp götüren Dü-
yun-u Umumiye ve kapitülasyonları kal-
dırarak bağımsız Türkiye’yi kurdular.

“23 Temmuz 1923 günlü Tevhid-i Ef-
kar gazetesinde muhafazakâr gazeteci 
Ebuzziya Zade Velid Bey, imparatorluk 
topraklarının kaybından üzüntüsünü 
belirtirken, Lozan’ı şöyle tanımlamıştı:

“Delegelerimiz siyasi ve iktisadi is-
tiklalimiz açısından mevcudiyetimizi ve 
milli inkişafımızı sağlayacak bütün esas-
ları kurtarmaya muvaffak oldular.” 

“Doğrusu ve özetin özeti bu-
dur.” (Taha Akyol, Hürriyet, 30 Eylül 
2012, http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/
taha-akyol_329/yine-lozan_40235479)

İsterseniz, birkaç paragraf da Lozan 
Konferansı’nda Türk Heyetinin Başkanı 
İsmet İnönü’nün bu konudaki anlatımların-
dan aktaralım:

“KONFERANSIN AÇILIŞI
“Konferansı Fransızlar İdare Ediyor
“Konferans 20 Kasım’da toplanacak. 

Konferansın açılışı ile ilgili olarak bize 
tebliğ edilen programa göre, İsviçre Re-
isicumhuru bir açış konuşması yapacak. 
Fakat, bu konuşmaya Lozan Konferansı 
namına birisi belki cevap verecek, dedi-
ler. Duyar duymaz, kim cevap verecek, 
diye sordum. Heyetten birisi dediler. Bir 
cevap verilecekse, ben de behemahal söz 
alır bir konuşma yaparım, dedim. Kara-
rım böyle.

“Konferansın açılması hazırlıkları-
nı müttefikler namına Fransızlar idare 
ediyor ve teması onlar kuruyorlardı. 
İsviçre Reisicumhurundan başka biri-
si konuşursa, benim de konuşacağımı 
söylememden biraz sonra, Fransızlar 
tekrar temas ettiler. Ve dediler ki, kon-
feransı İsviçre Reisicumhuru açacak, 
başka hiç kimse konuşmayacak. Peki, 
hiç kimse konuşmayacaksa, benim de 
söyleyecek bir sözüm yok, ben de konuş-
mam, dedim. En son konuşma meselesi 
böyle kararlaştırılmıştı. Zannediyorum 
o gece veya ertesi gün tekrar kulağımı-
za bir söz geldi: Konferansı, kararlaş-
tırıldığı, programda yazılı olduğu gibi, 
ev sahibi durumunda olan İsviçre Re-
isicumhuru açacak ve İngiliz Hariciye 
Nazırı konferans namına reisicumhura 
teşekkür ederek bir açış nutku söyleye-
cek. Onun üzerine, ben de reisicumhura 
teşekkür ederim ve noktai nazarımızı kı-
saca söylemek isterim, dedim. Benim bu 
konudaki hassasiyetimi, ısrarımı Mösyö 
Poincaré’ye duyurmuşlar. Benimle gö-
rüşmek istediğini haber verdiler.

“Biz Lozan Palas’ta kalıyoruz. Fran-
sızlar da oradalar. Bundan dolayı Fran-
sızlarla görüşmemiz daha kolay oluyor-
du. İngilizler, aşağıda Uşi’de Şato adlı 
otelde kalıyorlardı. Bu, büyük bir oteldi.

“Konferansın başlayacağı gün, kon-
ferans salonuna gideceğimizden bir-iki 
saat evvel, Mösyö Poincaré ile bir salon-
da ayakta görüştük. Ne yapacaksın, diye 
sordu. Ben de konuşacağım, dedim. Ni-

çin, ne lüzumu var, dedi. Ben ısrar ettim. 
Böyle şey olmaz, bir taraf konuşacak biz 
konuşmayacağız, buna razı değilim, biz 
burada eşitlik üzerinde duruyoruz, be-
hemahal konuşacağım diye direndim. 
Mösyö Poincaré bunun üzerine, ne ko-
nuşacaksın dedi. Yazdığım cebimde ha-
zır cevabını verdim. Görebilir miyim, 
diye sordu. Hayhay diyerek okuyacağım 
nutku çıkardım, Mösyö Poincaré’ye gös-
terdim. Baştan aşağıya dikkatle okudu. 
İtiraz etmeye başladı. Bana diyordu ki: 
İşte daha başlarken şikâyet ediyorsunuz. 
Bunların hepsi arkada kaldı. Şimdi kon-
feransa iyi bir hava ile gidelim. Bundan 
vazgeç.

“Konferansa iyi bir hava ile gidelim. 
Bunu biz de istiyoruz, şüphe yok. Ama 
konferansa müsavi haklarla ve müsavi 
durumda başlayalım. Buraya biz böyle 
geldik. Bunları Mösyö Poincaré’ye an-
lattım. Aramızda bir hayli münakaşa 
oldu. Sonra benim nutuk üzerinde cüm-
le cümle, satır satır, fikir beyan etmeye 
başladı. Bu serttir, bu ileridir, bu lüzum-
suzdur, tarzında görüşlerini söyledi. Ben 
hiçbirisinden vazgeçmedim. Nihayet, 
şimdi neydi bilmiyorum, bir kelime bul-
duk, o kelimeyi değiştirmeye razı oldum. 
Başka bir kelime söyleyerek, onun yeri-
ne bunu koyarız dedim. Mutabık kaldık. 
Nutuk cebimde hazır, birisi konuşursa 
ben de konuşacağım. Bunları söyledim 
ve ayrıldık.

“Konferans açıldı. Zannediyorum 
Mont Benon Gazinosunun salonuydu. 
İsviçre Reisicumhuru çıktı. Nazikâne 
bir tarzda hoş geldiniz dedi, sulh temen-
nisinden, başarı dileklerinden bahsetti, 

sonra kürsüden ayrıldı. Hemen arkasın-
dan Lord Curzon çıktı. O da İngilizce 
bir nutuk söyledi. Yerine iner inmez ben, 
hemen kürsüye çıktım. Reis efendi, diye 
başlayan aşağıdaki nutkumu okudum:

“Dört seneden ziyadedir, Vilson esası 
ve imanı üzerine kurulmuş bir mütare-
ke, Osmanlı İmparatorluğu’nun giriş-
miş olduğu muhasamatı, resmi surette 
tatil etmişti. Sulhun nimetlerinden dai-
ma mahrum kalan Türk milleti, o tarih-
ten beri hak ve adalet istihsali için, yap-
tığı mükerrer sulh teşebbüslerinin kifa-
yetsizliğini ve faidesizliğini idrak ederek, 
artık hiçbir kurtuluş ümidi kalmadığını 
anlayarak, varlığını korumaya ve mad-
di manevi kendi vasıtalarıyla istiklalini 
sağlamaya muvaffak oldu. Bu yolda bir-
çok ıstıraplara katlandı. Hadsiz hesapsız 
fedakârlıklara rıza gösterdi.

“Hür milletler, bu hale teveccühlü 
bir gözle şahit olmuşlardır. Her yaşta ve 
her mevkideki Türkler, kadın ve çocuk, 
bu müdafaa harbine iştirak ettiler. 1918 
tarihinden sonra Türk milletinin maruz 
olduğu sonsuz hücumları ve ıstırapları, 
burada hatırlatmaktan kendimi mene-
demiyorum. Gerek bu hücumları ve ıs-
tırapları, gerek hiçbir askeri mecburiyet 
olmaksızın, Türkiye topraklarının en 
zengin ve en mamur kısımlarında mün-
hasıran mahvetmek ve yıkmak fikriyle 
muntazaman yapılmış tahribatı, hiçbir 
veçhile mazur göstermek kabil değildir.

Doğası gereği Lozan’a ve onun eseri olan
Cumhuriyet’in tüm kazanımlarına düşman

Başyazı

Baştarafı sayfa 1’de

Trajikomik “27’nci Muhtarlar Toplantısı”nda, Kaçak Saray’ına topladığı o zavallı-
ları figüran olarak kullanarak ne fetvalar veriyor Tayyip?

Sinan Meydan
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“Hâlâ bu dakikada bile, bir milyon-
dan ziyade masum Türkün, küçük Asya 
ovalarında ve yaylalarında, evsiz ve ek-
meksiz, serseri gibi dolaştıklarını da ha-
tırlatmak isterim. Türk milleti, bu insan 
takati üstündeki fedakârlıklara katlan-
mak suretiyle, medeni insanlar arasında 
derin bir hayat kuvvetine malik milletle-
re has olan mevcudiyet ve istiklal hakkı 
ile sulh ve sükûna çalışmak unsuru ol-
mak üzere büyük bir mevki kazanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kati 
gayesi, bu mevzii muhafaza ve tahkim 
etmekten ibarettir. Son senelerin hadise-
leri beşeriyetin vicdanında umumi sulh 
ve sükûnun devletler tarafından birbir-
lerinin haklarına ve hürriyetine saygı 
gösterilmedikçe gerçekleşemeyeceği ha-
kikatini bir akide haline koyduğu cihet-
le, bu vakaların hatırasının istikbal için 
bir sulh ve sükûn teminatı teşkil edeceği-
ni ümit eylerim.

“Tasavvuru kabil olan azami dere-
cede hüsnüniyetle mütehassis olan Türk 
heyeti murahhasasının, sair heyeti mu-
rahhasalarda da aynı veçhile bir hüs-
nüniyete tesadüf edeceği ve bu suretle 
konferans mesaisinin memnuniyet verici 
bir neticeye iktiran edeceği ümidini bes-
liyorum.

“Reis efendi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti namına, İsviçre Cum-
huriyetine, konferansımızın burada top-
lanmasını kabul etmek suretiyle lütfen 
göstermiş olduğu misafirseverlikten do-
layı teşekkür ederek sözlerime nihayet 
vereceğim. Tarihi şanlı, necip bir mille-
tin kendi istiklaline ne kadar büyük bir 
kıymet atfettiğini inkâr edilemez suret-
te gösteren bu memleketin, konferansa 
toplanma yeri olarak intihap edilmesin-
den dolayı kendimi tebrike şayan görü-
yorum.” (http://www.ismetinonu.org.tr/
lozan-antlasmasi.htm)

Açıkça gördüğümüz gibi, emperyalist 
haydutlar, daha konferansın ilk adımında 
Türkiye’yi aşağılamak, önemsiz göstermek 
istiyorlar. Fakat İnönü buna izin vermiyor. 
“Siz bir tarafsınız, biz bir tarafız. Her iki 
taraf da eşittir birbirine.”, diyor.

Başlangıçta Konferansın adının 
bile Barış Konferansı olmasını istemiyor-
lar. Bu konuda şöyle der, İnönü:

“Açılış merasimi böylece bitmiş olu-
yordu. Konferans çalışmalarının Uşi’de 
Şato Oteli’nin salonunda yapılacağı ka-
rarlaştırılmıştı. Ertesi gün orada toplan-
dık. Bize bir gün önce konferansın nasıl 
cereyan edeceğini gösteren bir dahili ni-
zamname projesi dağıtmışlardı. İlk top-
lantı açılınca, bu nizamnamenin kabulü 
görüşüldü. Dahili nizamname ile konfe-
ransın ismini “Şark İşleri Konferansı” 
olarak tespit etmişlerdi. Ben buna itiraz 
ettim, ısrar ettim ve konferansın adında 
değişiklik yapıldı.” (agy)

Yine görüldüğü gibi, emperyalist hay-
dutlar, Türkiye’ye “Şark Meselesinin ni-
hai çözümü” olarak niteledikleri Sevr’i 
dayatma peşindeler. Türkiye’nin Birinci 
Emperyalist Paylaşım Savaşı kadar uzun 
sürmüş ve zaferle sonuçlanmış Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nı görmezlikten gelme, 
yok sayma ve bunu Türkiye’ye de yedirme 
peşindeler.

Bununla kalmıyor, daha ilk adımda yap-
tıkları düzenbazlıklar. Türkiye’yi “ikinci 
sınıf ülkeler” saydıkları Balkan ülkeleri 

temsilcilerinin oturduğu bölümde oturtmak 
istiyorlar. İnönü buna da itiraz ediyor. “Ha-
yır”, diyor. “Biz de sizin oturduğunuz 
bölümde oturacağız. Karşı karşıya ola-
cağız sizinle. Çünkü konferansın gerçek 
iki muarızı bizleriz.”, diyor.

Daha ne düzenbazlıklar, ne oyunlar çe-
virme derdinde alçaklar. Kendi oturacak-
ları sıraya kallavi koltuklar dizdiriyorlar. 
Türklerin oturacağı karşı sıraya ise, sıradan 
sandalyeler koyduruyorlar. Böylece, Türk-
leri aşağılamış oluyorlar ve böyle göster-
mek istiyorlar. İnönü buna da itiraz ediyor.

“Ya işte, fazla koltuk yok da ondan 
oldu. Bu önemsiz bir meseledir. Büyütme-
mek lazım.”, şeklinde demagojilerle geçiş-
tirmeye çalışıyorlar düzenbazlıklarını.

“Yok”, diyor İnönü. “Azsa koltuk sa-
yısı, bulunur. Siz nerede oturuyorsanız, 
biz de aynısında oturacağız.” Ve öyle de 
oluyor.

Daha işin ilk adımında bile, emperyalist 
çakallıklarla ve ayak oyunlarıyla giriyorlar 
işe, emperyalistler.

Üstelik de, Türkiye’ye karşı tüm em-
peryalistler ve uydulaştırdıkları Balkan 
ülkeleri blok halinde davranıyor, düşmanca 
davranıyor:

“Trakya hudutları meselesinde mü-
zakere sert bir şekilde devam ediyordu. 
Karşımızda müttefikler var, Yunanistan 
var, diğer Balkan devletleri var. Yugos-
lavya ve Romanya murahhasları, dikkat 
ediyorum bir blok halinde müttefiklerin 
yanında yer almışlar.” (agy)

“Müttefikler” denen bu emperyalist 
haydutlar, İngiltere başta gelmek üzere, 
Fransa ve İtalya’dan oluşmaktadır. Göz-
lemci sıfatıyla Konferansta bulunan ABD 
Emperyalistleri de, Avrupalı emperyalistle-
rin safında yer alırlar.

Emperyalistler Lozan’da 
Sevr’i dayatma peşindeydiler

Konferans, her konuda kıran kırana, 
çetin tartışmalarla geçer. Emperyalistler, 
kendi hazırladıkları ve Sevr’den pek de 
farklı olmayan sözde anlaşmayı Türkiye’ye 
yedirme derdindedirler. İki buçuk aylık tar-
tışmalardan sonra, İnönü, onların bu niye-
tini kesince kavrar ve asla kendilerine Tür-
kiye’nin boyun eğmeyeceğini, karşılarında 
diz çökmeyeceğini kararlılıkla ifade eder, 
ortaya koyar. Böylece de, iş çıkmaza girer.

İşin bu aşamasında, emperyalistler yeni 
bir numaraya başvurur. “Madem siz anlaş-
mıyorsunuz, biz de gidiyoruz. Artık bu iş 
bitti.”

İsmet İnönü; “Siz barış istemiyorsunuz. 
Siz bizim zaferle sonuçlanmış bir kurtuluş 
savaşı verdiğimizi kabullenmek istemiyor-
sunuz. Çökkün Osmanlı’ya kabul ettirdiği-
niz Sevr’i yeni ambalaj içinde bize dayat-
maya kalkıyorsunuz. Biz bunu asla kabul 
etmeyiz.”, der.

Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
de onayıyla, ülkeye geri döner.

Bu kez de, Meclisteki Hilafetçi, Salta-
natçı, Ortaçağcı milletvekillerinin muhale-
fetini karşısında bulur.

“İsmet İnönü, barış istemediği için an-
laşma sağlanamadı. Zaten, Mustafa Ke-
mal’in lider olduğu bir yönetim, barış iste-
mez.” gibi saldırılarla karşılaşılır.

Meclisi doldurmuş bu Vahdeddin, Da-
mat Ferit hayranları, yani AKP’giller’in 
öncülleri, Mustafa Kemal’i harcamak, do-
layısıyla da İnönü’yü bertaraf etmek için 
yeni bir aşağılık oyuna başvururlar. Onu da 
İnönü şöyle anlatır:

“Mecliste müzakereler çok hara-
retli, tenkitler çok sert oluyordu. Hiç 
unutmam, Lord Curzon’un konferansa 
gelmesini, benim hatam yüzün den sulh 
olmadığı iddialarına gerekçe olarak 
gösteriyor ve şöyle diyor lardı: İngiltere 
Hariciye Nazırı, bulunduğu vazifenin 
cihanşümul mahiyetine, işlerinin son 
derece geniş olmasına rağmen, bunla-
rı bilerek Lozan’a gelmiş, iki buçuk ay 
uğraşmış. Hiç şüphe yok ki, bu adam 
sulh yapmak istiyordu. Niçin yapılma-
dı? Münhasıran İsmet Paşa’nın hatası 
yüzünden sulh olmadı.

“Konferansın inkıtaa uğramasını 

bu gerekçeye bağlayıp, benim her su-
retle kusurlu ve eksik olduğumu söze 
başlamanın ve tenkide başlama nın ilk 
maddesi olarak ele alıyorlar ve söylü-
yorlardı. Bu suretle benim hak kımda 
başlayan münakaşa bir-iki satır son-
ra, bir-iki cümle sonra yeni bir hücum 
noktası bularak, nihayet Atatürk’ün 
üzerinde toplanıyordu. Fırsat bul-
dukça Atatürk’ün mesuliyetine, onun 
idaresinin bizi sulha götürmeye ceğine 
işaret ederek, böyle bir taktik kullanı-
yorlardı. Hulasa Mecliste ya pılan ten-
kitler, murahhas heyetinin hatalarını 
belirtip, sorumluluklarını tescil ettik-
ten sonra, arkasından Atatürk’ün ida-
resinde sulh yapılamaya cağı neticesine 
vardırılmak isteniyordu.

“Bu müzakerelerin devam ettiği 
esnada, Atatürk aleyhinde esasen bi-

rikmiş çok husumet vardı. Bu husu-
met iç politikada kendi hasımları tara-
fından beslenmiş ve işlenmiş bütün ko-
nularla beraber dile geliyordu. On ların 
tesiri söylenerek, söylenmeyerek işleti-
liyordu. Lozan Konferansının ilk safha-
sının inkıtaa uğraması, bunların hepsi-
nin, bütün birikmiş hırsla rın ve iddi-
aların ortaya dökülmesi için bir vesile 
sayılmıştı. Mesela, Atatürk’ün hususi 
hayatından bahsedilmek isteniyordu. 
Aslı olmayan şeyler de eklenerek, bir-
çok dedikodu yapıyorlardı. Atatürk o 
tarihlerde ye ni evlenmişti. Hanımı ile 
beraber seyahate çıktığında, kendisini 
istikbal edenler veyahut ağırlayanlar 
her yerde erkekler için ayrı toplantı-
lar tertip etmek ve kadınları haremde 
toplamak istiyorlardı. Atatürk bunla-
rın hepsini daha ilk günden önlemeye 
çalışmıştı. Kadınlara cemiyet hayatın-
da mevki vermek istediği, kadınların 
cemiyet hayatına iştirakinin bir esaslı 
reform olduğu kanaati daha ilk gün-
lerden itibaren onun kafasında hazır-
lanmış ve yerleşmişti. Hareketlerinden 
böyle olduğu anlaşılıyordu. Ama bütün 
bunlar, daha o zamandan Atatürk aley-
hinde büyük galeyanlara ve hareketlere 
yol açacak bir konu sayılıyordu.

“Atatürk’ü Müteessir Eden Olaylar
“Bugünlerde Atatürk’e karşı ha-

zırlanmış mühim bir hadise olmuştu. 
Seçim kanununda değişiklik yapılmak 
üzere, bir kimsenin mebus seçi lebilmek 
için bir yerde en az beş sene oturmuş 
olmasını şart koşan bir teklif hazırla-
mışlar, Meclise vermişler. Bundan Ata-
türk son derece mü teessir olmuştu. 
Bunu doğrudan doğruya kendi şahsına 
tevcih olunmuş bir tertip saymıştı. Ken-
disini müdafaa için, bu tertibi, millete 
ve dünyaya anlatılması en kolay olan 
bir mücadele konusu yaptı ve haklı ola-
rak bunu azami derecede kullanıyordu. 
Evet Atatürk bir yerde beş sene otura-
madı. Çünkü kendisi, ne hayatını, ne 
rahatını düşünmüş, vatanı kurtarmak 
uğ runda hayatını feda edecek kadar 
çalışmıştır. Bugün çok şükür hepimiz 
memleketlerimize sahip olarak, her 
birimiz belli bir yerde yerleşmiş va-
tandaşlar olarak oturabiliyorsak, hür-
riyet içinde yaşayabiliyorsak, bu ne-
ticeye, onun bir yerde beş sene otura-
mamış olması ve vatanı kurtarmak için 
çalışması sayesinde ulaşmışızdır. Ata-
türk, bu gerçeği bütün tasvirle rinde 
pek güzel anlatıyordu. Mücadelesini 
yaparken, Mecliste muhalif erine, tabii 
son derece kuvvetli olarak karşı çıktı.

“Mecliste muhalifer “İkinci Grup” 
adı altında teşkilatlı bulunuyorlar dı. 
Bunlar, bütün Milli Mücadele esnasın-
da, vakit vakit tedavi edilmesi imkânsız 
görülmüş olan geçimsizliğin takipçileri 
idi. Şimdiye kadar muh telif vesilelerle 
zafer mümkün değildir, bizi oyalıyor-
lar, taarruz edeceğiz diyorlar fakat ta-
arruz etmeyeceklerdir, taarruz ederler-
se taarruzun muvaf fak olması ihtimali 
yoktur, bir an evvel uyuşmak lazımdır 
tarzında muha lefet yaparlardı. İtilaf 
Devletlerinin her sulh teşebbüsünde, 
sulhseverlik ve insanlık göstermek ta-
raftarı olan bu zevat, askeri zaferin 
tahminin çok üstünde kesin neticeler 
vermesi ile tabiî çok güç duruma düş-
müşlerdi.

“İkinci Gruba mensup mebusların 
hepsi, şimdi, sulh fırsatı kaçırıldı te-
ranesi ile bütün hiddetlerini yenileye-
rek, hücumlarını yine Atatürk’e, Ata-
türk’ün idaresine ve onun çalışmalarını 
desteklediği, takip ettiği Lozan Sulh 
Heyeti ve hükümet politikası aleyhine 
tevcih etmişlerdi. Müzakereler sabah-
tan akşama kadar gizli olarak devam 
ediyordu. Meclis akşamüzeri geç vakit 
kapanır, ondan sonra, o günkü müza-
kerelerin haline göre Atatürk Vekiller 
Heyetine uğrar veya uğramazdı. Biz 
ekseriya, Meclisten çı kınca Vekiller He-
yetinde toplanır, o günkü müzakereleri 
kısaca bir gözden geçirdikten sonra, er-
tesi günü takip olunacak hareket hattı-
nı görüşür dük.” (agy)

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, Kaçak 
Saraylı Reis ve AKP’giller, yeni orta-
ya çıkmış bir tür değil. Bunların geçmiş 
kökleri, Çökkün Osmanlı’ya kadar uzanır. 
1920’lerin başındaki Birinci Meclis’e ka-
dar uzanır. Ve ne yazık ki bu vatan millet 
ve halk düşmanı, emperyalizm yandaşı 
ihanet cephesi, kesintisiz bir biçimde var-
lığını hep sürdürüp gelmiştir. Tabiî 1950 
sonrasında da bunlar, her geçen gün hızla 
güçlerini, etkinliklerini arttırmışlar ve so-
nunda iş gelip bugünkü felaket günlerine 
dayanmıştır.

Ne yazık ki emperyalist haydutların 
projeleri ve ülkemizdeki işbirlikçi hain 
taşeronlarına verdikleri emir hep aynı ol-
muştur: Sevr’i, yeni adıyla “BOP”u haya-
ta geçirin. Türkiye’yi parçalayın. Boğun. 
İşini bitirin...

Lozan, o günün şartlarında, bizim için 
elde edilebilecek en iyi sonuca ulaşmıştır. 
Ve bir siyasi zaferdir. Tereddütsüz, budur. 
İsmet Paşa bu konuya ilişkin de değerlen-
dirmede bulunur:

“Bundan daha fazla memleketi hu-
dutlarımız içine katabilmemiz ne ta-
rihte misali olan bir hadisedir, ne de 
bizim askeri ve siyasi vaziyetimize göre 
hayal edilecek bir neticedir. Unutma-
mak lazımdır ki, Lozan Muahedesini, 
müttefiklerimizle beraber Büyük Ci-
han Harbi’ni kaybettikten ve bu kayıp 
neticesinde bir işgale uğrayıp her türlü 
ümidini müttefiklerin insafına teslim 
etmiş bir hükümet haline geldikten son-
ra temin edebilmişizdir.

“(...)
“Lozan’ı ve sonrasını bir bütün ola-

rak değerlendirmek lazımdır. Lozan 
Muahedesi, milletler tarihinde nadir 
görülen misallerden biridir. 45 sene 
sonra canlılığını hâlâ muhafaza ediyor. 
Lozan Muahedesi üzerinden bir İkinci 
Cihan Harbi geçmiştir. Bu İkinci Ci-
han Harbi’nden, Lozan hedeferi daha 
sağlamlaştırılmış olarak çıkarılabildi. 
Nihayet Türk tarihinde, 45 senelik bir 
barış devri, Lozan’dan sonra onun ta-
biî sonucu olan laik cumhuriyete nasip 
olmuştur. Lozan Muahedesi bugün dev-
letin temel idare kurallarına öncülük ve 
kılavuzluk edebiliyor. Diğer milletlerin 
hayatında bir muharebeden sonra yapı-
lan siyasi akdin 45 sene sonra kendi de-
ğerini muhafaza eden bir vesika olarak 
kalması, nadir misallerden biridir. Bu 
gerçeği gelecek nesillerin hiçbir şekilde 
gözden uzak tutmamaları lazımdır.

“Lozan Muahedesi, askeri zaferler 
gibi milletimizin hakkı ve kendi ka-
biliyetinin mahsulü olan bir kazanç-
tır.” (agy)

Lozan’ın ne olduğunu içtenlikle kav-
ramak isteyen arkadaşlara, aşağıya ak-
taracağımız Sevr Haritası’yla, bugünkü 
Türkiye Haritası’nı karşılaştırmalarını ve 
aradaki derin uçurumdan oluşan farkı gör-
melerini öneririz.

Şimdi, yeniden tarihçimiz Sinan Mey-
dan’ın konuşmasına dönelim. Lozan’ın 
dünyadaki yansımalarına değiniyor, bu 
bölümde:

“Lloyd George, biliyorsunuz, Türki-
ye’nin o kurtuluş mücadelesi sırasında 
hakikaten bize etmediğini bırakmayan, 
İngiliz Emperyalizminin, Yunanistan’ın 
maşası durumuna gelmesini sağlayan 

isim. Ve Kurtuluş Savaşı sonrasında da 
zaten bırakıp gitmek zorunda kaldı bi-
zim zaferimizin ardından.

“Lloyd George bakın Lozan Anlaş-
ması için ne diyor:

“Lloyd George’a göre Lozan Konfe-
ransı’na İngiliz Sömürgelerinden temsil-
ci çağırılmaması bile, İngiliz İmparator-
luk geleneklerini yerle bir etmiş. (...) İlk 
kez Lozan Konferansı’nda İngiliz İm-
paratorluğu, sömürgelerinden herhan-
gi bir temsilci bulundurmadan direkt 
karşımıza çıkıyor bizim. Bunu biz kabul 
etmiyoruz. “İngiliz İmparatorluğu’nun 
prestijini sarsmıştır.”, diyor Lloyd Geor-
ge bu durum için.

“Bakın sonra ne diyor:
“Sevr Antlaşmasına göre Lozan, 

Türkler için birçok konuda çok daha 
başarılı bir anlaşmadır. Lloyd George’a 
göre Lozan Anlaşması, uygarlığın başa-
rısızlığıdır.

“Başka Ne diyor?
“Her şey bittiğinde İsmet’in gülüm-

semesine şaşmamak lazımdır. Anka-
ra’dan alınan haberlere göre, barış ora-
da büyük bir Türk zaferi olarak karşı-
lanmıştır ve gerçekten de öyledir.

“(...)
“İngiliz İstihbarat Servisi’nin ve İngil-

tere’nin o dönemdeki önemli isimlerinden 
bir tanesi, Sir Andrew Ryan. Lozan için ne 
diyor bakın:

“Lozan’da onursuz bir barış imzala-
dık.”, diyor Ryan.

“Bu İngiltere’nin şimdiye kadar imza-
ladığı anlaşmaların en onursuzu, en mut-
suzu, en kötüsüdür.

“Amerika Birleşik Devletleri’nden Ja-
mes Gerard şöyle diyor:

“Lozan’da Hıristiyan Medeniyeti çar-
mıha gerilmiştir.”, diyor.

“14 Nisan 1924 tarihli Time Dergisi’ne 
göre Lozan Anlaşması, yüz yıldan fazla sü-
ren İngiliz diplomasisinin ilk göze çarpan 
başarısızlığıdır. Neticede Lozan Anlaşma-
sı, Türkiye’yi yaka paça Avrupa’dan at-
mak yerine, Avrupa’yı Türkiye’den atmış-
tır.”

“Tevhid-i Efkâr Dergisi’nden Velid 
Ebuzziya şöyle diyor:

“Hem savaş gazisi, hem barış gazisidir, 
kimdir?, diye sorarlarsa tarihte, İsmet 
Paşa’dır.”, diyor.” (http://www.ismetinonu.
org.tr/)

Yine, Birinci Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’nda İngiliz Savaş Propaganda Bürosu 
“Foreign Office”in görevlilerinden, Ermeni 
Soykırımı Emperyalist Yalanına kaynak oluş-
turan “Mavi Kitap”ın iki yazarından biri olan 
İngiliz Tarihçi Arnold Tonybee, aynen şu de-
ğerlendirmede bulunur, Lozan hakkında:

“Lozan’da Müttefikler Türk ulusçu-
larının yaklaşık olarak tüm taleplerine 
boyun eğdiler. Dünya şaşılacak bir man-
zarayla karşılaşmıştır. Yenilgiye uğratıl-
mış ve görünürde yıkılmış olan bir ulus, 
yıkıntıların üzerinden yükselerek kesin-

likle eşit koşullar içerisinde dünyanın en 
yüce uluslarının önüne çıkarak 1. Dünya 
Savaşı’nın aşağılamış olan muzafferlerin-
den hemen hemen her ulusal dileğini ka-
zanmıştır...” (Sinan Meydan, Yalanlara, Çar-
pıtmalara, İftiralara Panzehir, Gerçeğe Çağrı)

Lozan, özetçe budur, arkadaşlar.

İsmet İnönü

Lord Curzon

İşte Sevr’in öngördüğü Türkiye Haritası

İşte Lozan’la tüm Dünyaya kabul ettirilen 81 İlden oluşan Türkiye Haritası
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Lozan’a saldırmakla Mustafa 
Kemal’e, İsmet İnönü’ye 
ve silah arkadaşlarına 

saldırıyorlar
Fakat, Kaçak Saraylı Reis’in ve 

AKP’giller’in, başta da söylediğimiz gibi, 
derdi Lozan’ın ne olduğu filan değildir. on-
ların tek derdi, Muaviye-Yezid, CIA-Pen-
tagon Dinciliğidir, ABD işbirlikçiliği ve 
hizmetkârlığıdır. Vurgundur, soygundur, 
kamu malı hırsızlığıdır.

Sınıf temelleri gereği, dolayısıyla da sı-
nıf çıkarları gereği, onlar böyle davranmak 
mecburiyetindedir. Ve böyle olmak mec-
buriyetindedir. Çünkü onlar vurguncudur, 
asalaktır. Hiçbir maddi değer yaratmazlar. 
Topluma olumlu anlamda hiçbir katkıları, 
faydaları olmaz. Tam tersine, kanser tümö-
rü gibi, toplumu mahvederler. Hep dediği-
miz gibi, dini çürütürler, ahlâkı çürütürler, 
erdemi çürütürler, namusu çürütürler, ada-
leti, hakkı hukuku çürütürler, insanı çürü-
türler.

İşte bu sebepten; bu Antika Tefeci-Be-
zirgân Antika Asalak Sermayenin iktidarda 
olduğu yüzlerce toplum ve devlet batmış-
tır, Antika Tarihte.

Hz. Muhammed ve Kur’an’ın acı acı 
bunlardan söz edip uyarıda bulunması bo-
şuna değildir:

“Biz, refahından şımarmış nice 
memleketi helâk etmişizdir. İşte yerle-
ri! Kendilerinden sonra oralarda pek az 
oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmu-
şuzdur.” (Kasas Suresi 58’inci Ayet, Diya-
net Vakfı Meali)

“Âd kavmi ise yeryüzünde haksız 
olarak büyüklük taslamış, “Bizden daha 
güçlü kim var?” demişlerdi. Onlar, ken-
dilerini yaratan Allah’ın onlardan daha 
güçlü olduğunu görmediler mi? On-
lar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlar-
dı.” (Fussilet Suresi, 15’inci Ayet, Diyanet 
İşleri Meali)

Tüm Antika Tarih boyunca, yani 5 bin 
5 yüz yıl, yüzlerce medeniyet hep bu Asa-
lak Tefeci-Bezirgân Sermayenin azgın sö-
mürü ve talanından dolayı batmıştır, Tarihe 
gömülmüştür.

Günümüz Modern Sosyal Devrimler 
Çağında bile, işte ABD-AB Emperyalistle-
riyle onların hizmetine girerek iç içe geç-
miş Türkiye’nin Tefeci-Bezirgân Serma-
yesi ve onların siyasi plandaki temsilcisi 
Kaçak Saraylı ve AKP’giller, Türkiye’yi 
parçalanmanın, Yeni Sevr’in-BOP’un ke-
narına getirip dayamışlardır. Parçalanma-
nın arifesindedir ülkemiz.

Bunlar, yakar, yıkar, sömürür, yağma-
lar ve sonunda harap eder, iktidarda bulun-
duğu ülkeyi. Mahv-ı perişan eder.

Kaçak Saraylı’nın ve avanesinin Mus-
tafa Kemal’e, Birinci Milli Kurtuluş’a ve 
Laik Cumhuriyet’e düşmanlığı bundandır. 
Dikkat edersek, o yalnız Lozan’a saldırmı-
yor. Laik Cumhuriyet’in tüm kurum ve de-
ğerlerine saldırıyor. Kültürüne saldırıyor. 
Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye ve silah 
arkadaşlarına saldırıyor.

Saldırır. Sınıf karakteri icabıdır bu. 
Yani, cibilliyetleri iktizasıdır bunların.

Pek çok insan şaşırıyor: “Yahu bu Ka-
çak Saraylı çok değil iki ay önce, yani ge-
çen 24 Temmuz’da bu sözlerinin tamamen 
tersini savunmuştu.”, diye.

Hatırlarsınız, şöyle demişti, 24 Tem-
muz’da, Lozan’ın 93’üncü yıldönümü mü-
nasebetiyle:

“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucu 
belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın 
imzalanmasının 93. yıldönümüdür.

“Aziz milletimizin inanç, cesaret ve 
fedakârlıkla elde ettiği zafer, Lozan Ant-
laşması ile diplomasi ve uluslararası hu-
kuk alanına taşınarak tescil edilmiştir.

“Bu anlaşma, yeni kurulan devleti-

mizin tapusu niteliğindedir.
“Lozan Antlaşması’nın içeriği, bu 

anlamda başta milli irade ve demokrasi 
olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sahip olduğu temel ilkelerin değeri, bu-
günlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır.

“(…)
“Bu düşüncelerle, Lozan Barış Ant-

laşması’nın 93. yıldönümünde, Cumhu-
riyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 
başta olmak üzere, anlaşmanın mimarı 
olan tüm devlet adamlarımızı rahmet-
le anıyorum.” (http://www.tccb.gov.tr/
basin-aciklamalari/365/49743/lozan-ba-
ris-antlasmasinin-93-yil-donumu.html)

Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller’in 
sınıf yapılarını, sınıf karakterlerini bilme-
yenlerin, yani “Sosyal Sınıflar” esasına 
dayalı yorum, değerlendirme ve siyaset 
yapamayanların, bu birbirinin yüz seksen 
derece karşıtı iki düşünceyi Tayyip’in söy-
lemesi karşısında şaşırması normaldir.

Ama biz Diyalektik Metot ve Mantı-
ğa sahibiz. Olayları, toplumun bütünlüğü 
içinde ele alıp değerlendirdiğimiz için, 
bu çelişkili ifadeleri söyleyen kişinin bu 
tutumu hakkında hiç şaşırmıyoruz. O gün 
neden öyle konuştuğunun, bugünse neden 
onun zıttı olduğunun sebebini çok açık ola-
rak görüyoruz, kavrıyoruz.

O gün, Pensilvanyalı İmam’ın ordusu-
nun vuruşu karşısında ABD’nin kollama-
sıyla zafer kazanmış olsa da, şoke olmuş 
durumdaydı Tayyip. Korkusunu, paniğini 
atamamıştı üzerinden. Pensilvanyalı’nın 
Ordu içinde bulunan ve açığa çıkmayan 
unsurlarının yeni bir vuruşla kendisini 
alaşağı edebileceğinden korkuyordu. Bu 
sebeple de, Ordu içindeki kıyıda köşede 
kalmış laik unsurları yanına çekmek, onla-
ra şirin gözükmek gayesi içindeydi. Ayrıca 
da, sivil laik kesimin kendisine arka çık-
masını sağlamayı amaçlıyordu, böyle bir 
durumda. Yani özetçe; Pensilvanyalı’nın 
olası bir hareketine karşı toplumun tüm 
diğer kesimleriyle uzlaşma ve dayanışma 
düşüncesindeydi. Yani o günkü tutumu, ta-
mamen taktik bir amaca yönelikti.

Bildiğimiz gibi, sadece Lozan’ı sahip-
lenmiyor o gün. Birinci Kuvayimilliye’nin 
önderlerini de sahiplenmiş görünüyor. 

Emri üzerine AKP’giller, parti binalarına 
tarihlerinde ilk kez olmak üzere dev Ata-
türk posteri de astılar, hatırlanacağı gibi. 
Yani söylemlerini görselle de desteklediler.

Bu taktik davranışlarıyla da başarı-
ya ulaştılar, bizce. Sorosçu Kemal’in 
ve TR705 ve benzerlerinin liderliğinde-
ki “Yeni CHP”yi, “Yenikapı Ruhu” de-
magojik şamatasıyla kuyruklarına taktılar.

Kaçak Saray’ına da getirtti, değil mi, 
Sorosçu Kemal’i Tayyip?...

1960’lı yılların sonlarından itibaren 
kararlı bir biçimde CIA Sosyalizmi ya-
pan Bin Kalıplı ve PDA Avanesi, Aydın-
lık, Ulusal Kanal ve bunların yetiştirme-
lerinin bulunduğu tüm medya organları, 
Tayyip’e övgüler yağdırmaya başladı, 
hatırlayacağımız gibi, özellikle bu tarih-
ten sonra. CIA yapımı Kaçak Saraylı ve 
AKP’giller’i, “antiemperyalist” ilan ettiler. 
“Atatürk’e sığındı” yağveleriyle, “Mecbu-
riyetten de olsa Atatürkçü oldu artık.” hai-
nane demagojisini yaydılar ve savundular. 
Heveskârlıkla ve ısrarla…

Ayrıca, NATO’nun akıllarını, man-
tıklarını ve “Ergenekon Davası” adlı CIA 
Operasyonunun da yüreklerini-cesaretle-
rini boşalttığı eski Ergenekon tutsağı ge-
neral ve subaylar da, baston yutmuş bos-
tan korkuluğu İlker Başbuğ başta olmak 
üzere, Çetin Doğan’ından bilmem kimine 
kadar, Tayyip’in yanında yer aldıklarını 
açıktan beyan etme gafletinde bulundular.

Tüm bu ihanet ve gafletten oluşan de-
magojik sözde fikirler, değerlendirmeler, 
Antiemperyalist ortamda bir bilinç bula-
nıklığına yol açtı, belli ölçüde de olsa.

Bizim adları “komünist”, “sosyalist” 
vb. keskinlikte de olsa, küçükburjuva anar-
şistlikleri ve yüreksizlikleriyle zaaflı “sol” 
sözde parti ve gruplar da, bir iki sade suya 
tirit açıklamanın dışında, doğaları gereği, 
hiçbir gerçekçi tespitte, değerlendirmede 
ve davranışta bulunamadılar. Suskunluğa, 
dolayısıyla da, kaçkınlığa büründüler, sı-
ğındılar.

Biz, ilk günden itibaren olanca gücü-
müzle bu Pensilvanyalı İmam ve Kaçak Sa-
raylı İmam’ın liderliğindeki iki Ortaçağcı, 
ABD işbirlikçisi, hain gücün 15 Temmuz 
Kapışmasını ve amaçlarının-hedeflerinin 
ne olduğunu bütün kapsam ve içlemiyle 
ortaya koyduk. En açık, en anlaşılır ve en 
kesin biçimiyle…

Fakat, hep söylediğimiz gibi, işte biz de 
sağlı sollu medya ablukası altındayız.

Merdan Yanardağ yönetiminde-
ki ABC Gazetesi’nin dışında bütün ka-
pılar bize kapalı. Eskiden Odatv, kerhen 
de olsa, yazı ve eylemlerimize yer verirdi, 
zaman zaman. Ama 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Kavgası sonrasında o da bize sır-
tını döndü.

Kim bilir, belki taşıyamayacakları ka-
dar ağır geldi, bizim yazı ve haberlerimiz. 
Belki de bilmediğimiz başka sebepleri, he-
sapları vardır bize dair.

Burada, Merdan Yanardağ ve ekibini, 
gazetecilik ahlâk ve onuruna leke düşür-
medikleri için ve bir vatan olan cesareti 
de yitirmedikleri için kutlamadan geçme-
miz olmazdı. Gazetecilik, gerçekçilik ister. 
Olaylara saygı ve sadakat ister. Namus is-
ter, cesaret ister. Ancak bu değerlere sahip 
olanlar gazetecilik yapabilecekleri bir ze-
mine sahip olmuş olurlar. Gerisi, bilim ve 
bilince kalmıştır artık.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı, bizim 
sesimiz fazla yansılanamadı. Duyarlı kesi-
me yeterli oranda ulaştırılamadı. Tabiî ge-
rektiği oranda ulaştırılamadı.

Yoksa, belli oranda ulaştırabildik. Söy-
lediğimiz gibi, ABC tüm yazı ve haberleri-
mizi eksiksiz verdi.

Genç yoldaşlarımızın uzun görüşme ve 
uğraşları sonucunda Odatv’de de iki yazı-
mız ve bir haberimiz çıkabildi.

Ayrıca, sosyal medyadan görüşlerimizi, 
eylemlerimizi duyurmaya çalıştık. Böylece 
de, ulaşabildiğimiz ortamlarda hiç adımız-
dan söz edilmese de olumlu yönde etkilen-
meler ve değişimler gözledik. Fakat, yeter-
li olmadı tabiî bunlar.

İşte, bu iki buçuk aylık süre içinde Tay-
yip ve AKP’giller, kendilerini toparlayıp 
güçlerini tahkim etme imkânı buldular. 
Pensilvanyalı İmam’ın ordu içindeki kad-
rolarını çok önemli oranda ezdiler.

Ayrıca da, Türk Ordusu’nun geriye ka-
lanını parça parça bölerek her bir parçasını 
kendi emirleri altına aldılar, kendilerine 
bağladılar. Doğrudan hem de…

Ordunun kışlalarını boşalttılar, arazi-

lerini yandaşlarına pazarlama, böylece de 
paylaşma, yağmalama uğraşı içine girdiler.

Yargıyı da yeniden elden geçirip har-
manlayarak kendilerince güvenilmez bul-
dukları unsurları tasfiye edip ortadan kal-
dırdılar. Tehlike olmaktan çıkardılar.

Özetçe; artık kendileri için tehlike oluş-
turabilecek askeri ve sivil herhangi bir gü-
cün, odağın, unsurun kalmadığından emin 
oldular. Yeniden korkularından kurtulup 
güven buldular.

İşte bu sebeple Tayyip, iki gün önce-
ki “Muhtarlar Toplantısı”nda artık kar-
nında taşıdığı öz düşüncelerini pervasızca 
ortaya koyabildi. Zaten, hüloogg’cularının 
da beklediği ve Reis’lerinden hep duymak 
istediği bu ve benzeri hakaretlerdir, aşağı-
lamalardır, sövgülerdir. Tabiî Birinci Kuva-
yimilliye Komutanları ve Laik Cumhuriyet 
değerlerine yönelik…

Malum ya; Kaçak Saraylı’nın ve 
AKP’giller’in bütün derdi, “Yüzde Elli” 
dedikleri o Kur’an Kursları, tarikat yuvala-
rı ve İmam Hatip Okulları vasıtasıyla zihin 
hasarına uğratılmış kitleyi ellerinde tutabil-
mektir.

İşte bu şekilde de, tutabiliyorlar ne ya-
zık ki…

Günümüzde bize ait olan 
Ege Adalarını sessiz sedasız 

satanlar kimlerdir?
Kaçak Saraylı Reis’in hüloogg’cuları 

o denli kafadan gayrımüsellah hale getiril-
mişlerdir ki, gerçeklere kör, sağır hale ge-
tirilmişlerdir ki ve de sağlıklı düşünmekten 
alıkonmuşlardır ki, hiçbirinin bırakalım 
sormayı aklına bile gelmez:

Yahu sen, Lozan’da Türkiye’ye verilen 
sınırlarımıza yüzme mesafesindeki, birkaç 
tanesi Büyük Ada’dan daha büyük tam 16 
adayı Yunanistan’a 2004’ten itibaren ver-
din. Yunanistan geldi, göz göre göre bu-
ralara el koydu, yerleşti. Yerel yönetimler 
kurdu ve silahlandırdı. Seninse gıkın bile 
çıkmadı. Tık diyemedin sen yahu…

Bu ihanetin de peşine sadece namuslu 
asker Ümit Yalım ve biz düştük. Kaçak Sa-
raylı’yı, Davutoğlu’nu ve diğer avaneleri 
biz yargıya taşıdık, ihanetlerinden dolayı. 
Vatan toprağını göz göre göre Yunanistan’a 
peşkeş çekmelerinden dolayı.

Yargı ne yanıt verdi dersiniz bize?
“Olaydan zarar gören taraf olmadı-

ğınız için sizin dava açma hakkınız yok.”
Yahu vatan toprağı satılmış be!
Bundan biz zarar görmüyorsak kim za-

rar görüyor?
Ama işte Yargının da getirildiği, daha 

doğrusu içine düşürüldüğü içler acısı du-
rum bu.

Konuyu Yüksek Yargıya taşıdık. Ora-
dan da sonuç çıkmadı. Ama şunu akılların-
dan hiç çıkarmasınlar ki o hesap da kapan-
madı daha. Verecekler bu ihanetin hesabı-
nı. Hiç kaçışları, kurtuluşları yok. Hiç yan-
lış hesap yapmasınlar. Sıyırırız, kurtuluruz 
düşü görmesinler.

Hadi Kaçak Saraylı ve AKP’giller bu 
ihaneti etti. Peki Meclisteki diğer Ameri-
kancı Üç Burjuva Partisi ne yaptı?

Hiç. Onlar da gözlerini, kulaklarını ka-
padı. Çünkü hepsi, ihanet yolunun yolcu-
ları.

Peki, Parababalarının Amerikancı satıl-
mışlar medyası ne yaptı?

O da, kıyıda köşede bir iki kem kümün 
dışında görmezlikten geldi ihaneti.

Siyasetçisiyle, medyasıyla, sözde ay-
dınlarıyla, Parababalarıyla bir şebeke bu. 
Bir Amerikancı ihanet şebekesi, suç şebe-
kesi.

Yine hatırlarsınız; Kaçak Saraylı, kıçı 
kırık IŞİD karşısında bile yurtdışındaki tek 
vatan toprağımız olan, Suriye içindeki Sü-
leymanşah Türbesi’ni koruyamadı. Üste-
lik de hazindir; kendi topuyla vurup yıktı 
türbeyi.

Atamız Süleymanşah’ın kabrini ise, 
PKK’nin Suriye kolu PYD’den medet di-
leyerek kaçırıp Türkiye sınırına getirebil-
di. Bu hazin olay, içinde bulundukları bu 
zavallılık ortaya çıkınca, inkâra yeltendi 
AKP’giller önce. Fakat, bu PYD’den yar-
dım dilenme işinde aracılık etmiş bulunan 
Sinemacı Sırrı Süreyya ortaya çıkıp sordu:

“Hadi Davutoğlu çıksın, yardım iste-
medik, desin bakalım.”, dedi.

AKP’giller’den tık çıkmadı.
İşte Kaçak Saraylı Reis ve onun 

AKP’giller’i bu. Onlar ancak din alıp sat-
mayı, ABD işbirlikçiliği etmeyi ve kamu 
malı aşırıp küp doldurmayı bilirler. Başka 
da hiçbir şey ellerinden gelmez.

Bunlar kim, Mustafa Kemal, İsmet İnö-
nü ve Birinci Kuvayimilliyeciler kim…

Bunlar gibi 1 milyar kişiyi bir araya 
getirseniz, Mustafa Kemal’in tırnağı bile 
oluşmuş olmaz. Bunlarla Birinci Kuvayi-
milliyeciler, geceyle gündüz gibi, yerle gök 
gibi birbirinden farklıdır, birbirinin zıttıdır.

Ama işte ortada olan sınıflar meselesi. 
Antika Sömürücü Asalak Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfıyla Modern Finans-Kapi-
talistler zümresi iç içe geçip Amerika’nın 
kucağına atınca kendilerini, Türkiye’de 

insanları Allah’la aldatıp iktidara gelebil-
diler ve 65 yıldan bu yana da iktidarlarını 
sürdüregelmektedirler. İşte bu sebeple Tür-
kiye, böylesi karanlık günlere getirilebildi. 
Neylersiniz…

Belki onlarca kez söyledik. Ama tekrar-
layalım bir kez daha:

Ne Kaçak Saraylı Reis, ne de AKP’gil-
ler’in yönetici kesimi değiştirilebilir, dö-
nüştürülebilir. Bunlar, hiçbir biçimde laik 
olamazlar. Mustafa Kemal ve silah arka-
daşlarını sevemezler. Demokrat olamazlar. 
Özgürlükçü olamazlar. Anayasacı, kanun-
cu olamazlar. Ölürler, ama değişemezler.

Daha önce de demiştik ya; bunları an-
cak toprak ıslah eder.

Bunlar, siyasette ve vurgunda sıkıştık-
ları, dara düştükleri, bir engelle karşılaştık-
ları durumlarda değişik hilelere, taktiklere 
başvururlar. Oyunlar oynarlar, değişmiş 
görünürler. Ama o sadece bir kandırmaca-
dır, hiledir, oyundur. Çünkü sınıf yapıları, 
yani doğaları böyle bir şeye, yani değişime 
izin vermez.

İşte onları bu niteliklerinden dolayı 
ABD Emperyalistleri uzun arayış, gözlem 
ve sınamalardan sonra kendileri açısından 
kullanışlı buldu, devşirdi, örgütledi, parti-
leştirdi ve iktidara taşıdı. Bunlar da 14 yıl-
dan bu yana sadakatle hizmettedirler efen-
dilerine.

Siz asla bakmayın, ABD ile AKP’giller 
arasında zaman zaman medyada yer alan 
anlaşmazlık ya da görüş farklılığı varmış 
şeklindeki haberlere. Bunlar da bir oyun-
dur, bir kandırmacadır. Malum ya; CIA, 
devşirdiği işbirlikçi hizmetkârlarının za-
man zaman ABD karşıtı oynamalarını, söy-
lemde ve eylemde bulunmalarını sadece 
hoş karşılamakla yetinmez. Özel olarak da 
ister. Onların, aldattıkları kitleler gözünde 
inandırıcı olabilmeleri için zaman zaman 
böyle oynamalarının yararlı olacağını bilir 
ve bunu önerir, yaptırtır.

Belki bazı arkadaşlarımızın haberi yok-
tur. CIA, 1950 sonrasında Sovyetler Birliği 
ve Sosyalist Kamp’ı yıkıp çökertmek ama-
cıyla 20 tane “Sol” dergi çıkartmıştır. Üs-
telik de bu dergilerinde dünyaca ünlü bazı 
felsefeci ve yazarların da yazılarının yer 
almasını sağlamıştır.

Hiç aklımızdan çıkarmayalım:
Kaçak Saraylı Reis’in devşiricisi, 

ABD’nin bir zamanlarki Ankara Büyü-
kelçisi ve CIA Yöneticisi Morton Abro-
mowitz’dir. Tâ Refah Partisi Beyoğlu İlçe 
Başkanıyken keşfedip, devşirip kendilerine 
bağlamıştır bu ajan.

AKP’giller’in diğer kesiminin yapım-
cısı da ABD’dir, CIA’dır. Onların iktidara 
getiricisi de, iktidarda tutucusu da CIA’dır.

Hep diyoruz ya; Pensilvanyalı İmam’ın 
tarikatının örgütleyicisi, yöneticisi de 
CIA’dır.

Meclisteki diğer üç Amerikancı Bur-
juva Partisinin efendisi ve yöneticisi de 
ABD’dir.

Yani Türkiye’de demokrasinin memok-
rasinin zerresi yoktur. ABD’nin ve yerli 
işbirlikçilerinin domuzuna diktatörlüğü 
vardır Türkiye’de. Ve bunlar aracılığıyla 
da işte, ülkemiz, vatanımız adım adım Yeni 
Sevr’e, BOP’a, o cehenneme götürülmek-
tedir, taşınmaktadır.

İşte şimdi de, Türk Ordusu’nun geriye 
kalmış unsurlarını Suriye’ye soktu. Irak’a 
da sokup orada kendi yarattığı IŞİD’e karşı 
savaştıracak. Böylece, kendi askerleri öl-
meyecek. Kendisi sadece uçaklar uçuracak 
havadan. Karada ise savaşan ve ölen, yok-
sul halkımızın evlatları olacak.

Peki bu savaş sonucunda ne olacak?
ABD’nin BOP’u Irak ve Suriye’de ha-

yata geçecek. Sonrasında ise, aynı harita-
nın Türkiye’ye ilişkin bölümü pratiğe ge-
çirilecek.

Yani arkadaşlar, ABD alçak emperya-
listleri ve onların yerli taşeronları, hem ev-
latlarımızı öldürüyorlar, hem de vatanımızı 
parçalıyorlar. Meclisteki yerli işbirlikçiler-
se değişik demagojik söylemlerle bu ihanet 
oyununu doğrudan ya da dolaylı savunu-
yorlar. Böylece de, bu oyunun aktörleri ol-
muş oluyorlar.

Çok söyledik, ama tekrarlayalım yine:
Bu Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çe-

teyle Türkiye Yeni Sevr’in ya da bugünkü 
adıyla BOP’un dışında hiçbir yere götü-
rülmez. Bunlardan ülkemize, vatanımıza, 
halklarımıza ilişkin faydalı hiçbir şey gel-
mez, olmaz. Umulmamalıdır ve beklenme-
melidir de. Beklenirse kanılmış olur, alda-
nılmış olur.

Bunlar ihanet oyununu oynayacaklar 
ve ne yazık ki emperyalist haydut devlet 
ABD’nin de BOP’unu uygulayacaklar. Gi-
diş öyle görünüyor…

Ama ağır acılar yaşanmış da olsa, kara 
günler yıllar boyu da sürmüş olsa, bunla-
rın da sonu gelecek. Tarihteki bütün hainler 
gibi bunlar da yıkılacaklar ve hesaba çeki-
lecekler…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Ekim 2016

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Gericilerin idolü İkinci Abdülhamid

Gericilerin İkinci idolü Vahdeddin
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Hadi, cevap ver bakalım. “Bir mec-
zup” bile seni kandırabiliyor, kek-
leyebiliyor, öyle mi?

Öyle ya; Pensilvanyalı, eğer “bir mec-
zup” ise, onun bu hali yeni oluşmadı. Sen 
ona araziler, arsalar verdiğinde de o hal-
deydi. O, sen; “Cemaatçi kardeşlerimiz 
bugüne kadar bizden ne istediler de ver-
medik…”, dediğin günlerde de, yani üç 
sene önce de öyleydi. Ama sen habire veri-
yordun. Ne istedilerse veriyordun. Orduyu, 
Polisi, Yargıyı, Milli Eğitimi “kardeş 
payı” paylaşıyordunuz aranızda. 

Yani, velhasıl Tayyip, “bir meczup”la 
on küsur yıldan bu yana iş tutuyordun, etle 
tırnak gibi kaynaşıktın.

Daha önce de sorduk ya; tekrarlayalım:
Peki, hangi kanuna dayanarak devleti 

paylaşıyordun, pervasızca, “bir meczup”-
la?

“Ne kanunu be...” dediğini duyar gibi-
yiz. “Bizde kanun manun yok. Onu, sizi bo-
yunduruklamak için bir araç olarak kullanı-
yoruz biz. Bizim Kaçak Saray’ımıza kanun 
filan giremez. Bizim ağzımızdan çıkan 
her hüküm, değiştirilemez kanunumuzdur. 
Üstelik de herkes ona uymakla mükellef-
tir. Uymayan, dün FETO’nun savcılarını, 
yargıçlarını karşısında bulurdu, bugünse 
benimkilerin karşısında bulur kendini.”

Bildiğimiz gibi, Kaçak Saraylı 
Reis, Birleşmiş Milletler toplantısı için 
Amerika’daydı. Orada, “Türk Amerikan 
Kültür Cemiyeti”nin düzenlediği program-
da, vazgeçilmezlerinden olan bir işini yapı-
yor. Nutuk çekiyor yani. Şöyle diyor, rahat 
rahat, gerine gerine:

“Netice çok çok hayırlı oldu, 
Rabbimiz öyle buyuruyor. ‘Siz hakkınız-
da kerih, kötü zannedersiniz ama o hak-
kınızda hayırlıdır.’ Şimdi böyle oldu, tam 
böyle oldu ve şu andaki süreç içerisinde 
normal zamanlarda yapamayacağımız 
bir çok şeyi hamdolsun yapabilme im-
kanına, yapabilme gücüne sahip olduk. 
Ne oldu? Biz bunlara araziler verdik, 
arsalar verdik. Ne diye verdik? Gelin bu 
ülkede eğitim için okul yapın diye ver-
dik. Ne diye verdik? Ülkenin ekonomi-
sine katkınız olsun diye verdik. Normal 
şartlarda bunları biz geri alabilir miy-
dik? Alamazdık. Ama şimdi işte kanun 
hükmünde kararnamelerle, olağanüstü 
hal ile bunları ne yaptık, şimdi hepsini 
toparlayarak bu okulları devletimize 
teslim ettik. Vakıf ise, onları da Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne teslim ettik ve iha-
net şebekesinin üzerindeki mal, mülk 
varsa onlara da şimdi devlet ne yapma-
ya başladı? El koymaya başladı. Bunlar 
kendilerini akıllı zannettiler. Buradaki 
bir meczubun, bir şarlatanın arkasına 
takıldılar ve zannettiler ki biz gideceğiz. 
Hayır, gidemediniz, gidemeyeceksiniz. 
Çünkü unutmayın, hesapların üzerinde 
bir hesap vardır, o da Allah’ın hesabıdır. 
Bunun için milletimle ne kadar iftihar 
etsem azdır.” (http://www.7sabah.com.tr/
haber/5748/erdogan-amerikan-yonetimin-
den-samimiyet-bekliyoruz/)

 Görüyorsunuz; ne kadar pervasızlıkla 
itiraflarda bulunuyor. Bir Ortaçağ kurumu-
na kanunlar nezdinde suç olan bir kuruma, 
bir din derebeyliğine “ne istedilerse veri-
yor”. Onlarla kaynaşmış, etle tırnak gibi. 

15 Temmuz olaylarında, bildiğimiz 
gibi, 400 civarında kandırılmış, bilinçsiz, 
zavallı vatan evladı hayatını kaybetti, değil 
mi?

Binlerce ana, baba, kardeş, eş, evlat 
acılara, gözyaşlarına boğuldu. Aşağı yu-
karı 100 bine yaklaşan insan işini gücünü 
kaybetti. On binlerce insan zindanlara dol-
duruldu, işkencelerden geçirildi. Ağır Ceza 
istemleriyle dosyalar hazırlanıyor hakların-

da. 
Yani 15 Temmuz, ülkemiz için, halkı-

mız için bir felaket olmuştur.
Yukarıdaki konuşmasında ne diyor 

Kaçak Saraylı?
“Netice çok çok hayırlı oldu”.
Açıkça görüldüğü gibi, halkımız için 

felaket olan, kabus olan bir olay, onun için 
“hayırlı” olmuş oluyor. Hem de çok çok 
hayırlı... Hep diyoruz ya; halk filan bunla-
rın umrunda değil. Bunlar halkı yük hayva-
nından, sağmal sürüden farklı görmezler. 
İşte bu sebepten, o sadece kendi çıkarları 
açısından bakıyor olaya. Pensilvanyalı’yla 
birlikte Laik Cumhuriyet’in işini bitirip 
onu enkaza çevirmiştik. Ganimet pay-
laşımında aramızda anlaşmazlık çıktı, 
kavga çıktı. Ben de bundan galip çıktım. 
Pensilvanyalı’nın adamları hezimete uğ-
radı. Şimdi de onları bire dek ayıklıyorum 
devletten. Üstelik de elebaşlarını doldur-
dum hapishanelere.

İşte böyle düşündüğü için, seviniyor 
Kaçak Saraylı. Bayram sevinci yaşıyor, 
çocuklar gibi. Üstelik de, bu zaferi ona 
“Allah bahşetmiş” oluyor. Hep deriz ya; 
bunların işi gücü din alıp satmak; bilinç-
siz, cahil halkımızı “Allah’la aldatmaktır”, 
diye. Bu riyakârlıktan, bu bezirgânlıktan 
asla vazgeçemez bunlar. Çünkü bütün si-
yasi sermayeleri bundan ibarettir. İblis bile, 
bunların yanında bebek kadar masum kalır.

Pensilvanyalı da aynısını eder, bildiği-

miz gibi. O da fetvalarını yayımlar sitele-
rinde. Kitaplarını bastırtır yayınevlerine. 
O da durup dinlenmeden, Allah’la aldatır 
insanları.

Oysa; bunların savunduğu İslam, 
Muaviye-Yezid İslamı’dır, CIA-Pentagon 
İslamı’dır. Kur’an ve Hz. Muhammed 
İslamı’yla zerrece ilgisi olmayan Sahte 
İslam’dır.

Allah bunu galip getirmiş...
Allah senin neyini beğensin be...
Trilyonlarca dolarlık kamu malını aşır-

mışsın sen avanenle birlikte. Emperyalist 
Haçlı’nın yerli taşeronu olmuşsun. On 
milyon civarında masum Müslümanın 
kanını akıtmışsınız efendin ABD ve AB 
Emperyalistleriyle birlikte. Su içer, nefes 
alır gibi yalan söylüyorsunuz, görüş değiş-
tiriyorsunuz, pervaneler gibi dönerek.

Pensilvanyalı’nın tarikatıyla, başta sen 
gelmek üzere, iş tutmamış olan avanenden 
bir tek kişinin adını söyle bakalım Tayyip!

Söyleyemezsin. Hepiniz kankiydiniz, 
on küsur yıl boyunca. Ganimet paylaşımı-
na gelince iş, mafya mensuplarının yaptığı 
gibi, birbirinize girdiniz, değil mi?

Aslan payını ben alacağım, sen alacak-
sın meselesi yüzünden. Anlaşmazlığınızın, 
kavganızın özü bu.

Oysa, 
FETÖ’cünün 

hasosu sen ve 
avanen yahu...

Biriniz, beşiniz, 
onunuz değil, binler-
ceniz daha düne kadar 
“Hocaefendimiz” di-
yordunuz Pensilvanyalı 
İmam’a. Önünde 
eğilip elini öpüyor-
dunuz. Neredeyse 
Washington’dan sonra 
ikinci Kâbe edinmiştiniz 
Pensilvanya’yı. 

Bak, ne diyor 
Pensilvanyalı, Alman 
ZDF Kanalına verdiği 
röportajda:

“İkinci görüşme, 
parti kurmak istediği 
zaman yanıma geldi. 
Bu FEM, simdi el koy-
dukları, temellüt ettik-
leri FEM okulu vardı. 
Orada üstte, burada 
gördüğünüz gibi bir 
odada kalıyordum.

“Parti kurmak istiyorum, Necmettin 
Erbakan’dan ayrılmak istiyorum, dedi. 
Bana fikirlerimi sordu. Ben de (...) dü-
şüncelerimi ifade ettim. Hoca’yla vuruş-
madan, çatışmadan, dedim, bu işi yapın. 
Bir de Türkiye’de askeri darbeler birbi-
rini takip ediyor. Onlarla iyi geçinirseniz 
bir şey yapabilirsiniz.” (http://www.abc-
gazetesi.com/fetullah-gulen-erdogan-par-

ti-kurmak-icin-yanima-geldi-590v.htm)
Bak, AKP’giller’i örgütlemeden önce 

de gidip Pensilvanyalı “Hocaefendi”ne da-
nışmışsın. O da sana bir güzel akıl vermiş. 
Demiş ki, “Anlaşıldı, satacaksın hocan 
Molla Necmettin’i. İyi, sat. Ama usturuplu 
sat. Onunla vuruşmadan, dövüşmeden har-
ca gitsin. Korkma ABD de arkanda nasılsa.

Ha, bak bir de, Orduyu cepheden kar-
şına alma. Riyakârca davran. Ona düş-
man değilmişsiniz gibi oyna. Uyut onları. 
Ancak böyle yaparsan bir şeyler yapabi-
lirsin. Yani ortak amacımız olan bu Laik 
Cumhuriyet’in anasını ağlatabiliriz. Bizi 
taklit et. Sen de aynen bizim gibi saman al-
tından su yürüt. Zamanı gelince, kurumuş 
ağaç gibi vurup deviririz onu. Bak biz ta-
rikat oyunu oynuyoruz. Sen siyaset oyunu 
oynayacaksın. Yani, düşmanlarımızı ürküt-
meden, onları doğrudan karşımıza almadan 
adım adım yürüyelim hedefimize. 

Sen de aynen uydun “Hocaefendi”nin 
bu öğütlerine. 

Yine üç sene önce, Pensilvanyalı’nın 
tertiplediği Türkçe Olimpiyatlarında kür-
süye çıkıp “Hocaefendi” gurbetlik acısı 
içinde, vatan hasreti çekiyor, diye acıklı 
nutuklar irad ettin. “Bitsin bu hasret, seni 
aramızda görmek istiyoruz.”, filan diye 
höykürdün kürsüde. 

Bak bu günlerde medyaya, avane-
nin Pensilvanya’da Hocaefendinizle 
buluşmasını gösteren bir resim düştü. 
Görmüşsündür ya, gösterelim biz yine de:

ABD’ye giden 12 milletvekilin, bir ek-
siksiz Hocaefendilerinin dergâhına da zi-
yarete gidiyorlar.

Bunlardan dördü şu anda da milletveki-
lin senin, değil mi?

Pensilvanyalı’nın okuluna öğrenci gön-
deren velilerden tut da, Bank Asyası’nda 
hesap açtıranlara, oradan kredi alanlara 
kadar, topluyorsunuz insanları, değil mi, 
“FETÖ’cü” diye?

Oysa, FETÖ’cünün hasosu sen ve ava-
nen yahu...

Sizin yaptığınız FETÖ’cülüğün yanın-
da, sizin yaptığınız işbirliğinin, suç ortak-
lığının yanında öbür zavallıların yaptığı, 
devede kulak bile olamaz be!

Polisleriniz, savcılarınız, yargıçlarınız 
bir bir topluyor o kandırılmış zavallıları. 
Öğretmeni, müdürü, imamı hemen atıveri-
yorsunuz işinden.

Peki, sen ve AKP’giller’in yaptığı 
FETÖ’cülük ne olacak?

O kovuşturulmayacak, değil mi?
Onlarınki suç değil. Çünkü onlar ka-

nunlarüstü. Türkiye Anayasası ve Ceza 
Yasası işlemez onlara. Onların tek yasası, 
Kaçak Saraylı Reis’in fetvaları, buyrukları.

Bak ne diyor, AKP’giller’in Başkan 
Yardımcısı:

“AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ataş, CHP ve MHP’lilerin 
Erdoğan için dua ettiğini iddia etti. 
Ataş, AKP içindeki FETÖ’cüler için de 
“kimseyi ilgilendirmez” dedi.” (http://
www.politikakulvari.com/haber/siyaset/
akp-icindeki-fetoculer-sizi-ilgilendir-
mez/16483.html)

Bak, aynı senin pervasızlığında, AKP 
Başkan Yardımcısı da. “Kimseyi ilgilendir-
mez”miş, AKP içindeki FETÖ’cüler. Yani 
onlara kimse dokunamazmış ve laf söyle-
yemezmiş. 

Bir de ne diyor, AKP’giller’in Başkan 
Yardımcısı yukarıda?

“CHP ve MHP’lilerin Erdoğan için 
dua ediyor.”

Ederler... Zaten muhalefet diye bir şey 
yok ki Mecliste. 

Biz ne diyoruz bunlara?
“Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete”.
Bunlarınki bir oyun, bir hile, bir kan-

dırmaca. Hepsi de kendilerine, efendileri 
ABD tarafından verilmiş olan rolü oynuyor. 

Bunların arasındaki tüm olay, bir kayıkçı 
kavgasından başka hiçbir şey değildir. Ne 
yazık ki halkımız da kanıyor bunlara.

Yine birkaç gün önce ne diyordu, HDP 
Eş Genel Başkanı Demirtaş?

“Darbe tehdidi sürüyor. 15 Tem-
muz’da asker ile yapılamayan darbe şimdi 
toplumun tabanında geniş mağduriyetler 
yaratılarak yapmak isteyen FETÖ’cü krip-
tolar ve Erdoğan düşmanları var.” (http://
www.hurriyet.com.tr/selahattin-demir-
tas-erdogan-dusmanlari-var-40227500)

Birkaç yıl önce, başta Öcalan gel-
mek üzere, PKK-HDP tayfası da Said-i 
Nursi’ye, Fethullah Gülen’e övgüler düzü-
yordu, değil mi?

Gördüğümüz gibi, bunlar da Meclisteki 
diğer Dörtlü Çete mensupları ve Kaçak 
Saraylı gibi artık “FETO Şeytanını taş-
lama”da birbirleriyle yarış halindeler. 
Demirtaş, Tayyip’i, Tayyip’ten fazla ko-
ruma telaşında. Konuşmasının sonunda da 
“Masaya oturalım canım. Bu kadar ayrılık, 
bu kadar kavga yetsin artık.”, diyor.

Yani bu da, ABD’nin kendine verdiği 
rolü, eksiksiz bir şekilde, aksatmadan oy-
nuyor. Bunlardan Türk Halkına da, Kürt 
Halkına da zerre kadar fayda gelmez. 
Bunların tamamı Amerika’nın memurla-
rıdır, onun piyonlarıdır. Ve onun çıkarına 
hizmet ederler.

Evet, arkadaşlar, işte Türkiye’nin şu an 
içine düşürülmüş olduğu yürekler acısı du-
rum bu. Bunların hepsi aynı kafadan. Bu da 
diyor, Kaçak Saraylı’nın dediğini aynen: 
“Bize kanun manun sökmez.”

Biz burada yine de Tarihe not düş-
mek amacıyla FETÖ soruşturmaları-
nı yürüten, başta Ankara ve İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere, 
tüm Başsavcılıklara suç duyurusunda bu-
lunuyoruz.

FETÖ’cü mü arıyorsunuz?
İşte, başta Kaçak Saraylı Reis olmak 

üzere AKP’giller’in neredeyse tamamı. 
Ve işte, samimi itiraflar. Yukarıda Kaçak 
Saraylı’nın ve AKP Başkan Yardımcısının 
söylediğinden daha net, daha açık, daha ke-
sin itiraf mı olur?

İşte yazılı, görüntülü belgeler...
Görevinizi yapın!
Çok iyi biliyorsunuz ki, yapmanız ge-

reken asli görevi yapmamanız da ağır bir 
suçtur.

Bir plajda görevli cankurtaran, dalgalar 
arasında batıp çıkan ve imdat isteyen birini, 
denize atlayıp kurtarmaz ise, ölüme sebebi-
yetten, cinayetten yargılanır, değil mi?

Evet, öyle...
İşte aynen bu şekilde siz de, başta Kaçak 

Saraylı gelmek üzere, AKP’giller’in, 
FETÖ’yle iş tutmuş tüm mensuplarını 
Yargı önüne çekip hak ettikleri şekilde yar-
gılayıp cezalandırmazsanız, aynen o can-
kurtaran gibi suç işlemiş olursunuz.

Pensilvanyalı İmam’ın Zekeriya Öz’ü, 
Cihan Kansız’ı vb. gibi baştan ayağa suça 
batmış olursunuz. Ve sanmayın ki bu yanı-
nıza kalır, unutulup gider. Hayır, asla... 

Nasılsa bir gün Kaçak Saraylı Reis de 
ve onun AKP’giller’i de, Pensilvanyalı ve 
cemaati gibi ipliği pazara çıkarılıp herkes 
tarafından ne olduğu görülüp anlaşılacak. 
Ve mahkemeler önüne çekilecek. İşte göre-
vinizi yapmazsanız, siz de bunlarla birlikte 
mahkemelere çıkarılırsınız ve cezalandırı-
lırsınız.

Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. 
İhanetlerin, vurgunların, katliamların hesa-
bı mutlaka sorulacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Eylül 2016

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Demek öyle Tayyip...
Pensilvanyalı İmam, “bir meczup”.

Peki, bir meczuba “araziler, arsalar veren” kim olur o zaman?
 Bunların savunduğu İslam, Muaviye-Yezid İslamı’dır, 
CIA-Pentagon İslamı’dır. Kur’an ve Hz. Muhammed 

İslamı’yla zerrece ilgisi olmayan Sahte İslam’dır.

Biz burada yine de Tarihe not düşmek amacıy-
la FETÖ soruşturmalarını yürüten, başta Ankara ve 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere, tüm 
Başsavcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz.

FETÖ’cü mü arıyorsunuz?
İşte, başta Kaçak Saraylı Reis olmak üzere 

AKP’giller’in neredeyse tamamı. Ve işte, samimi iti-
raflar. Yukarıda Kaçak Saraylı’nın ve AKP Başkan 
Yardımcısının söylediğinden daha net, daha açık, 
daha kesin itiraf mı olur?
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Sanırız, dünün haberiydi. Ahmet 
Taşgetiren adlı kaşar bir Laiklik 
ve Mustafa Kemal düşmanı ve de 

azgın bir antikomünist, CIA-Pentagon 
Müslümanı var. Şu anda da pekçok damar-
dan yandaş sözde yazar din alıp satıcısı 
gibi, AKP’giller’in Starı’nda yazar.

CIA bunu, tâ on yıllar öncesinden dev-
şirip antikomünist karargâhta konumlan-
dırmıştı. Bu da, doğrusu, çok iyi hizmet etti 
ABD’ye ve CIA’ya. Yani bu kişi, ömrünün 
ergenlik döneminin tamamını hep bu yolda 
harcadı.

1960’lı ve 1970’li yıllarda, “Yeniden 
Milli Mücadele” diye antikomünist, 
CIA İslamcısı ve CIA’ca kurulup işletilen 
bir karşıdevrim örgütü vardı. İşte o ör-
gütün önde gelen oyuncularındandır, bu 
Ortaçağcı gerici.

Murat Gültekin ve Ahmet Hakan, şu 
bilgileri verir bunun hakkında:

“Şimdi size bazı isimler sıralayaca-
ğım. Pek çoğunu tanıyorsunuz. Cemil 
Çiçek, Taha Akyol, Aykut Edibali, Yavuz 
Aslan Argun, Melih Gökçek, Necmettin 
Erişen, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Halil 
Şıvgın, Mustafa Ruhi Şirin, Atilla Yayla, 
Ali Müfit Gürtuna, Ahmet Taşgetiren, 
Gaffar Yakın, Dr. Necmettin Turinay, 
Galip Demirel, Ömer Vehbi Hatipoğlu, 
Hüseyin Gülerce, Ahmet Taşgetiren, 
Kemal Yaman, Burhan Özfatura, Hamza 
Türkmen, Altan Tan... Bugün siyasetin, 
medya dünyasının, düşünce hayatının 
farklı yerlerinde halen çok önemli pozis-
yonlarda bulunan bu isimler 1960’ların 
sonlarından 1980’e kadar çeşitli dönem-
lerde Yeniden Milli Mücadele Hareketi 
içinde yer almış isimler.

(...)
“Örgütün tam adı: Yeniden Milli 

Mücadele...
“Dayandığı taban: Sağcı genç-

ler... Etkinlik yılları: 60’ların sonu, 
70’lerin başı... İdeolojik özellikleri: 
Antikomünist, Osmanlıcı, millici, devlet-
çi, yerli İslamcı... Karakteristik özellik-
leri: Devletin derinliklerinin entelektüel 
aygıtı olmuşlardır... ‘Derin sağ’ın oku-
muş çocuklarıdır...

“Önemli üyeleri: Cemil Çiçek, Ali 
Müfit Gürtuna, Hüseyin Gülerce, Aykut 
Edibali, Atilla Yayla, Melih Gökçek, 
Ahmet Taşgetiren, Mustafa Erdoğan...

“Amacı: Sağcı entelektüel yetiştir-
mek...

“Etkinlik alanı: Üniversiteler...
“Yaklaşımı: Komplocu...
“(...)
“60’lı yılların sonunda, 70’lerin ba-

şında etkinliğinin zirvesinde olan, o 
dönemlerde ‘Sağın Dev-Genç’i’ falan 
diye de anılan bu örgütün önemli isim-
leri, daha sonra hareketten koptu... 
Hepsi bir yerlere savruldu... Ama sav-
ruldukları yerlerde hep ‘sözü dinlenir’, 
‘önemli’ kişiler olmayı da başardılar... 
Şöyle ki: Cemil Çiçek siyaset duayeni 
oldu... Ali Müfit Gürtuna ayrı baş çek-
ti... Mustafa Erdoğan liberal feylesof 
oldu... Atilla Yayla hırçın liberal oldu... 
Ahmet Taşgetiren, kibrini aşırı teva-
zusuyla gizleyen bir İslamcı yazara dö-
nüştü... Hüseyin Gülerce, Fethullah 
Gülen Cemaati’nin önemli ismi haline 
geldi... Melih Gökçek pragmatik oldu... 
Aykut Edibali 40 yılın küçük partisi-
nin lideri olarak yoluna devam etti... ( 
İlave yapayım: 1984’te Mücadele ar-
kadaşı, Keçiören Belediye Başkanı 
Melih Gökçek’in yardımcılığını ya-

pan Altan Tan, bugün BDP Diyarbakır 
Milletvekili.)

“‘Mücadeleciler’in, biraz maso-
nik bir tarafı vardır... Yolları ayırsalar, 
örgütü bıraksalar da birbirlerini tut-
maya devam ederler... Mesela... Cemil 
Çiçek’in AKP içinde Melih Gökçek’in 
yeniden aday gösterilmesi için verdiği 
uğraş, bu türden bir kardeşliğin ürü-
nünden başka bir şey değildir... Mesela... 
Eski ‘Mücadeleci’, yeni ‘Fethullahçı’ 
Hüseyin Gülerce’nin Gökçek’e verdiği 
desteğin arkasında eski örgüt arkadaş-
lığının izlerini bulabiliriz... Mesela... 
Ahmet Taşgetiren gibi ‘ilke abidesi’ gö-
rüntüsü veren bir İslamcı yazarın, Melih 
Gökçek’i canla başla savunan yazılar 
yazmasında da ‘Mücadelecilik kardeşli-
ği’nden başka bir husus rol oynamaz...

“Gökçek’le başladık; Cemil Çiçek 
ve arkadaşları derken yazı uzadı; gitti. 
Gökçek’le bitirelim ve sözü gençlik ar-
kadaşı Ahmet Taşgetiren’e bırakalım:

“Melih Gökçek benim arkada-
şım. Bu yollarda beraber yürümüş-
lüğümüz vardır.” “Cins bir kafa-
dır.  İstanbul’da Yeniden Milli Mücadele 
dergisinde birlikte çalıştığımız günlerde, 
Eminönü’nden bekâr evimizin bulundu-
ğu Üsküdar’a geçinceye kadar vapurda 
on tane proje ürettiğine tanık olmuşum-
dur.”

“Taşgetiren bize de güzel bir “taş” 
getirdi; gediğine koyalım: Anladık “cins 
bir kafa” Gökçek. “Neyin kafası?” bilen 
yok ama hep proje, proje, proje… Yeni 
projelerinden biri “Vandalizm Müzesi” 
imiş… Bağış kabul ederler mi acaba? 
Bendeki “Yeniden Milli Mücadele” 
mecmualarından verebilirim. Hani 

Genelkurmay Başkanı Memduh 
Tağmaç’ın vesikalık fotoğrafını kapak 
yaptıkları “Ordu Millet El Ele”sayısını 
mesela.

“Velhasıl-ı kelam insan utanır; ar-
lanır da darbe lafını ağzına alacakken 
birkaç kez yutkunur. “Hipokrasi” laf-
ları edecekken kendi riyakârlığına ba-
kar da yüzü kızarır; en azından susar. 
Hadi kuldan utanmıyorsunuz, Allah’tan 
da mı korkmuyorsunuz? Mübarek 
Ramazan’da “ihlas”* temenni ediyorum 
öncelikle ve ivedikle sizler ve cem-i cüm-
lemiz için... (MG/HK)” 

(Murat Gültekin, http://bianet.org/
biamag/siyaset/148564-darbe-otpor-me-
lih-gokcek-cemil-cicek-ve-arkadaslari)

Bunların biri neyse, öbürü de 
aynen odur

Gördüğümüz gibi arkadaşlar, A. 
Taşgetiren, CIA İslamcısı ekibin tamamıyla 
içli dışlı olmuş hep. Hep el ele çalışmışlar, 
Laik Cumhuriyet’i yıkmak için, Türkiye’yi 
CIA yörüngesinde bir uydu olarak tutmak 
için...

Dikkat edersek; bunların “Yeniden 
Milli Mücadele”si, 12 Mart Faşist 
Diktatörlüğünü alkışlarla karşılıyor ve bağ-
rına basıyor. O diktatörlüğün Faşist Cunta 
Şefi Memduh Tağmaç’ın resmini kapağına 
koyarak, “Ordu Millet El Ele”, diye başlık 
atıyor. Manşet çekiyor. 

Alkışlarlar faşist diktatörlükleri. Çünkü 
bunlar, laik, antiemperyalist, yurtsever ve 
Mustafa Kemal Geleneğine bağlı sosyalist 
gençleri ve kültürü ezip yok etmeyi hedefi-
ne koymuştu.

Fakat ne zaman ki orduda Amerika’nın 
Türkiye’nin dostu olmadığı, tam tersine, 
Türkiye’ye karşı düşmanca planları oldu-
ğu anlaşılmaya başlandı ve böyle bir bilin-
ce sahip subaylar ortaya çıkmaya başladı, 
bunlar bir anda 180 derece saf değiştirip en 
azgın ordu düşmanı oluverdiler. Bir CIA 
Operasyonu olan “Ergenekon Davası” 
adlı alçakça saldırının en aktif savunu-
cuları oldular. Şu anda da, Tayyip’in ve 
AKP’giller’in en aktif savunuculuğunu 
yapmaktadırlar. Çünkü CIA’nın öngördüğü 
“Faşist İslam Devleti”ni Kaçak Saraylı 
Reis kuracaktır, avanesiyle birlikte.

Ahmet Taşgetiren, tıpkı Reis ve 
AKP’giller gibi, Pensilvanyalı İmam’la 
da çalışmış. Onun “Zaman Gazetesi”nde, 
“Aksiyon Dergisi”nde köşe yazarlığı yap-
mış. 

Şimdi, bu vatan millet ve halk düşmanı 
Yezid Dincisinin, iki gün önce Star’da ya-

yınlanan köşe yazısına bakalım:
“Mağduriyet, Ak Parti, FETÖ
“Acaba Ak Parti Meclis grubu için-

de FETÖ’cü var mı? FETÖ ile hesap-
laşma başladığından bu yana bu soru 
soruluyor. 

“İstifalar olacak ve Ak Parti 
Meclis’te çoğunluğu kaybedecek” söy-
lemi de kulislerde dolaştı, zaman za-
man medyada yer buldu.

“Şimdi operasyon var, arındırma 
var ve arındırmanın “siyasi ayağı ola-
cak mı?” sorusu çerçevesinde Ak Parti 
Meclis grubu, hatta bakanlar gündeme 
getiriliyor.

“Hesaplaşma başladığı sırada bazı 
isimler ortaya çıktı ve onlar istifa etti-

ler.
“Sonrası gel-

medi, ama şüphe 
de ortadan kalk-
madı.

“Var mı, ben 
bilmiyorum.

“Ama şu var: 
Ak Parti’de bu 
yapı ile ilişkisi ol-
mayan olmamış-
tır, dense hata 
oranı çok düşük 
olur. En son sayın 
Cumhurbaşkanı 
A m e r i k a ’ d a 
Türk dernek-
leri temsilcile-
ri ile konuşur-
ken “Bunlara 
araziler verdik, 
ve olağanüstü hal 
olmasaydı onla-
rı geri alamaz-
dık” dedi. “Ne 
istedilerse ve-
rildi” onlara ve 
verenler de 14 

yıldan beri hem merkezde hem yerel 
yönetimlerin kahir ekseriyetinde ikti-
darda olan Ak Parti kadroları idi. Hani 
bana bir belediye gösterin ki, onlara bir 
şey vermemiş olsun, dense gösterilecek 
belediye yoktur. Herkes bir safhada 
uyandı -uyandı ise- ve ilişkilerini yeni-
den belirledi.

“Ancak bu eski “iltisaklar” şimdi Ak 
Parti kadroları üzerinde ciddi bir baskı 
oluşturuyor. Çünkü FETÖ yapılanma-
sının “kendini gizleme” ilkesi sebebiyle 
oluşan kuşku, bütün “eski iltisaklar”ın 
bir şekilde devam edeceği endişesini be-
raberinde getiriyor ve “Acaba mı?” so-
rusu gündemden düşmüyor.

“Acaba halen var mı? Acaba bağ-
lılık devam ediyor mu? Acaba onlara 
“Siz sessizce durun, görev zamanınız 
gelmedi” dendi mi?

“Bu şüpheyi kime karşı yöneltseniz 
o kişiyi yakabilirsiniz.

“Bu kuşkunun şu anda Ak Parti 
kadroları üzerinde tahmin edildiğin-
den çok etki yaptığını düşünüyorum.

“Bu kuşkuya hedef olmamak, bu 
damga ile bağlantılı olarak gündeme 
gelmemek şu sıralar Ak Parti kadrola-
rının en hassas olduğu konudur, dene-
bilir.

“Peki bunun yan etkileri ne?
“Bir “Mağduriyet” gündemi var. 

Yüzbinleri içine alan çok geniş bir ope-
rasyon söz konusu ve bu kadar insana 
dokununca işin içine mağduriyetin gir-
memesi imkansız.

“Bu gerçeği operasyonu yürüten 
Hükümet de kabul ediyor.

“Tabiî ki bize de ulaşıyor “mağdu-
rum” yakınmaları... Bizzat tanıdığım 
insanlar var arasında bunların, o yapı 
ile hiç ilgisi yok, başka cemaatler bün-
yesinde bulunmuşlar, sahte ihbarlar 
olmuş, bizzat FETÖ’cülerin “mağdur 
çoğalsın” diye ihbar furyasına ka-
tıldığı bilgileri var, ki bu hükümetçe 
ve Cumhurbaşkanınca da önemse-
niyor, “at izi - it izi” söylemi, “sapla 
saman” söylemi, “kuru-yaş” söylemi 
bunun için çıktı, yani en azından araş-
tırılıp yanlışların önlenmesi gibi bir 
mağduriyet gündemi var.

“Beni arayanları ilk başlarda, iller-
de mağduriyet merkezleri açılıncaya 
kadar Ak Parti milletvekillerine ve ilde 
- ilçede parti yöneticilerine yönlendir-
dim. Yapacağım bir şey yoktu çünkü.

“Sonuç ne oldu?
“Milletvekillerinin ve ilde - ilçedeki 

parti yöneticilerinin şikayetleri dinle-
mekten kaçındıkları haberleri geldi.

“Bunları yadırgamadım. Çünkü bu 
konu ile ilgili birkaç yazı yazdığım için 
kabirdeki annem dahil sövülmedik bir 
yerim kalmadı benim de. Medyada en 
hafif ifadesiyle çamura batmış kalemle-
rin hadsiz sövgülerine hedef oldum.

“Düşünebiliyor musu-
nuz, “Hayatımda CHP’ye oy ver-
medim” diyen insanların seslendir-
diği mağduriyet gündemini Sayın 
Başbsakan’a “CHP Genel Başkanı” ge-
tiriyor.

“Geçen tesadüfen Halk TV’ye rast-
ladım, gündem mağduriyet idi.

“Operasyonu yapan Ak Parti, mağ-
durlarına sahip çıkan CHP” denklemi, 
bence hoş bir denklem değil.

“Şöyle söyleyeyim: “FETÖ ile ilti-
saklı” diye tasfiyeye uğrayan insanla-
rın çok önemli bir kısmı aynı zaman-
da “AK Parti ile iltisaklı.” Anası - ba-
bası oy vermiştir Ak Parti’ye, hısımı 
- akrabası oy vermiştir ve emin olun o 
ailede tasfiyeye uğrayan bir veya bir-

kaç kişi, aile gündemine girer.
“Ak Partili milletvekilleri, il-ilçe yö-

neticileri “mağduriylet”e dokunmaya 
korkuyor. Bu da onları kendi tabanla-
rının gündeminden koparıyor. Bunun 
bizatihi Ak Parti için çok önemli bir 
sorun olduğunu düşünüyorum.” 

(http://www.star.com.tr/yazar/magdu-
riyet-ak-parti-feto-yazi-1144346/)

Çok açık şekilde görüldüğü gibi, 
kaşar yazar, Kaçak Saraylı Reis ve 
AKP’giller’in tamamının Pensilvanyalı 
İmam’ın tarikatıyla uzun yıllar neredeyse 
“yapışık” olduğunu, etle tırnak gibi “kay-
naşık” olduğunu ve birlikte her türlü işi 
tuttuklarını söylüyor, yazıyor daha doğ-
rusu.

Yani bizim yıllardan bu yana söyleyip 
yazdığımızı itiraf ediyor. Hep deriz ya; 
bunların biri neyse, öbürü de aynen odur. 

Efendileri de aynıdır, yapımcıları da ay-
nıdır, projecileri, yöneticileri de aynıdır, 
oynatıcıları da aynıdır, diye... Öyle işte.

ABD Emperyalistlerinin hain, sa-
tılmış kuklalarıdır, piyonlarıdır bunlar. 
Halkımızın ve vatanımızın, ülkemizin az-
gın, sınangılı düşmanlarıdır.

Tabiî en büyük düşmanları da Mustafa 
Kemal, Laik Cumhuriyet, tam bağım-
sızlık, yurtseverlik ve sosyalistliktir. Bu 
değerleri savunan namuslu insanlardır, 
hareketlerdir...

Ve yine hep söylediğimiz gibi, bunlar 
Anayasa ve kanunlar dışına düşmüş müc-
rimler güruhudur. Birer çıkar amaçlı hain 
suç örgütüdür. 

17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 
2016 kapışmaları da, sadece Laik 
Cumhuriyet’in mirasını paylaşma kavga-
sından ibarettir. Başka da hiçbir şey de-
ğil...

Birkaç kez sorduk ya; tekrarlayalım:
Bir tek olsun namuslu, yiğit, Mustafa 

Kemalci, gerçek anlamda kimliğine uy-
gun Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet 
Yargıcı kalmamış mıdır bu ülkede?

Bu vatan millet, halk ve laiklik düşma-
nı, Cumhuriyet düşmanı, demokrasi düş-
manı güruha karşı, oturduğu, doldurduğu 
makamın kendisine emrettiği görevi ve 
sorumluluğu yapmaya cesaret edebilecek 
bir tek kişi de mi kalmamıştır yahu!..

Arkadaşlar, yine hep söyleriz ya; bi-
zim aslında üç vatanımız vardır, diye...

1- Ülkemizin coğrafyasını oluşturan 
yani topraklarımızı oluşturan, bize kan ve 
can veren vatanımızdır.

2- Düşünce dünyamızın içinde yaşadı-
ğı Anadilimizdir.

3- Cesarettir. Cesaret de bir vatandır, 
gerçeklikte.

Eğer Cesaret Vatanına sahip değilse-
niz, onurunuzu da, diğer iki vatanınızı da 
koruyamazsınız.

Bekliyoruz bakalım; bu vatanlara sa-
hip çıkacak hukukçular, yargı mensupları 
var mıdır? Ve ortaya çıkıp sorumlulukla-
rının gereğini yerine getirecekler mi, diye.

Fakat, kim ne derse, ne yaparsa yap-
sın, biz bu üç vatanın da gerçek sahiple-
riyiz ve savunucularıyız. Zindan olsun, 
işkence olsun, ölüm olsun; namus bildi-
ğimiz bu yoldan hiçbir şey vazgeçiremez, 
döndüremez bizi. 

Ne diyor, Yiğit Şairimiz Ahmet Arif?
“Biz ki ustasıyız vatan sevmenin.”
Evet, her üç vatanı da sevmenin usta-

sıyız biz.
Ve en sonunda da, biz kazanacağız, 

halkımız kazanacak.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Eylül 2016

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Ey Tayyip korkusundan dilini yutmuş savcı ve yargıçlar!
Bu matematiksel kesinlikteki itirafları Metin Şentürk bile görür be!

Siz daha ne kadar ölü numarası yapmaya devam edeceksiniz?

Hep deriz ya; bunların biri neyse, öbürü de aynen odur. 
Efendileri de aynıdır, yapımcıları da aynıdır, projecileri, 
yöneticileri de aynıdır, oynatıcıları da aynıdır, diye... Öyle 
işte.

ABD Emperyalistlerinin hain, satılmış kuklalarıdır, pi-
yonlarıdır bunlar. Halkımızın ve vatanımızın, ülkemizin 
azgın, sınangılı düşmanlarıdır.

Tabiî en büyük düşmanları da Mustafa Kemal, Laik 
Cumhuriyet, tam bağımsızlık, yurtseverlik ve sosyalistlik-
tir. Bu değerleri savunan namuslu insanlardır, hareketler-
dir...
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ABD Emperyalistlerinin, Ortadoğu 
ve Genişletilmiş Afrika Projesi 
(BOP-GOP) kapsamında dizayn 

ettiği, iktidara taşıdığı ve Ortadoğu’daki 
insanlık dışı projelerinde taşeron olarak 
kullandığı Halk düşmanı AKP, 14 yıldır 
insanlarımızı işsizlik, pahalılık, zam, zulüm 
cehenneminde inletmektedir. Halkımızı 
Allah’la aldatarak, iktidara gelmelerinde 
araç olarak kullandıkları tüm Anayasal 
kurumları lağveden, işlevsiz kılan başta 
“Büyük Reis” olmak üzere tüm AKP 
kadroları, binlerce yıl hüküm giymelerini 
gerektiren suçlarından dolayı tamamıyla 
“Anayasa dışına düşmüş mücrimlerdir.” 
Kendisine siyasi parti süsü veren bu suç 
örgütünün belirleyici karakteristikleri ise 
emperyalist işbirlikçiliği, din sömürüsü, 
kamu malı hırsızlığı, kadın düşmanlığı, 
doğa ve hayvan düşmanlığı, velhasıl; halk 
düşmanlığıdır.

15 Temmuz, İki Ortaçağcı 
Gücün Ganimet Paylaşım 

Savaşıdır
ABD Emperyalistlerinin Yeşil Kuşak 

Projesi kapsamında besleyip büyüttüğü 
ve Laik Cumhuriyetimizi yıkmakla 
görevlendirdiği bir başka Ortaçağcı 
güç de Pensilvanya’daki İblis Fethullah 
Gülen ve Cemaatidir. Nitelik bakımından 
birbirlerinden zerrece farkı olmayan bu 
iki Amerikancı Ortaçağcı güç, (AKP ve 
Fethullah Gülen Cemaati), 2002 yılından 
2013 yılına kadar AB-D Emperyalistlerinin 
desteğiyle Laik Cumhuriyetimizi peyderpey 
aşındırmış ve sonunda da yıkmışlardır. 
“Ergenekon”, “Balyoz”, “Casusluk” vb. 
isimler taktıkları CIA Operasyonlarıyla 
Türk Ordusu yıpratılmış ve savaşma 
kabiliyetini, Laik Cumhuriyetimizin 
savunulması misyonunu büyük oranda 
yitirmiştir. Mustafa Kemal’in Ordusu 
artık ne yazık ki bir Sömürge Ülke Ordusu 
durumuna getirilmiştir. Emperyalist 
Batı’nın ajan gazetecileri, yazar-çizerleri 
bu gerçekliği büyük bir memnuniyetle 
ifade etmektedirler. 

AB-D Emperyalistlerinin desteğiyle 
Laik Cumhuriyeti yıkan bu iki Ortaçağcı 
güç, iş ganimet paylaşımına gelince, her 
suç çetesinin yaptığı gibi birbirlerine 
düşmüş, her iki taraf da diğer tarafı yok 
etmek için acımasız bir savaşa girişmiştir. 
İşte bu ganimet paylaşım savaşının 
en kanlı tezahürü 15 Temmuz’da 
gerçekleşmiştir. ABD Emperyalistleri 
bir taraftan Fethullah’ın Ordusunu 
darbeye teşvik etmiş, diğer taraftan 
da başarısızlığa uğratarak, AKP’nin 
“zafer” kazanmasına ve bir süre daha 
iktidarda kalmasına göz yummuştur. 
Hatırlayacağımız gibi, kısa bir süre önce 
Çin’de gerçekleşen Emperyalist G20 
Zirvesi’nde Obama, bu gerçeği “Büyük 
Reis”e anlayacağı dilden söylemiş, o da 
yaptığı basın açıklamasında Obama’ya 
“Darbeye karşı verdiği destek için” 
teşekkür ederek ABD’ye topuk selamını 
çakmıştır.

15 Temmuz sonrası Kaçak ve Haram 
Saray’daki “Büyük Reis”in önderliğindeki 
AKP, ülkemizde fiili bir dinci faşist 
düzen kurma girişimlerine hız vermiştir. 
Ergenekon-Balyoz Operasyonlarıyla zaten 

hırpalanmış olan Mustafa Kemal Ordusu’nu 
parça parça etmiştir. Ordunun her bir 
parçasını da bakanlıklar yoluyla kendine 
bağlayarak İmam Hatiplilerden oluşan 
kendi özel ordusunu yaratma yolunda 
ilerlemektedir. 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Savaşının kazananı kesinlikle 
ABD Emperyalistleri, kaybedenleri ise 
Türk Ordusu ve Halkımızdır. Türkiye şu 
anda AKP eliyle bir “Faşist Din Devleti” 
olma yönünde ilerlemektedir.

AKP’nin din afyonuyla uyuttuğu cahil 
kitlelerin, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım 
Savaşını “Halkın direnerek püskürttüğü 
bir darbe girişimi” olarak görmesi, acı 
olmakla birlikte anlaşılabilir bir durumdur. 
Ancak kendisine “aydın” süsü vermiş 
olan gafil kesimlerin de bunu aynı şekilde 
değerlendirmesi, hatta kandırılmış halk 
yığınlarının da fersah fersah gerisine 
düşerek 15 Temmuz sonrası AKP’yi 
ve onun “Reis”ini antiemperyalist, 
demokrasi kahramanı ilan etmeleri, 
AKP’den demokrasi beklemeleri 
kabul edilebilecek bir durum değildir. 
Bu kesimlerin bir kısmı bilmeyerek, 
bir kısmı ise bilerek -hukuk diliyle 
taammüden- ABD Emperyalistlerine ve 
AKP’ye hizmet etmektedirler.

Sendikamız
Kısır Tartışmaların Esiri 

Haline Getirilmiştir
Türkiye’nin içine düşürüldüğü bu 

durum sendikamıza da hayati derecede 
önemli görevler yüklemektedir.

Ancak ne üzücüdür ki, bu vahim tabloya 
rağmen Eğitim-İş Sendikamız bu süreçte 
kendi iç çekişmelerine dalmış, hiçbir 
derinliği olmayan ve kariyerizm illetinin 
sonucu olarak ortaya çıkan tartışmaların 
esiri haline gelmiştir, daha doğrusu kendi 
çıkarını sınıfın çıkarının önüne koyan, 
herkes bana tabi olsun anlayışına sahip 
irade tarafından bu noktaya getirilmiştir. 
Bu tartışmalar hiçbir biçimde Emekçilerin 
çıkarlarını yansıtmamakta, tamamıyla 
kişisel çıkarlar üzerinden yürütülmektedir.

Eğitim İş’in en tepesindeki irade, 
süreci yönetmek konusunda gerçek 
anlamda sınıfta kalmıştır. Şeriat özlemcisi 
iki gerici gücün kapışması sonucunda 
ülkemiz dinci faşist Tayyibistan’a doğru 
sürükleniyormuş, AKP ve büyük reisine 
karşı olan bütün emekçilere yönelik bir 
cadı avı başlatılmış, hiç önemli değil, bu 
iradeye göre. Varsa yoksa Olağanüstü 
Genel Kurula Sendikayı nasıl götürebilirim; 
nasıl benim her dediğimi onaylayacak, 
hınk deyici bir yönetim oluşturabilirimin 
derdinde. Bir Emekçi örgütü olarak sürece 
nasıl müdahale edebilirim, üyelerimi 
nasıl bilinçlendirebilirim, onları nasıl 
mücadeleye sevk edebilirim; böyle bir 
kaygı yok, bu anlayışta.

Ülkemizin ve Kamu 
Emekçilerinin İçinde 

Bulunduğu Bu Koşullarda
Olağanüstü Genel Kurulu 

Dayatanlar Suç İşlemektedir
Birinci Kuvayimilliye yadigârı 

Laik Cumhuriyet’in bütün kurumları 
tasfiye edilirken, neredeyse bütün 
okullarımız İmam Hatipleştirilirken, 

İmam Hatipleştirilen okullarda “dindar ve 
kindar” kadrolar yetiştirilirken, kadrolu 
istihdam yerine adam kayırmanın, yandaş 
yerleştirmenin bir aracı olan mülakatla 
sözleşmeli kölelik sistemi dayatılırken 
ve kamu emekçilerine yönelik olarak 
gerçekleştirilen bütün bu saldırılara 
karşı sendikamız Eğitim İş’in mücadele 
örgütlemesi gerekirken, sendikamız 
ne yazık ki Olağanüstü Genel Kurul 
gündemiyle oyalanmaktadır.

Soruyoruz:
Sendikamızın Olağan Genel Kuruluna 

bir yıldan az bir süre kalmışken Olağanüstü 
Genel Kurulu bu kadar “acil, hayati” kılan 
gerekçe nedir?

Bu koşullarda Olağanüstü Genel 
Kurul yapmanın, üyelerimizi bu gündemle 
meşgul etmenin hiçbir makul gerekçesi 
yoktur.

Bu anlayıştan, yani Olağan Genel 
Kurula çok az bir süre kalmışken 
Olağanüstü Genel Kurul dayatan, kendi 
sendikal (kim bilir, belki de siyasi) ikbali 
için basit hesapların peşine düşerek örgütü 
maddi ve manevi anlamda yoran anlayıştan 
emekçilere hayır gelmez. Eğitim-İş’e hayır 
gelmez. Birleşik Kamu-İş’e hayır gelmez.

Bu anlayışa göre, örgütün anayasası 
niteliğindeki tüzük, önemsiz bir 
formaliteden başka bir şey değildir. Asıl 
olan, tepedekinin iki dudağı arasından 

çıkacak “tanrı kelamı” niteliğindeki 
sözlerdir.

Ne zaman ki bu anlayış, kendisine 
göre “basit bir biçim”den başka bir 
şey olmayan yönetim mekanizmasında 
azınlığa düşer, karşısında bir muhalefet 
bulur, işte o zaman ne koşulda olursa 
olsun “olağanüstü genel kurul” zamanı 
gelip çatmıştır onlar için.

Birdenbire de gidilmemektedir 
Olağanüstü Genel Kurula. Bunca yıllık 
“deneyimi”, “birikimi” var bu anlayışın. 
Şartları olgunlaştırıyor önce, MYK’yı 
kilitliyor, arka arkaya, olağanüstü 
Başkanlar Kurulu örgütlüyor, 
mızmızlanıyor, ağlıyor, şikâyet ediyor, 
örgütün işlememesinin sorumluluğunu 
muhalefetin üzerine yüklüyor. 
Sonrasında delegelerin ve üyelerin en 
azından bir kısmı, “artık yeter, işleyen 
bir MYK seçilsin”, deyip Olağanüstü 
Genel Kurula kurtarıcı gözüyle bakıyor, 
baktırılıyor.

Sendikamızda bu antidemokratik 
zihniyete karşı duran, hem de MYK’da 
çoğunluğu elde etmiş bir de karşı anlayışın 
yer alması sevindirici bir durumdur 
ve önemlidir. Ancak bu anlayışın 
temsilcilerinin de daha özgüvenli, daha 
örgütlü, daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı 
davranmaları gerekirdi. AKP Faşizminin 
15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşını 
gerekçe göstererek tüm kesimleri terörize 
ettiği, Fethullah Cemaatiyle hiçbir ilgisi 
olmayan kamu çalışanlarını da açığa 
alıp ihraç ettiği bu günlerde, daha da 
mücadeleci bir yapıyla büyümesi gereken 
sendikamızı işlevsiz hale getirerek suç 
işleyen benmerkezci anlayışın Olağanüstü 
Genel Kurul dayatmalarına kesinlikle 
boyun eğmemesi gerekirdi. Direnmesi 
gerekirdi, sendikamızı geriletecek bu 
dayatmalara, hukuksuzluklara. Bu 
dayatmaların, bu hukuksuzlukların, bu 
tüzük ihlallerinin teşhir edilmesi gerekirdi. 
Ama bu yapılmadı, yapılamadı.

MYK’daki muhalif dörtlü, bu edilgen 
tavrıyla bize göre, bir oldu bittiyle tepedeki 
tek kişi tarafından hazırlanan Denetleme 
Kurulu Raporundaki isnatları kabul etmiş 
olmaktadır. MYK’daki çoğunluğu elinde 
bulunduran bu yapı, bu pasiflik yüzünden, 

sendikanın, bir kişinin ihtirasları sonucu 
kilitlenmesine katkıda bulunmuştur.

Tek kişinin dayatmalarına karşı 
duran MYK’daki çoğunluğun aynı 
zamanda sendikamızın en tepedeki 
yönetim organındaki bu antidemokratik 
uygulamaları, tabanla daha iyi bir iletişim 
içinde, daha kapsayıcı ve örgütlü bir 
çalışmayla teşhir etmeleri gerekirdi. 
“Örgüt içinde örgütsüzlük” durumuna 
karşı daha güçlü bir irade ortaya koymaları 
gerekirdi. Sendikamızın gidişatından 
rahatsızlık duyan tüm kesimleri bir 
araya getirmeleri gerekirdi. Süreç içinde 
yaptığımız ve sonuçlarını ne yazık ki 
gördüğümüz ve göreceğimiz uyarılarımıza 
ve önerilerimize kulak vermeleri gerekirdi.

Ama ne yazık ki bunlar olmamıştır. 
Sendikamız, hızlı bir şekilde büyüyebileceği 
bir dönemde, bu derinliği olmayan, 
sınıf çıkarlarıyla uzaktan yakından ilgisi 
olmayan tartışmalara mahkum edilmiştir.

Bu yangından mal kaçırırcasına, 
dayatmayla yapılan Olağanüstü Genel 
Kurulda oy kullanacak delegelere ve tüm 
üyelere sesleniyoruz:

Bu duruma yol açanlar şu anda 
Sendikamıza ve bu kişicil kayıkçı 
dövüşlerinden bihaber, gündelik yaşam 
kavgası veren, ekonomik, özlük haklarını 
korumaya çalışan sendika üyelerine 
ve tüm kamu emekçilerine karşı suç 

işlemektedirler. Bu suçu işleyenler, 
işledikleri suçun vebalini boyunlarında 
taşıyacaklardır.

Sendikamızın Bu Kısır 
Tartışmalardan

Kurtarılması Gerekir
Sonuç olarak, Türkiye’deki eğitim-

bilim emekçilerinin devrimci, demokratik, 
yurtsever, laik nitelikli tek sendikası olan 
Eğitim-İş Sendikamızın içinde bulunduğu, 
ancak kesinlikle hak etmediği bu durumdan, 
özellikle de içinden geçtiğimiz şu süreçte 
bir an önce kurtarılması gerekmektedir. 
Bunun için yapılması gerekenler bellidir.

Sendikamızın gerçek 
anlamda sınıf ve kitle 
sendikası niteliğine 
kavuşabilmesi; sendikamızı 
geriye götürecek, 
işkolumuzdaki bütün 
emekçileri kapsayacak 
bir niceliğe ulaşmasını 
engelleyecek sakatlıkların, 
aksaklıkların giderilmesi; 
sendikanın geleceği 
konusunda kaygı duyan 
Eğitim İş’liler olarak, aşağıda 
sıraladığımız önerilerimizin 
yaşam bulmasıyla 
mümkün olacaktır. Bu 
önerilerimiz, aynı zamanda Devrimci 
Sınıf Sendikacılığının, bunu mücadelenin 
merkezine koyan emekçilerin, uğruna 
mücadele edeceği en temel talepleri ve 
ilkeleridir.

Çözüm Devrimci Sınıf 
Sendikacılığı İlkelerinin 
Hayata Geçirilmesidir

Kardeşler;
Eğer Örgütümüzü kısır tartışmaların 

esir almasına izin vermeyeceksek, 
sendikamızı gerçek anlamda grev ve 
toplu sözleşme yapabilen, tüm eğitim ve 
bilim emekçilerinin öncü örgütü haline 
getirmeyi hedefliyorsak, “Devrimci Sınıf 
Sendikacılığı” ilkelerinin yaşam bulması 
için mücadele etmeliyiz.

Nelerdir bu talepler ve ilkeler:
1- Örgütteki antidemokratik 

uygulamalara hiçbir şekilde taviz 

vermeyecek bir yönetim yapısı 
oluşturulmalı, atılan her adım tüzük 
çerçevesinde atılmalıdır.

2- Demokratik kitle örgütlerinin olmazsa 
olmazı “Demokratik Merkeziyetçilik 
İlkesi”nden milim sapılmamalıdır.

3- Seçilecek yeni yönetim tüm örgütü 
kucaklamalı, hayati durumlar dışında 
şubelerin kendi işleyişlerine hiçbir biçimde 
müdahale edilmemelidir.

4- Seçilecek yeni yönetim, tabana karşı 
sorumluluklarının bilinciyle davranmalı ve 
Eğitim İş’in önümüzdeki yıl gerçekleşecek 
olan olağan genel kurula daha güçlü 
biçimde gitmesini sağlamalı, örgütün 
anayasası durumundaki tüzüğü işler hale 
getirmelidir.

5- Eğitim İş’i kıskıvrak sararak inmeli 
bir yapıya büründüren eylemsizlik kabuğu 
acilen kırılmalı, düşmanı güldürmekten, 
dostu yormaktan başka sonuç doğurmayan, 
“Büyük Hedef”lere bir türlü ulaşamayan 
minik eylemlerden derhal vazgeçilmelidir.

Yasak savıcı bir eylemcik değil, 
küçük-büyük hedefler uğruna ama 
mutlaka sonuç alıcı bir eylemler zinciri 
gerçekleştirilmelidir. Kitle seferberliği 
sağlanarak yaratıcı eylem programları 
hayata geçirilmelidir. Küçük de olsa 
mevziler, zaferler kazanılarak bozulan 
moraller düzeltilmelidir. Sendikamızda bu 
potansiyel vardır. Doğru önderlik, doğru 
hedefler ve sonuç almaya kilitlenen militan 
bir mücadele bu potansiyeli hemen açığa 
çıkartacaktır.

Sendikamız:
6- Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere 

Kamu Emekçileri dâhil tüm halkımızın 
örgütlenmesinin önündeki her türlü engelin 
kaldırılmasını hedeflemelidir.

7- Fiili ve meşru mücadele anlayışını 
savunmalı ve kendisini antidemokratik 
yasalarla sınırlamamalıdır.

8-Ülkemizin ekonomik-toplumsal-
kültürel-yeraltı-yerüstü tüm 
zenginliklerinin emperyalist talanına ve 
sömürüsüne karşı mücadele etmelidir.

9- İşçi Sınıfıyla, diğer emekçilerle ve 
gençliğimizle dayanışmaya girmelidir.

10- Başta halkımızı taa can evinden 
vuran kanser illetinden beter İşsizlik-
Pahalılık olmak üzere geniş halk 
yığınlarını ve gençliğimizi ilgilendiren tüm 
sorunlara karşı mücadele etmelidir.

11- Bilimsel düşünce ve davranış 
kurallarını, sendikal mücadelede en etkin 
bir araç olarak kullanmalıdır.

12- İşçi Sınıfının ve kamu 
emekçilerinin devrimci mirasına sahip 
çıkarak, sınıf dayanışmasını güçlendirmek 
için ulusal ve uluslararası birlikler/
platformlar oluşturmalı ve ortak eylemler 
gerçekleştirmelidir.

13- İşçi Sınıfının kanı, canı pahasına 
yaratılan ve kazanılan günlerin 
kutlanmasına ve bu uğurda kaybettiğimiz 
devrim şehitlerinin, halk kahramanlarının 
anmalarına aktif olarak katılmalıdır.

14- Her türlü ırk, din, dil ve cinsiyet 
ayrımcılığına karşı mücadele etmelidir.

Bizler Eğitim İş’li Halkçı Eğitim ve 
Bilim Emekçileri olarak, yıllardır içinde 
mücadele yürüttüğümüz kamu emekçileri 
alanındaki deneyimlerimizle, sendikamızın 
daha güçlü, daha kitlesel, daha ilkeli 
yönetilen bir sendika haline gelmesi için 
mücadelemizi, bıkmadan, yılmadan, 
usanmadan sürdüreceğiz.

Sendikamızın tam bir dayatmayla 
sürüklendiği bu Olağanüstü Genel Kurulda, 

sendikanın tepesinde sulta kurmaya 
çalışan, yukarıda sözünü ettiğimiz anlayışa 
karşı tavır alınmasının şu an için en doğru 
tutum olacağı kanaatindeyiz.

Gün, kısır tartışmalarla vakit ve 
enerji israf etme günü değil, kamu 
emekçilerinin sınıfsal çıkarları için, 
demokrasi için, MUSTAFA KEMAL’in ve 
BİRİNCİ KUVAYİMİLLİYECİLERİN 
mirası olan LAİK CUMHURİYET için 
ANTİEMPERYALİST, ANTİFEODAL 
ve ANTİŞOVENİST ilkeler ışığında 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı başarıya 
ulaştırma günüdür.

Yaşasın Eğitim İş!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın Devrimci Sınıf Sendikacılığı!

Halkçı Eğitim ve Bilim 
Emekçileri

Eğitim İş Olağanüstü Genel Kurula gidiyor

Kariyerizmin ve kısır tartışmaların
esir aldığı bir sendika değil

sınıf çıkarları, demokrasi ve laik cumhuriyet için 
mücadele eden devrimci bir sendika!

Sendikamızın gerçek anlamda sınıf ve kitle 
sendikası niteliğine kavuşabilmesi; sendikamızı 

geriye götürecek, işkolumuzdaki bütün emekçileri 
kapsayacak bir niceliğe ulaşmasını engelleyecek 
sakatlıkların, aksaklıkların giderilmesi; sendikanın 

geleceği konusunda kaygı duyan Eğitim İş’liler 
olarak, aşağıda sıraladığımız önerilerimizin yaşam 
bulmasıyla mümkün olacaktır. Bu önerilerimiz, aynı 

zamanda Devrimci Sınıf Sendikacılığının, bunu 
mücadelenin merkezine koyan emekçilerin, uğruna 
mücadele edeceği en temel talepleri ve ilkeleridir.
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Emperyalist propagandanın etkisiyle 
“Baskı altındaki insanları kurtarmak için” 
Irak savaşına katılmayı bile düşünür. Ancak 
eğitimde bir kaza sonucunda iki ayağını 
birden incitince 2004’te terhis edilir. Daha 
sonra gizliliği üst düzeyde (top secret) bir 
kuruluşta “güvenlik uzmanı” olarak çalışır. 
Bu işte “güvenilir” olduğu anlaşılınca, CIA 
tarafından davet edilir. Virginia’daki CIA 
karargâhında küresel iletişim bölümünde 
görev verilir. Snowden’e göre bu davet 
normaldir, çünkü kendi deyişiyle bir 
“bilgisayar sihirbazıdır”. Üst düzey 
bilgisayar ekibinde kendini gösterince, 
CIA’nın gizli teknoloji uzmanları okulunda 
6 ay süreyle eğitim görür.

Bu eğitim sonrasında, 2007’de, 
CIA Snowden’i diplomat görüntüsüyle 
Cenevre’ye (İsviçre) gönderir. Burada 
CIA’nın bilgisayar ağının güvenliğinden 
sorumlu kılınır. En tepedeki teknik ve 
siber güvenlik uzmanıdır. Ancak 2009’da 
CIA’dan ayrılır Snowden.

Ama işsiz kalmaz. Aynı yıl, Snowden 
devlet için çalışan istihbarat ajanslarına 
bilgisayar sistemleri kuran ve yürüten Dell 
adlı firmada çalışmaya başlar. Bu firmada 
4 yıl Amerikan istihbarat kuruluşlarından 
Ulusal Güvenlik Ajansı (National Security 
Agency, NSA) için “siber strateji” olarak 
ve “siber karşı istihbarat uzmanı” olarak 
görev yapar. İstihbarat işinde o kadar iyidir 
ki, CIA’nın istihbarat şefi ve teknoloji 
şefi kendisine danışma gereği duyarlar. 
Snowden bundan Wired dergisine şöyle 
bahseder:

“CIA’nın Baş İstihbarat Görevlisi 
(CIO) ve Baş Teknik Görevlisi (CTO) ile, 
tüm teknik branşlarının şefleri ile oturup 
görüşürdüm. Onlar bana en zor teknolojik 
sorunları açarlardı; bunları aşmak için 
yol göstermek benim işimdi.” (Wired, 13 
Ağustos 2014)

Mart 2012’de, Dell firması Snowden’i 
Hawaii’de NSA’nın istihbarat paylaşım 
biriminde görevlendirir. Burada Hawaii 
Bölgesel Operasyonlar Merkezi’nde, temel 
olarak Çin ve Kuzey Kore’yi izlemek 
görevi ile Booz Allen Hamilton adlı 
CIA’nın yan kuruluşu şirkette görev yapar. 

CIA bu görevi “sistem yöneticisi” olarak 
adlandırmaktadır. Snowden ise “altyapı 
analisti” adını vermektedir. Ama yetkisi 
büyüktür. Dünya üzerinde istediği yerde, 
istediği zaman telefon ve internet trafiğine 
girebilmektedir. Arkadaşlarının deyişiyle 
Snowden bu işte “iyinin de iyisi”dir. 
NSA’nın gizli bilgilerine ulaşmada 
ayrıcalıklı kılınır. Artık tüm gizli NSA 
bilgilerine sınırsız girebilmektedir.

Tabiî Amerikan istihbaratının 
pisliklerini görmekte gecikmez Snowden. 
İstihbarat amacıyla yapılan işler yasal 
değildir. İnsan hakları ihlalleri vardır. NSA, 
ABD’de ve dünyada milyonlarca insanın 
telefonlarını dinlemekte, internet bilgilerine 
ulaşmakta, dünya üzerinde “yüksek profilli” 
politikacıları ve işadamlarını izlemekte 
ve bu bilgileri kaydetmektedir. Bu yasal 
olmayan işi arkadaşlarıyla ve resmi yoldan 
üstleriyle de paylaşır. Ama herhangi bir 
cevap alamaz. Bu yaşamındaki en önemli 
“kırılma noktasıdır”. Daha önce de 
Obama’nın gelişiyle NSA’nın gizli izleme 
işleri konusunda durumun düzeleceğini 
ummuş, ama Obama’nın da George 
Bush’un politikasını sürdürdüğünü görünce 
hayal kırıklığına uğramıştır. Sonunda 2013 
Mayısı’nda ABD’den ayrılır. Elindeki 
bilgileri de dünyaya duyurmaya başlar.

Snowden şu anda Rusya’da geçici 
mülteci olarak bulunmaktadır. ABD’ye 
dönememektedir. Çünkü casus, vatan 
haini, Rus ajanı, hırsız gibi sıfatlarla 
tanımlanmaktadır. Yaşamı tehlikededir. 
Başka bir yerde her an öldürülebilir. 
ABD’ye dönme durumunda hapse atılacağı 
kesindir.

Özetle, Snowden iyi yetişmiş bir 
bilgisayarcı ve bilgisayar ağı uzmanıdır. 
CIA ve bağlı kuruluşları için çalışırken, 
mesleğinde iyi olduğundan üst düzey 
yetkilerle görüşme, sınırsız istihbarat 
bilgisine ulaşma yetkisini kazanmış, 
böylece Amerikan istihbaratının gizli kirli 
işlerini de öğrenmiştir. Birey olarak bu 
pisliklere karşı olsa da, etkisiz kaldığını 
görünce bu bilgileri dünya halkları ile 
paylaşma yolunu seçmiştir. Bilgileri İngiliz 
Guardian gazetesinin bir yazarı Glenn 
Greenwald ile paylaştı Snowden.

Açıklamalarında Snowden Amerikan 

İ s t i h b a r a t ı n ı n 
gücünü şu sözlerle 
vurgulamaktadır:

“Ben masamda 
oturarak eğer kişisel 
email’i bende varsa, 
herkesi izleyebilirim, bu 
siz veya sizinle temasta 
olan birisi, bir federal 
yargıç hatta başkan 
olabilir.” (Washington 
Post, 11 Nisan 2015)

Böylesine büyük 
bir istihbarat belası 
söz konusudur 
dünya halkları için. 
Snowden’in Guardian 
gazetesine verdiği 
bilgilere göre NSA bu 
izleme işini XKeyscore 
adlı bir programla yapmaktadır. 
XKeyscore ile bir internet kullanıcısının 
bütün hareketleri izlenebiliyor. Snowden 
sayesinde XKeyscore’un dünya üzerinde 
150’yi aşkın bölgede ve 700’ü aşkın servis 
sağlayıcı tarafından desteklendiği biliniyor 
artık.

Snowden’in Diğer En Önemli 
Açıklamaları

Snowden gizli NSA verilerinden 
edindiği bu bilgileri açıklamaktadır. 
Ancak, bugüne kadar açıkladıkları elindeki 
bilgilerin çok azını oluşturmaktadır. Elinde 
1.5 milyon gizli istihbarat belgesinin 
olduğu tahmin edilmektedir.

Snowden Amerika İstihbaratının maddi 
gücünü bir şemayla paylaştı. Bu şemada 
başta CIA, farklı istihbarat örgütlerinin 
yıllık harcamaları verilmektedir.

Buna göre, ABD’nin yıllık istihbarat 
harcaması 52.6 milyar dolardır. Bu 
meblağın 14.7 milyar dolarını, % 28’ini, 
CIA kullanmaktadır. CIA’yı % 21 ile NSA, 
% 20 ile National Reconnaissance Office, 
% 9 ile National Geospatial Intelligence 
Program ve % 8 ile General Defense 
Intelligence Program izlemektedir. En çok 
sarf da veri toplama ve işleme alanında 
yapılmaktadır.

Snowden’in bir önemli açıklaması da 
Ortadoğu üzerineydi. Bizim daha önce 
defalarca belirttiğimiz tezi doğrulayan bir 
açıklamaydı bu. Buna göre IŞİD’i CIA ve 
MOSSAD birlikte kurmuşlardı.

Nitekim eldeki veriler de bunu 

doğrulamaktadır. ABD, Rusya Suriye’de 
askeri güç kullanana dek hiç IŞİD 
hedeflerini vurmamıştır. İsrail’in de IŞİD’e 
karşı tek bir saldırısı yoktur. Aynı şekilde, 
IŞİD’in de İsrail’e karşı tek bir saldırısı 
yoktur. IŞİD ile canla başla çarpışan başlıca 
güç Esad yönetimidir. Ve Esad yönetimi, 
Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in başlıca 
düşmanıdır. İsrail, tıpkı AKP Türkiyesi gibi 
Esad’a karşı savaşan dinci çapulculara kol 
kanat germekte, yaralı çapulcuları tedavi 
etmektedir.

Amerikan Emperyalizminin daha 
pek çok pisliği ortaya saçılacaktır. Bu 
kaçınılmaz. Snowden gibi, Wikileaks’i 
sağlayan Assange gibi, insani değerler 
taşıyan başka cesur adamlar da çıkacaktır. 
Bu bir ölçüde Amerikan Halkı da içinde, 
dünya halklarının duyarlılığına ve 
emperyalizme karşı gösterdiği tepkiye de 
bağlıdır.

İnsanlık eninde sonunda doğruyu 
görecek, insani değerlere sahip çıkacak, 
emperyalistlerin kirli oyunlarına son 
verecektir. Tabiî, bizim gibi geri ülkelerde 
emperyalistlere uşaklık edenler de hesap 
verecektir. Bu kesin!

Yazımızı Snowden’in birkaç sözü ile 
bitirelim:

“Bu tür işlerin yapıldığı bir toplumda 
yaşamak istemiyorum… Yaptığım ve 
söylediğim her şeyin kaydedildiği bir 
dünyada yaşamak istemiyorum.”

“Geçmiş birikimimi kendi irademle bir 
kenara bıraktım, çünkü ABD hükümetinin 
gizlice kurduğu bu büyük izleme 
makinesiyle tüm dünyada insanların özel 
hayatını, internet özgürlüğünü ve kişisel 
özgürlükleri tahrip etmesine vicdanım 
elvermiyor.”

“Kim olduğumu gizlemiyorum, çünkü 
yanlış bir şey yapmadım.” q
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Baştarafı sayfa 16’da

Amerikan Emperyalizmi
ve Edward Snowden adlı bir yiğit

Geçtiğimiz günlerde, Kaçak ve 
Haram Saray mukimi 15 Tem-
muz kapışması nedeniyle bir 

süre ara verdiği bilmem kaçıncı “Muhtarlar 
Buluşması”nda yalanlarla süslediği “derin 
tarih bilgisi”ni konuşturdu.

Neymiş efendim; “1920’de bize Sevr’i 
gösterdiler, 1923’te Lozan’a razı ettiler. 
Birileri bize Lozan’ı zafer diye yutturma-
ya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyu-
lacağı adaları biz Lozan’la verdik. Kıt’a 
sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, ka-
rada ne olacak hâlâ bunun mücadelesini 
veriyor”larmış!!!

Vay be…
Devlet başkanımız,  Ege’de ne mücade-

leler veriyormuş da bizim haberimiz yok-
muş…

Bütün sıkıntıların kaynağı da Birinci 
Kuvayımilliyecilerin Batılı Emperyalistlerle 
imzaladığı Lozan Antlaşması imiş…

Yalanın ve üçkâğıdın Allahı’dır be bu...
“Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı 

adaları biz Lozan’la verdik.” dediği 12 
Adaların aslında Osmanlı’nın 1911’de İtal-
yanlarla yaptığı Trablusgarp Savaşı’ndan, 
Ege Adalarının da 1912-1913 yılları arasın-
daki Balkan Harbi’nden sonra kaybedildiği 
tarihsel bir gerçektir.

Görüldüğü gibi, (tabiî gören gözler için) 
Batılı Emperyalistler Sevr Antlaşması imza-
lanmadan dokuz yıl önce 12 Adaları, yedi yıl 
önce de Ege Adalarını Osmanlı’nın hâkimi-
yetinden çıkarmışlardı.

Sevr’de dayatılan ya da “gösterilen” 
nedir?

Şu anki Anadolu topraklarının kendi 
aralarında (İngiltere, İtalya, Fransa) payla-
şılması, bir kısmının da Yunanistan ve Er-
menistan’a bırakılmasıdır. (Bu paylaşımın 
haritası Gazetemizin diğer sayfalarında bu-

lunmaktadır.)
Peki burada Adalar nerede?
Tayyip’in yalan dağarcığında…
Bilindiği gibi, Lozan Antlaşması 24 

Temmuz 1923’de yani Birinci Ulusal Kurtu-
luş Savaşı’mızın zaferinden sonra imzalan-
mıştır. Yani, Tayyip efendinin “kıt’a sahan-
lığı mücadelesi veriyoruz” dediği adaların 
Osmanlı hâkimiyetinden çıkartılmasından 
tam 10 yıl sonra Lozan imzalanmış.

Bu arada ise Birinci Emperyalist Payla-
şım Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Lozan’da 
karşımızda bulunan Batılı Emperyalistlerin 
Yunan maskesi ile Anadolu’yu açık işgaline 
karşı verilen ve dört yıl süren Birinci Ulu-
sal Kurtuluş Savaşı var. Yani emperyalizmin 
açık işgaline karşı kazanılmış bir zaferden 
sonra Lozan imzalanmış.

Hatta Lozan Antlaşması’nın 12’nci mad-
desi ile; “İmroz (Gökçeada), Bozcaada 
ve Tavşan Adaları ile birlikte Asya kıyı-
sından üç milden az uzaklıkta bulunan 
Adalar, Türkiye’nin egemenliği altında 
kalacaktır.”

Böylece Türkiye, söz konusu bölgede 
adı açıkça bildirilmeyen başka ada ve ada-
cıklara da sahip olmuştur.

Peki, baş yalancı, şimdi sana soralım:
Sen on dört yıldır bu ülkenin başındasın, 

son dönemlerde ağzından çıkan her söz ka-
nun yerine geçiyor ve dahası kendini “baş-
komutan” olarak da görüyorsun, 2004 yı-
lından bu yana kıyılarımıza üç milden daha 
az hatta bazıları yüzme mesafesinde olan 
Ege’deki 16 Ada ve bir kayalık niçin Yuna-
nistan’ın işgali altında?

Senin “vizyonsuz” başbakanın bile 
danışmanın sıfatıyla Çeşme açıklarında-
ki Koyun Adası’na pasaport kontrolünden 
geçerek, Adadaki Denizcilik Müzesi’ni zi-
yaret edebilmiş ve tatil yapmıştır Temmuz 

2015’de. Hatta Binali, bu adaya, özel yatın-
daki Türk Bayrağını rulo yaparak (kapata-
rak) üç kez daha gitmiştir. Eğer inanmıyor-
san, pasaportuna bak, oradaki Yunan Dam-
galarını göreceksin.

Yine Yunanistan; Eşek, Bulamaç ve 
Nergisçik Adalarını yerleşime açarak bu iş-
galini “meşrulaştırmak” istemektedir.

Yahu sen, bu adalara pasaportla girmeyi 
kabul etmişsin, Yunanistan’ın tatbikat yap-
masına, AB ülkelerinin diplomatlarını bu 
adalarda askeri törenlerle karşılayıp ağırla-
masına seyirci kalmışsın, ülkenin egemenli-
ğini ayaklar altına aldırmışsın, bir de kalkıp 
Cumhuriyet’in ve Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın Zafer Belgesi olan Lozan’a ve 
bu zaferi kazanan liderlere saldırıyorsun.

Yok “kıt’a sahanlığı” imiş, “havada ne 
olacakmış, karada ne olacakmış”…

İşte, burada gülerler kedinin çamaşır 
yıkayışına!

Sahanlık mahanlık kalmamış, yol geçen 
hanı olmuş senin kıyıların, efendi…

Bu işgale karşı Mecliste bulunan Ameri-
kancı partilerin liderleri de sessiz kalmakta-
dır. Rahmetli Kamer Genç gibi bazı dürüst, 
çalışkan milletvekillerinin yıllar önce verdi-
ği soru önergeleri hep geçiştirilmiştir.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı Eski 
Genel Sekreteri Em. Kur. Alb. Ümit Ya-
lım’ın bu işgali gündeme getiren ve sürekli 
gündemde kalmasını sağlayan çabalarını da 
anmadan geçmeyelim.

Partimiz de bu Vatan topraklarının işga-
line sessiz kalmamıştır.

O zamana kadar kimsenin cesaret ede-
mediği bir girişimle (20 Mart 2015’de) 
Başta T. Erdoğan olmak üzere, bu işgale se-
yirci kalan tüm devlet görevlileri hakkında 
TCK 302’nci maddede öngörülen; “Devlet 
topraklarının tamamını veya bir kısmı-

nı yabancı bir devletin egemenliği altına 
koymaya veya devletin bağımsızlığını za-
yıflatmaya veya birliğini bozmaya veya 
devletin egemenliği altında bulunan top-
raklardan bir kısmını devlet idaresinden 
ayırmaya yönelik fiiller” suçundan Çeşme 
Adliyesi’nden Suç Duyurusunda bulunduk.

Öncesinde de İzmir’in Çeşme ilçesinde-
ki kıyıda eylem ve açıklama yaptık.

Suç duyurumuzu Çeşme Savcıları ilkin 
almak istemedi. Tartıştık. Kendilerine; “di-
lekçedeki şüphelileri görünce korkuyor-
sunuz” dedik. Sonra dilekçeyi incelemek 
için beş dakika süre istediler. Soracakları, 
danışacakları yerlere başvurduktan sonra di-
lekçemizi almak zorunda kaldılar.

Sonra da Ankara’ya gönderilen dilek-
çemiz hakkında yıldırım hızıyla takipsizlik 
kararı verdiler. Takipsizliğe itiraz ettik, red-
dettiler.  Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. 
Orada da (sonradan birisi “FETÖ’cülük”ten 
tutuklanan) iki üyenin kararı ile başvurumuz 
incelemeye alınmadı.

Tayyip efendinin bu son zırvalamala-
rından sonra; tartışmaya katılan birçok kişi; 
“sen daha Yunanistan’ın iktidarın dö-
neminde işgal ettiği adaları koruyama-

mışsın” diyerek söze girmeye başladı. Bu 
nedenle,  bizim Ege Adaları mücadelemizin 
önemi daha da anlaşılır oldu.

Daha doğrusu, iktidarıyla, muhalefetiy-
le Meclisteki Amerikancı partiler tarafından 
sessizce geçiştirilen bu işgal karşısındaki 
girişimlerimizin en azından bugünlerde, ya-
pılan tartışma ve haberlerde anılmasını bek-
liyor insan.

Ama nerde?..
Bakıyoruz, bu işin peşini bırakmayan ve 

bizim verdiğimiz mücadelede verilerinden 
de yararlandığımız insanlar, yaptığımız mü-
cadeleyi sayfalarında haberleştirmiş gazete-
ler bile, güncel yazı ve röportajlarında bizim 
bu mücadelemize değinirken HKP adına hiç 
yer vermiyorlar.

Yani bildiğimiz ve alışkın olduğumuz; 
“susuş suikasti”...

Ne diyelim, burası Şark; olmuş olmamı-
şa, olmamış olmuşa çok çabuk dönüştürü-
lüverir. (Hani şu Muaviyenin deve hikâyesi 
gibi...)

Fakat gerçekler inatçı ve devrimcidir. 
Gün gelir yok sayanların karşısına dikilir.

Biz işimize ve mücadelemize devam edi-
yoruz ve edeceğiz.q

IŞİD, CIA ve MOSSAD ürünüdür.

Amerikan İstihbaratının yıllık harcamaları.
(Kaynak: Martin Grandjean. The top-secret US intelligence “black budget”. https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:US_intelligence_budget.png).

Tayyip Efendinin Lozan zırvaları ve 
susuş suikastine uğratılan biz!

Bu adalara pasaportla girmeyi kabul etmişsin, Yunanistan’ın tatbikat 
yapmasına, AB ülkelerinin diplomatlarını bu adalarda askeri törenlerle karşılayıp 
ağırlamasına seyirci kalmışsın, ülkenin egemenliğini ayaklar altına aldırmışsın, 
bir de kalkıp Cumhuriyet’in ve Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Zafer Belgesi 
olan Lozan’a ve bu zaferi kazanan liderlere saldırıyorsun.
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Ulusal Sulak Alan Komisyonun 
onayı alınmasına gerek kalmamış ve 
alanların korunması ve geliştirilmesi 

ile ilgili karar süreçleri dinamik hale 
getirilmiştir. Ayrıca akarsular ve suni 
sulak alanlar da bu çerçevede ele 
alınacaktır.”

Yani adamlar açtıkları çığırla, kuraklığı 
önleyen, doğal bir arıtma sistemi görevi 
gören ve başta su kuşları olmak üzere 
çok zengin bitki ve hayvan çeşitlerine 
ev sahipliği yapan sulak alanları yerel 
yönetimlerin insafına daha doğrusu rant 
yarışına terk ediyor. Ayrıca sadece doğal 
sulak alanların değil, akarsuların ve suni 
olarak yapılan sulak alanların da aynı 
çerçevede rant aracına dönüştürüleceğini 
belirtiyor.

“Koruma Bölgeleri Sisteminde 
değişiklik yapıldı:

“Eski yönetmelikte sadece habitat 
tabanlı olarak belirlenen Sulak Alan 
Koruma Bölgeleri, yeni yönetmelikle 
birlikte habitat ve insan kullanımı 
tabanlı olarak tanımlanmıştır.”

Gördüğümüz gibi, çığır üstüne çığır 
açıyor AKP’giller. Artık sulak alan 
koruma bölgeleri sadece habitat temelinde 
ele alınmayacakmış. İnsan kullanımı 
girecekmiş işin içine. Hangi insanların 
kullanımı? Gariban halk yığınları karnını 
doyurma derdiyle gözünü bile açamadığına 
göre, halkın kullanımı baz alınmıyor demek. 
Zaten halkın yararı demek, habitat demek, 
doğaya saygı demek, doğayı gözümüz gibi 
korumak demek. O halde buralardan rant 
elde edeceklerin kullanımı söz konusu. 
Artık rant ön plana geçecekmiş sulak alan 
koruma bölgeleri değerlendirilirken.

Çığır mığır açtık, deyince biz de bir şey 
var sandık. Hep aynı AKP’giller, hep aynı 
yalanlar. Adamlar çığırı açmış açmamış 

değil, ama doğayı korumada değil, doğanın 
böylesine acımasızca, gaddarca, sınır 
tanımadan yok edilmesi, talan edilmesi 
konusunda açmış.

Türkiye’nin de taraf olduğu Ramsar 
Sözleşmesi’nde sulak alanlar, doğal ya da 

yapay, sürekli ya da mevsimsel, tatlı, acı 
ya da tuzlu, durgun ya da akan su kütleleri, 
bataklıklar, turbalıklar ve gelgitin çekilmiş 
anında derinliği altı metreyi aşmayan 
deniz suları olarak tanımlanıyor. Ramsar 
Sözleşmesiyle korumaya alınmış alanlar da 
Ramsar Alanı olarak tanımlanıyor.

Ancak, ülkemizde AKP’giller’in doğa 
katliamında açtığı yeni çığırlarla sulak 
alanlarımız kayboluyor. 

Bilim insanlarına göre sulak alanları 
tehdit eden problemlerin başında, 
endüstriyel ve tarımsal kaynaklı 
kirlenmeler, çarpık sanayileşme, yapılaşma, 
sulama suyu temini ve enerji üretimi için 
aşırı miktarda su alınması, kontrolsüz 
saz kesimi, sazlıkların yakılması, tahrip 
edilmesi ve su kuşu ile diğer su ürünleri 
avcılığı yapılması geliyor.

Doğa Koruma Derneği sulak alanların 
insanlar için büyük önem taşıdığını 
belirtiyor ve bunları şöyle sıralıyor:

“Sel kontrolü: Sulak alanlar seli 
bünyesindeki organik maddeler 
vasıtasıyla bir sünger gibi emer, 
yavaşlatarak bırakır.

“Yeraltı sularının beslenmesi: 
Sulak alanlar yeraltı suyu depolarını 
doldururlar. Sulak alanları kuruyan 
Konya Havzası’nda yer altı suyu DSİ 
istatistiklerine göre her yıl bir metre 
iniyor ve su çıkarma amaçlı mazot 
masrafı çiftçiyi zor durumda bırakıyor. 
Göller yöresindeki irili ufaklı 65 gölden 
25’inin kurutulması nedeniyle bölgede 
taban suyunun çekildiği ve bu sebeple 
bazı köylerde su sıkıntısı yaşandığı, 
tarımsal üretimde düşüş olduğu 
gözleniyor. Yeraltı sularındaki bu tip 

aşırı boşalma zeminde çökmelere, hatta 
depremlere neden olabiliyor.

“Sediman ve besin depolanması: 
Sulak alanlar su geçişini yavaşlatarak 
sularla taşınan besin ve sedimanların 
birikmesini sağlıyor. Bu nedenle 

deltalar ve taşkın alanları 
en verimli tarım arazileri 
olarak ön plana çıkıyor. 
Türkiye’nin en verimli 
tarım toprakları Büyük 
Menderes, Kızılırmak, 
Yeşilırmak, Seyhan, 
Ceyhan, Sakarya, Fırat ve 
Dicle gibi nehirlerin taşkın 
düzlüklerinde yer alıyor.

“İklim değişikliğinin 
kontrolü: İklim 
değişikliğine yol açan 
karbonun yüzde 40’ını 
sulak alanlar depoluyor. 
Bu alanların kurutulması 
küresel ısınma ile 
mücadelede ters etki 
yaratıyor. Sulak alanların 
bulundukları iklimi 
yumuşatma gibi çok 
önemli bir mikro klima 
etkisi var. Sulak alanlar 

kurutulduktan kısa bir süre sonra bölge 
iklimi sertleşiyor.

“Su arıtımı: Sulak alanlar doğal 
arıtma sistemleri olarak çalışıyorlar ve 
elektrik harcamıyorlar.”

İşte şu ana kadar, İnsanlık için 
böylesine önem taşıyan 370 bin hektar 
sulak alanımız yok oldu, tahrip edildi. 
AKP’giller’in “doğa korumada çığır açtık” 
diyerek revize ettikleri Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliği ile bundan sonra 
daha fazla sulak alan yok olacak gibi 
görünüyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği 
(IUCN) tarafından hazırlanan bilimsel 
araştırmanın verilerine göre Türkiye tatlı 
su balıklarının en hızlı yok olduğu ülke. 
Nesli tükenen dikkuyruk adlı ördeğin 
Türkiye’deki üreme nüfusunun son 
on yılda yüzde 40-69, yaz ördeğinin ise 
yüzde 90’dan çok azaldığı görülüyor. 
2016 yılı başında Yale Üniversitesi nesli 
tükenen canlılara yönelik hiçbir önlem 
alınmaması nedeniyle Türkiye’nin doğa 
koruma açısından 180 ülke arasında 
177. sırada olduğunu açıkladı.

Ülkemiz doğal kaynaklar ve biyolojik 
çeşitlilik açısından zengin. Ancak 
özellikle son 14 yıllık zaman içerisinde 
bu zenginliklerimizin geri dönülemeyecek 
biçimde hızla kaybolduğunu, yok olmaya 
başladığını görüyoruz. Doğa Ana’ya başta 
yaşamımız olmak üzere çok şey borçluyuz. 
Borcumuzu ödemenin en iyi yolu, onu 
gelmiş geçmiş en büyük tahribatlara 
uğratan, ona en büyük acıları yaşatan 
AKP’giller’den bunların hesabını sormak 
olacak. Doğa için çok geç olmadan.q

Sulak alanlarımız
yok oluyor

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen bu duruşmalarda kullandığımız ve 
Soma Katliamı’nın gerçek sorumlularını 
gösteren “Somanın Katili Tayyipgillerin 
Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir” 
içerikli pankartımız nedeniyle, İl başkanı-

mız ve diğer il-ilçe yöneticisi yoldaşları-
mız hakkında “Cumhurbaşkanına Haka-
ret”ten davalar açıldı. 

Bu davalardan bir tanesi olan ve dört 
yoldaşımızın yargılandığı davanın duruş-
ması bugün (29/09/2016 günü) Akhisar 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada; MYK Üyemiz ve İstanbul 
İl Başkanımız Av. Pınar Akbina ile Genel 
Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başka-
nımız Av. Tacettin Çolak, yoldaşlarımızın 
avukatlığını yaptılar. 

Yargılanan yoldaşlarımız; “Pankart-
ta en küçük bir suç unsuru olmadığını, 
HKP’nin Sosyalist bir parti olarak İşçi 
Katliamlarına karşı sessiz kalamayaca-
ğını ve bu katliama sınıfsal olarak bak-
tıklarını, bu açıdan da katliamın esas 
sorumlusunun Sömürü Düzeni olduğu-
nu, geçmişte Demireller, Erbakanlar vb. 
bekçiliğini yaptıkları sömürü düzeninin 
bugün için bekçiliğini Tayyipgillerin 
yaptığını, dolayısıyla Soma’nın esas so-
rumlusunun da bunlar olduğunu”, sa-
vundular. 

Yargılamayı yapan mahkemenin ön-
ceki yargıcı “FETÖ’cülük”ten açığa 
alınmış yerine yeni tayin edilen bir yargıç 
görevlendirilmişti.

Duruşmada Avukatlarımız “Cumhur-
başkanına Hakaret” suçunu düzenleyen 
TCK’nun 299’uncu maddesinin Anaya-
sa’ya aykırı olduğunu iddia ettiler. Benzer 
iddiaları ciddiye alan ve Anayasa Mahke-

mesi’ne başvuran İstanbul 43. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin ve Karşıyaka 7. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nin başvuru metinlerini 
emsal olarak dosyaya sundular. 

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakareti ile 
ilgili Türkiye’nin değişik mahkemelerince 
verilmiş beraat kararlarını, Anayasa Mah-

kemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin konuya ilişkin kararlarını dosya-
ya sunarak, ortada bir Cumhurbaşkanına 
Hakaret suçunun olmadığını, pankartın 
içeriğinin siyasi bir partinin konuya ilişkin 
tespitinden ibaret olduğunu, siyasilerin bu 
tür eleştiri ve değerlendirmelere katlanma-
ları gerektiğini, kaldı ki mevcut Cumhur-
başkanı’nın siyasetler üstü ve tarafsız ol-
madığını, tam tersine siyasetin merkezinde 
bulunduğunu, bu nedenle TCK 299’uncu 
maddede öngörülen suçun unsurlarının 
oluşmadığını belirterek DERHAL BERA-
AT kararı verilmesini talep ettiler.

Mahkeme yargıcı Anayasaya aykırılık 
iddialarını ve savunmaları dikkatle dinledi. 
Yargıç, Avukatlarımızın Anayasaya aykırı-
lık iddiasını incelemeye aldı, gelecek celse 
bir karar verilecek. 

Mahkeme, yoldaşlarımıza; CMK 231. 
maddesinde öngörülen Hükmün Açıklan-
masının Geriye Bırakılmasını kabul edip 
etmediklerini sordu. Yoldaşlarımız, “biz 
suç işlemedik ki” diyerek kabul etmediler. 
Duruşma gününü de 24 Ocak 2017’ye er-
teledi.

Duruşma çıkışında Akhisar Adliyesi 
önünde avukat yoldaşlarımız tarafından bir 
açıklama yapıldı. Davanın seyriyle ilgili 
bilgilendirme yapıldı.

İzmir 29.09.2016

İzmir’den Kurtuluş Partililer

HKP’lilerin Soma Davası
sürüyor

Baştarafı sayfa16’da Baştarafı sayfa 16’da

ında hissedilen dinci-faşizan baskının 
son örneği Devlet Tiyatrolarına getirilen 
yabancı oyun oynama yasağı oldu. Sana-
tın evrensel olduğu ilkesi hiçe sayılarak 
alınan bu kararla, ülkemiz bir adım daha 
karanlık uçuruma sürüklenmek isteniyor. 
Hem de nasıl mı?
Sözde “yerli” oyun seçilerek, milli ve ma-
nevi duyguların güçlenmesi hedefleniyor-
muş!
Oysa biliyoruz ki, bu sözcüklerin altında 
gizlenen asıl amaç; ırkçı, dinci, baskıcı 
tutumla insanların gözlerinin görmez, ku-

laklarının işitmez, dilerinin lâl olması. Kı-
saca antidemokratik her uygulamada ol-
duğu gibi bu sefer tiyatrolar alet edilerek 
toplumun suskunlaştırılması hedefleniyor. 
Amacı her türlü insani, ahlâki değeri bi-
lince çıkarmak olan tiyatroya böyle bir 
dayatmanın getirilmesi sanat adına kabul 
edilemez.
Karşı çıkan, muhalif olan hiçbir sese ta-
hammülü olmayan AKP’giller ve Haram 
Saraydaki büyük patronu, 15 Temmuz’da 
Pensilvanyalı İmam’ın Ordusuyla olan 
kapışmasını bahane ederek, yeni bir din-
ci Faşist devlet yaratma peşinde. Ülkeyi 

OHAL kapsamına sokarak KHK’lerle 
yönetmeye başlayan faşist yönetim 
basına, yargıya, eğitime getirdiği tek tip 
düşünen insan yaratma projesini şimdi 
de tiyatrolara taşıdı. Önce TÜSAK yasa 
tasarısıyla sanatı susturmak isteyen 
AKP’giller, şimdi de sokaklara döktüğü 
ve gün geçtikçe azgınlaşan güruhu ar-
kasına alarak, dünya edebiyatına damga 
vurmuş Shakespeare, Gogol, Çehov gibi 
dâhilerin oyunlarına yasak getirdi.
Sözde ileri demokrasinin geldiği nokta 
işte budur. Bu geriye gidiştir. Bu Ortaçağ 
karanlığına doğru sürüklenişin adımları-
dır. Kimsenin aklına gelmezdi doğrusu, 
bir Macbect ya da Vanya Dayı oyunun bi-
zim milli duygularımızı zayıflatması. Ama 
Ortaçağcı, CIA İslamcısı, Muaviye-Yezid 
dininin temsilcisi AKP’giller’in aklından 
hiç çıkmıyor bu “CİN”likler.
Sanat adına utanç dolu bir kararla karşı 
karşıyayız.
Evet, artık DT sahneleri işgal edilmiştir, 15 
Temmuz’da Amerikan Emperyalizminin 
bağışladığı lütufla Pensilvanyalı İblisin 
Ordusunu yenilgiye uğratan AKP’giller 
tarafından. Ve AKP’giller adına zalimlik-
lerinin bir adım ötesi sayılan bu uygulama 
sonunda, tiyatroların sokaklara taşınıp, 
gerçek kimliğine kavuşma zamanıdır.

Ankara’dan
Bir Eğitim Emekçisi

HKP İzmir İl Örgütü ve sevenleri 
olarak, kanser illeti sebebiyle aramızdan 
ayrılan Ayhan Kaya Yoldaş’ımızı ara-
mızdan bedence ayrılışının birinci yılında 
mezarı başında andık.

1978 yılının 1 Eylülü’nde Ankara 
Şentepe’de eli kanlı faşistler tarafından 
katledilen üç fidanımız; Mahmut, İbo, 
Sadi Yoldaşları da Ayhan Yoldaş’la bir-
likte andık.

Seneyi devriyesi sebebiyle ailesi ta-
rafından Yamanlar Cemevi’nde verilen 
yemek sonrası Doğançay Mezarlığı’na 
intikal edilerek Ayhan Yoldaş’ımız ile 
mezarı başında hasret giderdik.

Mezarbaşı anmasında HKP İzmir İl 
Örgütü Başkanı ve MK Üyesi Av. Tacet-
tin Çolak konuşma yaparak, Ayhan Kaya 
Yoldaş’ın genç yaşta aramızdan ayrılma-
sı neticesi yaşadığımız üzüntüyü bir kez 
daha dile getirirken, Yoldaş’ımızın dev-
rimci, cesur, çalışkan bir insan olduğunu, 
örnek alınacak bir hayat yaşadığını dile 

getirdi.
Yine devrimci mücadelemiz 

içinde 1978 yılında faşistler ta-
rafından haince katledilen Mah-
mut, İbo ve Sadi Yoldaşlarımızın 
da aynı şekilde gencecik yaşta 
aramızdan koparıldığı halde, 
kısacık hayat sürecinde yaptık-
larıyla bizlere örnek teşkil ettik-
lerini ve aramızdan ayrıldıktan 
sonra da mücadeleleriyle yaşa-
yacaklarını belirtti.

Daha sonra Ayhan Yoldaş’ı-
mızın amcası ve dava arkadaşı 

İzmir İl Yönetim Üyesi Fahri Kaya da söz 
alarak üzüntülerini dile getirirken, Ayhan 
Yoldaş’ın kısacık hayatında örnek bir in-
san olduğunu vurguladı. Parti görevlerini 
yerine getirirkenki kararlı tavrını, gerek 
sendikal gerekse parti örgütlenmesindeki 
çabalarını dile getirdi. Ayhan Yoldaş’ın 
da, Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaşların da 
devrimci mücadelemizin içinde sonsuza 
dek yaşayacaklarını belirtti.

Anma, genç yoldaşların şiirlerini oku-
maları ile son buldu.

Hayatları ve mücadeleleri mücadele-
mize ışık tutacaktır!

Ayhan Kaya Yoldaş Ölümsüzdür!
Üç Şehitler Mahmut, İbo, Sadi Yol-

daşlar Devrimci Kavgamızda Yaşıyor!

İzmir’den
Kurtuluş Partililer

Ayhan Kaya Yoldaş ve Üç Şehitler 
Ölümsüzdür!

“Yerli” ve “milli” iradeden tiyatroya
15 Temmuz Darbesi!

Baştarafı sayfa 1’de



HKP olarak, Soma’da 301 
Madencinin katledilmesine kar-
şı parti olarak baştan itibaren 
sessiz kalmadık. Katliamdan 
hemen sonra, maden ocağı-
nın önüne giden İl Başkanımız 
ve İl Yöneticilerimizle birlikte, 
katliamın sorumlularını teşhir 
etmiştik. 

Katliam nedeniyle, Patron, 
Genel Müdür ve İşletme Müdürü 
ile diğer sorumlular hakkında Ak-
hisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davaları da kesintisiz bir 
şekilde, her duruşmasına giderek 
p ettik ve ediyoruz. 

Amerikan Emperyaliz-
mi, özellikle II. Em-
peryalist Savaş son-

rasında dünya jandarmalığına 
soyunmuş bir haydut devlet. 
Neredeyse astığı astık, kestiği 
kestik. Amacı koca dünyayı sö-
mürmek. Tabiî bu sömürü için 
de Dünya halklarına kan kustu-
ruyor.

Amerikan Emperyalizmi-
nin gücü ekonomisi, ordusu, 
sivil ağları, propagandası, kül-
tür pompası yanı sıra istihba-
rat örgütlenmesine dayanıyor. 
Sovyetler’i kuşatma girişimi, 
kendi deyişleriyle “Soğuk Sa-
vaş”, Sovyetler yıkılana kadar 
sürdü. “Soğuk Savaş”ın teoris-
yeni George Kennan, hayatın 
her alanında “topyekûn savaş” 
öneriyordu: Ekonomide, politi-
kada, diplomaside, silah gücün-
de, bilimde, kültürde, sanatta… 
Amerikan Emperyalizminin 
hemen savaş sonrasında uy-
gulamaya koyduğu Marshall 
Yardımı ve Truman Doktrini 
de bu stratejinin ürünüydü.

Ve ne yazık ki, etkili de oldu 
bu emperyalist politika. Sovyet 
yönetiminin hatalarıyla birlikte 
Sovyetler çöktü.

“Soğuk Savaş” bitti ama 
Amerikan Emperyalizminin 
istihbarat gücü, azalması bek-
lenirken, daha da arttı. Yeni 
teknolojilerle daha da güçlen-
dirildi.

Neden?
Çünkü, Amerikan Emperya-

lizmine göre dünyada bir Ame-
rika ve onun suyunda gidenler 
var, bir de Amerikan Emper-
yalizmini görüp, ona karşı 
çıkanlar var. Yani Amerikan 
Emperyalizminin “düşman”la-
rı var. Amerikan Emperyaliz-
minden bağımsız bir politika 
sürdürmek bile “ABD düş-
manlığı” anlamına gelir. İşte 

son 10-15 yıldır bölgemizde 
yaşananlar: (Saddam’lar, Kad-
dafi’ler, Esad’lar… Harcanan 
veya harcanmaya çalışılanlar. 
Ve ABD’nin her isteğinin bire 
bir yerine getiren bizdeki gibi 
uşaklar.)

Aslında potansiyel olarak 
Amerikan Halkı dahil, tüm dün-
ya halkları günün birinde Ame-

rikan Emperyalizmine karşı 
çıkmak durumunda. Amerikan 
Emperyalizmi bu “tehlike”yi 
görüyor, bu yüzden istihbarat 
gücünü gittikçe artırıyor. Elin-
de olsa, dünyada hemen her ki-
şiyi izlemek, ne düşündüğünü 
bilmek ister. Böylece tehlikeyi 
büyümeden yok etmek ister.

Dünyada gelişmekte olan 
en önemli teknolojilerden birisi 
de, bilişim teknolojisi. Bilişim 
teknolojisindeki gelişmeler is-
tihbarat işini kuşkusuz kolay-
laştırıyor. Kişisel bilgisayarlar, 
internet ağı, cep telefonları 
belki istihbaratı kolaylaştırıyor 
ama aynı zamanda büyük bir 
bilgi yoğunluğuna yol  açıyor. 
Bu durum Amerikan Emper-
yalist Devletinin bu yoğunluğa 
cevap vermesini gerektiriyor. 
Haydut Devlet bunu CIA dı-
şında kurduğu çok sayıda “gü-
venlik ajansı” veya “istihbarat 
ajansı” ile sürdürüyor. Ayrıca, 
bunlara bağlı çalışan “özel”(!) 
istihbarat ajansları var.

Bu istihbarat gücünün 
ve ağının içyüzünü Edward 
Snowden adlı eski bir CIA Aja-
nı üç yıldan beri ortaya dökü-
yor. Böylece Amerikan Emper-
yalizminin, bizce malum olan 
kirli işleri, dünya halklarının 
önüne seriliyor.

Edward Joseph Snowden 
1983 doğumlu bir Amerikalı. 
Bir bilgisayar programcısı. 

Arkadaşlar,
Ülkemizin emperyalizm ve kuklaları 

tarafından cehenneme çevrildiği günlerde yeni 
bir eğitim-öğretim dönemine giriyoruz. Ülke 
meselelerinin okul yaşantımıza yansıması, 
bu sene önceki yıllara göre daha güçlü bir 
biçimde yüzümüze çarpacak. Yaşadığımız 
alanı, kendimizin ve tüm insanlığın hayatını 
güzelleştirmek isterken yükümüzün farkına 
varacağız. Bu kutsal yükü tek başına 
layıkıyla taşımak bilimsel gerçeklere aykırı 
olduğundan, örgütlenmemizin gerekliliğinin 
farkına varacağız.

Amerikan Emperyalizmi
ve Edward Snowden adlı 

bir yiğit

7’de

Yeni okul yılı, yeni bir mücadele 
dönemi demektir

14’te

Devrimci Sanatçı Tarık Akan 
halkın gönlünde yaşamaya 

devam edecektir!

Amerikan Emperyalizminin daha pek çok 
pisliği ortaya saçılacaktır. Bu kaçınılmaz. 
Snowden gibi, Wikileaks’i sağlayan 
Assange gibi, insani değerler taşıyan 
başka cesur adamlar da çıkacaktır. 

XKeyscore programının kurulu olduğu bölgeler
(Kaynak: https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jul/31/

nsa-xkeyscore-program-full-presentation). 

Kariyerizmin ve Kısır Tartışmaların Esir 
Aldığı Bir Sendika Değil

Sınıf Çıkarları, Demokrasi ve Laik 
Cumhuriyet İçin Mücadele Eden

Devrimci Bir Sendika!

HKP’lilerin Soma Davası
sürüyor

HKP’nin Soma Davasında açtığı pankart 
nedeniyle açılan Tayyip’e hakaret davaların-

dan birisi daha Akhisar’da görüldü.

15’te

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sulak 
alanlarla ilgili bir başlık atmış web sitesinde: “Sulak 
Alanların Korunması Revizyonu ile Doğa Korumada 

Çığır Açtık!..”. Vay be, diyor insan. Biz AKP’giller’i doğa 
düşmanı ve ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük doğa katliamını 
yapan hükümet olarak tanırdık. Ne yapmış olalar, bu nasıl bir 
çığırdır merak ettik.                                          

Milli Parklar Müdürlüğünün web sitesinden başlık altındaki 
ayrıntıları okuyoruz:

“Sulak Alanlarda Yerelden Yönetim:
“Ulusal Öneme Haiz Sulak alan dışında kalan Mahalli 

Öneme Haiz Sulak Alan olarak sınıflandırılacak ve bu 
alanlardaki koruma ve kullanım esasları Mahalli Sulak 
Alan Komisyonlarınca belirlenecektir. Böylelikle bir alanın 
korunması için gerekli acil koruma önlemleri ve 
acil eylem planları için ayrıca Genel Müdürlüğe ve

Sulak alanlarımız
yok oluyor

15’te 2’de

13’te
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