
Bilindiği gibi geçtiğimiz 
günlerde, Yargıtay Üyesi ve 
Hukuk Genel Kurulu Başkan 

adayı Abdullah Yaman; sosyal 
medya adresinden Mustafa Kemal 
Atatürk ve 10 Kasım hakkında ağır 
hakaretlerde bulunmuştur. İşgal 
ettiği makamın kendisine yüklediği 
“bağımsız ve tarafsız” olma 
sorumluluklarını pervasızca ayaklar 
altın alan bu şahıs, “Zorunlu ibadete 
hayır” ifadesiyle 10 Kasım’daki 
anma programlarına karşı yıllardır 
içinde sakladığı kini kusmuştur.

AB-D Emperyalistlerinin 
kanlı örgütü Kontrgerilla, 
1978 yılının 19 Aralık’ında 
Kahramanmaraş’ta 12 Ey-
lül Faşizmine giden yolda 
en büyük kitlesel katliamını 
gerçekleştirmişti.

Devrimci Sınıf Sendikacılığını ilke edi-
nen bir sendika ne yapmalıdır? AB-D 
(ABD ve AB) Emperyalistlerinin 

yerli satılmışlar eliyle yarattıkları karanlık 
süreci tahlil edebilmeli ve bu sürece yönelik 
olarak müdahale edici, geniş kapsamlı, so-
mut, militan, 
doğru taktikler 
geliştirebilme-
li; üyeleri ta-
rafından netçe 
anlaşılan, iç-
selleştirilmiş, 
açık, net, sü-
rekliliği olan ve kesinlikle sonuç alıcı örgüt-
lenme politikaları üretebilmelidir.

Aşağıdaki fotoğraflarda da görüldüğü 
gibi bugünlerde neredeyse mumla 
aranan yeşil alanlardan olan, en başta 

yemyeşilken şimdi toprak yığınına dönen ve 
tarihi bir SİT alanı olan Yassıada’da bir doğa 
katliamı gerçekleşmiştir.

HKP, 26 Kasım’da 
İstanbul Güneşli’de 
Metro Market’e gi-

rerek eylem yapan ve gö-
zaltına alınan Real Market 
İşçileri ve Nakliyat-İş Sen-
dikası yöneticileriyle daya-
nışma için Güneşli Metro 
önündeydi.

“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” Ruhunu Taşıyan 
Kalpaklı Mustafa Kemal’i Yok Edemeyecekler!

Çünkü Biz Yaşatıyoruz Mücadelemizle!
Yıllardır her 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 10 Ka-

sım’larda ellerinde Kalpaklı Mustafa Kemal ve Onun mücade-
lesine ve bizlerin bugün mücadelesine yol gösteren özlü sözü 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” yazılı bayrak ve fla-
malarıyla Anıtkabir’de yerlerini alan Halkın Kurtuluş Partisi 
neferlerine ikinci kez yasak konuldu.

Bugün Mustafa Kemal’in bedence aramızdan ayrıldığı 10 
Kasım’da görev yerimizi almak üzere Tandoğan’da buluştuk. 
Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçtik. Yürüyüşümüz devam eder-
ken iki AKP kolluk kuvveti görevlisi yanımıza gelerek Anıtka-
bir Komutanlığından görevli bir üsteğmenin görüşmek istedi-
ğini söyledi.

“Milletin a…na koyma” Hakareti Yapan Mehmet 
Cengiz’e, şimdilik, hukuken gereken karşılık verilmiş-
tir.

Üsküdar Sultantepe Mahallesi’nde, İstanbul Boğazı’na 
hâkim noktada bulunan Fethi Paşa Korusu’nda bulunan 
Hüseyin Avni Paşa Köşkü, Haziran 2014’te yanmıştı ya 
da yakılmıştı. Köşkün tamamen küle dönmesine neden 
olan yangın sonrasında, içinde 3 bin ağaç bulunan koru-
nun; 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkan 
tapelerdeki, ses kayıtlarında “Milletin a… koyacağız” di-
yen müteahhit Mehmet Cengiz’e, daha önce (tâ 2009’da) 
peşkeş çekildiği ortaya çıkmıştı.

Tüm bu haberler üzerine harekete geçen Partili Avukat-
larımız, HKP adına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP döneminde “yıldızı 
parlayan” müteahhit Mehmet Cengiz ve İstanbul İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında 12.07.2016 ta-
rihinde suç duyurusunda bulunmuştu.
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

3’te 5’te4’te 12’de 16’da

8-9-10’da

Hiç utanma, sıkılma yok
bu AKP’giller’de…

Çocuklarda merak
duygusu nasıl

öldürülür?
Şampiyonlukları kim ka-

zandırdı ülkemize? İçi boşaltılan Sol… Malum Kişi mi, Ülke mi?

Yahu yapmayın yahu…
Milleti de bu kadar aptal yerine koy-

mayın. Siyasi hayatınızda bir kerecik 
olsun doğruyu söyleyin bu halka yahu…

Yapamazsınız, değil mi?
Doğanız el vermez. Hani siz “fıtrat” 

demeyi seversiniz ya, Arapçısınız çünkü;  
fıtratınız el vermez be hafız, dürüstçe, 
mertçe, yiğitçe siyaset yapmaya…

Bak ne demiştiniz millete:

“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün 
gerçekleşen Trump-Erdoğan görüşmesi 
için şunları aktardı: Sayın Trump da net 
bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra 
YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu 
saçmalığa daha önce son verilmesi gerek-

tiğini net bir şekilde söylemiştir.
“Bugüne kadar verilen silahlar ile il-

gili ise açıklama yapılmadı.” (http://www.
ilk-kursun.com/haber/345021/cavusog-
lu-abd-pydye-artik-silah-vermeyecek/)

Eski Adalet Bakanı, şimdinin hükümet 

sözcüsü Bekir Bozdağ da aynı konuda şun-
ları söylemişti:

“Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı 
Donald Trump’ın cuma günkü görüşme-
sini ‘dönüm noktası’ olarak tanımladı ve 
ABD’li yetkililerin YPG’ye şimdiye kadar 
vermiş olduğu silahların da toplanacağı-
na dair söz verdiğini söyledi.

“Bozdağ, ABD Başkanı Trump’ın da 
YPG’ye silah verilmeyeceği yönünde-
ki açıklamasının Soçi görüşmelerinden 
sonra geldiğine dikkati çekti: “Bugüne 
kadar böyle bir açıklama yapmadı. Ak-
sine vereceklerini söylediler ama ilk defa 
ABD Başkanı’nın ağzından ‘silah ver-
meyeceğiz’ açıklaması yapıldı, bu son 
derece önemlidir. Bu açıklama sadece 
lafta kalır, el altından silah verilmeye 
devam ederse, o zaman kıymeti yok bu 
açıklamanın. Bu açıklamanın arazide-
ki somut yansımalarını bizim görmemiz 
lazım. Açıklamanın yapıldığı andan iti-
baren ABD tarafınca PYD, YPG terör 
örgütüne silah veriliyor mu, verilmiyor 
mu? Türkiye, elbette bu sözün takipçi-
si olacaktır.” (https://tr.sputniknews.com/
turkiye/201711271031156902-bozdag-ypg-
abd-sihah-geri-alinmali/)

Bu açıklamalar sonrasındaysa, ABD’den 
art arda, Tayyipgiller’in iddiasına ilişkin 
yalanlamalar geldi. Hem de kişiler ağzından 
değil. Pentagon’dan ve Beyaz Saray’dan.

İşte Pentagon ve Beyaz Saray’ın 
açıklamaları:

Başyazı
Hafız, hani ABD söz vermişti size, PYD’ye, 

YPG’ye bundan böyle silah vermeyeceğine dair?

8’de

8’de

2’de

HKP direnişçi 
Real İşçilerini 

Direniş alanında 
ziyaret etti

Kurtuluş Partililer olarak
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 

Savaşı’mızın Ölümsüz Önderi 
Mustafa Kemal’i Ankara ve

İzmir’de andık

HKP’li Avukatlar
Mehmet Cengiz’in peşini

bırakmıyor!

HKP, 10 Kasım’da yaptığı paylaşımlarla;
Mustafa Kemal’e Hakaret Eden, Nefret ve Ayrımcılık, 
Görevi Kötüye Kullanma Suçlarını İşleyen Yargıtay 

Üyesi Abdullah Yaman Hakkında
Suç Duyurusunda bulundu

Amaçları belli: 
BOP yolunda 
yeni Maraşlar 

yaratmak

Halkçı Kamu Emekçileri’nin
Birleşik Kamu-İş

Genel Kuruluna yönelik
deklarasyonu

HKP’den, Yassıada’daki 
Tarih ve doğa katliamına 

suç duyurusu!

2’de

14’te

Saygıdeğer Halkımız;
Bak, Türkiye Cumhuriyeti kimlerin elinde…

6’da

2’de2’de

2’de
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Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Doğan Terlemez Kemal Gencer

Ankara
Partimiz Genel Başkan Yardımcısı ve 

MYK Üyesi Av. Metin Bayyar ve MYK 
Üyesi Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran’ın 
yaptığı görüşmede Valiliğin yasak kararı 
olduğundan söz edilerek bayrak ve flama-
ların içeri alınmayacağı bildirildi. Bu ya-
sak kararının yazılı olarak deklare edilmesi 
istendiğinde ise hiçbir şey gösteremediler. 
Çünkü bu keyfi bir uygulamaydı. Bunun 
üzerine Av. Sait Kıran tarafından bu tutumu 
protesto eden bir açıklama yapılarak Anıt-
kabir’den ayrılındı.

İlk yasağını 29 Ekim’de uyguladı 
AKP’giller, kolluk kuvvetleri aracılığıyla. 
İkinci yasaklarını da bugün, 10 Kasım’da 
uyguladılar. Ve görünen o ki bundan sonra 
da uygulayacaklar. Hem de yasal hiçbir da-
yanak gösteremeden. Hem de NATO em-
rine girmiş tören paşalarını da bu şeytani 

plana alet ederek. Ya da tören paşaları bu 
şeytani plana gönüllü emir eri olarak.

Ne derseniz deyin. Amaç aynı:
Partimizin Mustafa Kemal’e ve onun 

mücadelesine saygı, minnet ve özlemle sa-
hip çıkan halkımızla kucaklaşmasına engel 
olmak...

Anıtkabir’i Mustafa Kemal’in emper-

yalistlere karşı vermiş olduğu ilk başarılı 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine sahip çıkan 
ve onun devamını getirme mücadelesi ve-
ren, “Emperyalistler, İşbirlikçiler! Gel-
dikleri Gibi Gidecekler”, “Yeni Sevr’e 
Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı-
mız” sloganlarıyla inleten HKP’lilerin hal-
kımızla hemhal olmasına engel olmak...

Bu topraklarda 
halkımızın dertlerine 
derman olan HKP’nin 
sesini kısmaya, solu-
ğunu kesmeye çalışa-
rak...

Provokasyon yara-
tarak HKP’lileri Anıt-
kabir içindeki kara 
yağız, emir komuta 
zinciri altında görev 
yapan, yurdun dört 
bir köşesinden gelen 
Mehmetçikle karşı 

karşıya getirmeye çalışarak...
Yanılıyorlar! Biz bu oyuna gelmeyiz!
Bizim mücadelemiz bugün Meclisteki 

Amerikancı Dörtlü İhanet Çetesinin yap-
tığı gibi sadece böylesine özel günlerde 
göstermelik Anıtkabir ziyaretiyle ağızlara 
bir parmak bal çalma mücadelesi değildir.

Bizim mücadelemiz cesaret vatanına 
sahip olmakla yurdun her karış toprağına 
kök salma mücadelesidir.

Halkımızın gönüllerine girme mücade-
lesidir.

Bu mücadelemiz zafere ulaşıyor.
Görüyoruz. Görüyorlar.
Cesaretimiz halklarımızı zafere ulaş-

tıracağımıza olan inancımızdandır. Elde 
silah sırım gibi delikanlı iken Yörük Ali 
Efe Çetesinde emperyalist yedi düvele kar-
şı mücadele veren, ömrünün son soluğuna 
dek de nöbet yerini bir an olsun terk etme-
yen Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın teorik 
ve pratik mücadelesini devam ettirmemiz-
dendir. Nöbet yeri bütün vatandır. 10 Ka-
sım 2017

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

İzmir
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Sava-

şı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in beden-
ce aramızdan ayrılışının 79’uncu yıldönü-
münde İzmir’de yapılan anma yürüyüşüne 
katıldık.

Saat 12.00’de Alsancak Limanı’ndan 
başlayan yürüyüşe, 29 Ekim’de Anıtka-
bir’e alınmayan Mustafa Kemal’in “Ba-
ğımsızlık Benim Karakterimdir” sözle-
rinin yer aldığı pankart ve flamalarımızla 
katıldık.

Yürüyüş boyunca pankartımıza halkın 
yoğun ilgisi oldu. Bu ilgi pankartı taşımaya 
kadar vardı. Cumhuriyet Meydanı’nda son 
bulan yürüyüş, Meydanda yapılan konuş-
malar ve konserin ardından sona erdi.

Mustafa Kemal’li “Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir” sözlerinin yer aldığı pan-
kart meydanda çok yoğun ilgiyle karşılan-
dı. Geçen yıllara oranla daha kalabalık bir 
katılımın olduğu yürüyüşte, halkın Mustafa 
Kemal’e ve onun ilkelerine, Birinci Kuva-
yimilliyenin kazanımlarına sahip çıkacağı-
nı bir kez daha gözler önüne serdi.

“Milletin a…na koyma” Hakareti 
Yapan Mehmet Cengiz’e, şimdilik, hu-
kuken gereken karşılık verilmiştir.

Üsküdar Sultantepe Mahallesi’nde, İs-
tanbul Boğazı’na hâkim noktada bulunan 
Fethi Paşa Korusu’nda bulunan Hüseyin 
Avni Paşa Köşkü, Haziran 2014’te yanmış-
tı ya da yakılmıştı. Köşkün tamamen küle 
dönmesine neden olan yangın sonrasında, 
içinde 3 bin ağaç bulunan korunun; 17-25 
Aralık yolsuzluk operasyonunda ortaya çı-
kan tapelerdeki, ses kayıtlarında “Milletin 
a… koyacağız” diyen müteahhit Mehmet 
Cengiz’e, daha önce (tâ 2009’da) peşkeş 
çekildiği ortaya çıkmıştı.

Tüm bu haberler üzerine harekete ge-
çen Partili Avukatlarımız, HKP adına İstan-
bul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, AKP döneminde 
“yıldızı parlayan” müteahhit Mehmet Cen-
giz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü yetkilileri hakkında 12.07.2016 tari-
hinde suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusundan sonra açılan soruş-
turma kapsamında, İstanbul 6 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-

lunda, Ankara’dan gelen Bakanlık Müfetti-
şi tarafından Parti Avukatlarımızın bilgi ve 
görüşlerine başvurulmuştu.

Parti Avukatlarımızın suç duyurusuna 
karşılık İçişleri Bakanlığı tarafından şika-

yetin işleme konulmaması kararı verilmişti.
Bu kararın kaldırılması için Danış-

tay’da açılan davada Danıştay Birinci 
Dairesi; “hakkında işleme konulmama 
kararı verilen Mehmet Cengiz’in anılan 
memur veya diğer kamu görevlilerinden 
olmadığı, özel hukuk tüzel kişisi olarak 
Cengiz İnşaat A. Ş yetkilisi olduğu, dola-
yısıyla, 4483 sayılı Kanuna tabi olmayan 
bu kişi hakkında yetkili merci tarafın-
dan 4483 sayılı Kanun uyarınca karar 
verilemeyeceği anlaşıldığından itirazın 

kabulü ile İçişleri Bakanının 20.3.2017 
tarih ve 5337 sayılı kararının Mehmet 
Cengiz hakkındaki şikayetin işleme ko-
nulmamasına ilişkin kısmının kaldırıl-
masına, Dosyanın  Mehmet Cengiz hak-
kında genel hükümlere göre soruşturma 
yapılmak üzere karar ekli olarak İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı’na (…) 
gönderilmesine” karar vermiştir.

Bu durumda Mehmet Cengiz hakkında 
soruşturma dosyası tekrar açılacaktır.

Yargının AKP’giller’in hukuk büroları-
na dönüştüğü şu günlerde her şeye rağmen 
böyle bir karar çıkması olumludur, Par-
timiz için başarıdır. Mehmet Cengiz gibi 
ahlâksız halk düşmanları için de peşlerini 
bırakmayacağımızın kanıtıdır!

Soruşturma sonucunda siyasi baskı al-
tında olan Yargıdan yine olumsuz karar 
çıkabilir. Ancak yolsuzluk, hukuksuzluk, 
vurgun, talan yapanlar yakalarında olduğu-
muzu bileceklerdir. Ve bizim mücadelemiz 
Tarihe geçecektir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10/11/2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İşte insanı nasıl böyle bir doğa düş-
manlığı olur diye çıldırtacak bu görüntü 
karşısında HKP’li Avukatlar boş durmadı. 
HKP’li Avukatlar; bu görüntülerin sorum-
luları olan Mehmet Özhaseki (Çevre ve 
Şehircilik Bakanı),  Nabi Avcı (Kültür ve 
Turizm Bakanı), Veysel Eroğlu (Orman ve 
Su İşleri Bakanı) Ahmet Arslan (Ulaştırma, 
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı) Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üye-
leri, TOBB Yöneticileri, Gümrük ve Tu-
rizm İşletmeleri AŞ Yöneticileri ve Mesa 
Mesken San. AŞ Yöneticileri hakkında 
Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 257), Gö-
revi İhmal (TCK 257/2 fıkra), Kamu Ma-
lına Zarar Vermek (TCK 152/1), Haksız 
Kazanç Sağlamak (TCK 257/1), Denetim 
Görevinin İhmali (TCK 251. Md.), İrtikap 
(TCK.158/1-d, e) suçlarından Adalar Cum-
huriyet Başsavcılığına, HKP adına suç du-
yurusunda bulundular.

Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nın 
“ÇEVREYE ve TARİHE SAYGI” bölü-
münün bir kısmı aynen şöyledir:

“(…) Parababaları, yalnız insana değil 
Tarihe ve Tabiata da hiç saygı duymamak-
tadır. Sevgi beslememektedir. Bu sebeple 

de şehirlerimizin Tarihi dokusunu, yeşil 
alanlarımızı, kıyılarımızı acımasızca tahrip 
etmekte, yok etmektedir. Şehirlerimizdeki 
Tarih varlıklarını kazıyıp, yerlerine iş mer-
kezi, katlı otopark, lüks konutlar yapmak-
tadır. Namuslu bir bilim insanımız, geçen 
yıl; “Konya’da son yirmi yılda yapılan Ta-
rih katliamı, önceki beş yüz yılda yapılana 

denktir” demişti. Diğer şehirlerimizde de 
hemen hemen aynısı yapılmaktadır.

“Dünyanın en güzel yerleri arasında 
gösterilen kıyılarımız, yakıp yıkılarak, tu-
ristik otellerle, pahalı konutlarla doldurul-
maktadır.

“Bu tahribatı, hükümetleriyle, yerel 
yöneticileriyle Parababalarının emrindeki 
siyasiler yapmaktadır.

“Oysa bilime göre, şehirlerin Tarihi do-

kusu korunur, yeni ilaveler, genişletmeler, 
çevredeki boş araziler üzerine yapılır. Eski 
ve yeni şehir birbiri üzerine bindirilmez.

“Kıyılarımız, koylarımız, yeşil alanları-
mız, göllerimiz, nehirlerimiz ve denizleri-
miz de gözümüz gibi korunur. Kirletilmez, 
bozulmaz.

“Para ve kâr Tanrısına tapınan Paraba-
balarının, bu insan, Tarih ve doğa katliam-
ları onların cibilliyeti iktizasıdır. Torunları-
mız bunları lanetle anacaktır.

“Partimizse, Parababalarınınkinin tam 
tersi bir tutumla, bütün bu konularda sade-
ce bilimin emrettiği şekilde davranacaktır. 
Yapılması gerekenleri, bedelini umursa-
maksızın, hızla yerine getirecektir.

“Partimiz, insanlığın başından geçen-
leri sebep-sonuç ilişkileriyle açığa çıkarıp 
tam olarak anlayamadığımız sürece, ge-
leceğimizin iyice görülüp bilinemeyeceği 
inancındadır. Bu sebeple Tarihe, ilgi ve 
saygıyla yaklaşır…” 

İşte yapılan bu suç duyurusu tam da bu 
Program’ın gerektirdiği suç duyurusudur. 
İnsan, doğa, Tarih düşmanı bu iktidarlar 
oldukça son da olmayacaktır. Ama eninde 
sonunda tüm bu hukuksuzlukların hesabı 
verilecektir! 20.11.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Abdullah Yaman; Ortaçağcı zihniyeti-
ni ortaya koyarak (bozuk bir dille) yapmış 
olduğu, bir kısmına avukatlarımızın Suç 
Duyurusu dilekçesinde yer verilen payla-
şımlarında; Anayasa’nın değiştirilemeyen 
ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen 
“Cumhuriyetin Nitelikleri”ne, dolayı-
sıyla Laiklik İlkesine duyduğu tepkiyi 
açığa vurmuştur. 

Yine bu şahıs; (muhtemelen kendisi de 
bir tekke ve cemaat mensubu olduğundan) 
Cumhuriyet sonrası çıkartılan “Tekke ve 
Zaviyelerin Kapatılması Yasası”ndan 
rahatsızlığını da ifade etmiştir. Açıkça bu 
yılan yuvalarının savunusunu yapmıştır. 

Cumhuriyetin en önemli kazanımla-

rından olan Latin harfleriyle eğitim ve 
öğretim yaparak ve yine Cumhuriyet’in 
Üniversitelerinde okuyup, “yüksek” yar-
gıçlık makamını işgal edecek yere kadar 
gelen bu şahsın gözünde, Anıtkabir de 
yıkılması gereken bir “mabet”tir. Adam, 
resmi bayramlarda yapılan törenlerdeki 
saygı duruşunu dahi hazmedememek-
tedir. Oysa muhtemelen kendisi de bu 
törenlerin birçoğuna katılarak şimdiye 
kadar hep takiyye yapmıştır. 

Yine muhtemelen, aday olduğu yer-
ler için icazetini alabilirim diye, Tayyip 
Erdoğan’la Mustafa Kemal arasında 
karşılaştırma yaparak, sanki T. Erdoğan 
tarafından açılmış binlerce dava yok-
muş gibi, Mustafa Kemal’e hakaret 

eden gericilerin savunusunu yapmaya 
kalkmış, bu gericilere açılan davaları eleş-
tirmiştir. Oysa yarın belki bu davaların 
dosyaları kendi önüne gelecek ve şimdide 
ihsas-ı reyde bulunmaktadır.

“Kemalistler”, “Kemalist dinciler”, 

“sair türbe ve tekke müritleri” gibi nefret 
söylemleriyle toplumu bölen, ayrıştıran bu 
adam bir de yargıç olacak. Önüne gelecek 
herhangi bir davada hâkimlik mesleğinin 
vakarına uygun davranamayacağı açıktır. 

HKP olarak, bu şahsın yüksek yargıç ol-
manın verdiği “güven duygusu” ile hem de 
10 Kasım günü yapmış olduğu paylaşım-
larla; Ulusa, Vatana, Ulusal Bağımsızlığa, 
ülkemizi açık Emperyalist işgalden kurta-
ran dünyanın ilk başarılı Ulusal Kurtuluş 

Savaşı’mızın Başkomutanı ve silah 
arkadaşları ile Ulusal Bayramlarımıza 
karşı saygısızca ve küfre varan payla-
şımlarına sessiz kalamazdık.

Bu nedenle, şahsın yapmış ol-
duğu paylaşımlar 5816 Sayılı 
Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar 
Hakkında Kanuna Muhalefet, 
Nefret ve Ayrımcılık, Görevi Kötüye 
Kullanma Suçlarını oluşturduğundan 
hakkında idari ve cezai soruşturma 

açılması için suç duyurusunda bulunduk.
Parti avukatlarımız tarafından Yargıtay 

1. Başkanlığı’na verilen Suç Duyurusu 
dilekçesinde; bulunduğu mevki ve ma-
kam itibariyle tarafsız olması gereken 
Abdullah Yaman’ın sıradan bir insandan 
beklenen objektiflik, tarafsızlık ve ba-
ğımsızlık kriterlerine dahi sahip olmama-
sı nedeniyle, DERHAL GÖREVDEN 
UZAKLAŞTIRILMASI da talep edil-
miştir. 

Bakalım, TC Yargıtay Başkanlığının, 
Cumhuriyet’in bir yargı organı mı yok-
sa Cumhuriyet ve Bağımsızlık düşmanı 
Ortaçağcıların aklandığı bir kadı makamı 
mı olduğunu göreceğiz. 

Ancak sonuç ne olursa olsun, 
Demokratik Halk İktidarında bu suçların 
hesabı mutlaka sorulacaktır.  

Suç duyurusu dilekçemiz aşağıdadır. 
29.11.2017

HKP Genel Merkezi 

Hileli iflas yoluyla işlerinden olan ve 
hakları gasp edilen Real Market işçileri 
Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde mü-
cadelelerini sürdürüyor. Dün, İstanbul 
Güneşli’de bulunan Metro’ya girerek bir 
yetkiliyle görüşene kadar çıkmayacakla-
rını söyleyen işçiler ve Nakliyat-İş Sendi-
kası yöneticileri gözaltına alındı.

Bugün de Halkın Kurtuluş Partisi 

üyeleri, Real İşçileri’yle birlikte Güneşli 
Metro önüne gelerek gözaltıları protesto 
etti.

HKP adına yapılan açıklamada, “Gasp 
edilen hakları için mücadele eden Real 
İşçilerinin, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu ve Yöneticilerinin 
Gözaltına alınmalarını protesto ediyoruz. 

Metro, Media Markt ve Beğendik ne 
yaparlarsa yapsınlar, bu sorumluluktan 
kaçamazlar: Eninde sonunda işçilerin 
hakların vermek zorunda kalacaklar. Mü-
cadele Tarihine onlarca işgal, grev, dire-
niş sığdıran Nakliyat-İş Sendikası’nın sa-
hiplenmesi ile Real İşçileri mücadele et-
tikleri sürece haklarını alacaklardır. Buna 

inancımız tamdır.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak her 

zaman İşçi Sınıfının mücadelesine ve ön-
cülüğüne olan inancımız ile Real İşçile-
rinin mücadelesini ve başlatmış oldukları 
Real, Beğendik ve Media Markt market-
lerinden alış veriş yapmama çağrılarını da 
destekliyoruz, sahipleniyoruz.” ifadeleri 
kullanıldı.

HKP’nin açıklamasının ardından iş-
çiler de söz alarak kararlılıklarını vurgu-
layan konuşmalar yaptılar. Gözaltıların, 
saldırıların kendilerini korkutmadığını 
söyleyen işçiler, gasp edilen haklarını 
alana kadar mücadelelerinin süreceğini 
söylediler.

Açıklama sonrasında eylem, işveren 
tarafından getirilen 10 kişilik grup tara-
fından sloganlarla provoke edilmeye ça-
lışıldı. Yanlarında megafonla gelen grup 
güvenliğin kurduğu barikatın arkasından 
sloganlar atıp bağırarak direnişçi işçileri 
provoke etmeye çalıştı.

Sendikanın ismini bile bilmediği anla-
şılan grup “Tefeci Hak-İş”, “Burası hak 
arama yeri değil” diye bağırdı.

Real İşçileri gruba; “Hırsız Metro”, ” 
Gözaltılar Bizi Yıldıramaz”, “Davamız 
Ekmek Davasıdır” sloganlarıyla karşılık 
verdi. Ortamın gerilmesiyle Metro Mar-
ket önüne çevik kuvvet polisleri geldi. 
Polislerin gelmesi üzerine provokatör 
grup dağılırken Real işçileri eylemlerine 
devam etti.

Kurtuluş Partililer olarak Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın
Ölümsüz Önderi Mustafa Kemal’i Ankara ve İzmir’de andık

HKP’li Avukatlar Mehmet Cengiz’in peşini bırakmıyor! HKP Direnişçi Real İşçilerini direniş alanında 
ziyaret etti

HKP’den, Yassıada’daki Tarih ve doğa katliamına 
suç duyurusu!

HKP, 10 Kasım’da yaptığı paylaşımlarla;
Mustafa Kemal’e hakaret eden, nefret ve ayrımcılık, görevi kötüye

kullanma suçlarını işleyen Yargıtay Üyesi Abdullah Yaman hakkında suç 
duyurusunda bulundu
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AKP’giller, başta büyük “Reis”leri 
olmak üzere, sürekli yalan söylü-
yorlar. Hem de her konuda yalan 

söylüyorlar. Onlar için yalan; halkı kandır-
manın, halkı aldatmanın biricik siyasi yolu. 
Hele de Allah’la aldatmak…

Ancak dış politikadaki gelişmeler üze-
rine söyledikleri yalanlar anında, hiç ge-
cikmeden muhatapları tarafından yalanla-
nıyor. Hayır, biz böyle bir şey söylemedik, 
kabul etmedik vb. diyerek…

Ama onlar yalanlarına devam ediyorlar. 
Hiç utanmıyorlar. Hiç sıkılmıyorlar. Yahu 
biz sürekli yalan söylüyoruz. Ve muhatap-
larımız da bunları anında yalanlıyorlar, de-
miyorlar. Kendimizi ne hale düşürüyoruz, 
demiyorlar. Ülkemizi ve halkımızı ne hale 
düşürüyoruz, demiyorlar ve yalanlarına de-
vam ediyorlar…

Bir de, ABD’li kimi yetkililerin, 
PKK-YPG’yi, FETÖ’yü destekledikleri-
ni iddia ederek, bu görevlilerin görevden 
alınmasını talep ediyorlar. İstiyorlar üstüne 
basa basa...

Ve bu yetkililerin-görevlilerin, ABD 
Yönetiminden bağımsız iş yaptıklarını da 
iddia ediyorlar. Onlar kendi adlarına bu ka-
rarları alıyorlar, bu politikaları yürütüyor-
lar, diyorlar. Bunu söylüyorlar utanmadan.

Ama ABD Yönetimi, anında bu istekle-
rini de reddediyor. Hayır, onlar en güven-
diğimiz görevlilerimizdir, aldıkları kararlar 
da Başkan’ın ve Yönetimin kararlarıdır, di-
yorlar anında. Adamlarına sahip çıkıyorlar 
an geçirmeksizin…

Bu konuda birkaç örnek vermek istiyo-
ruz, söylediklerimizi kanıtlamak için.

O silahlar toplanmayacak!
En son örnek ya da olay, 24 Kasım 

günü, “Reis”in, ABD Başkanı Trump’la 
yaptığı telefon konuşmasındaki geçen bir 
konuya ya da ABD Başkanı tarafından ve-
rildiği söylenen bir söze ilişkin ortaya çıktı.

“Reis”in adamları konuya ilişkin yap-
tıkları açıklamada; Tayyip’le Trump ara-
sında geçen telefon muhabbetinin özü, 
Tayyip’in, ABD tarafından YPG-SDG’ye 
verilen ağır ve hafif silahlarla mühimmata 
ilişkin itirazıydı.  Ve Tayyip’in adamları 
açıkladı ki, Trump, bu konuda söz vermiş-
ti. Artık YPG’ye silah asla verilmeyecekti. 
Zaten verilmesi de yanlış olmuştu. Onların 
aktardıkları buydu medyaya:”

“TRUMP, ERDOĞAN’a SÖZ VER-
Dİ

“Trump: YPG’ye artık silah yok
“(…)
“Rusya’nın Soçi kentinde Rusya ve 

İran’la birlikte Suriye’nin geleceğinin 
konuşulduğu üçlü zirveye katılan Erdo-
ğan dün de ABD Başkanı ile telefonda 
bir araya geldi.

“Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre görüşmede ikili iliş-
kiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölge-
sel sorunlar ele alındı.

“Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin açıklama 
yaptı. Türkiye’nin, ABD ile ilişkilerini 
olumsuz etkileyen konuların başında 
FETÖ ve YPG’ye silah verilmesi oldu-
ğunu kaydeden Çavuşoğlu, özetle şunla-
rı söyledi:

“RAHATSIZLIK BİR KEZ DAHA 
İLETİLDİ

“Biz nasıl Soçi’de YPG’nin Ulusal 
Diyalog Kongresi’ne katılmasına karşı 
çıktıysak ki İran da bu konuda karşı çık-
mıştır. YPG’nin böyle bir oluşumda yer 
almaması gerektiğini çok net bir şekilde 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Trump’a da 
iletmişlerdir. Bizim ABD ile ilişkilerimizi 
olumsuz anlamda en çok etkileyen ko-
nulardan biri ise FETÖ ve diğer konu-
ların yanında, ABD’nin YPG’ye vermiş 
olduğu silahlardır. Cumhurbaşkanımız 
bu rahatsızlığını bir kez daha Sayın 
Trump’a iletmiştir. Sayın Trump da net 
bir şekilde talimat verdi ve bundan son-
ra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen 
bu saçmalığa daha önceden son verilme-
si gerektiğini net bir şekilde söylemiştir.

“Trump, kapatmadan önce de bu sö-
zünü teyit etmiştir. Generallere, Ulusal 
Güvenlik Danışmanı Flynn’a talimat 
verdiğini, bundan sonra YPG’ye silah 
verilmeyeceğini Cumhurbaşkanımıza 
net ifadelerle söylemiştir. Sayın Erdoğan 
ve Sayın Trump arasında yakın dostluk 
var. Sık sık telefonda görüşüyorlar. ABD 
ile vize sorununun kaldırılması konusun-
daki düşüncemizi Cumhurbaşkanımız 
Trump’a iletmiştir. Böyle gereksiz bir 
problemin olmaması gerektiğini tekrar 
vurguladık.” (http://www.hurriyet.com.tr/
trump-ypgye-artik-silah-yok-40657403)

Gördüğümüz gibi Çavuşoğlu, döne 
döne, pekiştire pekiştire Trump’ın söz ver-
diğini aktarıyor, gayet ciddi bir edayla…

Peki bu aktarmaya ABD Yönetiminin 
tavrı ne oldu? Şimdi de onu okuyalım yine 

24 Kasım tarihli bir haberden. Ama bu kez 
Odatv’den okuyalım:

“BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA
“Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Er-

doğan-Başkan Trump telefon görüşmesi 
açıklamasında YPG’ye silah verilmesi 
konusunun yeniden değerlendirmeye 
alındığını duyurdu.

“Beyaz Saray’ın açıklaması ise gö-
rüşmeden neredeyse sekiz saat sonra gel-
di. Yazılı açıklamada, “Başkan Trump 
bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile konuştu. Başkan 
Trump özellikle terörün her türlüsüyle 
mücadelede ve bölgesel istikrarın sağlan-
masında ABD ile Türkiye’nin stratejik 
ortaklığını teyit etti. Suriye konusunda 
iki lider BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 
sayılı kararının uygulanmasının ve ülke-
deki iç savaşın barışçı şekilde çözülmesi 
için BM liderliğindeki Cenevre süreci-
nin önemini görüştü. Başkan Trump ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin 
bitirilmesi, yerlerinden edilmiş Suriye-
lilerin evlerine dönmesi, habis müdaha-
lelerden ve terör yuvalarından arınmış 
birleşik bir Suriye’de istikrarın sağlan-
ması ihtiyacının da altını çizdi. Önceki 
politikalarımızla tutarlı olarak, Başkan 
Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ı, Rakka savaşı 
artık tamamlandığı 
ve IŞİD’in bir daha 
dönmemesi için istik-
rar sürecine girdiği-
miz için, Suriye’de 
sahadaki ortakları-
mıza sağlanan askeri 
destekte beklemedeki 
düzeltmelerle ilgili 
bilgilendirdi” dendi.

“ A ç ı k l a m a d a , 
Trump’ın bundan 
sonra YPG’ye silah 
verilmeyeceği yönün-
de herhangi bir sözü 
yer almadı.

“Haber ajansı 
Associated Press, Beyaz Saray açıkla-
masının öncesinde, Türkiye’den gelen 
açıklamaların Pentagon ve ABD Dışiş-
leri Bakanlığı’nı hazırlıksız yakalamış 
göründüğü yorumunu yapmıştı.

“AP, ABD’nin Suriyeli Kürtleri si-
lahlandırma konusundaki politikasında 
yapılacak değişikliklerden normalde 
haberi olması gereken bu iki kurumdan 
yetkililerin, herhangi bir değişiklikten 
haberlerinin olmadığını söylediklerini 
aktarmıştı.” (http://odatv.com/trump-
la-gorusurken-2411171200.html)

Gördük mü, okuduk mu işin aslını? 
Gerçeğin ne olduğunu? Trump’ın böyle bir 
şey söylemediğini, böyle bir söz vermedi-
ğini?

Tamam, kağıt üstünde Türkiye “strate-
jik ortak”(!) ama, hayatta, savaşta ne?

SDG, “sahadaki ortak”!
Yani ABD’li Yankeeler ölmesin diye, 

sahaya sürülen ABD’nin “kara gücü” var 
ortada ve onun açıktan, yekten desteklen-
mesi var!

Açık ve netçe böyle söylüyor ABD.
Üstelik ABD Yönetimi, işi burada da 

bırakmadı. Bir kez daha pekiştirdi tutumu-
nu ABD açıklıkla. 27 Kasım’da yaptığı bir 
açıklamayla da Tayyipgiller’i bir kez daha 
madara etti. Çizdi attı üstlerini:

Bu haberi de Karar Gazetesi’nden oku-
yalım:

“Pentagon’dan PYD açıklaması: 
Verdiğimiz silahları...

“ABD Savunma Bakanlığı (Penta-
gon) bazı gazetecilerin sorularına yazılı 
verdiği yanıtta, PKK/PYD’ye verdikleri 
büyük araçlar ve ağır silahları geri top-
lama niyetinde olduğunu açıkladı.

“Pentagon, dünkü basın toplantısın-
da Pentagon sözcüsü Albay Rob Man-
ning’e bazı gazetecilerce sorulan sorula-
ra bugün yazılı cevap verdi.

“Bir gazetecinin “dağıtılan silahların 
toplanması aşaması olacak mı?” şek-
lindeki sorusunu Pentagon, “Niyetimiz 
spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan 
sonra büyük araçlar ve ağır veya perso-
nelce kullanılan silahların toplanması-
dır.” şeklinde yanıtladı.

“Açıklamada ayrıca ABD askerleri-
nin de sahada silahların kullanımını iz-
lediğini ve ABD’nin destek verdiği kuv-
vetlerin ABD desteğinin ön koşulu olan 
Cenevre Konvansiyonu ve Silahlı Çatış-
ma Kanunlarına riayet etmeyi kabul et-
tiği öne sürüldü.

“Bakan’ın (Jim Mattis) dediği gibi 
Cenevre görüşmelerini desteklemek için 
mi SDG’ye (PKK/PYD) silah veriyorsu-
nuz?” şeklindeki bir soruya ise Pentagon 
yetkilileri, DEAŞ ile mücadelenin devam 
ettiğini ve DEAŞ’a kalıcı bir yenilgi için 

yapılması gerekenlerin bulunduğunu 
öne sürerek ABD’nin PKK/PYD’ye des-
tek vermeye devam edeceğini yineledi.

“Açıklamada desteğin detayları 
paylaşılmazken, PKK/PYD’ye verilen 
desteğin gözden geçirildiği hatırlatıldı.” 
(http://www.karar.com/dunya-haberleri/
pentagondan-pyd-aciklamasi-verdigi-
miz-silahlari-673826#)

ABD’liler ne yapacaklarını hiç gizle-
miyorlar. Saklamıyorlar Allah için. Neyse-
ler o oluyorlar. Bakın ABD’liler tâ Mayıs 
ayında netçe ne söylüyorlar bir Albayları-
nın ağzından, Koalisyon Sözcüsü Albay 
John Dorrian’nın ağzından. Şimdi de bunu 
okuyalım:

“Koalisyon Sözcüsü: Verilen silahlar 
geri alınmayacak

“ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı 
Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, 
YPG’ye verilecek silahların bir kısmının 
Suriye’de olduğunu ve silahların DAİŞ 
ile mücadele tamamlandıktan sonra geri 
alınmayacağını söyledi.

“Albay Dorrian, ABD Savunma Ba-
kanlığı Pentagon’da video konferans 
yoluyla gazetecilere Suriye ve Irak’ta 
DAİŞ’e karşı yürütülen operasyonlar 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“ABD, BÖLGEYE YENİ SİLAH-
LAR NAKLEDECEK

“ABD Başkanı Donald Trump’ın pa-
zartesi günü Pentagon’u YPG’ye silah 
vermesi konusunda yetkilendirmesine 

değinen Dorrian, “Verilecek silahların 
bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının 
çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış 
bile olabilir. Dünkü karar yetkilendir-
me kararıydı. Bu, devam edecek bir 
çaba olacak.” dedi. Verilecek silahların 
miktar ve türlerinin değişik görevlerde 
kullanılabilecek şekilde belirleneceği-
ni ifade eden Dorrian, silahların Rak-
ka’nın çevrelenip nihayetinde DAİŞ’ten 
alınmak üzere YPG’nin ana omurgasını 
oluşturduğu tüm Demokratik Suriye 
Güçleri’ne (DSG) verileceğini aktardı. 
Dorrian, Suriye Arap Koalisyonu için 
Suriye’ye gönderdikleri bir kısım silah-
ların bir an önce dağıtımına başlanaca-
ğını ve daha sonra ABD’nin bölgeye yeni 
silahlar nakledeceğini kaydetti.

“ANTİ-TANK SİLAHLARI DA VE-
RİLEBİLİR

“Silahların türleri ve modelleri ko-
nusunda detaya girmeyen Dorrian, kü-
çük ölçekli silahların yanı sıra DAİŞ’in 
bomba yüklü zırhlı araçlarını imha ede-
bilecek kapasitedeki silahların da verile-
ceği bilgisini paylaştı. Dorrian, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Operasyon boyunca 
gördüğümüz DAİŞ’in el yapımı bomba 
yüklü zırhlı araçlarının üstesinden gele-
cek kapasitede silahlar vereceğiz. Düş-
man sıradan araçların üstlerini birçok 
karmaşık kaplama ile zırhlandırıyor. Bu 
araçları sadece tüfeklerle alt etmek ol-
dukça zor. Dolayısıyla bu araçlara karşı 
ağır makineli tüfekler veya daha büyük 
silahlar kullanmanız gerekecek.”

“Dorrian, silahlarla ilgili eğitimin 
önemli bir kısmının ABD askerleri ta-
rafından bölgedeki ortaklara verildiğini 
ancak ileride çerçevesi belirlenecek bir 
eğitim programının da yapılabileceğini 
bildirdi.

“YPG’YE VERİLEN SİLAHLAR 
GERİ ALINMAYACAK

“Silahların ABD’nin YPG’ye verdiği 
görevler kapsamında çeşitli şekillerde 
kullanacağını ifade eden Dorrian, bu 
silahların geri alımının söz konusu ol-
mayacağını söyledi. Bir gazetecinin, “Bu 
silahları belirli görevler için veriyoruz 
dediniz, o zaman görev tamamlanınca 
bu silahlar geri mi toplanacak?” şeklin-
deki sorusu üzerine de Dorrian, “Hayır. 
Silahlar DAİŞ ile savaşta kullanılmaya 
devam edilecek. DAİŞ, ortaklarımıza 
tedarik ettiğimiz bu silahların bedelini 
ödeyecek.” diye konuştu.

“Dorrian, “DAİŞ bitirildikten sonra 
bu önemli silahlara ne olacak?” şeklin-
deki soruya şu yanıtı verdi: “Bu silah-
lar DAİŞ’i yenmek için kullanılacak. 
Bu yüzden burada anlaşılması gereken 
önemli noktalardan biri şu: Tüfek veya 

benzeri silahlardan bahsediyorsanız, 
mühimmat tedariki bu silahların üze-
rinde önemli bir doğal sınırlama faktö-
rüdür. Bu silahlar görev bazlı verileceği 
için zaten böyle doğal bir sınırlama fak-
törü söz konusu.”

“ABD, SÜRECİ GÖZLEMLEYE-
CEK

“Bir gazetecinin, “Bu silahların bir 
noktada Suriye’deki diğer muhalif grup-
lara veya müttefik ülkelere dönmeyeceği 
konusunda nasıl bir güvenceniz var?” 
şeklindeki sorusu üzerine Dorrian, 
ABD’nin süreci gözlemleyerek kontrol 
edeceğini ifade etti.

“Dorrian, “Bu silahlarla ne yapıl-
dığını izliyoruz. Belirlenen amaçlara 

uygun kullanılmasını sağ-
lıyoruz. Bu silahları alan-
lardan, silahları DAİŞ’e 
karşı kullanmaları vaadini 
aldık ve bu silahların yeri-
ne kullanıldığından emin 
olmak için izlemeye devam 
edeceğiz. Burada ne yapa-
cağımız ile ilgili spekülatif 
tartışmalara girmeyeceğim 
ancak vardığımız mutaba-
katın dışına çıkılması bu 
ortaklarımızla yaptığımız 
operasyonları ve verdiği-
miz desteği etkileyecektir.” 
dedi.” (http://www.kurdis-
tan24.net/tr/news/6f6a4764-
678f-4ed4-8441-3e967f-

0678de/koalisyon-s%C3%B6zc%C3%B-
Cs%C3%BC--verilen-silahlar-geri-al%-
C4%B1nmayacak)

İşte sözün bittiği yer!
İşte Vehbi’nin kerrakesi!
Adam daha ne kadar açık konuşsun. 

Daha ne söylesin. “Hülooğğ”cular dışında, 
ya da Bilal dışında bunu anlamayacak bir 
insan olabilir mi?

ABD’li Albay, Anti-tank silahları gibi 
silahların da verilebileceğini söylüyor o za-
manlar. Bir süre sonra ise ABD bırakalım 
anti-tank silahı vermeyi, tank verdi!

Hem de bir değil, onlarca tank verdi. 
Hummer’lar verdi yüzlerce. Zırhlı hem 
de…

Şu ana kadar 4500 TIR dolusu silah 
verdi. Tanklardan toplara, ağır makineliler-
den hafif makinelilere, füzelerden roketa-
tarlara kadar…

Bir de Suriye Ordusu’ndan kalan, ele 
geçen silahlar var.

Ayrıca da IŞİD’den ele geçirilenler var.
Bu kadar yüklü miktarda silah ne işe 

yarayacak?
Rusya ve İran’ın, Lübnan Hizbullah’ı-

nın da devre girmesiyle birlikte IŞİD, Irak 
ve Suriye’de ele geçirdiği toprakların yüz-
de 90’ından fazlasını kaybetti. Sadece çöl 
bölgesinde sıkışıp kalmış durumda. Ama 
ABD hâlâ silah aktarımına devam ediyor. 
İnternet sitelerinin 29 Kasım tarihli ha-
berlerinde, bugün de 200 TIR dolusu silah 
sevkiyatının yapıldığı yazıyor.

O silahlar Türkiye’ye ve bölge halkları-
na karşı kullanılacak. Suriye’de kullanıla-
cak, İran’da kullanılacak, Irak’ta kullanıla-
cak. ABD’nin işi bitmedi daha. Sırada Tür-
kiye ve İran var. Buraları da kurt dalamış 
sürüye çevirmek, Büyük Ortadoğu Proje-
sini hayata geçirmek, küçük şehir devlet-
çikleri kurmak için elinden geleni yapacak. 
Harita hayata geçirilecek. Ortadoğu’da 22 
devletin sınırları yeniden çizilecek.

Peki bu sınırları çizme işinde kim sa-
hada görev yapacak? Kim savaşacak? Kim 
ölecek?

Artık ABD askerleri değil!
Ya kim?
ABD’nin sahadaki ortağı, gerçek müt-

tefiki YPG-SDG yapacak! Artık Kürt genç-
leri ölecek ABD’nin emperyalist çıkarları 
için.

Onun için bu silahlar. YPG-SDG’nin 
silahlı gücünün 60 bini, kimi sitelere göre 
de 100 bini bulduğu söyleniyor, yazılıyor. 
Artık küçük bir askeri güçten söz etmiyo-
ruz. Bir ordudan söz ediyoruz. Bu silahlar 
o ordu için işte. YPG-SDG, ele geçirdikleri 
bölgelerde zorunlu askerlik uygulaması da 
yapıyor artık.

Vize Krizi ve AKP’giller
Yazımızın başında da söylediğimiz 

gibi, AKP’giller bir de ABD Yönetimin-

den, görevlilerini-yetkililerini görevden al-
masını istiyorlar.

Ama istediklerinin hiçbirisi gerçekleş-
miyor. İşte size 19 Mayıs tarihli bir haber: 

“PKK ve YPG’yi destekleyen Mc-
Gurk görevden alınmalı

“ABD’den YPG teminatı
“Çavuşoğlu, ABD tarafının Suri-

ye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü des-
teklediklerini, YPG’ye böyle bir vaatte 
bulunmadıklarını ve böyle bir oluşuma 
karşı olacaklarını söylediğini belirtti. 
Trump yönetiminin Obama yönetimin-
den farklı olduğunu ifade eden Çavuşoğ-
lu, Türkiye’ye karşı tutumun da samimi 
olduğunu gördüklerine vurgu yaptı.

“Çavuşoğlu, “(ABD’nin DEAŞ ile 
Mücadele Özel Temsilcisi) Brett Mc-
Gurk kesinlikle PKK ve YPG’ye net bir 
şekilde destek vermektedir. Bu kişinin 
değişmesinde fayda var” diyerek  ABD 
tarafına bu kişilerin değişmemesinin 
oluşturabileceği riskleri isim vermeden 
hatırlattıklarını söyledi.” (http://www.
milliyet.com.tr/pkk-ve-ypg-yi-destekle-
yen-mcgurk-siyaset-2453180/)

Çavuşoğlu’nun bu açıklamasından he-
men sonra, an geçirmeksizin (19 Mayıs 
günü) ABD Yönetimi bir açıklama yaptı ve 
aynen şunları söyledi:

“ABD’den Türkiye’ye McGurk ce-
vabı!

“Çavuşoğlu terör örgütü PKK-Y-
PG’ye destek verdiğini söylediği Mc-
Gurk’un görevden alınması gerektiğini 
söyledi. Ancak ABD’den Çavuşoğlu’na 
olumsuz cevap geldi. ABD Dışişleri 
Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin 
‘PKK ve YPG’ye destek verdiği’ gerek-
çesiyle değiştirilmesini istediği ABD’nin 
IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett 
McGurk’a ABD yönetimi olarak ‘tam 
destek’ verdiklerini açıkladı.

“Nauert, “ABD yönetimi McGurk’un 
şu ana kadar Irak ve Suriye’de IŞİD’e 
karşı önemli ilerleme sağlayan koalisyo-
na liderlik ve koordine etme, bu barbar 
düşmana karşı durumu tersine çevirme 
konusundaki harika işlerini takdir edi-
yor. McGurk, Dışişleri Bakanı Rex Til-
lerson ile Beyaz Saray’ın tam desteğine 
sahip” dedi.” (http://www.meltemhaber.
com/?haber,15523/abd-den-turkiye-ye-m-
cgurk-cevabi)

ABD Yönetimi, Dışişleri Sözcüsü He-
ather Nauert’ün ağzından yaptığı destek 
açıklamasıyla yetinmedi. Bizzat McGurk’u 
da konuşturdu 19 Mayıs günü. O da şöyle 
söyledi konuşmasında:

 “McGurk: YPG’yi silahlandırma ta-
limatı doğrudan Trump’tan geldi

 “(…)
“McGurk, Washington’da yaptığı 

açıklamada, YPG’ye ağır silahların ve-
rilmesi talimatının doğrudan ABD Baş-
kanı Donald Trump’tan geldiğini belirt-
ti. McGurk, eski Başkan Barack Oba-
ma’nın YPG’yle ilgili aldığı kararın ağır 
silahları kapsamadığını sözlerine ekledi.

‘ÇAVUŞOĞLU’NA BÜYÜK SAY-
GIM VAR’

“ABD Rakka operasyonunun YPG’y-
le yürütüleceğini vurgularken, Beyaz 
Saray, Ankara’nın McGurk hakkındaki 
talebi karşısında ABD’li yetkilinin ‘ar-
kasında durduğunu’ beyan etmişti.

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nun McGurk’e ‘Teröre destek veri-
yor, kesinlikle değiştirilmesinde fayda 
var’ yorumunun hatırlatılması üzerine 
McGurk, ‘Dışişleri Bakanı Rex Tiller-
son’ın yakın ilişkiler içinde olduğu bir 
mevkidaşı’ olarak tanımladığı Çavuşoğ-
lu için “Taktiksel farklılıklarımız ola-
bilir, Dışişleri Bakanı’na büyük saygım 
var” dedi.” (http://www.yeniasya.com.tr/
dunya/mcgurk-ypg-yi-silahlandirma-tali-
mati-dogrudan-trump-tan-geldi_432700)

ABD bu! Başkalarına da örnek olması 
için, onların da ders alması için karşısında-
kini ezmeden, sıfırlamadan durabilir mi? 
Kafa bulmadan durabilir mi?

Bakın ne yaptı?
29 Haziran günü McGurk’u YPG’liler- 

le görüştürdü:
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le görüştürdü:
“Trump’ın özel temsilcisi Rakka’nın 

kuzeyinde YPG’li komutanlarla görüştü
“(…)
“McGurk, dün ise ilk olarak heli-

kopterle Rakka’ya bağlı Tabka ilçesine 
gitti, daha sonra Rakka’nın kuzeyindeki 
Ayn İssa beldesine giderek burada kuru-
lan Rakka sivil meclisi üyeleri ve Suriye 
Demokratik Güçleri komutanları ile bir 
araya geldi. Sputnik sitesinin haberine 
göre görüşmede Rakka operasyonun-
da gelinen durum değerlendirilirken, 
McGurk’un YPG ve SDG’ye yaptıkları 
askeri yardımlarının artması konusun-
da söz verdiği iddia edildi. McGurk ay-
rıca Rakka’nın IŞİD’den alınmasından 
sonra kentte görev yapacak polislerin 
eğitim kampını ziyaret ederek onlarla 
sohbet etti. ABD’li ünlü gazeteci Da-
vid Ignatius, Twitter hesabından eğitim 
kampından fotoğraf paylaştı.” (http://
t24.com.tr/haber/trumpin-ozel-temsilci-
si-rakkanin-kuzeyinde-ypgli-komutanlar-
la-gorustu,411580)

Ertesi gün de Türkiye’ye gönderdi Mc-
Gurk’u. Ve AKP’giller’le görüştürdü:

“ABD’nin özel temsilcisi Ankara’da
“Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyi’n-

de terör örgütü YPG’ye yapacağı ope-
rasyon hazırlıkları sürerken ABD’nin 
DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi Mc-
Gurk Ankara’ya geldi.

“Türkiye’nin karşı çıkmasına rağ-
men terör örgütü PKK’nın Suriye 
uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu 

sürdüren ABD, IŞİD’le mücadele özel 
temsilcisi Brett McGurk’ü Ankara’ya 
gönderdi. Başkan Donald Trump’ın özel 
temsilcisinin Ankara’da çeşitli temas-
larda bulunacağı bildiriliyor.” (http://
www.karar.com/guncel-haberler/abdnin-o-
zel-temsilcisi-ankarada-528800)

İşte ABD budur!
Türkiye “stratejik ortak”mış…
Hadi canım sende! ABD’nin dünyada 

sadece (İsrail, Kanada ve zaman zaman 
İngiltere olmak üzere ) iki ya da üç strate-
jik ortağı vardır. Onun dışındakilerin hepsi 
harcanacak piyonlardır. Yer ve zamanı ge-
lince satılabilecek müttefiklerdir. Çıkarları 
gerektirdiği için “stratejik ortak” derler, 
ağızlarına bir parmak bal sürerler…

Son bir örnek vererek yazımızı bitirmek 
istiyoruz. Bir hayli uzadı ama gerçekliği de 
netçe, somutça görmüş olduk sanırız…

Tayyip başta olmak üzere AKP’giller 
bir de kime, hangi ABD’li yetkiliye savaş 
açtılar?

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass’a.
Niye?
ABD Büyükelçiliğinin ABD’ye vize 

işlemlerini durdurmasından dolayı. Daha 
doğrusu Tayyipgiller’in iddiası bu yön-
deydi. Vize krizini çıkartan kişi Büyükelçi 
John Bass’tı.

Tayyip bu konuyla ilgili şöyle konuştu, 
Hürriyet’in 11 Ekim tarihli haberine göre:

“BASS’İN VEDA ZİYARETİNİ KA-
BUL ETMEDİK

“CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 
ABD’nin görev süresi dolan Ankara Bü-
yükelçisi John Bass’i şu sözlerle eleştir-

di: “Veda ziyaretlerinde bulunuyor bü-
yükelçi ve şu anda da bu büyükelçinin, 
gerek bakanlarımız gerek parlamento 
başkanımız ve gerekse şahsım, veda 
ziyaretini de kabul etmedik, kabul et-
miyoruz. Çünkü onu Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Türkiye’deki bir temsil-
cisi olarak da görmüyoruz bunu da çok 
açıkça söyleyeyim. (ABD’nin vize ka-
rarı) Büyükelçi bunu kendi kafasından 
aldıysa, o zaman Amerikan üst yöneti-
minin bu büyükelçiyi orada bir dakika 
tutmaması gerekir. Sen ‘Türkiye-A-
merika ilişkilerini nasıl bozarsın, sana 
böyle bir yetkiyi kim verdi?’ demeleri 
gerekir. Benim büyükelçim böyle bir şey 
yapsa biz orada onu bir saat tutmayız.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/konsolosluk-
ta-bir-seyler-donuyor-40606411)

ABD Yönetimi, Tayyip’in bu açıklama-
sı karşısında ne yaptı? Ne söyledi?

Şimdi de 11 Ekim tarihli “amerikanın-
sesi.com”dan aktaralım ABD’nin ne yaptı-
ğını:

 “ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘Vize Ka-
rarı Beyaz Saray ve Dışişleri’yle Koor-
dine Edildi’

“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Heather Nauert, Amerika’nın Türki-
ye’ye vize sınırlaması kararının Beyaz 
Saray ve Dışişleri Bakanlığı’yla eşgü-
dümlü alındığını söyledi.

“(…)
“Nauert, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Ankara 
Büyükelçisi John Bass’ı hedef alan açık-
lamalarının sorulması üzerine, Bass’a 

sahip çıkarak, “Büyükelçimiz işleri tek 
taraflı yapmaz. Büyükelçilerimizle, özel-
likle de Büyükelçi Bass’la yakın işbirliği 
içerisindeyiz. Her zaman çok yanıt veren 
bir kişi oldu. En iyi büyükelçilerimizden 
biri. Türkiye’de harika bir iş çıkardı. 
Sadece Dışişleri Bakanlığı değil; Beyaz 
Saray’ın da tam desteğine sahip” diye 
konuştu.

“Sözcü Nauert, vize sınırlaması ka-
rarına ilişkin, “Dışişleri Bakanlığı ve 
Beyaz Saray’la koordine edildi” de-
di.”(https://www.amerikaninsesi.com/a/
abd-disisleri-bakanligi-sozcusu-vize-kara-
ri-turkiye/4064682.html)

Ne diyor ABD Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Heather Nauert?

“Büyükelçimiz işleri tek taraflı yapmaz. 
Büyükelçilerimizle, özellikle de Büyükelçi 
Bass’la yakın işbirliği içerisindeyiz. Her 
zaman çok yanıt veren bir kişi oldu. En iyi 
büyükelçilerimizden biri. Türkiye’de hari-
ka bir iş çıkardı. Sadece Dışişleri Bakanlı-
ğı değil; Beyaz Saray’ın da tam desteğine 
sahip”.

İnsan bunları okuyunca, böyle yöneti-
ciler elinde yönetiliyor olmaktan gerçekten 
utanç duyuyor.

Hayâsızlığın bu kadarına pes diyor...
Kendilerini geçtik, ülkemizi, insanla-

rımızı, halkımızı düşürdükleri duruma ba-
kın…

ABD neyse o! Emperyalist dünyanın 
başhaydutu. Baş Çakalı. Emperyalist sö-
mürü ve soygun politikasının gereklerini 
yerine getiriyor. Kendi emperyalist çıkarla-
rı için gerekenleri yapıyor.

Ülkeleri işgal ediyor. Yöneticilerini 
katlediyor. Binlerce, yüz binlerce, milyon-
larca masum insanı savaş makinaları ara-
cılığıyla yok ediyor. Milyonlarca, on mil-
yonlarca insanı yerinden yurdundan ediyor. 
Mülteci durumuna düşürüyor. Akdeniz’in, 
Ege’nin ve başka denizlerin soğuk suların-
da katlediyor… Yani o, bütün bunları kendi 
çıkarları için yapıyor. Ve hep üstte oluyor. 
Efendi, emreden oluyor. Uygulatan oluyor.

Ya bizimkiler?
Bunlar, Para Tanrısına tapan, soygun, 

talan, komisyon, rüşvet, vurgundan başka 
bir şey bilmeyen Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilci-
leri. Onlar için Vatan Millet, Halk kavramı 
yoktur. Onlar bir tek şeye inanırlar: Para 
Tanrısına. O yüzden de yapamayacakları 
şey, söyleyemeyecekleri yalan yoktur. Ye-
ter ki kendi kişicil vurgun ve soygun dü-
zenleri devam etsin. Kendileri ve takım 
taklavatları küplerini doldursun, para ve 
mal istiflesinler. Yoksa vatanmış, milletmiş 
hiçbir önem arz etmiyor onlar için. Onlar 
kul olmayı, emredilen olmayı gönüllü ka-
bul etmiş dördüncü tür yaratıklar. Onlar ci-
billiyetleri iktizası başka bir şey bilmezler, 
başka bir şey yapmazlar.

Sürmeyecek bu durum daha fazla. 
Uyandıracağız Halkımızı. Örgütleyeceğiz. 
Ve Demokratik Halk İktidarını kuracağız.

Bunları da layık oldukları yere, Tarihin 
çöplüğüne göndereceğiz… Başaracağız 
bunu!q

Siz. AKP’giller…
Hangilerini mi?
Hepsini saymaya sayfalar yet-

mez. Biz sadece gözümüze çarpan birkaç 
güncel örneği konu edeceğiz:

Haberin başlığı:
“VAH İSTANBUL”
Ayrıntıları okuyunca gerçekten “Vah İs-

tanbul” diyorsunuz.
“Moovit Küresel Kentler Toplu Taşı-

ma Kullanım Raporu’na göre, İstanbul 
ortalama 12 kilometre (km) yolculuk 
mesafesi ile hafta içi günlerde en uzun 
mesafe yol kat edilen metropol.”

Üstelik; “İstanbul’da yolculukların 
yüzde 35’i 12 km’den daha uzun sürü-
yor.”

Yine; “Ortalama 91 dakika ile Avru-
pa’da en uzun zamanı yolda geçirenler 
yine İstanbullular.”

Ve; “İstanbul’da evden işe her gün 2 
saatten fazla yolculuk eden insanların 
oranı ise yüzde 30.”

Hakeza; “19 dakika ortalama durak-
ta bekleme süresi ile Roma ve Los Ange-
les’ten sonra, en fazla durakta bekleyen 
İstanbul.” (http://www.hurriyet.com.tr/
en-yasanabilir-sehir-hangisi-40616438)

Yine bu habere göre, İstanbul, araç kul-
lanımında dünyanın en kötü şehirleri ara-
sında 3’üncü sırada.

Birinci ve ikinci sırada ise St. Peters-
burg ve Bogota yer alıyor.

Bu rakamlar neyi gösterir? Hangi so-
nuçları doğurur?

İnsanların, önce akciğer, kalp, solunum 
yolu vb. hastalıklara açık hale geldiğini 
gösterir. Ki ülkemizde hava kirliliği her 
gün 75 yurttaşımızın ölümüne neden ol-

maktadır. Türk Toraks Derneği’nin yaptığı 
araştırma sonuçları bunu göstermektedir. 
Ayrıca kaçınılmazca, insanlarımızın Ruh 
Sağlığının bozulduğunu-bozulacağını gös-
terir. Ki öyle zaten.

Ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda 
ve depresyon ilaçları kullanımı konusunda 
da şampiyonuz. 

İşte bu konuyla bağlantılı kimi rakam-
lar:

“Trafikte korkunç tablo
“Son 4 yılda, 4 milyon trafik kazası 

meydana geldi, 21 bin kişi hayatını kaybet-

ti. 14 yılda ise 67 bin kişiyi kazalara kurban 
verdik.”

Üstelik bu rakamlar sadece o anda, kaza 
anında ölenleri kapsıyor. Hastaneye gider-
ken ya da hastanede ölenleri kapsamıyor.

Ve sadece son 4 yıldaki kazalarda “674 
binden fazla kişi de yaralanmış.”  

(http://www.hurriyet.com.tr/yazar-
lar/noyan-dogan/trafikte-korkunc-tab-
lo-40634988)

Bu kazaların yarattığı maddi manevi 
sonuçlar da korkunç boyutlarda doğal ola-
rak…

Yine Türkiye’nin kalbi, nüfus ve eko-
nomik gelişmişlik bakımından en büyük 
ve sözde en gelişkin Büyükşehri İstanbul; 
“Thomson Reuters Vakfı tarafından 
yapılan bir araştırma” sonucuna göre, 
“kadınlar için en tehlikeli 10’uncu me-
gakent (…).”

Ya tecavüz, cinsel saldırılar ve taciz ko-
nusunda durum ne?

Bu konularda da İstanbul; “kadınlar 
için dünyadaki en kötü 6’ncı kent.” 

(http://www.hurriyet.com.tr/istan-
bul-kadinlar-icin-tehlikeli-40612777)

Ve şampiyonluklarımız… Olmaz olur 
mu hiç? Çok hem de pek çok…

“NE YAZIK Kİ DÜNYA ŞAMPİYO-
NUYUZ!

“Türkiye, otomobil vergisinde bugü-
ne kadar gerisinde kaldığı Danimarka’yı 
yakalayarak tüm dünyada liderliği pay-
laşmaya başladı. Türkiye’de kasım ayın-
da en yüksek vergi oranı yüzde 206.8’e 
çıkarken Danimarka’da bu oran geçti-
ğimiz yıl yüzde 250’den 212’ye geriledi. 
Danimarka, Türkiye’nin önünde gibi 
görünse de verdiği teşviklerle aslında ge-

risinde kalmış durumda.
“Zamlanan MTV oranlarında ise 

açık ara dünya birincisiyiz.” (http://www.
hurriyet.com.tr/ne-yazik-ki-dunya-sampi-
yonuyuz-40596367)

Bir şampiyonluğumuz daha var aklımı-
za geliveren. Hem de çok önemli bir alan-
da: Sağlıkta.

“Türkiye, dünyanın en çok antibiyo-
tik kullanan ülkesi

“(…)
“Mikroorganizmaların, antimikrobi-

yal ilaçlara maruz kalmalarıyla birlikte 

zaman içinde direnç kazanıp değişim 
göstermeleri sonucu ortaya çıkan anti-
mikrobiyal direnç, mikroorganizmaları 
ilaçlara karşı dirençli hale getirerek has-
talıkların tedavisi için mevcut olan seçe-
nekleri azaltıyor. Antimikrobikler sade-
ce tıpta değil, tarım ve veterinerlikte de 
yaygın kullanıldığından, antimikrobiyal 
direnç tarım ve veterinerlikte kullanılan 
ilaçların etkisiyle de gelişebiliyor. Direnç 
oluşumunun temelde iki nedeni bulunu-
yor. Biri antibiyotik kullanımının fazla-
lığı iken, diğer neden doğru antibiyotik-
lerin ilgili hastalarda kullanılmaması.

“EN ÇOK KULLANAN TÜRKİYE
“Rapora göre, antimikrobiyal diren-

ce bağlı olarak her yıl yaklaşık 700 bin 
kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca direnç 
oranının bu hızla artmaya devam etme-
si halinde, 2050 yılında antimikrobiyal 
dirence bağlı olarak her yıl 10 milyon 
kişinin hayatını kaybedeceği tahmin 
ediliyor. Türkiye, dünyada verisi olan 
ülkeler arasında antimikrobiyal direnç 
oranlarının en yüksek olduğu ikinci 
ülke. Bununla birlikte antibiyotik tüke-
tim seviyesinin de dünyada en yüksek 
olduğu ülke. Aradaki ilişki nedeniyle de 
önümüzdeki dönemde direnç oranları-
nın artma potansiyeli en yüksek ülkeler 
arasında yer alıyor.” (http://www.hur-
riyet.com.tr/antibiyotik-faturasi-1-4-tril-
yon-dolara-ulasacak-40585213)

Bunun ekonomiye yansıması ne olu-
yor?

“Türkiye, yüksek antibiyotik direnci 
sebebiyle 2050’ye kadarki süreçte, 220 
milyar ile 1.4 trilyon dolar arasında bir 
ekonomik kayıp yaşama riski taşıyor. Bu 
analize göre, Türkiye’nin mevcut antibi-
yotik direnci olan yüzde 40’ı yıllar içe-
risinde koruması halinde bile 2010’dan 
başlayarak ekonomiye verilecek toplam 
zarar 220 milyar dolar olarak hesapla-

nıyor.”
Bebek ölüm oranında Avrupa 

şampiyonuyuz!
En çok EMAR sayısına sahip 

ülkeyiz.
Benzin fiyatlarında dünyada 

açık ara şampiyonuz!
Cinsiyet Eşitliği konusunda 

144 ülke arasında sondan 13’ün-
cüyüz. Yani 131’inci sıradayız. 
Hürriyet İK Eki’nden Deniz Tür-
sen’in10 Kasım tarihli haberine 
göre:

“EŞİTLİK ANCAK 217 
YIL SONRA

“Dünya Ekonomik Foru-
mu, Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 
2017 verilerini açıkladı. Araş-
tırmaya göre, kadınlar ve er-
kekler arasındaki eşitsizlik ora-

nı çalışmanın ilk kez yapıldığı 2006’dan 
beri ilk kez arttı. Türkiye ise 144 ülke 
arasından 131. sırada yer aldı.

“Geçen yıla göre 82 ülkede cinsiyet 
eşitsizliği oranı azalırken, 60 ülkede bu 
fark daha da arttı. Türkiye, farkın art-
tığı ülkeler arasında.” (http://www.hur-
riyet.com.tr/kadinlarla-erkekler-arasinda-
ki-ucurum-artiyor-40641256)

Ya çalışanların çalışma süreleri açısın-
dan ne durumdayız diye soracak olursanız, 
ne yazık ki orada da şampiyonuz:

“Çok çalışıyoruz

“(…)
“OECD verilerine göre; haftalık 

olarak 50 saat ve üzerinde, yani çok 
uzun saatler çalışanların oranına ilişkin 
OECD ortalaması yüzde 13 ile aslında 
çok yüksek değildir. Ancak OECD üye-
leri içinde bazı ülkeler, ciddi anlamda 
ortalamanın üzerine çıkıyor. Bu anlam-
da, ne yazık ki OECD ülkeleri içinde en 
yüksek çalışma saatlerinin söz konusu 
olduğu ülke Türkiye’dir. OECD verile-
rine göre, Türkiye’de haftalık 50 saat ve 
üzerinde çalışanların oranı yaklaşık yüz-
de 41’dir. Türkiye’yi, yüzde 29 ile Mek-
sika ve yaklaşık yüzde 17 ile İsrail takip 
ediyor. Ancak söz konusu gösterge itiba-
rıyla Türkiye en yakın rakiplerine bile 
önemli ölçüde fark atmakta. (…) Yıllık 
olarak bakıldığında ise Türkiye’de top-
lam çalışma süresi 1855 saatken; OECD 
ortalaması 1765 saattir.”

Çalışanlarımız OECD ülkeleri arasında 
en fazla çalışma saatine sahip iken; “(…) 
iş-yaşam dengesi sıralamasında Türkiye 
en son sırada yer alıyor.” (http://www.
milliyet.com.tr/yazarlar/cem-kilic/cok-ca-
lisiyoruz-2237057/)

AKP’iller’in ülkemize kazandırdıkları 
bir şampiyonluktan daha söz etmezsek ayıp 
etmiş oluruz. Haklarını yemiş oluruz.

Nedir o?
Dünyada, dolar karşısında en çok değer 

yitiren para birimi Türk lirası!
Dolar, avro aldı başını gidiyor. Tutabi-

lene aşk olsun…
Yahu peki hiç mi başarımız yok? dene-

cek.
Var! Var! Olmaz olur mu?
Örneğin dolar milyarderi sayısının ar-

tışında başarılıyız(!) Allah için hakkımızı 
yemeyelim(!)

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Gür-
ses’in 18 Kasım tarihli makalesine göre:

“Dolar milyarderi sayısında istikrar-
lıyız.”

Sadece “istikrarlı” mıyız?
Olur mu öyle şey:
“İşin en çarpıcı tarafı; Türkiye’de 

toplam servet düşüşü yaşanırken, dolar 
milyarderi sayısının 6 kişi artması.

Üstelik; “Çok daha çarpıcı tarafı 
da şu; 2013’te “kırılgan beşli” olarak 
adlandırılan gelişen ülkelerden sadece 
Türkiye’nin milyarder sayısı artmış. Di-
ğerlerinin milyarderleri azalmış.”

Yine üstelik; “(…), aradan 4 yıl geç-
tikten sonra geçen hafta, “kırılgan beşli” 
içerisinde Türkiye dışındaki ülkelerin 
tamamı listeden çıkarken, yeni ülkeler 
gir”miş. (http://www.hurriyet.com.tr/ya-

zarlar/ugur-gurses/dolar-milyarderi-sayi-
sinda-istikrarliyiz-40649318)

Ama biz yine “en kırılgan 5’li içerisin-
de kalmışız! Ve o 5’linin içinde de yine en 
kırılganız!

Yani kırılganlıkta da şampiyonuz evvel 
Allah(!)

Ama Türkiye aynı zamanda dünyanın 
16 ya da 17’nci büyük ekonomisi(!)

“Büyük ekonomi”nin durumu da budur 
yani! Üflesen yıkılacak durumda…

Yabancı Parababaları daha fazla kâr 
edeceklerini bildikleri ülkelere götürüp git-
seler dolarlarını, avrolarını yani sıcak para 
girişi dursa, anında çöker ekonomi.

Ki zaten ekonominin kaymağını da 
yine yabancı Parababaları yiyor. Çünkü 
ekonomimize onlar hâkim. Yatırımlarını 
durdursalar ya da başka ülkelere taşısalar, 
gerçek bir ekonomiden söz edecek, yani 
sanayi ağırlıklı bir ekonomiden söz ede-
cek yapı kalmaz ortada. İnşaatlarla dolu bir 
ülke kalır elimizde. O da sadece vurguna 
hizmet ettiği için…

15 yıl kesintisiz bir biçimde, hem hükü-
mette olacaksınız, hem de (bir ikisi hariç) 
büyükşehirler dahil şehirlerde, İlçelerde 
Belediye Başkanlıkları sizde olacak; “şaşa-
a”nın, “debdebe”nin Allah’ı sizde olacak; 
“dikey mimari cinayettir”, diyeceksiniz. 
“İstanbul’a ben dahil ihanet ettik”, diye-
ceksiniz; hemen arkasından ihanetlerinize 
devam edeceksiniz… Ondan sonra kalka-
caksınız, “şaşaa, debdebe bitti” diyeceksi-
niz,  “Ben yaptım oldu’ olmaz”, diyecek-
siniz?

Hangi yüzle?..
Bütün bunlar sizin kökeninizden kay-

naklanıyor. Antika Çağ’ın, üretimle ilgisi 
olmayan, alıp satmanın dışında başka hiç-
bir meziyeti olmayan, vurgun, talandan 
başka hiçbir şey bilmeyen, hırsızlık, sah-
tekârlık üzerine kurulmuş bir düzenin, bir 
sınıfın, Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
siyasi plandaki temsilcisi olduğunuz için 
doğal olarak yapıyorsunuz. Yani bunlar si-
zin “fıtratınızda var”.

Evet bugün siz iktidar mevkiindesiniz 
efendiniz, yapımcınız, yöneticiniz, planla-
yıcınız ABD Emperyalistleri sayesinde. 

Ama nereye kadar?
İşçi Sınıfımızın bir sloganında söyledi-

ği gibi: “Çal çal nereye kadar. Bitti bura-
ya kadar!”

Biz, insanlığı, geleceği, umudu temsil 
ediyoruz. Ve Tarih sahnesinde biz varız. 
Biz İşçi Sınıfı Devrimcileri varız. Gerçek 
Devrimciler varız!

Biz varsak, siz yoksunuz!q
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Bilindiği gibi, bir siyasi hareketi ya 
da kişiliği değerlendirirken; sınıfsal 
konumlanışına ve geçmişine bakı-

lır. Yani bugünü doğru görebilmemiz için 
geçmişi de bilmemiz gerekir. Başka bir ifa-
de ile gelişen olayları (neden-sonuç ilişki-
sinden bağımsız olarak) mevcut halleriyle 
ele aldığımızda doğru sonuçlara varmamız 
mümkün olamaz. 

Tarihin hızla aktığı Ortadoğu’da ve 
onun bir parçası olan ülkemizde sürek-
li birbirinin zıddı politik konumlanışlarla 
karşılaşmaktayız. Bugüne kadar “dost” 
olan ülkeler birden düşman oluveriyorlar. 
Yılların “stratejik müttefik”leri bir de ba-
kıyorsun düşman cephe ile askeri ve ticari 
ilişkilere giriveriyor.

Son günlerde baş döndürücü bir hızla 
seyreden ve çelişkili gibi görünen bu tür 
ilişkiler, “ittifak”lar, sınıfsal bağlamından 
kopartılıp, emperyalizmin karakteristik 
özellikleri görmezden gelinerek ele alına-
maz.  Eğer böyle olursa kendimiz yanılmış 
olmakla kalmayız, başkalarını da yanıltmış 
oluruz. 

Bu nedenle, siyasette, kendimizin gör-
mek istediği sonuçları “değişim” diye kit-
lelere yutturmaya kalkmak kimsenin hakkı 
olamaz.

 “Kaçak Saray mukimi”nin son günler-
de, içerideki ve Suriye politikasındaki 180 
derecelik dönüşleri, “hatasından ders çı-
karmak” ya da “Atatürkçü zemine gel-
mek” gibi yorumlayanları görüyoruz. 

Bunların bir kısmı, kendisini siyasi 
tarih uzmanı, “duayen yazar” sayar. Bir 
kısmı ise “ulusalcı” geçindiğini zannedip 
sözde Emperyalizme karşı “milli çıkarları 
savunduğu” yalanına sarılır. 

Geçmişteki NATO’culuklarını, Ameri-
kancılıklarını bildiğimiz ikincilerin tama-
men siyasal ikbal peşinde koştukları açık. 
Bunlara “milli hükümet”te bir “bakan”lık 
bahşedilse kırk takla atmaya, kalıptan ka-
lıba girmeye dünden razılar. Bu keskin 
dönüşleriyle kendi müritlerinden başka 
da kimseye inandırıcı gelmiyorlar. Onlar, 
yanlışlarının/ihanetlerinin altında kalmaya 
devam etsinler…

Birinciler ise; diğerleri gibi siyasal id-
diada olmamakla birlikte, bunların yanın-
dan uğradıkları “zihin hasarı” nedeniyle 
kendi çarpık tespitlerini topluma kabul et-
tirme gibi bir yanlışın içindeler. 

Bakın ne diyorlar:
“Bugün…
“Erdoğan, Suriye konusunda hatası-

nı anlamıştır; düzeltme yolundadır.
“Hayatta en büyük hata, kendini ha-

tasız sanmaktır! Bu sebeple…
“Erdoğan’ın Astana ile başlayıp Soçi 

ile devam eden Suriye müzakerelerinde-
ki olumlu tavrı, hatasından ders çıkar-
dığını; yılanın başının 
ABD emperyalizmi 
olduğunu kavramaya 
başladığını gösteriyor. 
Bu olumlu diploma-
tik adımları görme-
yip, öfkeyle sürekli 
Erdoğan’ın Suriye 
hatasından söz eder-
sek kendimizi-ülkemizi 
cezalandırmış oluruz.” 
(Soner Yalçın, Sözcü, 
24.11.2017)

İşte biz buna itiraz 
ediyoruz. 

Çünkü “Erdoğan’ın 
Suriye hatası” yoktur.

Tam tersine Erdo-
ğan; ne yapmışsa bi-
linçlice ve bir görev icabı 
yapmıştır. 

Erdoğan; Batılı Emperyalistlerin “Bü-
yük Ortadoğu Projesi (BOP)”un bir figüra-
nı olarak, “Eşbaşkan” sıfatıyla kendisine 
verilen görevi ifa etmiyor muydu? Bunu da 
övünerek her yerde ilan etmiyor muydu? 

2011 yılından bu yana sınırlarımızı yol-
geçen hanına çeviren ve Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden topladıkları katil sürülerini 
eğitip donatarak Suriye üzerine salan kim-
di? 

ABD ve AB Emperyalistleri tarafından 
beslenen, silahlandırılan ve maaşa bağ-
lanan bu kiralık katiller, Suriye’nin üçte 
birini merkezi yönetimin denetiminden 

çıkarttığı ve Suriye Halkını çoluk çocuk, 
yaşlı genç, kadın erkek demeden katlettik-
leri günlerde, “Zalim Esed” devrilecek ve 
bizimkiler de “Emevi Camii”nde “şükür 
namazı kıl”mayacaklar mıydı?

Tabiî evdeki hesap çarşıya uymadı. 
Rusya ve Çin’in sahaya inmesiyle bir-

likte Batılı Emperyalistler ve dolayısıyla 
BOP Eşbaşkanları da Suriye’de yenildi.

Erdoğan’ın saf değiştirmesinin, hatta 
içeride Atatürkçülüğe soyunmasının ne-
denleri Genel Başkan’ımız tarafından gün-
lük yazılarında ayrıntılıca açıklanmaktadır. 
Burada tekrara gerek görmüyoruz. 

Ancak şunu kesinkes belirtelim ki Er-
doğan; Suriye’de; “yılanın başının ABD 
emperyalizmi olduğunu kavramaya baş-
la”mış falan değildir. 

Eğer böyle bir durum varsa yapılması 
gereken ilk iş; ABD ile tüm ekonomik ve 
siyasi ilişkileri kesmek, NATO’dan çık-
mak, İncirlik Üssü’nü kapatmaktır.

Bizimkilerde böyle bir yönelim var mı?
Tabiî ki hayır…
Öyleyse nerede “hatalarından ders 

çıkarmak”?
Adamlar, hâlâ Trump’tan medet um-

maktalar. Saygıda kusur etmemekteler.
Astana ve Soçi görüşmelerine katılma-

ları ise Suriye’de; “geç kaldın tatar ağa-
sı” olmamak içindir. 

Peki bir zamanlar Türkiye ile gerilim 
politikası izlemiş olan Rusya neden bizim-
kileri görüşmelere dahil etmekte, denecek?

Neden etmesin? 
Türkiye’yi ABD’den uzaklaştırıp, ken-

disine müttefik yapmaktan Rusya’ya ne 
zarar gelir?

Tam tersine Ortadoğu’daki nüfuz böl-
gelerini genişletmenin olanağını sunar, bu 
durum ona…

Yani ihanet bataklığı içinde yüzen bu 
yöneticiler elinde ülkemizde onurlu-ba-
ğımsız bir dış politika kalmamıştır. 

Adamlar, Rusya ve İran’la Soçi görüş-
melerini yaparken bile ABD’ye zeytin dalı 
uzatmaktan ve ondan medet ummaktan 
geri durmuyorlar. 

İngiltere ziyareti öncesinde, Sabiha 
Gökçen Havaalanı’nda bakın Binali ne di-
yor?

“Bir basın mensubunun “Geçtiği-
miz günlerde Sayın 
C u m h u r b a ş k a n ı , 
ABD Başkanı Donald 
Trump ile bir telefon 
görüşmesi gerçek-
leştirmişti. Bu gö-
rüşmenin ardından 
Amerika’nın artık 
YPG, PYD’ye silah 
vermeyeceğinin sözü-
nü verdiği açıklandı. 
Sizin bu konudaki 
değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?” şek-
lindeki soruya Baş-
bakan Yıldırım, “Söz 
verdiğine göre değer-
lendirilecek bir konu 
yok. Zaten başından 

beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle 
mücadele için PKK’nın kuzenleri yeğen-
leri olan PYD ve YPG ile bir olup onlara 
karşı mücadele etmenin doğru bir seçim 
olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devlet-
leri her defasında bize bunun bir tercih 
değil bir mecburiyet olduğunu söyledi-
ler. DEAŞ da temizlendiğine göre artık 
böyle bir mecburiyet de ortadan kalk-
mış durumda. Beklentimiz bir an önce 
bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek 
ortaklarına, müttefiklerine geri dönme-
leri” diye cevap verdi.” (https://www.dha.
com.tr/istanbul/basbakandan-trumpa-y-
pg-cagrisi/haber-1551533)

Görülüyor değil mi?
Adam “dostumuz ve müttefikimiz 

ABD”nin kendilerinin “gerçek ortak ve 
müttefiki” olduğunu ve diğer müttefikle-
rini (PYD, YPG) bırakıp geri dönmelerini 
beklediklerini söylüyor. 

Yine, Trump’ın Tayyip’le yaptığı gö-
rüşmede YPG ve PYD’ye silah vermeye-
cekleri sözüne ilişkin değerlendirmesi so-
rulan Binali ne diyor?

“Söz verdiğine göre değerlendirile-
cek bir konu yok.”

Yani; “Trump söz vermişse tutar, bizim 
bunun üstüne söyleyecek bir sözümüz ola-
maz” diyor. 

Binali, Tayyip’ten bağımsız konuşama-
yacağına göre, bu durumda kim; “yılanın 
başının ABD emperyalizmi olduğunu 
kavramaya başlamış” oluyor, Sayın So-
ner Efendi?

Adamlar, “dostları, gerçek ortak ve 
müttefikleri” ABD’den beklenti içindeler...

Ama bu “beklenti”yi ifade ederken, 
PYD ve YPG’ye şimdiye kadar giden dört 
binden fazla TIR’lık ağır silahları soran 
bile yok.

Kaldı ki, Trum’ın “söz verdi” dedikle-
rinden hemen sonra Pentagon sözcülerin-
den Eric Pahon; “IŞİD’in askeri olarak 
yenilgiye uğratılmasının tamamlanması 
ve özgürleştirilen toprakların istikrara 
kavuşturulması için Suriye Demokratik 
Güçleri ile ortaklığımızı sürdüreceğiz.” 
açıklamasıyla Tayyip-Trump görüşmesini 
birden boşa düşürüverdi. Daha doğrusu, 
böyle bir sözün verilmediğini ve hiç lafı 
dolandırmadan kimin “gerçek ortakları” 
olduğunu söyledi.

Bizimkiler ise hâlâ Trump’un sözünü 
tutmasını bekliyor.

Sen de kalkmış hâlâ “hatalarını anla-
dıklarından”, “yılanın başını kavramaya 
başla”dıklarından bahsediyorsun.

Sınıf körlüğü tam da budur işte. 
Elinde sınıf pusulası olmadı mı Tarihi 

kişilere yaptırırsın ve Emperyalizmi, onun 
yerli ortaklarını, Emperyalistler arası yağ-
ma savaşlarını göremez olursun… 

İnsanın duayen gazeteci olmasının, de-
rin tarih bilgisinin bile bir önemi yoktur.q

Çoğumuzun evinde ya da yakın çev-
resinde bir bebek ya da çocuk var-
dır. Yaşları büyüdükçe merakları da 

büyüyen küçük yaratıklar. Her yeri karıştı-
ran, ardı arkası kesilmeyen sorular soran, 
gözünüzü üzerinden iki dakika ayırıp başka 
bir işle meşgul olduğunuzda ortadan hızlı-
ca kaybolup tehlikeli bir hareket yapmak 
üzere olan meraklı minikler…

Aslında daha anne karnındayken başla-
yan merakları dünyaya gözlerini açtıkları 
andan itibaren devam eder. En başta gö-
rüntüler belirir, sesler algılanır. Gelişimini 
tamamlarken, çevresinde yeni gözlemlerde 
bulunan bebek için yaşam, artık keşfedil-
mesi gereken bir oyundur. Çevrelerinde 
gördüklerini merak etme ve keşfetme ça-
bası ilk aylarda bebeğin eline aldığı her 
şeyi ilk önce ağzına götürerek tanımaya 
çalışması, ileriki aylarda ise etrafındaki 
objeleri-nesneleri parmakla işaret ederek 
yakalama çabasıyla başlar. Bebeklikten ço-
cukluğa adım atmaya başladığı bu dönem 
en meraklı olduğu dönemdir. Süreç hızla 
akar ve 1-2 yaş aralığına gelinir. Bu dö-
nem fiziksel, zihinsel, sosyal, dil ve motor 
gelişimi bakımından önemli değişimlerin 
görüldüğü bir çocukluğa geçiş dönemidir.

Çocukların dünyası, yetişkinlerin dün-
yasından farklıdır. Onlar için her şey yeni-
dir ve keşfedilecek çok şey vardır. Dolayı-
sıyla hayatı anlamlandırma isteği, çocuğu 
soru sormaya yöneltir. Genellikle de işe 
kendinden farklı olanı merak ederek,  ne 
olduğuna anlam vermeye çalışırlar. Merak 
etmek, çocuğun dış dünyayla olan ilişkisiy-
le de ilgilidir; ne kadar dışarıya karşı ilgili 
olduğunu gösterir. Çevresindeki hayvan-
ların ve insanların hareketleri, anne-baba-
sının ya da ailedeki diğer bireylerin neler 
yaptığı, neden anne-babasının işe gittiği, 
neden banyo yapması gerektiği ve neden 
tırnaklarının kesildiği gibi bir sürü konuda 
merakları vardır.

Hayatı anlamlandırma çabası, yaş iler-
ledikçe sorulan sorularda da farklılıklar 
gösterir. Örneğin dünyaya neden geldik, 
nasıl doğduk, hayvanlar neden konuşmu-
yor, neden rüya görürüz gibi bir sürü konu-
da merakları vardır.

Kimi zaman bu tür sorulara yanıt ver-
meye çalışsak da ne yazık ki bu küçük 
meraklı minikleri dikkate almadığımız za-
manlar çoğunluktadır. Aslında çocuğumuz 
bize soru sorduğunda sadece sorduğu şeyi 
açıklamakla yetinip basit ve sade ifadelerle, 
yaşına uygun içerikli cevaplar verebiliriz.

Peki aksi durumda ne olur?

Çocuklar merak ettikleri soruların ce-
vaplarını alamadıklarında, kendilerini cid-
diye alınmamış hissedebilirler ve bu durum 
onların özgüvenini zedeleyebilir. Özgüveni 
zedelenen çocuk da, zamanla hırçın ve bir o 
kadar da sorunlu bir karaktere dönüşebilir. 
Bu yüzden çocuklara, bir yetişkin gibi dav-
ranarak, gerekli açıklamalarda bulunmak 
önemlidir. Çocuğun sorduğu sorulara bir 
cevabımız yoksa bu soruları bilmediğimizi 
açık yüreklilikle de ona söyleyebilmeliyiz. 
Böylece onunla araştırma yollarını da ko-
nuşup, bilgiden çok ona ulaşmanın yolla-
rını öğretme fırsatını da yakalamış oluruz. 
Bu sayede çocuğun araştırmacı tarafını da 
pekiştirme şansımız olacaktır.

Gördüğümüz üzere çocuklar merak 
ederek içine doğdukları bu evreni anlama-
ya çalışırlar. Bu nedenle sürekli araştıra-
rak, çevresine bakarak ve davranışlarıyla 
bu ilgiyi gösterirler. Bir nevi merak ederek 
hayata bağlanmaya- tutunmaya çalışırlar. 
Bu süreçte merak, çocuklarda olumlu duy-
guları ve motivasyonu arttırır ve onların 
sosyalleşmesine, dış dünyayı tanımalarına 
yardımcı olur. Ayrıca çocuk, merak ederek 
farklı alanlarda karşılaştığı sorunlarla baş 
etmeyi ve bağımsız olarak kendi ayakları 
üzerinde durmayı da 
öğrenir.

Örneğin anne-ba-
basıyla birlikte 
yaşayan çocuğun 
anne-babadan ayrı 
olduğu zamanlar-
da da kendi başına 
hareket edebilme-
sini, yeni yollar 
öğrenip uygulama-
ya dair alışkanlık 
ve pratiklik kazan-
masını sağlamış 
olur.  Dolayısıyla da 
kişiliği güçlenmeye 
başlar.

Bütün bu dile ge-
tirdiğimiz tespitler 
gösteriyor ki, çocuğun hayatı öğrenme süre-
cinin temelinde merak duygusu vardır. Bu 
duyguyla hasbelkader bu minik soru soran 
öğrenme makinesi meraklı miniğimiz, gü-
zelim yurdumda gelişim sürecini bir şekil-
de tamamlayarak anaokuluna başlar. İşte 
bu noktada çocuklardaki merak duygusunu 
öldürecek darbeler de inmeye başlar.

Burası Türkiye’dir. 21’inci Yüzyıl’da 
Ortaçağ karanlığına götürülmek istenen bir 
ülkedir. Daha somut düşünmeyi bilmediği 

ve zihnindeki resmi tam manasıyla tamam-
lamaya çalıştığı o dönemde kendisine Cen-
net – Cehennem - Allah gibi soyut kavram-
lar öğretilir. Oysa biz eğitimciler biliyoruz 
ki, bu türden soyut şeyler anlattığımızda 
çocuk kafasındaki resmi tamamlayamaz.  
Zavallı çocuklar ne yapabilir ki? Bununla 
da kalınmaz o küçücük çocukların başları 
örtülür ve “Kutlu Doğum” haftalarında o 
küçücük yaşta ilahiler eşliğinde “sunum” 
yaptırılır. İş orada bitmez; “Karakter Eğiti-
mi” adı altında “Değerler Eğitimi” sosuna 
batırılmış dini eğitim verilir. Bazı yerlerde 
camilerin bir bölümü kreşe çevrilir ve bu 
tazecik beyinler oralarda Ortaçağ gerici-
liğiyle doktrine edilir. Çocuğun öğrenme 
motoru olan merak duygusu yavaş yavaş 
öldürülmeye başlanır.

İkinci öldürücü darbe; ilköğretim döne-
minde gelir. Bu dönem çocukların yetenek-
lerini geliştirdiği bir süreçtir. Dolayısıyla 
bu dönemde soru soran çocuk dikkate alın-
malıdır.  Sonuçta merak etmenin kökenin-
de düşünme vardır. Düşünen insan merak 
eder, merak eden de soru sorar.

Uzmanlar insan zihninin yeni bir şeyler 
öğrendiği zaman mutluluk hormonu salgı-
ladığını belirtiyorlar.  Dolayısıyla da ço-
cuklar da meraklarını giderdikleri zaman 
mutlu olurlar.

Peki, ama bizim çocuklarımız mutlu 
mu?

Hiç sanmıyoruz. Bu kangrenleşmiş, 
asalak, gerici, üretimden uzak; sadece 
tüketmeye endeksli, vurguncu ve insanı 
iliklerine dek sömüren, tek amacı kâr olan 
bu düzende minicik beyinleriyle okul sı-
ralarına gelen çocuklarımızın öğrenme 
motoru olan ve onları hayata bağlayan 
önemli bağlardan biri olan merak duygu-
larını eğitim yoluyla öldürüyoruz. Çünkü 
bu düzen düşünen, soru soran beyinler 
istemiyor. Bir zamanlar doğuştan meraklı, 

her şeyi kurcalayan ve sürekli soru soran 
çocuktan artık sadece soruları yanıtlama-
sı beklenir.

Peki, ama soruları nasıl yanıtlar?
Düşünerek ya da keşfederek değil.
Ne yazık ki ezberleyerek.
Çocuğun soru sormayı bırakması çe-

şitli yollarla sistemli şekilde sağlanır. 
Bunun için eğitim programları değiştiri-
lir, eğitim dizgesi laiklikten, demokrasi-
den ve bilimsellikten arındırılır. Çocuğa 

yine anaokulunda ol-
duğu gibi “Değerler 
Eğitimi” adı altında 
dini değerler verilir. 
Öğretilen dinin gerçek 
İslamiyet dini ile bir 
ilişkisi yoktur. Öğreti-
len din CIA-Pentagon, 
Yezit-Muaviye dinidir. 
Bu da yetmez farklı 
inançlarda olanlara zo-
runlu din eğitimi veri-
lir. Hızını alamayan 
AKP’giller zorunlu 
seçmeli derslerde dahi 
dini eğitim verir.

Dedik ki eğitim yo-
luyla her şey sistemli 
şekilde yürütülüyor. 
Artık AKP’giller bu 

beyin yıkama metodu ile kendilerine biat 
eden “dindar ve kindar nesli” yaratmak 
için tüm çocuklarımızı gerici bir format-
lama işlemine tabi tutmaktadır.

Tam bir zihin tahribatına uğrayan bu 
yavrularımızdan ne beklenir?

Sizce bir öğretmen keşif gerektiren so-
rular sorarak, araştırma ve deneyler yap-
tırarak, ortaya çıkan ürünleri paylaşma 
olanağı vererek çocuklarda merak duygu-
sunu bu ortamda nasıl canlı tutabilir?

Zihnin büyük bir bölümü hasara uğra-
yınca çocuk ayet okunmuş fasulye yetişti-
rir, Allah rızası için özgür yazılım tasarlar 
ve papaz eriğini imam eriğine çevirir!

Söz konusu bilimsel ve laik eğitimden 
uzak yetişen çocuklar başka bir gezegen-
den mi geldi?

Ne yazık ki, toplumumuzun büyük bir 
bölümü çocuklarımızın maruz bırakıldık-
ları aynı zihin tahribatı sürecinden geçiri-
liyor.

Nasıl mı?
Onların da merak duyguları TV’deki 

dizilerin bir sonraki bölümünde neler ola-
cağına, futbol maçlarının sonuçlarına, ünlü 
kişilerin neler giyip, yiyip içtiklerine yön-
lendirilmiş durumda. Başka bir ifade ile bu 
insanlar sanal bir gerçeklik yaşıyorlar.

Bildiğimiz üzere insanın dış dünya ile 
iletişimi beş duyu organıyla sağlanıyor. 
Gözlerimizle gördüklerimizi düşünürüz. 
İşittiklerimizi göreceli olarak daha az dü-
şünürüz. Sonra diğer duyu organlarımızla 
da aldığımız veriyi düşünceye çeviririz. 
Dikkat ederseniz, düşünme bizim fiziksel 
duyularımızın sonucunda ortaya çıkmakta-
dır. O halde gördüklerimizi düşünüyorsak, 
düşündüklerimizi merak etmeye başlarız.

Bunun yolu da içinde yaşadığımız top-
lumu, sınıf ilişki ve çelişkilerini anlayıp bir 
avuç Parababası ve onların taşeronluğunu 
yapan işbirlikçilerinin vurgun, talan ve sö-
mürü düzenine karşı örgütlü mücadeleden 
geçmektedir.

Bir çift gözün göremediğini binlerce 
gözü olan Parti aygıtı görmektedir.

Bize düşen görev merak duygumuzu bu 
yönde ateşlemek olmalıdır.

Bursa’dan Eğitim Emekçisi
Bir Yoldaş

Erdoğan; hatasını mı anladı? Yoksa…

Çocuklarda merak duygusu
nasıl öldürülür?
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Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere 
Kamu Emekçileri dâhil tüm halkı-
mızın örgütlenmesinin önündeki 

her türlü engelin kaldırılmasını hedefle-
meli, fiili ve meşru mücadele anlayışıyla 
hareket ederek, kendisini antidemokratik 
yasalarla sınırlamamalıdır.

Ülkemizin ekonomik-toplumsal-kül-
türel-yeraltı-yerüstü tüm zenginliklerinin 
emperyalist talanına ve sömürüsüne kar-
şı mücadele etmeli; İşçi Sınıfıyla, diğer 
emekçilerle ve gençliğimizle dayanışma-
ya girmeli, başta halkımızı tâ can evinden 
vuran kanser illetinden beter İşsizlik-Pa-
halılık olmak üzere geniş halk yığınlarını 
ve gençliğimizi ilgilendiren tüm sorunlara 
karşı mücadele etmelidir.

Bilimsel düşünce ve davranış kural-
larını sendikal mücadelede en etkin araç 
olarak kullanmaya çalışmalı; İşçi Sınıfının 
devrimci mirasına sahip çıkarak, sınıf da-
yanışmasını güçlendirmek için ulusal ve 
uluslararası birlikler/platformlar oluştur-
malı ve ortak eylemler gerçekleştirmelidir.

İşçi Sınıfının kanı, canı pahasına yara-
tılan ve kazanılan günlerin kutlamalarına 
ve bu uğurda kaybettiğimiz devrim şehit-
lerinin, halk kahramanlarının anmalarına 
aktif olarak katılmalı; Emperyalizme, Fe-
odalizme, Şovenizme karşı savaşımı de-
mokrasi güçlerinin manifestosu olarak 
görmelidir.

Her türlü ırk, din, dil ve cinsiyet ayrım-
cılığına karşı mücadele etmelidir. Günü 
kurtarmak adına yasak savıcı bir eylem-
cik, bir basın açıklaması değil, küçük-bü-
yük hedefler uğruna ama mutlaka sonuç 
alıcı bir eylemler zinciri gerçekleştirme-
li; yaratıcı eylem programları kitle se-
ferberliği sağlanarak kuvveden fiile yani 
düşünceden hayata geçirmelidir.

Devrimci Sınıf Sendikacılığının il-
kelerini kılavuz yapan bir sendika, bir 
konfederasyon, işyerlerinden genel mer-
keze, üyelerden genel başkana kadar tüm 
aşamalardaki sendikal işleyişlerde Demok-
ratik Merkeziyetçiliği işletir, her aşamada 
tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesini, 
kararların alınmasında tartışma, eleşti-
ri-özeleştiri ve ikna yöntemlerini en de-
mokratik biçimde yaşama geçirir.

Devrimci Sınıf Sendikacılığını müca-
delenin merkezine koyan bir sendika, sen-
dikacılığı meslek olarak, ikbal kapısı ola-
rak görmez. Bütün sendikal harcamalarda 
tutumluluğu esas alır.

Peki, Birleşik Kamu-İş bu ölçütlerden, 
Devrimci Sınıf Sendikacılığının bu olmaz-
sa olmaz ilkelerinden hangisini merkezine 
koyuyor, hangisini tam anlamıyla yaşama 
geçiriyor, hangisini militanca savunuyor?

Maalesef hiçbirini!
Tüzüğe, programa koymak, her fırsat-

ta söylemek yetmez! Salt salonlarda basın 
açıklamaları yapmakla, basın açıklama-
larında poz verip sosyal medyada paylaş-

makla olmaz!
Devrimci Sınıf Sendikacısı olmak:
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan de-

fol” diyemeyen her siyasi, her aydın, her 
akademisyen, her sanatçı, her gazeteci 
ya gafildir, ya korkaktır, ya da hain-
dir…” diyebilmeyi gerektirir.

Atatürkçü maskeli mücadele kaçkın-
ları gibi emperyalizmi yok saymamayı, 
TESEV’ciliği, Sorosçuluğu ayyuka çıkmış 
olan, bünyesinde “TR 705”leri, Çarşafçıla-
rı, Ermeni Soykırımı Yalanı savunucularını 
barındıran siyasi yapılara gerdan kırmak 
uğruna sendikaları bir sıçrama aracı haline 
getirmemeyi gerektirir.

Devrimci Sınıf Sendikacısı olmak:
 “Şeriat Ortaçağdır!”, “Şeriata karşı 

Ya Birleşmek Ya Ölüm” diyebilmeyi ge-
rektirir. 

Türkiye’de laik eğitim gün-
begün, kerte kerte aşındırılır-
ken, okullarımız Peşaver Med-
reselerine dönüştürülürken, 
zaten bozuk olan eğitim siste-
mimiz daha da geri noktalara 
götürülürken sendikalarda kol-
tuk kapmak uğruna olağanüstü 
genel kurul yapma derdine düş-
memeyi gerektirir.

Laik eğitimi içtenlikle sa-
vunmanın sadece kürsülerde 
bülbül gibi ötmeyle olmaya-
cağını bilmeyi gerektirir. Ayda 
yılda bir laik eğitimle ilgili meşru bir so-
kak eylemi yapma cesareti gösterip bunun 
üzerine AKP’giller’in kolluk kuvvetlerinin 
azgın saldırısına uğradıktan sonra, devletin 
terörize etme girişimlerine karşı koymayı, 
eylem sonrası açılan davalarda, laik eğitimi 
savunmak sanki bir suçmuş gibi, mücade-
le kaçkınlığını hukuksal kılıfa büründürüp 
“hükmün açıklanmasının geri bırakılması-
nı” talep etmemeyi gerektirir.

Devrimci Sınıf Sendikacısı olmak:
Antişovenist olmayı, Halkların kardeş-

liğini içtenlikle savunmayı gerektirir. ABD 
Emperyalistlerinin Büyük Ortadoğu Projesi 
çerçevesinde el attığı Kürt Sorununda burju-
va çözümü değil, her iki halkın da yararına 
olan Devrimci Çözümü savunmayı gerekti-
rir. Kürt düşmanlığını da Türk düşmanlığını 
da aynı şekilde mahkûm etmeyi gerektirir. 
Bir taraftan ABD Emperyalistlerinin bölge-
deki “kara gücü” konumunda olan, bundan 
da gurur duyan Amerikancı Burjuva Kürt 
Hareketine kulca angaje olmamayı; diğer 
taraftan ise emperyalistlerin ve yerli işbir-
likçilerinin iki halkın arasına düşmanlık 
tohumları serpmesine katkıda bulunacak 
şekilde sendikalarda Türk şovenizmini bes-
leyen politikalar uygulamamayı gerektirir.

AB-D Emperyalistlerinin BOP projesi 
yaşama geçerken, güzelim ülkemiz Yeni 
Sevr’e doğru götürülürken, Laik Cumhu-
riyet yerle bir edilirken, Mustafa Kemal’in 
mirası Türk Ordusu, önce başına çuval ge-
çirilerek, sonra Ergenekon Balyoz v.b. adlı 

CIA Operasyonlarıyla diz çökertilirken, ar-
kasından 15 Temmuz Ganimet Paylaşım sa-
vaşıyla yok edilerek öldürülürken ne yaptı 
Konfederasyonumuz, konuşmaktan, salon-
larda göstermelik yapılan basın açıklamala-
rından başka? Dosta moral veren, düşmanı 
ürküten etkili bir eylem mi koydu?

Kamu Emekçileri pahalılık-zam-zulüm 
cehennemine sürüklenirken, yandaş Me-
mur-Sen kamu emekçilerini satarken sonuç 
alıcı militan bir eylem mi koydu Birleşik 
Kamu-İş? 

İşçi Sınıfının; 1 Mayıs Birlik Dayanış-
ma Mücadele gününde, İşçi Sınıfının ka-
nıyla canıyla vatan yaptığı Taksim’i Vatan 
mı belledi? Bu Vatanı kaybetmemek için 
hangi bedeli ödemeyi göze aldı?

Şu içinde bulunduğumuz karanlık gün-
leri bilimsel bir bakış açısıyla tahlil edip, 
sürece müdahale eden taktikler mi geliştir-
di, ülke Dinci Faşist bir devlete doğru götü-
rülürken Konfederasyonumuz bir mücade-
le programı mı ortaya koydu?

Hayır.
Demokratik Merkeziyetçilik her fırsat-

ta sözde dillendirildi ama bir türlü yaşama 
geçirilmedi. Konfederasyonumuza hâkim 
olan anlayış için, sendikacıların dillendir-
mesi gereken ‘güzel’ bir kavram olarak kal-
dı Demokratik Merkeziyetçilik. Demokrasi 
tarafı yok sayılarak, merkeziyetçilik en katı 
şekilde işletildi. Başkanlar Kurullarını, Ge-
nişletilmiş Başkanlar Kurullarını topladılar 
ama yalnızca konuşturmak için, gazı almak 
için, ufunetlerini söndürmek için, tüzüğün 
şekli gereğini yerine getirmek için, toplantı 
sonrası ateş suyu soslu yemekler için!

Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalar-
la gerçekten organik bağlar kurulup, ortak 
eylemler planlanmıyor. Bağ kurmak sadece 
Milli Bayramlarda, anmalarda yönetimlerin 
aklına geliyor. O da sadece günü kurtarmak, 
ele güne karşı biraz sayımız olsun mantı-
ğıyla. Yine bu tür etkinliklerde koçbaşlığı 
da sayı çokluğu dolayısıyla Eğitim-İş’e ve-
riliyor. Yani sayısal güce tapılıyor.

Birleşik Kamu İş, Samsun’dan An-
kara’ya yürüyüş ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Buluşması nostaljisiyle yaşıyor; bu bakış 
açısı hâkim olduğu sürece de bu nostaljiyle 
yaşayacaklar.

Bir sendikamızın Genel Kurulu’nda 
MYK üyelerine “huzur hakkı” istenebi-
liyor. Hiç de utanılmadan, sıkılınmadan, 
yüzler kızarmadan. Olmaz, bir emekçi ör-
gütü kâr, kazanç kapısına dönüştürülemez. 
Ama işte sendikalarımızda, akıldan bile 
geçirilmemesi gerekirken “huzur hakkı” 
adı altında bu haksız kazanç teklif edile-

biliyor. Demek ki sarı sendikal anlayış hiç 
ummadığımız kadar yol almış Birleşik Ka-
mu-İş’te. 

Birleşik Kamu İş’e hâkim olan anla-
yışın ve bu anlayışa karşı gibi duran ama 
aslında bir farklılığı olmayan sözde muha-
lefetin, davranışları kalıplaşmış, donuklaş-
mış. İnançları şekil vermiş bu donuklaşma-
ya, bu kalıplaşmaya. Olaylara sınıf temelli 
bakamadıkları için ‘olanı’ yani ‘gerçeği’ 
ne olduğu gibi görmeye, anlamaya, ne de 
çözüm üretmeye yönelik bir güçleri, çaba-
ları, istekleri, araştırmaları yok bu anlayış 
sahiplerinin!

Birleşik Kamu-İş’in kangrenleşen 
ve sarı sendikacılığa doğru koşar adım 
giden sorunlarını aşmanın, sendikaları-
mızı nicelik ve niteli olarak büyütmenin 
yoludur Devrimci Sınıf Sendikacılığı. 
Ve bunu ancak ve ancak Devrimci Sı-
nıf Sendikacılığının ilkelerini kendine 
kılavuz yapan, bu ilkeleri mücadelenin 
merkezine koyan, insanlığın kurtuluş 
mücadelesine kendi vücudunu vakfeden 
gerçek devrimciler başarabilir.

Bunu biz başarabiliriz!
Biz Halkçı Kamu Emekçileriyiz!
Biz, daha 17 yaşında elde silah Em-

peryalist Yedi Düvele karşı Yörük Ali 
Efe Çetesi’nde savaşan, Köyceğiz Ku-
vayimilliye Komutanı, “Vatan Aşkını 
Söylemekten Korkar Hale Gelmektense 

Ölmek Yeğdir” diyerek haya-
tı mücadeleyle, direnmeyle ve 
Türkiye Devrimi’nin yolunu 
teorik olarak aydınlatmayla 
özdeşleşen, 69 yıllık ömrünün 
üçte birini zindanlarda geçi-
ren, zindanları üniversiteye 
çeviren, bu ülkedeki nöbet ye-
rini biran olsun terk etmeyen, 
Kızıl Savaş Bayrağı, Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Hikmet 
Kıvılcımlı’nın düşünce oğul-
ları, düşünce kızlarıyız!

Biz, “Söz konusu Vatansa 
Gerisi Teferruattır” diyerek 
işgal altındaki vatanı kurtar-

mak için ölümü göze alan; hakkında 
Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin ver-
diği idam fermanına rağmen mücadele-
yi bırakmayan; Bursa Nutku’nda nasıl 
mücadele edileceğini gösteren; Emper-
yalizme Karşı Mazlum Halkların ilk 
zaferine kumandanlık yapan; dünyada 
ilk olarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı za-
ferle taçlandırarak Mazlum Halklara 
örnek olan; Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in 
ve Birinci Kuvayimilliyecilerin gerçek 
devamcılarıyız!

Biz, AB-D Emperyalistlerini insan so-
yunun en büyük düşmanı belleyen; Orta-
çağcı gericileri Emperyalizmin işbirlikçisi 
ve bu halkın başındaki bir melanet olarak 
gören; Şovenizme karşı Halkların Kardeş-
liğini savunan, inandıkları dava uğruna 
ölmekten çekinmeyen; Yurtsever, Mustafa 
Kemalci Denizler’in, Mahirler’in de ger-
çek devamcılarıyız!

Biz, Grev, Direniş nasıl yapılır bunu 
Emekçi Halkımıza gösteren, Türkiye Sen-
dikal Hareketinin efsane ismi, Yalınayak 
İsmet Demir’in öğrencileriyiz!

Biz, bu ülkede bir sendikalar faciası ya-
şanırken, sendikal mücadele dibe vurmuş-
ken, bir güneş gibi parlayan, Türkiye İşçi 
Sınıfına onlarca İşgal, Grev, Direniş hedi-
ye ederek Dünya İşçi Sınıfı Tarihine geçen, 
Devrimci Sınıf Sendikacılığının bu ülke-
deki tek örneği Nakliyat-İş’in önderleri-
nin mücadelesini, yiğitliğini, kararlılığını, 

özverisini örnek alan Kamu Emekçileriyiz!
Biz, bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaş-

çılarıyız!
TÖS’ün de, TÖB-DER’in de, Kamu 

Emekçilerinin Devrimci Mücadele Gele-
neğinin de biricik meşru mirasçısı, devam-
cısıyız.

Biz, AB-D Emperyalistlerine, Yerli Sa-
tılmışlara karşıyız. İnsanlığı Ortaçağ Ka-
ranlığına götürmeye yeminli Ortaçağcı Şe-
riatçılara karşıyız. Biz Emekçi Halkımızın 
biricik dostuyuz!

Ve inanıyoruz ki mücadele örgütlenme-
den, mücadele yükseltilmeden kaybettiği-
miz Laik Cumhuriyet’in hiçbir kazanımını 
geri alamayız.

Biz evet siyasi insanlarız. Biz hiçbir 
zaman saklamadık, saklamayız da kimliği-
mizi. Ama biz iktidar mücadelesi vermesi 
gereken siyasi mücadeleyi, ekonomik-de-
mokratik-mesleki hak mücadelesi vermesi 
gereken sendikal mücadeleyi karıştırma-
yız birbirine. Bağımsız bir hattının olma-
sı gerektiğine inanırız Sendikal Mücade-
lenin. Emekçilerin ekonomik, mesleki ve 
demokratik çıkarlarını gözetmesi gereken 
Sendikalarda, küçük olsun benim olsun dar 
dükkâncı grup anlayışıyla hareket etmedik, 
etmeyiz de. Bulunduğumuz her yerde bu 
anlayışı teşhir ettik, eleştirdik, karşısında 
yer aldık. Sendika büyürse biz de büyürüz 
anlayışıyla hareket ettik her zaman.

Birleşik Kamu-İş’e gönül vermiş 
onurlu Kamu Emekçilerine sesleniyo-
ruz:

Kongreler, kişicil çıkar hesaplarının ya-
pıldığı, ilkelerin, mücadele hattının bir ke-
nara itildiği, beş yıldızlı otellerde “güzel” 
iki günün geçirildiği bir alana dönüşmüş-
ken; biz bu mücadelede sonunu düşünme-
yen kahramanlar olarak adayız!

Biz, bedel ödemeye adayız!
Biz, yiğitliğe adayız!
Ülkemizi çok zor günlerin ve çetin mü-

cadelelerin beklediği şu dönemde bilimli, 
bilinçli, inançlı, kararlı, cesaret vatanına 
sahip ve bu çetin mücadelenin ağırlığını 
kaldırabilecek  Devrimcilerle-Yurtsever-
lerle-gerçekten emekçinin çıkarını düşü-
nen, sınıfın çıkarını kişicil çıkarının önü-
ne koyan Kamu Emekçileriyle bu sürecin 
üstesinden gelebilir, bu karanlık günlerden 
çıkabiliriz.

Biz kişicil pazarlıklar peşinde koşan, 
kişicil çıkarları için ilkeleri elinin tersiyle 
bir kenara iten, Sendikaları bir ikbal-ge-
çim-nam-ün kapısı olarak görenlerden de-
ğiliz.

Biz, Antiemperyalist, Antifeodal ve 
Antişovenist ilkeler çerçevesinde dürüst-
çe samimice yol yürüyeceğimiz, yılmadan, 
bıkmadan, usanmadan, en ufak bir karar-
sızlık göstermeden mücadele edeceğimiz; 
sendikacılığı Kamu Emekçilerine hizmet 
edecek bir alan olarak benimseyen herkesle 
bir araya gelmek, kaderimizi birlikte tayin 
etmek istiyoruz. 

Buyurun gelin, birlikte ayağa kaldıra-
lım şu sendikaları!

Dördüncü büyük sendika olarak kaldık 
diye değil; şu kararlı, militan mücadele ile 
şu hakkı aldık diye övünmek için, umut ol-
mak için, umutları yeşertmek için Halkçı 
Kamu Emekçileri olarak, Birleşik Ka-
mu-İş üyesi emekçileri birlikte mücadeleye 
çağırıyoruz! 

Yaşasın Birleşik Kamu İş!
Yaşasın Devrimci Sendikal Mücade-

lemiz!
02.12.2017

Halkçı Kamu Emekçileri

Artık ülkemizde onurlu eğitim ve bi-
lim emekçilerinin her günü ABD-
AB Emperyalistlerine ve onların 

yerli işbirlikçilerine karşı Antiemperya-
list-Antifeodal -Antişoven mücadeleyi 
yükselttiği gün olmalıdır!

Ülkemiz “Büyük Ortadoğu Projesi” 
yoluyla bir Yugoslavya, bir Irak, bir Suriye 
haline getirilmeye çalışılıyor; Yeni Sevr’e 
doğru sürükleniyor. İşte Bu Yüzden Gün; 
Devrimci Mücadeleyi Yükseltme Günüdür!

ABD-AB Emperyalistleri AKP’giller 
eliyle ülkemizi ve halkımızı gün be gün Or-
taçağ’ın Muaviye-Yezid İslamı’nın dipsiz 
kuyularına sürüklüyor. İşte 
Bu Yüzden Gün; Devrim-
ci Mücadeleyi Yükseltme 
Günüdür!

Binlerce eğitim-bilim 
emekçisi iki Ortaçağcı gü-
cün kapışmasından, gani-
met paylaşım savaşından 
başka bir şey olmayan 15 
Temmuz sonrası çıkarılan 
KHK’ler ile hiçbir hukuki işlem yapılma-
dan, işlerinden aşlarından ediliyorlar. Aile-
leriyle birlikte açlığa mahkûm ediliyorlar. 
İntihara, ölüme sürükleniyorlar. İşte Bu 
Yüzden Gün; Devrimci Mücadeleyi Yük-
seltme Günüdür!

Öğretmenlik mesleği “Öğretmen 
Strateji Belgesi”, PDR’ye yönelik deği-
şiklikler, vb. yoluyla iğdiş ediliyor. Öğ-

rencilerimiz, öğretmen yerine “manevi 
danışmanlar”ın karanlık ellerine teslim 
ediliyor. Bütün bunlar olup biterken, sa-
yıları doksanı aşan eğitim fakültelerinden 
(bazı istisnalar dışında) ne yazık ki çıt çık-
mıyor. Görevi öğretmen yetiştirmek olan-
lar, öğretmenliği köleliğe mahkûm etme 
belgesi olan “Öğretmen Strateji Belgesi”ni, 
tüm okullarımızı tarikat müritleri yetiştiren 
kurumlara dönüştürmenin araçlarından biri 
olan “Değerler Eğitimi” uygulamalarını 
Atatürk portrelerinin önünde kutsayan ‘çok 
bilimsel!’ sunumlar yapıyorlar.  Kısacası 
bu Ortaçağcı gidişe methiyeler düzüyorlar. 

İşte Bu Yüzden Gün; Dev-
rimci Mücadeleyi Yükselt-
me Günüdür!

Laik-Bilimsel-Demok-
ratik Eğitimin kırıntısı 
kalmamacasına Cumhu-
riyet’in eğitim alanındaki 
kazanımları yok ediliyor. 
Halkımızı Allah ile kandı-
ran din bezirgânları,  “Fel-

sefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” 
kılıflı gerici yayınlarında “Elimden gelse, 
bütün dünya okullarının programları-
na insanın insanı sömürmemesi adlı bir 
ders koyardım” diyen Tonguç Baba’nın 
eseri Köy Enstitülerine 1940’lı yıllardan 
bu yana besledikleri kini kusuyor, ağızla-
rından salyalar akıtarak hayâsızca saldırı-
yorlar. İşte Bu Yüzden Gün; Devrimci Mü-

cadeleyi Yükseltme Günüdür!
Düş bahçelerinde oynadıkları oyunların 

tadıyla kahkahalar atarak uyanmasını iste-
diğimiz o küçücük çocuklarımız, Peşaver 
medreselerine çevrilen okullarımızda al-
dıkları Ortaçağcı eğitimin sonucu cehen-
nem zebanilerinin karabasanlarıyla uya-
nıyorlar.  İşte Bu Yüzden Gün; Devrimci 
Mücadeleyi Yükseltme Günüdür!

Kazanacağız elbet bu mücadeleyi!
 Muhakkak ki kazanacağız! 
“Onur Yaşamdan Üstündür” şiarını 

yücelttiğimizde; 
 “Sömürü, İşgal varsa; Ya İstiklal Ya 

Ölüm! diyen de vardır” sözünü tüm gü-
cümüzle haykırdığımızda ve bu uğurda 
davrandığımızda; 

Mustafa Kemal’in, Denizler’in, Ma-
hirler’in devamcıları olarak örgütlü mü-
cadeleyi hayatın her alanında yükseltti-
ğimizde; 

Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’nı 
mantıki sonucuna ulaştıracak, Halkla-
rımızı nihai kurtuluşa götürecek İkinci 
Kurtuluş Savaşı’nın yolunu gösteren 
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kı-
vılcımlı’nın düşünce oğulları ve düşünce 
kızlarını çoğalttığımızda;

Onların fıtratında zam, zulüm, iş-
kence varsa; bizim fıtratımızda da Dire-
niş ve Mücadele var diyerek; bu müca-
deleyi sosyal kurtuluşa götürecek İkinci 
Kurtuluş Savaşı’yla taçlandırdığımızda;

And olsun ki biz kazanacağız!

Halkçı Kamu Emekçileri

Kongreler, kişicil çıkar hesaplarının 
yapıldığı, ilkelerin, mücadele hat-
tının bir kenara itildiği, beş yıldızlı 

otellerde “güzel” iki günün geçirildiği bir 
alana dönüşmüşken; biz bu mücadelede 
sonunu düşünmeyen kahramanlar olarak 
adayız!

Biz, bedel ödemeye adayız!
Biz, yiğitliğe adayız!
Ülkemizi çok zor günlerin ve çetin mü-

cadelelerin beklediği şu dönemde bilimli, 
bilinçli, inançlı, kararlı, cesaret vatanına 
sahip ve bu çetin mücadelenin ağırlığını 
kaldırabilecek  Devrimcilerle-Yurtsever-
lerle-gerçekten emekçinin çıkarını düşü-
nen, sınıfın çıkarını kişicil çıkarının önü-
ne koyan Kamu Emekçileriyle bu sürecin 
üstesinden gelebilir, bu karanlık günlerden 

çıkabiliriz.
Biz kişicil pazarlıklar peşinde koşan, 

kişicil çıkarları için ilkeleri elinin tersiyle 
bir kenara iten, Sendikaları bir ikbal-ge-
çim-nam-ün kapısı olarak görenlerden de-
ğiliz.

Biz, Antiemperyalist, Antifeodal ve 
Antişovenist ilkeler çerçevesinde dürüst-
çe samimice yol yürüyeceğimiz, yılmadan, 
bıkmadan, usanmadan, en ufak bir karar-
sızlık göstermeden mücadele edeceğimiz; 
sendikacılığı Kamu Emekçilerine hizmet 
edecek bir alan olarak benimseyen herkesle 
bir araya gelmek, kaderimizi birlikte tayin 
etmek istiyoruz. 

Buyurun gelin, birlikte ayağa kaldıra-
lım şu sendikaları!

Dördüncü büyük sendika olarak kaldık 
diye değil; şu kararlı, militan mücadele ile 
şu hakkı aldık diye övünmek için, umut 
olmak için, umutları yeşertmek için Halk-
çı Kamu Emekçileri olarak, Birleşik Ka-
mu-İş üyesi emekçileri birlikte mücadeleye 
çağrıyoruz! 

Yaşasın Birleşik Kamu İş!
Yaşasın Devrimci Sendikal Mücade-

lemiz!

Halkçı Kamu Emekçileri

6

Halkçı Kamu Emekçileri’nin
Birleşik Kamu-iş Genel Kurulu’na yönelik

Deklarasyonu

Gün Devrimci Mücadeleyi
yükseltme günüdür

Birleşik Kamu-İş çatısı altında mücadele 
eden onurlu Kamu Emekçilerine 

sesleniyoruz:

Birleşik Kamu-İş Devrimci Sınıf Sendikacılığını İlke Edinmezse
6 Bin Yıllık Sınıflı Toplumun

Çürümüş Kültürünün, Kokuşmuş Düzeninin, Yoz Ahlâkının
“Hülooğğ”cu Yaratan Kör İnançlarının ve

Sarı Sendikal Anlayışının Esiri Olur!
Baştarafı sayfa 1’de
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İyi de; onu bugüne dek televizyon-
dan televizyona gezdirenler, oralar-
da sürekli, Nihat Genç’in deyişiyle 

“Haydaaa diye öküz gibi böğürtenler” 
ve yandaşlarına lüplettikleri Maki-
na Kimya’nın kuşbakışı Boğaz gören 
arazisi üzerine yaptırdıkları “Sultan 
Makamı” adlı villalardan birini 21 mily-
on liraya devredenler ve de bu alım satım 
için Bank Asya’dan 15 milyon TL kredi 
verenler ve de düne kadar onu “Beyaz 
TV” gibi Gökçek Ailesi televizyonunda 
sağa sola saldırtanlar nedir, kimdir?

Bunların hiç mi suçu yoktur?
Bank Asya’nın önünden geçenleri 

bile Tayyip, FETÖ’cülükten içeri attırdı, 
bildiğimiz gibi. 

Peki, bu ROK’a, hiçbir teminat ist-
enmeden 15 milyon TL krediyi nasıl al-
dığı hiç mi sorulmayacak?

(İstanbul Çengelköy’de kuşbakışı 
Boğaz gören Makina Kimya Endüs-
trisi’nin geniş bir arazisi vardı. Bu-
rayı Tayyipgiller, yandaş Parababası 
müteahhit, eskiden DYP Milletvekilliği 
yapmış Hasan Peker’e peşkeş çekmiştir. 
Tabiî bu türden her işlerinde olduğu gibi 
komisyon karşılığında. Zaten ne demişti 
Tayyip? “Kupon arsalar benden haber-
siz satılmasın.”)

Bu haini, bu saldırgan ahlâksızı ye-
tiştirenlerin ve bugüne dek kollayıp ko-
ruyarak kullananların hiç mi suçu yok?

Var, arkadaşlar, var…
Bunların tamamı, hep söylediğimiz 

gibi, aynı toptan kesmedir. Bunlar vatan 
millet, halk, Birinci Kuvayimilliye ve 
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtu-
luş Savaşı’mızın ve onun Önderlerinin; 
Mustafa Kemal’in, İnönü’lerin ve Laik 
Cumhuriyet’in en ağulu düşmanlarıdır. 

İşte bu sebeptendir dayanışma-
ları, birbirlerini koruyup kollamaları. 
Aşırdıkları trilyonlarca dolarlık kamu 
malını aralarında bir hiyerarşiye uygun 
biçimde (tabiî aslan payı Tayyip ve ail-
esinin olmak üzere) paylaşmaları, hırsı-
zlamaları…

Peki, ROK saldırgan ve küfürbaz da, en 

tepede oturan Kaçak Saraylı Hafız farklı 
mı?

Hatırlanacaktır; o da birkaç yıl önce 
Yeni CHP’nin tepesine CIA’ca oturtulan 
Sorosçu Kemal’e açıktan “Bahtsız Bedevi” 
diye küfretmişti.

Sorosçu, tabiî İbişgillerden olduğu için 
bunun hesabını soramadı. Yeni CHP’nin 
tepesini dolduran benzerleri de soramadı. 
Yediler bu belden aşağı hakareti. 

Yine aynı zat, yani Kaçak Saray’da 
mukim şahıs, Laik Cumhuriyet’in kurucu-
su ve Kurtuluş Savaşı’nın en önde gelen 
iki komutanı Mustafa Kemal ve İnönü’ye 
“İki Ayyaş” diyerek saldırmıştı, hakaret 
etmişti. 

Yine aynı şahıs, bu kahramanlara 
“Ölmüş İnek” diye saldırmıştı. 

Bu şahsın ROK’tan ne farkı var küfür-
bazlıkta ve saldırganlıkta?..

Hep söylüyoruz ya; 
Türkiye’de hukukun ve 
bağımsız yargının zerre-
si olsa, bırakalım hukuk 
devletini de kanun devle-
tinin olsun zerresi olsa, bu 
AKP’giller’in tamamının, 
tüm takım taklavatlarıyla 
iktidarın tepesinde değil, 
aşırılmış kamu mallarıyla 
kurulmuş televizyonlarda, 
gazetelerde değil, Bele-
diye Başkanlıklarında ve 
Meclislerinde değil; işle-
dikleri binbir suçtan dolayı 
Silivri, Hasdal, Sincan 
gibi zindanlarda olmaları gerekirdi. Ney-
lersiniz…

ABD Emperyalist Haydut Çakalı önce 
“Yeşil Kuşak Projesi” adlı namussuzca 
projesiyle yetiştirdi bunları ve de milletin 
başına bela etti. Laik Cumhuriyet’imizi 
yıktırdı bunlara. Şimdi de BOP’una hizmet 
ettiriyor…

Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’yla 
hiç ilgisi ve benzerliği olmayan yeni bir din 
kurdurdu bunlara: “Hırsızlar Dini”… “Al-
lah’la Aldatıcılar Dini”…

ROK’un ortaya çıkış ve ihanetlerini 

sergileme süreçlerine ilişkin Odatv’de bir 
yazı yayımlandı. Onu okuyalım şimdi de:

***
Gökçekler’in sahibi olduğu Beyaz 

TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” pro-
gramında, ırkçı ve belden aşağı şekilde 
“Kusturmalı Boşnak Saksosu” ifadesi-
ni kullanmasının ardından, Rasim Ozan 
Kütahyalı kovulmuştu.

Başta yandaşlar olmak üzere pek çok 
kişi “görünen köy” ROK’un sözlerine çok 
şaşırdı.

Oysa perşembenin gelişi yıllar önceden 
belliydi.

Geçmişe gidip, biraz inceleyelim…
BİR ALTAN - YAYLA - ÇETİN-

PROJESİ
ROK, bir zamanlar, FETÖ’nün yayın 

organı olan Taraf gazetesinin yazarıy-
dı. ROK ve ekibi Türkiye’de yaşanan ve 

Cumhuriyetin kazanımlarının “kökünü 
kazıma” operasyonlarında hep en önd-
eydi. Türkiye’de AKP eliyle yaşanan 
dönüşümlerde “tetikçilik” rolü yapmaktan 
hiç çekinmemişlerdi.

ROK, Eski Taraf gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası tutuklanan yazarı Ahmet 
Altan başta olmak üzere, Plato Film 
Yayıncılık sahibi Sinan Çetin ve uzun 
süre Cemaat’in gazetesi Zaman’da köşe 
yazarlığı yapan Atilla Yayla gibi isimler-
in yarattığı bir projeydi. Plato yayıncılık, 

Atilla Yayla’nın önerisi ile liberalizmi Tür-
kiye’de yaymak için kurulmuştu.

ROK, önce Atilla Yayla’nın yazılarının 
yer aldığı siteye yorum yazdı. Yazdığı yo-
rumlar Yayla’nın dikkatini çekti, tanıştılar. 
Atilla Yayla yazılarına yer verdi. Ve bir gün 
Sinan Çetin’in yanına gittiler. Sinan Çetin, 
Yayla’nın tanıştırdığı yazarı kadrosuna 
aldı ve ona reklam metinleri yazdırmaya 
başladı. Derken, genç yazar Taraf gazete-
sinin yorum köşesine yazılar gönderdi. Bu 
yorumlar gazetede “dikkat çekmiş olacak” 
ki, yazar oluverdi.

FETÖ KUMPASLARINDAN FETÖ 
YALISINA

ROK’un tüm yazı hayatı boyunca, “Er-
genekoncu” ilan etmediği kişi kalmadı.

Bununla yetinmeyip, Deniz Gezmiş’e 
“ırkçı”, Küba devriminin efsanevi lideri 
Fidel Castro ve eski Venezüella Devlet 
Başkanı Hugo Chavez’e “diktatör”, tam 
bağımsızlık düşüncesine ise “barbarlık” 
demişti. ROK, Gezi direnişi için, “Gezi’de 
kullanılmış prezervatif bulundu, eşcinsel 
ilişkiye girmişler” diyecek kadar da piş-

kindi.
Bu sayede kimi zaman 

yemek kimi zaman siyaset 
kimi zaman magazin pro-
gramlarında boy gösterdi.

Bilmiyor konuşuyor, 
konuşmuyor böğürüyor, bu 
sayede forum yazarlığından 
Bank Asya kredisiyle alınan 
yalıya koşuyordu.

ROK’UN SALDIR-
GANLIĞI YENİ DEĞİL

Yani, etrafa “hönküre-
rek” ve “bağırarak” cev-
aplar üreten ROK’un, son 
programında söylediği, 

“Kusturmalı Boşnak Saksosu” ifadesi-
nin, geçmişte söylediği sözlerden ve saldır-
ganlıktan hiçbir farkı yok.  

Çok değil daha bir ay önce “Fakat 
Gülen’in 1970’lerin sonundan itibaren 
devletin ve yargının içine ektiği fidanlar 
ağaç olmasa bu devrim yapılamazdı ve 
askeri vesayet rejimini hiçbir güç yıka-
mazdı...” yazacak kadar FETÖ’ye bağlılık 
yemini etmiş bir isimden söz ediyoruz.

Kısacası, ROK ve FETÖ’cü liberallerin 
bu üslubu yeni bir durum olmamakla bir-
likte, değişen şey ROK ya da diğer liber-

aller olmadı, değişen, Türkiye oldu. Mesele 
tek başına ROK olmamakla birlikte, asıl 
üzerinde durulması ve mücadele edilmesi 
gereken, FETÖ’cü liberal cemaatin kendi-
sidir.

Not: “Nereden çıktı bu Rasim Ozan-
giller...” diyen Hürriyet yazarı Ertuğrul 
Özkök başta Emin Çölaşan olmak üzere 
sert muhalefet eden bazı yazarları ROK’a 
rol model olmakla suçlamıştı.

Odatv.com (http://odatv.com/sa-
hi-rok-kimin-projesiydi-2311171200.html)

***
Odatv, ROK’un yetiştiricisi olarak 

Atilla Yayla’yı, Sinan Çetin’i, “Altan 
Brothers”ı FETÖ’yü, Taraf’ı koyuyor da, 
Tayyipgiller’den, AKP’giller’den ve hep-
sinin de devşiricisi, eğiticisi, örgütleyicisi, 
koruyup kollayıcısı olan ABD Emperyalist 
Çakalından hiç söz etmiyor. 

Eee, onların da gazeteciliği bu kadar 
işte…

ROK ve arkasındaki ekip, yani 
AKP’giller’iyle, Meclisteki Amerikan-
cı Dörtlü Çete’siyle, TÜSİAD’cılarıyla, 
MÜSİAD’cılarıyla, “Milletin a… koya-
cağız” diyen yandaş Parababası müteah-
hitleriyle ve de yandaş havuz medyasıyla 
birlikte, tümü de ABD yapımıdır, ABD 
kuklasıdır… Hepsinin oynatıcısı CIA’dır, 
Pentagon’dur, Washington’dur. Ve hepsine 
de verilen görev, amaç bakımından aynıdır. 
Sadece oynadıkları roller farklıdır. 

Bunlar, Laik Cumhuriyet’i yıkmak, 
vatanı parçalamak ve ülkemizi BOP ce-
hennemine sürüklemekle görevlidirler ve 
bu hainane görevi yapmaktadırlar.

Tarihte aynı lanetli sayfalarda yazılacak 
bunların adları. 

Tabiî ondan öncesinde de hesaba çeki-
lecekler. Hukuk ve bağımsız mahkemel-
er önünde ihanetlerinin, hırsızlıklarının, 
saldırganlıklarının, küfürbazlıklarının bir 
bir hesabını verecekler…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Kasım 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Kanlı Pazar’ın elikanlı katillerin-
den İsmail Kahraman’ı yeniden 
Meclis Başkanlığına atıyor. 

Okulları tam anlamıyla Peşaver Me-
dreselerine döndürmek amacıyla da, 
oralarda durup dinlenmeden çalışıyor.

Tarikat mensubu meczupları “Mane-
vi Danışman” kisvesiyle, işlevsiz hale 
getirdiği rehber öğretmenlerin yerine 
atıyor.

Dedik ya; bunlar için değerli olan tek 
şey, rant aracı olabilen, o amaçla kul-
lanılabilendir, diye…

Yoksa bunların hiçbir şeye inancı 
yoktur. Yüreklerinde asla sevgiye, insani 
ve vicdani değerlere yer yoktur. Bunlar 
bir tek şeye tutkundur, tapınırlar: Para 
Tanrısına…

Bunların tüm siyasi geçmişleri, 
din alıp satmakla geçmiştir. Yani din 
tacirliğiyle geçmiştir. Başka türlü if-
adelendirirsek; saf, masum, cahil ve 
yoksul insanlarımızı “Allah’la Aldat-
mak”la geçmiştir.

Dikkat edin; ağızlarını her açışta din 
alıp satarlar. Zinhar inandıklarından 
filan değil…

Eğer zerre kadar inanç taşısalar, 
trilyonlarca dolarlık kamu malını nasıl 
aşırabilirler?..

 Öbür dünyada hesaba çekileceğini 
bilen bir Gerçek Müslüman, tek kuruş 
olsun çalabilir mi?

Yalan söyleyebilir mi?
İftira atabilir mi?
Vatanına milletine ihanet edebilir 

mi?
Emperyalist Haydut Haçlı’ya hizm-

etkârlık edebilir mi?
İslam’ın iki temel inanç prensibi vardır:
Birincisi Kelime-i Tevhid. Yani Al-

lah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Mu-
hammed’in Allah’ın kulu ve Resulü old-
uğuna inanmaktır, şahitlik etmektir.

İkincisi de Ahiret Gününe, Din Gününe 
inanmaktır. Yani öldükten sonra dirilmeye 
ve hesaba çekilmeye, dolayısıyla da Ce-
henneme ve Cennete inanmaktır.

Bu iki temel inanç ilkesine inanan bir 
Gerçek Müslüman hiç yukarıda andığımız 
büyük günahları işleyebilir mi?

Kesinlikle işleyemez.
Çünkü bilir ki, o günahları işleyenin 

yeri, Cehennemin, ateşi en harlı olan yer-
ine gitmeyi ve orada kalmayı göze almak 

demektir.
İşte bu sebepten, biz, “Bunların dini 

Kur’an ve Hz. Muhammed Dini değildir.”, 
diyoruz. Bunlarınki Muaviye-Yezid 
Dinidir, CIA-Pentagon Dinidir. Ya da 
Hırsızlar Dinidir.

Bu büyük suçları işlediğini, aslında 
Kaçak Saraylı Reis başta gelmek üzere 
AKP’giller’in tamamı bilmektedir. Bu 
sebeple de, ömür boyu iktidarda kalabil-
menin hesabı, kitabı içerisindedir her biri. 
Çünkü iktidardan tekerlendikleri anda, bu 
dünyada da hesaba çekileceklerini adları 
gibi bilmektedirler. 

İşte bu amaçla Tayyip, bugüne dek ha-
karetamiz kelimelerle saldırdığı Atatürk’e 
bir anda sahip çıkar oldu.

Ne dedi bu konuda?
“Birileri çıkmış biz Atatürk’e 

Atatürk dedik diye bir sürü sen-
aryolar yazıyor. Adı Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk ise bizim bunu 
ifade etmemizden daha doğal 
ne olabilir. Ruhu faşist, söylemi 
Marksist çevrelerin tekeline mi 
bırakacağız. CHP gibi amorf bir 
partinin Atatürk’ü milletimizin-
den kaçırmasına rıza göster-
meyeceğiz.” (http://www.hurriyet.
com.tr/son-dakika-erdogan-birile-
ri-ataturke-ataturk-dedik-diye-se-
naryo-yaziyor-40640611)

Görüldüğü gibi, Tayyip bir 
anda en hızlı Atatürkçü kesiliverdi. 

Baktı ki Ortaçağcı 
“hülooğğ”cularında çok küçük de 
olsa bir uyanış var, kendinden bir uzak-
laşış var, dolayısıyla da oylarında bir düşüş 
var; panikledi birden. Ulan, dedi, şu Bur-
juva Kemalistlerin en azından bir kısmını 
olsun, ya da en saftiriklerini bari kafaya 
alalım. Hiç yoktan iyidir… Ne kaybımız 
olur ki… Zaten milliyetçi de oynuyoruz 
2015 Temmuzu’ndan bu yana, üstelik 
Kaçak Saray’ımızın Sol Meddahı Bin 
Kalıplı Doğu Perinçek bizi her gün yıkayıp 
yağlıyor, “Erdoğan Atatürk’e sığınıdı”, di-
yerek; bu oyun tutar be Tayyip, dedi kendi 
kendine. Ve oluverdi Atatürkçü…

Tabiî bu işin bir de rizikosu vardı: Bu 
da “hülooğğ”cularında bu dönüşün bir tep-
ki oluşturabilecek olması…

Bunu da önlemek için onları da 
mamalamak gerekiyordu. Veya Ortaçağcı 
afyonlamanın dozunu biraz daha arttırmak 

gerekiyordu. İşte bu sebeple de, kıdemli 
Ortaçağcı ve antikomünist, Kanlı Pazar’ın 
elikanlı katillerinden olan İsmail Kahra-
man’ı yeniden Meclis Başkanlığına getirtti. 

Hemen her gün ve her konuda yaptığı 
gibi, bu işinde de yalandan, dümenden ken-
dini alamadı. 

Gazeteciler sordu Tayyip’e, bu Meclis 
Başkanlığı işini, henüz seçim yapılmadan. 
Aktaralım isterseniz, o konuda yazılanları:

“Rusya’ya hareketinden önce havali-
manında gazetecilere açıklamalarda bu-
lunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın ‘yeniden’ 
adaylığı için “İsmail beyin bu adaylığını 
ben de sizler gibi aslında yeni öğrenmiş 
bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun 
demektir. Benim oy kullanma yetkim 
yok. Sadece AKP’nin Genel Başkanıyım 

aynı zamanda Cumhurbaşkanıyım.” 
diye yanıt verdi.” (http://www.sozcu.
com.tr/2017/gundem/erdogan-erken-cik-
ti-aciklama-yapacak-2088686/)

Bu yalana, tabiî ki, kimse inanamazdı. 
Ama olsun, diyordu Tayyip. Zaten hep 
söylüyoruz, ne olacak… Belki inanan 
çıkar…

Bunu söyleyerek, “Bakın ben ne kadar 
demokratım. Meclis Başkanlığı gibi bir 
meselede bile müdahaleci olmadığım gibi, 
partimin bana danışmasını, hatta haber ver-
mesini bile istememişim. Partimin millet-
vekilleri ve yöneticileri, kendi iradeleriyle 
karar vermişler, seçim yapmışlar.”, demiş 
olurum. Böylece de en hasından demokratı 
oynamış olurum, diye düşündü.

Fakat, gerçeklerin gizlenemezliği, bir 
gün ortaya çıkmak gibi bir huyları olduğu, 

yani gerçeklerin çok inatçı olduğu bilinme-
ktedir.

Nitekim çok gizlenemedi de. Hemen 
bir gün sonra Kaçak Saray’ın yandaş 
gazeteciler topluluğundan “Yol Düşkünü” 
Abdulkadir Selvi olayın aslını yazıverdi 
köşesinde:

“CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 
İsmail Kahraman’ın Meclis başkanı 
olarak devam etmesi kararını verdi. 
Karar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
baş başa yenilen yemekte alındı. Dün iki 
kişinin telefonları çok yoğundu. AK Par-
ti milletvekilleri, tebrik etmek için İsmail 
Kahraman’ı aradı. AK Parti yöneticileri 
ise ikna etmek için Burhan Kuzu’nun 
telefonlarını susturmadı.” (http://www.
hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
etut-merkezleri-akm-projesi-ve-secim-
baraji-40644066) 

Demek ki, bu katilin Meclis Başkanı ol-
masını, doğrudan Tayyip istiyor, yukarıda 
andığımız sebepten dolayı.

Bununla yetinmiyor tabiî Tayyip. Yu-
karıda dediğimiz gibi, okullarımızın tam 
anlamıyla Ortaçağ kurumlarına, Medresel-
ere, kilise okullarına döndürülmesi için art 
arda hamleler yapıyor. 

İşte bunlardan sonuncusu 
da, tarikat müritlerinin okullara 
“Manevi Danışman” olarak atan-
ması oluyor.

Haklı olarak eğitimciler karşı 
çıkıyorlar bu işe. Hangi akademik, 
bilimsel formasyonla bu tarikat 
mensupları öğrencilere rehberlik 
edecek, diye soruyorlar. İsterseniz 
bir de onların ferydını görelim:

“Yeni yönetmelik 
açıklandığında “PDR’ye (Psi-
kolojik Danışmanlık ve Rehber-
lik) sahip çıkıyoruz. Nöbet tut-
muyoruz!” diyerek karşı çıkan 
Eğitim-İş, rehber öğretmenlerin 
mesleki durumunun kötüleştir-

ilmesiyle manevi rehberlerin yüceltilme-
si arasındaki orantıya dikkat çekiyor. 
“Manevi rehberliğe dair bu örnekler, 
çocuklarımızın, sorunlara bilimsel yak-
laşan uzman eğitimciler yerine kimlere 
emanet edilmek istendiğinin gösterge-
sidir” diyen Eğitim-İş Genel Başkanı 
Orhan Yıldırım, şunları söylüyor: 
“Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 
bilimsellik olmadan, gerekli zeminler 
hazırlanmadan yapılamaz ve bu görev, 
vasıfsız ya da vasfı ne olduğu ölçülemey-
en insanlara emanet edilemez. Bilindiği 
üzere MEB, yönetmeliğin kendisiyle 
beraber adını da değiştirdi ve “Psikolo-
jik Danışmanlık” ifadesini çıkardı. Bu 
hamle, bu göreve alelade insanları ge-
tirebilmenin zemini olarak görünüyor. 
Yurtlarda genelleştirdiği manevi reh-

berlik fiyaskosunu, tüm devlet okul-
larına yayacaklarını düşünüyoruz. Ve 
buna asla geçit vermeyeceğiz. Düşünün; 
bugün dünya çocuk hakları günü, ve 
çocuklara bir bayram armağan edilen 
tek ülkede, çocuklarımızın travmaları, 
psikolojik gelişimleri bu hamleyle önem-
sizleştiriliyor. Rehber öğretmenlerimizi 
de, ülkenin çocuklarını da bu art niyete 
teslim etmeyeceğiz.” (http://www.cum-
huriyet.com.tr/haber/egitim/870283/Yurt-
lar_manevi_rehbere_emanet.html)

Kuşkusuz eğitimciler çok haklı. Fakat, 
Tayyipgiller’in derdi çocuklarımızı bilim-
sel bir eğitim sürecinden geçirmek değil 
ki… Onlara bilimin değerlerini öğretmek, 
aklını özgürce kullanma yeteneği kazan-
dırmak, insani ve vicdani değerleri vermek 
değil ki…

Tam tersine; onlarınki tümüyle kendi 
ifadeleriyle “Dindar ve Kindar Nesil” ye-
tiştirmek. Yani, El Kaide, IŞİD zihniyetin-
de insanlar yetiştirmek…

İnsanlarımızı, hep yapageldikleri 
gibi, Allah’la aldatarak “hülooğğ”cu-
lar biçiminde meczuplaştırıp peşlerine 
takabilmek, kendilerine bağlayabilmek, 
kendilerine “Reisimiz dünya lideri”, diyer-
ek tapındırabilmek…

Ve tüm meczuplaştırılmış “hülooğğ”cu-
larına da “Bakın ben gerçek Mustafa 
Kemal’ciler gibi Tam Bağımsızlıkçı ve 
Laik filan değilim. Siz bakmayın benim 
Atatürkçü oynadığıma. Bizimki bütünüyle 
Atatürkçülerin hiç değilse saftirik olan-
larını kandırarak oylarını almaya yönelik-
tir. Ayrıca da, bakın ben okulları tümden 
medreseleştiriyorum işte. Okullarımızda ne 
Evrim Teorisi kaldı, ne Laiklik Öğretisi… 
Bunların kökünü kazıdık. Bundan sonra da 
onları öyle eğiteceğiz ki, her biri Din Dev-
letinin savunucusu neferler olacaklar. Yani 
adım adım hepimizin özlemi olan Din Dev-
letimizi kuruyoruz. Siz hiç tasalanmayın 
ve bana güvenmeye devam edin. Benim 
Atatürkçülüğüm sadece bir oyun, bir hile, 
bir kandırmacadır.”, demiş oluyor…

Yani onları da böylece konsolide etmiş 
oluyor. Sağlamca elinde tutmuş oluyor…

Tayyipgiller’in oyunları bitmez, ark-
adaşlar…

Onlar iktidarda kaldıkça daha böyle 
çok oyunlar oynayacaklar. Onların böyle 
oynamaları, doğaları gereğidir…

Onlarda oyun bitmez. Ama her oyunun, 
her düzenin, her dolabın da illaki bir sonu 
olur. Bu da Tarihin en kesin kanunlarından 
biridir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Kasım 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Kaçak Saraylı Hafız, bir yandan Burjuva Kemalistlerin bir kısmını 
kafaya alabilir miyiz acaba, hesabıyla Atatürkçü oynarken; diğer 

yandan da Ortaçağcı, meczuplaşmış “hülooğğ”cularını elde 
tutabilmek için gericiliğe olanca gayretiyle hız veriyor, berdevam, 

diyor…

Peki, anlaşıldı...
ROK; psikopat, hain, satılmış, bu vatanın ve milletin düşmanı...
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Bilmiyor musun?
Unuttun mu?
Yoksa hiç mi öğrenmedin?..
Bak, dinle de ne hallere düşmüşsün 

gör kendini…
Biz anlatmayalım sana bunların kim 

olduğunu, kendileri anlatsın. Ama sen 
de aklını özgürce kullanarak anlayıp ka-
vramaya çalış. Bunları gerçek kimliğiyle 
tanımaya çalış. İşte, buyur:

***
Videonun Tapesi:

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Bu olay-
larla Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhur-
başkanının  ya da AKP’nin herhangi bir 
şekilde yan yana anılması dahi söz konusu 
olamaz arkadaşlar. 

TAYYİP ERDOĞAN: Bu zaten ülke-
mizle alakalı bir konu da değildir.

Ara Yazı: Türkiye Cumhuriyeti Reza 
için ABD’ye nota verdi.

EY AK KARDEŞİM
BU DÖNÜŞÜN ÇOK DERİN BIR 

MANASI VAR !
Reza bizim için çok önemli çünkü...
Sunucu: Mücevher sektöründe ihracat 

şampiyonu Volgan Gıda Dış Ticaret Lim-
ited Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Reza Zarrab’ı sahneye davet ediy-
oruz.

Rıza Zarrab: Ben ki 25 milyar ihracat 
yapmış iş adamı olarak cari açığın yüzde 
on beşinden bahsediyoruz.

HALKBANK’IMIZI DÜNYA MAR-
KASI YAPTI

Rıza Zarrab: Güzel oldu zaten bize 
gelecek bugün geldi bir kırk falan zaten...

Süleyman Arslan: Bir 7 falan yârin 
geçiyor herhalde.

Rıza Zarrab: 20 daha var 20 veya 25 
daha var, geliyor.

BAKANLARIMIZA AYAKKABILAR 
ALDI

Rıza Zarrab: 500 bin dolar hazırlat 
tamam mı! Ayakkabının koy içine. Bir tane 
gümüş at, gümüş tabak, bir tane daha çi-
kolata kutusu olsun; onun içine 500.000 
yerleştirin.

ONLAR DA ALNI AK BAŞI DİK 
CEVAP VERDİ

Egemen Bağış: Anlımız ak başımız 

dik. 
YETMEDİ TAKIM ELBİSELER 

SAATLER ALDI.
Rıza Zarrab: 2 Milyon Euro, 500’lük 

demiştim. Vakko’dan bir tane takım elbise 
al 54-55’lik değişim kartını da içine koy...

Zafer Çağlayan: Saat aldığımı saat 
verildiğini kim söylüyorsa namerttir edep-
sizdir şerefsizdir ahlâksızdır.

Bu saat tarafımca alınmış bedeli 
tarafımca ödenmiş ve mal beyanıma da 
girmiştir arkadaşlar...

İŞTE EFSANE MAL BEYANI!
Belge: “Saat Bedeli olan 240.000 Eu-

ro’yu M. Zafer Çağlayan’dan teslim aldım. 
Rıza Sarraf...

ÜMMET İÇİN ORGANİASYONLAR 
DÜZENLEDİ.

Rıza Zarrab: Ne yaptın organizasyonu.
Yücel Özçil: Organizasyon tamam 

Rıza Bey. Bara koyacağım onları, böyle 
oturtturacağım kızları onlar gelip seçsinler 
kendileri, öyle değil mi....

1500 dolar vereceğim gel dedim.
Rıza Zarrab: 2000 dolar ver. Yeter ki 

onu mutlu etsin bana gelecek ama değil ki.
YETMEDİ BAHŞİŞ VERDİ
Rıza Zarrab: Annemin babası derdi 

ki, orospu ile memurun bahşişini başında 
verin, derdi.

GEL SEN REİSİ DİNLE, GÖR BAK 
REZA’YI İTİRAFÇI YAPACAKLAR

TAYYİP ERDOĞAN: Vatandaşımı 2 
yıl oldu neredeyse..... Kalkacaksın hiçbir 
şey ortaya koymadan yargılayıp itirafçı 
olarak da kullanmak isteyeceksin...

SAKIN OLA Kİ ÇIKAN HABER-
LERE İNANMA! 

Vatandaş: Yalan onlar inanma.... Dev-
let dört dörtlük mükemmel bir şekilde 
çalışıyor...

Muhabir: Ama Resmi Gazete.... Resmi 
Gazete’de yayınlandı....

Vatandaş: O gazetelere inan-
ma... (https://www.youtube.com/
watch?v=l5ksBPXNTRU)

***

Kendilerini tanıtmaya devam etsin 
Tayyipgiller. Bunu da izleyelim, ark-
adaşlar:

***

Videonun Tapesi:
Başbakanının en uzun günü erken 

başladı.
(17 Aralık 2013. TÜRKİYE’NİN TAR-

İHİNE GEÇEN BİR GÜN VE HİKAYESİ)

17 Aralık 2013
05:00
ANKARA-İSTANBUL
Can Dündar: Başbakan’ın en uzun 

günü erken başladı. Yolsuzluk ve rüşvet 
operasyonuyla görevlendirilen polisler 
ilkin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
oğlu Kaan Çağlayan’ın Ankara Yeni Ma-
halle’deki evine geldi ama ev babası Zafer 
Çağlayan’ın adına kayıtlıydı ve dokunul-
mazlığı vardı.

Kaan polisleri kapıda görünce babasını 
telefonla uyandırdı. Zafer Çağlayan hemen 
İçişleri Bakanı Muammer Güler’e telefon 
etti. Güler şaşırdı, olur mu öyle şey, diyer-
ek bürokratlarını aradı ve kötü haberi aldı. 
Kendi oğlunun evinde de arama vardı.

17 Aralık 2013
06:00
İSTANBUL
Can Dündar: Barış Güler’in Ritz 

Carlton otelinde kaldığı daire basıldığın-
da saat altıya geliyordu, eve organize 
şubeden bir amir ve yedi polis gelmiş-
ti. Güler’e Savcılığın arama ve gözaltı 
kararını gösterdiler. Sizi gözaltına almaya 
geldik dediler. Güler önce inanmadı, bek-
leyin Bakanınızı arayayım dedi. Ama o 
an babasına ulaşamadı. Evindeki aramada 
kutuların içinde deste deste döviz ve Türk 
Lirası bulundu.

Aynı saatlerde Ataşehir’deki Halk 
Bankası Genel Müdürlüğü binası basılmış, 
Genel Müdür Süleyman Aslan ve eşi de 
gözaltına alınmıştı. Rıza Sarraf’ın Kanlı-
ca’daki yalısında, Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’in Fatih’teki evinde, 
işadamı Ali Ağaoğlu’nun Ataşehir’deki 
şirketinde de arama vardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayrak-
tar’ın ofisi de aranan mekanlar arasınday-
dı. Oradaki aramayı yapan Polis Ekibinin 
başındaki Başkomiser Recep Can’ın elinde 
tespihle bacak bacak üstüne atmış fotoğra-
fları ve lahmacun siparişi de hem 17 Aralık 
Operasyonun tarihine hem de daha sonraları 
Başbakanın diline düşecek ve Başkomise-
rin birkaç kez sürülmesiyle sonuçlanacaktı.

17 Aralık 2013
06:30

İSTANBUL
Can Dündar: İstanbul Emniyet 

Müdürü Çapkın, İstanbul Mali Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın 
telefonuyla uyandı. Saygılı, utanarak Çap-
kın’a kendisinden habersiz bir operasyona 
başladıklarını söyledi, ayrıntıları verdi. 
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Savcıları 
Celal Kara ile Mehmet Yüzgeç tarafından 
Eylül ayında başlatılmıştı.

Bir numara İranlı işadamı Rıza Sar-
raf’tı. Sarraf’ın dört bakan ve çocukları-
na rüşvet vererek kara para akladığı, altın 
kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkarılmıştı. Mali 
Şube o gün 71 kişiyi gözaltına alacaktı. 
Neden bana haber vermediniz, diye sordu 
Çapkın. Size söylesek üstlerinize bildirmek 
zorundaydınız diye cevap verdi Saygılı. O 
zaman da operasyonu yapamazdık dedi. 
Hak verdi Çapkın.

Delilleriniz sağlam mı, diye sordu Çap-
kın, sağlam cevabını aldı. Aylardır takip-
telerdi. Rüşvet alışverişi sırasında çekilmiş 
fotoğraflar, görüntüler, dinleme kayıtları 
vardı. Çapkın, kolay gelsin diyip telefonu 
kapattı. O sırada polis ekipleri bastıkları ev-
lerde delil toplamaya ve takibe aldıklarını 
dinlemeye devam ediyordu. Şüphelilerin 
birbirlerini arayacaklarını tahmin edip hep-
sini dinlemeye almışlardı. Başbakan ve 
bakanları dahi...

17 Aralık 2013
06:45
İSTANBUL
Can Dündar: Evi aranan bakan oğul-

larından Barış Güler bir ara evinin arka 

odasına geçip babasını yeniden aradı. 
Güler o gün bir dış temas için Sofya’ya 
uçacaktı. Operasyon başlayınca gezisini 
iptal etti, baba oğul üç dakika konuştular. 
Güler, oğluna ifadeye dair tüyolar verdi. 
Bu konuşma evde üç beş kuruş param var 
baba diyen Barış Güler’in ısrar üzerine 
bir trilyonum var, o kadar cevabıyla tarihe 
geçti.

Muammer Güler: Oğlum ne istiyorlar 
senden?

Bariş Güler: Valla altıbuçukta geldil-
er. Celal Kara diye bir Savcı arama kararı 
çıkarmış, örgüt kurmak, rüşvet almak, dev-
let evrağında sahtecilik gibi bir suçlamayla 
geldiler, benim hiçbir şeyim yok yani.

Muammer Güler:  Devlet evrakında 
mı?

Bariş Güler: Ha yani, evrakta sahteci-
lik, örgüt kurmak, suç işlemek örgütüyle, 
işte rüşvet almak, saçma sapan şeylerle 
geldiler, altı buçuktan beri evi arıyorlar.

Muammer Güler: Hangi evi arıyorlar?
Bariş Güler: Ritz Cartlondaki evi.
Muammer Güler: Ne var oğlum senin 

evinde?
Bariş Güler: Hiçbir şey yok baba. 

Hiçbir şey yok.
Muammer Güler: Para ne var?
Bariş Güler: Kendi param, 3-5 kuruş 

kalan param var zaten.
Muammer Güler: Kaç Lira?
Bariş Güler: 1 trilyon civarı param var 

o kadar.
Muammer Güler: Tamam oğlum 

tamam. El koydular mı?

8 Yıl: 12 / Sayı: 118 / 4 Aralık 2017

“ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 
Suriye’de YPG de dahil ABD destekli 
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 
işbirliğine devam edileceğini bildirdi. 
Pentagon’dan yapılan açıklamada, Suri-
yeli Kürt güçlerden oluşan YPG’ye silah 
desteğinde yeni düzenlemeye gidilme-
sinin gözden geçirildiği belirtildi ancak 
silah yardımının durdurulmasıyla ilgili 
bir ifade yer almadı.

“Türkiye hükümeti ABD Başkanı 
Donald Trump’un Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon 
görüşmesinde “YPG’ye 
artık silah verilmeyecek” 
dediğini açıklamıştı.

“Pentagon’un açıkla-
masında silah yardımıy-
la ilgili kararın ceph-
edeki gelişmelere göre 
alınacağı belirtildi. Pen-
tagon ayrıca gönderilen 
silahların belirli görevle 
sınırlı olduğunu ve ask-
eri hedeflere karşı konul-
ması için aşamalı olarak 
sağlandığını vurguladı.

“Beyaz Saray sözcüsü 
Sarah Sanders ise 
ABD’nin “belli gruplara 
askeri teçhizat sağlamaya son verme du-
rumunda olduğunu ancak bunun bazı 
münferit gruplara verilen tüm desteğin 
kesileceği anlamına gelmediğini” söyle-
di.

“Türkiye’ye göre yardım kesilecek
“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-

lu, Cuma günü gerçekleşen Trump-Er-
doğan telefonda görüşmesinde Türki-
ye’nin rahatsız olduğu YPG’ye silah 
yardımı konusunun gündeme geldiğini 
ve ABD Başkanı’nın yardımın son-
landırılması için kesin talimat verdiğini 
söylemişti.

“Başbakan Binali Yıldırım da 
Trump’ın Erdoğan’a “YPG’ye silah 
verilmesi yanlış” dediğini belirtmişti.

“YPG, terör örgütü IŞİD’e karşı ver-

ilen mücadelede ABD’nin askeri anlam-
da karadaki başlıca müttefiki. Türkiye 
PKK’nin bir uzantısı olduğu için YPG’yi 
terör örgütü olarak görüyor ve kendis-
ine karşı tehdit olduğunu savunuyor.

“Reuters/GY/HS
“©Deutsche Welle Türkçe” (http://

bit.ly/2jFGCrY)
“DGS kaynaklarından edinilen bilg-

ilere göre ABD, Deyr ez Zor operasyonu 
kapsamında DGS’ye ağır silahlar ile 
zırhlı araçlar göndermeye devam ediyor. 
Sputnik’e konuşan DSG Dış İlişkiler So-
rumlusu Abdulaziz Yunus, ABD’nin dün 

kendilerine yüzlerce TIR’la ağır silah 
gönderdiğini söyledi. Yunus, ABD’nin 
kendilerine verdiği silah yardımını kes-
mediğini ve bu konuda çıkan haberlerin 
gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“DSG Dış İlişkiler Sorumlusu şöyle 
konuştu: ‘‘ABD ile öncülük ettiği koal-
isyon güçleri bize halen silah yardımın-
da bulunuyor. Türkiye’den gelen ‘ABD, 
DSG’ye silah yardımını kesti’ açıklam-
aları doğru değildir. Bu açıklamalar 
gerçeği yansıtmıyor. ABD, daha dün 
bize yüzlerce TIR’la silah gönderdi. 
Silahlarla dolup taşan TIR’lar Qamış-
lo’dan Deyr er Zor’a geldi. Yani bizim 
şimdi IŞİD’e karşı operasyon yaptığımız 
yere geldi. ABD ile koalisyon güçleri, 
DSG’ye desteklerini sürdürüyor.’’

“Hatta Yunus ABD ile ilişkilerin 
daha da güçlenmesi beklentisini ifade 
etti: ‘‘ABD şimdiye kadar bize silah 
desteğini keseceği konusunda da bir şey 
demedi. Tam aksine, Amerikan kuv-
vetleri, bizle olan ilişkilerini daha da 
güçlendireceklerini söylüyor. ABD, DSG 
güçlerine verdiği desteği artıracaktır. 
Stratejisi o yöndedir. Biz de ilişkilerin 
iyi olmasını umut ediyoruz. Daha fazla 
silahın gelmesini istiyoruz.”

“DSG’den bir yetkili de ABD’nin 
Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle dün 
kendilerine zırhlı araçlar ile ağır si-

lahlar gönderdiği-
ni söyleyerek 
şöyle devam etti:” 
ABD, Deyr ez 
Zor operasyonu 
nedeniyle bize 
zırhlı araçlar ile 
ağır silahları 200 
TIR’la gönderdi. 
Bize gönderilenler 
içinde otomatik 
makineli tüfekler, 
havan topları ve 
diğer silahlar var. 
Silahlar ve zırhlı 
araçlar Kürdis-
tan bölgesinden 
karayoluyla Se-

melka Sınır Kapısı’ndan sokuldu. Ora-
dan da TIR’larla Dery er Zor kentinin 
doğusunda IŞİD’den temizlediğimiz böl-
gelere bırakıldı. “

“ABD’nin kendilerine verdiği silah 
yardımını kesmediğini vurgulayan yetki-
li, şunları söyledi:” Türkiye’nin ‘ABD’nin 
YPG’ye silah desteği kesildi’ açıklam-
aları doğru değildir. ABD ve koalisyon 
güçleriyle her gün görüşüyoruz, bize si-
lah yardımının kesilmesi konusunda bir 
şey söylemediler. Deyr ez Zor bölgesinde 
halen IŞİD unsurları var. Deyr ez Zor op-
erasyonu daha devam ediyor ve silahlar 
daha da gelecek.”

“ABD, bugüne dek DSG’ye 2100 
TIR’la ağır silah ve zırhlı araçlar gön-
derdi. 

“Sputnik / Hikmet Durgun” (http://
nerinaazad.info/tr/news/regions/turkey/
abdden-dsgye-200-tirlik-yeni-silah-sevki-
yati)

Demek ki neymiş, Hafız?
Efendin ABD Emperyalisti, size bu 

konuda bir söz vermemiş…
Zaten vermez de…
Siz işbirlikçi, sıradan bir piyonsunuz. 

Devşirilmiş piyon… O ise efendi, patron…
Nitekim, açıklamasının ardında da du-

ruyor emperyalist çakal. Anında yüzlerce 
TIR’lık silahı da YPG’ye ulaştırıveriyor. 
“Madem öyle, işte böyle, Hafız”, diyor.

Haydut, yersen lokantası açıyor sana. 
Bizde böyle, diyor: yersen…

Sen zaten oltadaki balıksın be. Ya da 
kafesteki kuş…

İşte YPG Dış İlişkiler Sözcüsünün kes-
in, net açıklaması bu. Üstelik sayı da veriy-
or YPG’li sözcü. “Yüzlerce TIR’lık” diyor, 
“yeni silah geldi.” Ve de devam ediyor:

“Hem ABD’li yetkililerin hem de bizim 
ortak isteğimizdir, ilişkilerin giderek daha 
da arttırılması, sıklaştırılması.”

Ve çok önemli bir şey daha söylüyor:
Zaten de, diyor, ABD’nin stratejisi bu 

yöndedir.
Bak Kaçak Saraylı Hafız!
YPG çözmüş ABD’nin stratejisinin 

ne olduğunu. Ama siz hâlâ çözemediniz. 
Çünkü siz hâlâ ABD’nin dolmuşundasınız. 

Kaldı ki, ABD binlerce TIR’lık silahı 
zaten vermiş YPG’ye. Yani kullanabi-
leceğinin de fazlasını vermiş hem de. Bun-
dan sonra vermese ne çıkar…

Ama verir. Gerektiği anda verir. Yani o 
tamamen onların belirleyeceği bir sorun-
dur. 

Sana ise bu konuya ilişkin hiçbir söz 
vermez. Seni ciddiye almaz be Hafız!

Hiç kukla, piyon, devşirilmiş, işbirlikçi 
ciddiye alınır mı patron tarafından?

Ona sadece buyruk verilir, o da gereğini 
yapar… Denileni yapar yani…

Sen de ve avanen AKP’giller de 15 
yıldan bu yana ABD’nin her istediğini 
yaptınız. BOP konusunda verdiğiniz her 
sözü yerine getirdiniz. İsrail’in düşman-
larının bertaraf edilmesi konusunda 
verdiğiniz her sözü de yerine getirdiniz. 
Siyonist İsrail şu an Tarihindeki en güve-
nilir dönemi yaşıyor. Tabiî bu işte sizin 
ihanetlerinizin ve ABD işbirlikçiliğinizin 
de payı büyük…

PYD, YPG, PKK, Barzanistan, yani 
Ortadoğu’da yeni bir petrol bekçisi Amer-
ikancı Devlet, İsrail’e gelecek olan kardeş, 

BOP’un en önemli bileşenidir.
Hep diyoruz ya; ABD Ortadoğu’da 

İkinci bir İsrail yaratma peşindedir. Bu da 
Amerikancı Burjuva Kürt Devleti olacak-
tır, diye… İşte adım adım onu inşa ediyor 
adam. Ortadoğu’daki ana stratejisi bu. 

Sense hâlâ ot yoluyorsun be Hafız…
Amerika’yla ilişkilerimiz şöyle iyi, 

böyle iyi diye hayaller kuruyorsun ve 
“hülooğğ”cularına da bunları yediriyorsun.

Şefi olduğun AKP’nin Grup To-
plantısında yaptığın şu konuşmanı, doğru-
su biz bile acıyarak izledik:

“ABD Başkanı Donald Trump ile 
geçen cuma günü önemli bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırla-
tan Erdoğan, bunun uzun zamandır 
ilk kez ABD-Türkiye ilişkilerinde or-
tak frekans yakaladıkları bir görüşme 
olduğunu söyledi. Önümüzdeki günle-
rde bir görüşme daha yapabilecekler-
ini kaydeden Erdoğan, grup çıkışında 
gazetecilerin görüşmenin ne zaman ola-
cağına ilişkin soruları üzerine ‘Kendisi 
önümüzdeki hafta arayabilirim dedi, 
bu hafta içinde. Ararsa o, aramazsa ben 
arayacağım.’ yanıtını verdi.” (Cumhuri-
yet Gazetesi, 29 Kasım 2017) 

 Trump Haydudu, selefleri gibi senin-
le kafa buluyor. Dalga geçiyor. Sarakaya 
alıyor seni…

Farkında değilsin ya. İnan senin adına, 
Türkiye adına biz üzülüyoruz…

Adam bir yandan bakanlarını, korum-
alarını, banka müdür yardımcılarını tutuk-
luyor, vize yasağı uyguluyor ülkene, Reza 
Zarrab Davası dosyasında akrabaların, hat-
ta bizzat sen de mücrimler olarak yerler-
inizi almış durumdasınız; sense neredeyse 
seviniyorsun yahu, Trump telefonda lütfed-
ip benimle görüştü diye…

Sen bu işe gönüllü girdin, Hafız. O hay-
dudun dolmuşuna gönüllü bindin. Adam 
istediği gibi kullanır artık seni…

Hani adamlarını gönderip onların 
aracılığıyla yalvarmıştın, ABD derin devle-
tinin emperyalist çakallarına. “Bizi deliğe 
süpürmeyin, kullanın”, diye. O da kabul etti 
yakarışını. Süpürmedi, kullanıyor işte…

Fakat her halükârda sonunuz hüsran, 
Hafız!

Tümünüzün sonu hüsran…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Kasım 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Hafız, hani ABD söz vermişti size, PYD’ye,
YPG’ye bundan böyle silah vermeyeceğine dair?

Baştarafı sayfa 1’de

Başyazı

Saygıdeğer Halkımız;
Bak, Türkiye Cumhuriyeti kimlerin elinde…

Baştarafı sayfa 1’de
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Bariş Güler: Yok, daha arama yapıyor-
lar şu anda.

Muammer Güler: Tamam başka bir 
şey yok değil mi oğlum? (Anlaşılan o ki 
yakalanan dışında başka paralar ve deliller 
var.)

Bariş Güler: Yok başka hiçbir şey yok 
baba.

Muammer Güler: Tamam. Senin şim-
di oğlum, anladığım kadarıyla Reza Zarr-
ab’la olan bir rüşvet ilişkisinden bahsedi-
yorlar, şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki 
ben, danışmanlık ilişkim var, gayriresmi 
danışmanlık, resmi yapmadım, babamın 
şeyi olmasın diye, benim para alış verişim 
bu. Artı benim alacaklı olduğum dayımın 
oğlu şey akrabam bunun yanında çalışıyor. 
Onun bana borcu var. Senetlerimiz de var. 
Bunun şeyini yapıyorum ben ondan tahsi-
latını yapıyorum.

Bariş Güler: Tamam o kadar.
Muammer Güler: Bu Hüseyin Sipahi 

falan size geldi mi oğlum?
Bariş Güler: Yok gelmedi baba.
Muammer Güler: Tamam Hüseyin 

Sipahi’yle bir ilgin yok. Reza Zarrab’ın 
da evini arıyorlarmış. Demek ki herhalde 
başkalarıyla da ilgileniyorlar.

Bariş Güler: Tamam.
Muammer Güler: Tamam oğlum. 

Senin söyleyeceğin oğlum işte. Benim gay-
riresmi danışmanlık ilişkim var. Ben hep-
sini tanırım, artı artı şu, o para şeyin; ben-
im Rüçhan onun yanında çalışıyor, benim 
Rüçhan’dan alacağım var. Bunun yanında 
çalıştığı için rica ettik ondan alıyor parayı. 
Bize veriyor. Şeylerimiz de var, senetlerim-
iz de var. Değil mi senetlerin de var? Ofis-
inizi niye arıyorlar?

Bariş Güler: Bilmiyorum, ofiste arama 
var mı bilmiyorum.

Muammer Güler: Evet ...lerin ofisleri-
ni de arıyorlarmış. Orada bir şeyin var mı?

Bariş Güler: Yo…
Muammer Güler: … Koyduğun bir 

şey var mı?
Bariş Güler: Yok.
Muammer Güler: Ofisinde bir şey var 

mı oğlum, ofisinde?
Bariş Güler: Hayır, hiçbir şeyim yok 

baba.
Muammer Güler: Tamam, mesele yok 

oğlum.
Bariş Güler: Ben şubeye gideceğim 

arkadaşlarla, şubeye.
Muammer Güler: Seni gözaltı mı 

yaptılar?
Bariş Güler: İşyerine gideceğiz bera-

ber.
 17 Aralık 2013
06:45
ANKARA
Can Dündar: Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Erdoğan Bayraktar, saat 06.54’te 
Mekansal Planlama Genel Müdürü Meh-
met Ali Kahramanı aradı. Polis dinlem-
esine takılan bu görüşmede bürokratına 
kaçabiliyorsan kaç dedi:

“Mehmet Ali seni polis alacak herhalde. 
İstanbul’da Abdullah’ı almışlar, Hüseyin 
Sipahi’yi almışlar. Zafer Çağlayan’ın oğlu, 
sen. Yakında gelirler, basarlar evi. Daireye 
git, biz de müdahale edelim, kaçabiliyorsan 
kaç.”

Bayraktar bu görüşmenin hemen ar-
dından danışmanı Sadık Soylu’yu aradı. 
Polisteki ses kaydına görE: “Sadık, po-
lis birazdan gelip seni alacak evden kaç 
sen”, dedi. 5 dakika sonra Soylu, Erdoğan 
Bayraktar’ı geri aradı. “Ben evden çıktım 
efendim, yukarıda bir kafede oturacağım”, 
dedi. Bayraktar; “Geldiler mi senin eve po-
lisler?”, diye sordu, “Hayır.”, dedi. Bunun 
üzerine Bayraktar tahminini söyledi; “Tele-
fondan bulurlar seni.” Öyle de oldu.

17 Aralık 2013
07:00
Can Dündar: Türkiye o Salı sabahına 

o büyük haberle uyandı. Bütün kanalların 
sabah bültenlerinde son dakika uyarısıyla 
operasyonun ilk duyumları vardı.

(…) Bültenlerden görüntüler…

17 Aralık 2013
08:01
ANKARA
Can Dündar: Başbakan Erdoğan o 

sırada Ankara Subay Evleri’ndeki evin-
deydi. Normal programda 11 uçağıyla 
Konya’ya gidip Şeb-i Aruz törenlerine 
katılacaktı. Operasyondan haberdar olur 
olmaz asıl hedefin kendi çocukları ve onlar 
üzerinden de kendisi olduğunu anlamıştı. 
Hemen kızı Sümeyye’yi, İstanbul’daki 
oğlu Bilal’in yanına göndermeye karar ver-
di. Dokuz İstanbul uçağına yetişmek için 
hazırlanan Sümeyye saat 08.01’de İstanbul 
Kısıklı’daki evde bulunan Bilal Erdoğan’ı 
arayıp uyandırdı. 14 saniye süren bu görüş-
meden hemen sonra saat 08.02’de Bilal’in 
telefonu yeniden çaldı. Bu kez arayan ba-
basıydı. Ve Bilal hâlâ uyku sersemiydi.

Tayyip Erdoğan: Sen evde misin 
oğlum?

Bilal Erdoğan: Evet babacığım.
Tayyip Erdoğan: Sabah şeyler opera-

syon yaptılar. Bu Ali Ağaoğlu, Reza Zarr-
ab, işte bizim Erdoğan’ın oğlu, Zafer’in 
oğlu, Muammer’in oğlu filan, bunların şu 
an evlerinde arama yapılıyor.

Bilal Erdoğan: Bir daha söylesene 
babacım.

Tayyip Erdoğan: Diyorum ki Mua-
mmer Bey’in oğlu, Zafer’in oğlu, Er-
doğan’ın oğlu, Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab 
gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsu-
zluk operasyonu şeyiyle evlerinde arama 
yapıyorlar filan falan.

Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan:  Tamam mı, şimdi 

diyorum ki, senin evinde ne 
var ne yok, sen bunları bir 
çıkar. Tamam mı?

Bilal Erdoğan: Ben de 
ne olabilir baba, senin para 
var kasada.

Tayyip Erdoğan: Onu 
diyorum işte. Ondan son-
ra ben şimdi gönderiyorum 
kardeşini, tamam mı?

Bilal Erdoğan: Kimi 
gönderiyorsun?

Tayyip Erdoğan: 
Kardeşini gönderiyorum di-
yorum.

Bilal Erdoğan: Hıı, 
tamam.

Tayyip Erdoğan: On-
dan sonra aynı şekilde o bilgiler onda var 
tamam mı, abinle konuş.

Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan: Onda.. Onu şey yap-

alım, amcanla filan konuş, o da aynı şekil-
de çıkarsın, eniştenle konuş, o da.

Bilal Erdoğan: Ne yapalım bunları 
baba, nereye koyalım.

Tayyip Erdoğan: Belirli yerlere 
oralara şey yap işte. (alttan Emine’nin Be-
rat diye sesi geliyor)

Bilal Erdoğan: Evet, o da var.
Tayyip Erdoğan: Onu söylüyorum 

işte, şimdi bir araya gelin amcanı da al, 
Ziya enişten var mı yok mu bilmiyorum 
da, tamam mı, Burak abine de hemen şey 
yap. Tamam mı?

Bilal Erdoğan: Tamam baba, Sümeyye 
yani çıkarıp, Sümeyye bana nereye götüre-
ceğimi mi söyleyecek?

Tayyip Erdoğan: Ya tamam, hadi şey 
yap, sizinkileri düşünün aranızda eniştenle 
filan...

Bilal Erdoğan: Ne yapalım diye...
Tayyip: Evet  evet , hemen irtibat 

kuralım saat 10’a kadar, Çünkü konu.. 
Tamam mı

Bilal Erdoğan: Tamam babacım.
17 Aralık 2013
08:30
İSTANBUL
Can Dündar: Saat 08.30’da Hase-

ki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 
telaş vardı. İçişleri Bakanının oğlu Barış 
Güler sağlık kontrolüne getirildi. Getiren 
araç hastane kapısına kadar yanaştırıldı. 
Güler girişte yüzünü sakladı, oradan 
Çağlayan’a gittiler. Orada da Bakanın ri-
cası üzerine polisler Barış Güler’in kolu-
na girmedi. Gözaltındaki diğer isimler bu 
ayrıcalıktan yararlanamadı.

Çağlayan kaynıyordu. Mustafa Demir, 
Adnan Gürel, Rıza Sarraf ve en son 
olarak da Ali Ağaoğlu peşpeşe getirildi ve 
sorgu için yedinci kata 
çıkarıldılar. Savcılar on-
ları orada bekliyordu.

17 Aralık 2013
08:30
ANKARA
Can Dündar: Aynı 

saatlerde Başbakanın kızı 
Sümeyye Erdoğan An-
kara Subayevleri’ndeki 
evinden Ankara Esen-
boğa Havaalına doğru 
yola çıktı. VIP salonuna 
girdiğinde saat 9’u geçi-
yordu, kadın koruması 
yanındaydı. Salonda eski 
Bakan Koray Aydın da 
vardı. O da İstanbul üze-
rinden Trabzon’a gidecekti. VIP’den bir-
likte geçtiler. Koray Aydın, Sümeyye Er-
doğan’ın kimseyle konuşmadığını, elinden 
cep telefonunu hiç düşürmediğini fark etti. 
Sürekli cep telefonunun ekranına bakıyor, 
mesaj yazıyor veya haberleri takip ediyor-
du.   

VIP aracında da hep cep telefonu ile 
uğraştı. Sümeyye Erdoğan TK- 2123 
sefer sayılı THY uçağının busınnes class 
bölümündeki 1F koltuğuna oturdu. Uçak 
gözaltı haberleri ile kaynayan İstanbul’a 
doğru havalandı.

17 ARALIK 2013
10:30
 İSTANBUL
Can Dündar: SÜMEYYE ER-

DOĞAN’IN uçağı  İstanbul’a inip makam 
arabası Kısıklı yoluna çıktığında Erdoğan 
ailesinde tam bir panik yaşanıyordu. Baş-
bakanın  kızı ESRA ALBAYRAK eşi BE-
RAT ALBAYRAK ile birlikte Kısıklı’da 
BİLAL ERDOĞAN’in yanındaydı. Berat 

saat  11’e doğru sağ kolu MEDET NABİ  
YANIK’ı aradı. Hayati bir konu olduğunu 
söyledi ve onu evrakları okunamaz hale 
getiren bir öğütücü cihaz almaya yolladı. 
MEDET NABİ YANIK  gittiği yerden be-
ratı aradı, bu konuşma da polis dinlemesine 
takıldı. 

Medet Nabi Yanık: Abi selamu-
naleyküm.

Berat Albayrak: Aleykümselam 
nerdesin Medet ? 

Medet Nabi Yanık: Ben şimdi 
öğütücüyü aldığımız yerdeyim.

Berat Albayrak: Orada dolanma ora 

5 para etmez. Ben ona niye para vereyim 
bir dah ? Adam gibi kaliteli bir şey al yani. 
Yabancı  marka büyük bir şey al. Büyük bir 
şey al yani.

Medet Nabi Yanık:Tamam büyük bir 
şey  işte şey yapacağımız…

Berat Albayrak: Aynı marka alma bir 
kere. Bir kere kazık yedim bir daha niye 
kazık yiyeceği ? Niye oraya uğradın ki? Git 
uluslararası adam gibi bir marka al. Gidip 
saçma sapan 5 para etmez şey veriyor 
namussuz. Bu yerli değil mi ?

Medet Nabi Yanık: Yok yerli değil abi.
Berat Albayrak: Çin malı. Çin malı 

getiriyor.
Medet Nabi Yanık: Bu ne malıydı abi.
Berat Albayrak: Ya çin malı ya 
Medet Nabi Yanık:  Evet. Bunu şey 

yapayım o zaman katoloğu getireyim ona 
göre karar veririz o zaman .

Berat Albayrak: Fiyatı ney?
Medet Nabi Yanık: Bu size gön-

derdiğim 345 euro. Bizim aldığımız 80 
euroydu. Burada Alman malı falan da var.

Berat Albayrak: Tamam başka marka 
al. Aynı marka alma. Aynı kazığı bir daha 
yine niye yiyeyim.

Medet Nabi Yanık: Tamam başka mar-
ka bakıyorum.

Berat Albayrak: Hayati konu var. Gü-
zel bir tane büyük bir tane ver bas al gel.

Medet Nabi Yanık: Tamam oldu. 
Tamam. Şuna bakabilir miyiz ?

Berat Albayrak: Medet duyuyor 
musun ?

Medet Nabi Yanık: Duyuyorum abi.
Berat Albayrak: Büyük bir tane güzel 

bir tane al gel. Çabuk çabuk çabuk…
Hemen bekliyorum.
Can Dündar: Bu konuşmanın ardın-

dan Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak özel 
araçla Kısıklı’daki evden ayrıldılar. Esra 
evde kaldı. Saat 11’de Sümeyye de geldi. 
Öğütme makinesini beklemeye koyuldular. 

Gecikince Esra Medet’i arayıp sordu.
Esra Albayrak: Alo Medet selamüna-

leyküm.
Medet Nabi Yanık: Ve aleykümselam 

hayırlı sabahlar Esra hanım.
Esra Albayrak: Hı hayırlı sabahlar ıı 

şeyi diyecektim Medet o
Medet Nabi Yanık: Buyrun efendim.
Esra Albayrak: Şeyi…. Getirecektin 

ya
Medet Nabi Yanık:  Evet.
Esra Albayrak: Onu ııı alt kata şey 

yaparsan benim çalışma katıma iyi olur alt 
kat…

Medet Nabi Yanık: Hı en…
Esra Albayrak: Ya bir daha taşımay-

alım ben aşağıda çalıştığım için.
Medet Nabi Yanık: Tamam tamam… 

anlaşıldı Esra hanım
Esra Albayrak: Tamam
Medet Nabi Yanık: Ben o makineleri 

aslında getirdim de iki tane seçenek var on-
ları Berat beye gösterecektim o da çıkmış.

Esra Albayrak: Hı...

Medet Nabi Yanık: Iıı... şimdi kendis-
ine ulaşınca bir bilgi vereyim ona göre 
ikisinden birini alt kata bırakılım inşallah.

Esra Albayrak: Bana söyle sen Medet 
ben şey yaparım onu ıı ben karar veririm 
yani.

Medet Nabi Yanık: Tamam anlaşıldı 
ben şu anda o zaman girişin oraya geleyim

Esra Albayrak: Tamam alt katı göster.
Medet Nabi Yanık: he alt kata 
Esra Albayrak: Tamam ben de ineyim 

aşağıya.
Medet Nabi Yanık: Evet
Esra Albayrak: Aşağıya tamam.

Medet Nabi Yanık: 
Tamam inşallah

Esra Albayrak: Hadi 
görüşürüz.

17 ARALIK 2013 
11:00 
İSTANBUL

- SIFIRLADINIZ MI ? 
- YOKSA…
- EVET . TAMAMİ-

YLE SIFIRLAYACAĞIZ 
İNŞALLAH…

Can Dündar: Er-
doğan’ın saat 11.00’de 
Konya’ya gitmek üzere eşi 
ile birlikte ANA uçağına 
binmesi gerekiyordu. An-

cak olağanüstü gelişme karşısında uçağın 
kalkışı bir buçuk saat ertelendi. Başbakan 
saat 11.17’de Ankara’dan oğlu Bilal’i 
aradı. İşte meşhur sıfırlama konuşması ora-
da dinlemeye takıldı.

Bilal  Erdoğan: Selamünaleyküm.
Recep Tayyip Erdoğan:Aleyküm se-

lam. 
Bilal  Erdoğan: Şimdi şeyle Hasan abi 

ile filan bir araya geldik, abim Berat Be-
rat, amcam beraber bir şeyler düşünüyoruz, 
bu arada bir fikir daha geldi Berat’a, bir 
kısmını diyor Faruk’a (kalyoncu) diğer işle 
ilgili hemen vereyim diyor, öbür paraları 
işlediği gibi işlesin zaten konuşmuşsunuz 
önceden, onu yapalım mı ciddi bir miktarı 
o şekilde halledebiliriz.

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

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

Recep Tayyip Erdoğan: Tamam işte 
onları şey yapın da.

Bilal Erdoğan: Tamam.
Recep Tayyip Erdoğan: Sümeyye gel-

di mi?
Bilal Erdoğan: sümeyye eve gelmiş, 

şimdi buraya gelecek, yanımıza gelecek, 
tamam babacığım. Hallediyoruz bugün in-
şallah, başka bir şey var mi?

Recep Tayyip Erdoğan: Şey yap-
manızda fayda var, (parayı) tamamıyla 
sıfırlamanızda fayda var.

Bilal Erdoğan: Evet tamamıyla sıfır-
layacağız inşallah.

17 ARALIK 2013 
11:40 
İSTANBUL

Can Dündar: Saat 11.40’ta İstanbul  
Valisi Hüseyin Avni Mutlu Eyüp’te Gümüş-

suyu İlköğretim Okulu 
açılış törenin öncesinde 
operasyon ile ilgili 
kısa bir açıklama yaptı. 
“Adliyemizin şu anda 
yürütmekte olduğu bir 
çalışmadır. Dolayısıyla 
adli soruşturmanın de-
vam ettiği bir aşamada 
daha detaylı bir bilgiyi 
paylaşma imkanımız 
adli açıdan mümkün 
değil.”

17 ARALIK 2013 
11:44 
İSTANBUL

Can Dündar: Çağlayan’da opera-
syonu yöneten isim daha önce Ergenekon 
soruşturması ile ünlenen savcı Zekeri-
ya Öz’dü. Başbakan soruşturmanın bu 
aşamasında ÖZ’e ulaşmayı ve operasyonu 
durdurtmayı düşündü. ÖZ’ü kendisine 
THY yönetim kurulu başkanı HAMDİ 
TOPÇU getirip tanıştırmıştı. TOPÇU 
aracılığı ile mesaj iletmeyi düşündü. Ve 
bunu da Konya uçağına binmeden hemen 
önce oğlu Bilal’e söyledi. 

Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul’a 
döneceğim, ondan sonra öğlen civarı tekrar 
Ankara’ya döneceğim,şimdi Hamdi’yi 
çağırın da

Bilal Erdoğan: Hangisi
Recep Tayyip Erdoğan: Hamdi, Ham-

di
Bilal Erdoğan: Topçu?
Recep Tayyip Erdoğan: Topçu.
Bilal Erdoğan: Tamam.
Recep Tayyip Erdoğan: Zekeriya bu 

işin  içinde, Zekeriya bu işin içinde diyo-
rum tamam mı?

Bilal Erdoğan: Tamam.
Recep Tayyip Erdoğan: Gerekirse, 

yani onunlada bu işi konuşarak, “Arkadaş 
bu işi bugün bitirmen lazım” ona bunu des-
in.

Bilal Erdoğan:Tamam babacığım ama 
işte o da demek ki o da bunlarla çalışıyor.

Recep Tayyip Erdoğan: O onlardan 
zaten canım.

Bilal Erdoğan: Evet, Hamdi’nin ona 
bir şeyi var mı ki ?

Recep Tayyip Erdoğan: Onla hukuku 
var o bana aldı geldi.

Bilal Erdoğan: Ha tamam baba.
Recep Tayyip Erdoğan: Veyahutta 

gelelim yarına şey yapalım bakalım bugün 
kararı verecek.

Bilal Erdoğan: Ne baba
Recep Tayyip Erdoğan: Belki de ale-

lacele sevkedebilirler de yani bunların sağı 
solu belli olmaz

Bilal Erdoğan: Kimi alelacele 
sevkedebilirler

Recep Tayyip Erdoğan: Gözaltına 
alınanları

Bilal Erdoğan: He mahkemeye evet
Recep Tayyip Erdoğan: İki savcı 

götürüyor işi
Bilal Erdoğan: Ben Hamdi Bey ile 

konuşayım öğleden sonra inşallah akşam 
da görüşürüz.

17 ARALIK 2013
11.52 
İSTANBUL
Can Dündar: Bilal Erdoğan’ın tele-

fonda Berat bir kısmını telefonda Faruk’a 
verelim diye bahsettiği  isim Ömer Faruk 
Kalyoncu’ydu. Bu konuşmadan kısa bir 
süre sonra Kalyoncu’nun yardımcısı Hakan 
Aslan’la Berat Albayrak’ın yardımcısı Me-
det Nabi Yanık’ın konuşmaları dinlemeye 
takıldı. Bir garajda buluşma planı yapıyor-
lardı. 

Medet Nabi Yanık: Hakan selamüna-
leyküm

Hakan Aslan: Aleyküm selam 
Medet Nabi Yanık: Senin oraya geli-

yorum. 
Hakan Aslan: Geliyorsun tamam. 

Nerde? Yoldasın?
Medet Nabi Yanık: Yoldayım. Şey 

yapalım bir kere hani garajda görüşmüştük 
ya yine öyle görüşelim.

Hakan Aslan:  Sen bana yaklaşınca 
haber verir misin abi aşağıya ineyim.

Medet Nabi Yanık: Peki peki…. 
Tamam inşallah…

Hakan Aslan: Peki  abi hadi görüşürüz.
Medet Nabi Yanık: Yolu biraz kısal-

tayım dedim de. Gerek yok. Normal yoldan 
geleyim. Bir 5 dakikaya falan Allah nasip 
ederse oradayım. Sen asansörle beraber 
aşağı in. Ben direkt garaja gelirim.

Hakan Aslan: Tamam.
Medet Nabi Yanık: Tamam ağabey-

cim.
Hakan Aslan: Tamam.
17 ARALIK 2013 
13.30 
KONYA
Can Dündar: Emniyette sorgular 

sürerken bütün Türkiye başbakanın  ne 
diyeceğini merak ediyordu. Erdoğan’ın 
uçağı  bir buçuk saat gecikmeyle kalktı. 
13.30’a doğru Konya’ya indi. Başbakan 
gergin görünüyordu. Doğruca KONYA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR VE 
KONGRE MERKEZİNE gitti, orada toplu 
açılış töreni vardı. Operasyon ile ilgili ilk 
konuşmasını orada yaptı. Telefondakinden 
hayli farklı bir ses tonuyla tehditlere boyun 
eğmeyeceğini ilan etti. 

Recep Tayyip Erdoğan: Hiçbir teh-
dide boyun eğmeyeceğiz. Kardeşlerim iste-
dikleri kadar çirkin yollara tenezzül etsin-
ler, istedikleri kadar kirli ittifakların içine 
girsinler, buradan Konya’dan bir kez daha 
tekrar ediyorum; Türkiye’de artık söz mil-
letindir, karar milletindir, yetki milletindir.

17 ARALIK 2013 
14:00
İSTANBUL
Can Dündar: İstanbul’da medya haber 

almaya çalışıyordu. Kameralar, canlı yayın 
araçları, muhabirler Emniyet’in önünde 
yığılmıştı. 

Bir bakan oğlunun evinden çıkan para 
sayma makinesiyle Halk bankası genel 
müdürünün evinde ayakkabı kutusu içinde 
bulunan paralar dillerdeydi. Saat 14.00’te 
Halk Bankası’ndan çalışanlara bir uyarı 
mesajı yollandı. Banka dışından soru sora-
cak kimseye bilgi vermeyin denildi.

17 ARALIK 2013 
15:00
İSTANBUL
Can Dündar: Bilal Erdoğan babasının 

isteği üzerine  Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun yanına 
gidip onunla görüştü, soruşturmayı durdur-
ması için Zekeriya Öz ile görüşmesini 
rica etti. Topçu’nun Öz’den alıp kendisine 
ilettiği cevabı hemen telefonda babasına 
söyledi. Erdoğan hâlâ Konya’daki törend-
eydi.
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Bilal Erdoğan: Şimdi Hamdi Bey’in 
yanından çıktım, akşam 6’da görüşecekler.

Tayyip Erdoğan: 6 geç olur, 6’da onlar 
işi bitirmiş olur.

Bilal Erdoğan: Telefonda haberim yok 
demiş, haberi yokmuş bir de dosya doluy-
muş.

Tayyip Erdoğan: Yalan söylüyorlar ta-
bii ya, hem haberim yok diyor hem dosya 
dolu diyor, nasıl oluyor bu iş...

Bilal Erdoğan: İşte dosya demek 
önüne gelmiş sabahı köründe herhalde, ne 
demek istiyorsa artık.

Tayyip Erdoğan: Hem haberim yok 
diyor hem dosya dolu diyor.

Bilal Erdoğan: Evet evet
Tayyip Erdoğan: Sen şeye mi gitmiş-

tin, Hamdi’nin oraya mı gittin?
Bilal Erdoğan: Evet
Tayyip Erdoğan: Keşke gitmeseydin.
Bilal Erdoğan: Ne yapayım baba yani 

başka yerde buluşsam yine kötü.
Tayyip Erdoğan: Yanlış yaptın.
17 ARALIK 2013 
15:15
KONYA
Can Dündar: Konya’daki tören saat 

15.00’te bitti. Erdoğan 15.15’te gazetecil-
erin sorularını yanıtladı.

Tayyip Erdoğan: Arkadaşlar bunların 
hepsi bir adli süreç neticelenmeden bir şey 
söylemem doğru olmaz.

Can Dündar: Bu konuşmadan sonra 
yabancı konukları ile görüşeceği Dede-
man Oteli’ne geçti. Otel’den saat 15.39’da 
yeniden Bilal’i aradı. Artık telefonda 
konuşurken daha temkinliydi.

Tayyip Erdoğan: Sana diğer verdiğim 
görevler tamam mı?

Bilal Erdoğan: İşte akşam bitirmiş 
oluyoruz, bir kısmını hallettik, Berat ile 
ilgili olan kısmını hallettik, şimdi Mehmet 
Gür ile ilgili olan kısmı herhalde önce hall-
edeceğiz, geri kalanını da artık karanlık ol-
unca halledeceğiz.

Tayyip Erdoğan: ...
Bilal Erdoğan: İnşallah.
Tayyip Erdoğan: Sümeyye ne yaptı?
Bilal Erdoğan: Sümeyye de işte onları 

çıkardı getirdi filan, konuştuk filan...
Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı halletti 

mi?
Bilal Erdoğan: Verdi herhalde 

babacığım, ikisini de boşalttım dedi.
Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı
Bilal Erdoğan: Evet, ikisini de boşalttım 

dedi ama iki taraf derken onu diyorsun 
değil mi?

Tayyip Erdoğan: Neyse tamam
Bilal Erdoğan: Siz kaçta geliyorsunuz?
Tayyip Erdoğan: On ikiyi filan bulur.
Bilal Erdoğan: Yolunuz açık olsun
Tayyip Erdoğan: Telefonlarla konuş-

mayın.
17 ARALIK 2013 
17:00
KONYA
Can Dündar: Başbakan Konya Dede-

man Otel’de önce Lübnan Başbakanı ve 
Irak Meclis Başkanıyla buluştu. Ardından 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı 
Neçirvan Barzani ile 35 dakika görüştü. 
Sonra da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel 
Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kabul 
etti. Oradan otelde düzenlenen yemeğe 
geçtiler. Yemekte yabancı konuklar dışın-
da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
ve Dışişleri Başkanı Ahmet Davutoğ-
lu da vardı. Yemekten sonra Şeb-i Arus 
törenlerine geçildi. Erdoğan orada CHP 
lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. O gün 
Kılıçdaroğlu’nun yaş günüydü. CHP lideri 
çıkışta şu açıklamayı yaptı:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yolsuzluk 
konusunda yapılan her operasyonu, her 
haberi yakından takip ediyoruz. Öyle an-
laşılıyor ki bu kez kapsam oldukça geniş, 
bu nedenle grubumuzda bir kriz masası 
oluşturduk milletvekillerimiz olayı yakın-
dan takip edecekler. Endişeniz var mı diye 
sorarsanız, Deniz Feneri Savcılarının başı-
na gelen inşallah bu savcıların başına gel-
mez.

17 ARALIK 2013 
19:00
İSTANBUL
Can Dündar: Başbakanın Konya’da 

Şeb-i Arus törenlerini izlediği saatlerde 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin beledi-
ye başkan adayı olduğu Hatay’da seçim 
çalışması yürütüyordu. Gelişmeler üzerine 
hemen HSYK’yı toplantıya çağırdı, hedef 
soruşturmayı yürüten savcılardı. Ergin, 
Ankara’ya gelirken Fox TV, HSYK’nın to-
plantı halinde olduğu haberini verdi.

Fatih Portakal: Adalet bakanının, 
Sadullah Ergin’in acilen Ankara’ya 
döndüğü söyleniyor bunu ben nasıl okum-
alıyım? Bir, gerçekten soruşturmayla ilgili 
bilgi mi alınacak yoksa Deniz Feneri’nde 
bazı olaylar vardı yani savcıların görevden 
alınması vs. gibi. Bunu nasıl okumalıyız, 
bu son dakikayı paylaşır mısın?

Muhabir Ercan Gün: Şimdi çok önem-
li bir gelişme şundan dolayı seçim bölgesi 
olan Hatay’dan Adalet Bakanı bugün apar 
topar Ankara’ya geçti ve HSYK kurulun-
daki üyelerle görüştüğü iddia ediliyor. 

Can Dündar: Bunun üzerine Bugün 
Gazetesi editörü Yavuz Aslan twitter hes-
abından şunu yazdı: “Fox TV editörlerin-
den Ercan Gün, canlı yayında HSYK’nın 
toplantı halinde olduğunu söyledi. Savcılar 
görevden alınabilir.”

 Bakan Ergin çıkışta HSYK üyeleri ile 
görüştüğü iddialarını yalanladı: “Kendi 

odamda bir saat çalıştım ayrıldım”, dedi.  
O ayrılırken Cumhuriyet Başsavcısı Tur-
an Çolakkadı görevden alma haberlerini 
yalanladı savcıların görevlerine devam et-
tiğini söyledi. Savcılar bir ay sonra göre-
vden alınacaktı.

17 ARALIK 2013 
19:00
Ntv Spikeri: Bugün 17 Aralık Salı. 

Günün manşeti bugün İstanbul’dan yansıdı 
haber merkezlerine. Sabaha karşı 28 adrese 
birden baskın yapıldı. Yolszuluk ve Rüşvet 
Operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.

Muhabir: GÖZALTI sayısı 49-56 ya 
çıkacak.

Cnn Türk Spikeri: Saat 8 sularında 
basının eline bilgiler geçmeye başladı.

Kanal D Spikeri: Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdul-
lah Oğuz Bayraktar’ın da ...

Fox Tv Muhabiri: Rüşvet, yolsuzluk.. 
Bakanların ismi geçiyor fakat bundan daha 
önemlisi miktar. Bu miktar 100 Milyar 
Euro..

17 ARALIK 2013 
23:05
ANKARA

Bilal Erdoğan: 30 Milyon Avro gibi 
bir miktar daha var.

Tayyip Erdoğan: Sıfırladınız mı? Yok-
sa...

Bilal Erdoğan: Evet. Tamamıyla sıfır-
layacağız inşallah..

Can Dündar: Erdoğan ve eşini taşıyan 
ANA uçağı 23.05’te Ankara’ya indi. 
Karşılamaya Efkan Ala ile Alaaddin Yüksel 
geldi. En uzun gün henüz sona ermemişti. 
Erdoğan’ın peşinden Bekir Bozdağ, Ahmet 
Davutoğlu ve Recep Akdağ da İstanbul’dan 
Ankara’ya geldiler. Erdoğan Esenboğa’dan 
şehre gelirken İstanbul Kısıklı’daki oğlu 
Bilal’le bir kez daha görüştü.

Bilal Erdoğan: Şimdi babacığım şey 
için aradım, büyük ölçüde şey yaptık ıı siz 

mi aradınız babacığım şimdi beni
Tayyip Erdoğan: Yo ben aramadım 

sen aradın
Bilal Erdoğan: Gizli numaradan 

arandım.
Tayyip Erdoğan: Büyük ölçüde der-

ken sıfırladınız mı yoksa?
Bilal Erdoğan: Sıfırlamadık henüz 

babacığım, şöyle ki ııı bi 30 milyon avro 
gibi bir miktar daha var, şey yapamadık, 
eritemedik henüz, bu şey aklına geldi Be-
rat’ın, Ahmet Çalık’ın alacağı ekstra bir 
25 Milyon Dolar kalmış onu oraya verip 
o para gelince onu şey yaparız diyorlar, 
üstüyle de Şehrizar’dan daire alabiliriz di-

yor. Sen nasıl bakarsın 
baba?

Tayyip Erdoğan: ....
Bilal Erdoğan: Hı 

Babacığım?
Tayyip Erdoğan: 

Sümeyye yanında mı?
Bilal Erdoğan: 

Yanımda, çağırayım mı?
Tayyip Erdoğan: 

Yok ses karıştı da onun 
için dedim.

Bilal Erdoğan: Hıı, 
yani 25 Milyon Dolar 
Çalık’a aktarıp,  geri 
kalan kısımla da Şehir-

zar’dan daire alabilir.
Tayyip Erdoğan: Neyse şey yaparız 

hallederiz.
Bilal Erdoğan: Öyle mi yapalım.
Tayyip Erdoğan: Tamam yapın.
Bilal Erdoğan: Tamamen sıfır mı 

kalsın baba, yoksa senin elinde para kalsın 
mı?

Tayyip Erdoğan: Kalsın olmaz zaten 
oğlum, şeye öbür tarafa, Mehmet’le şey 
yapsaydınız onu da oraya aktarsaydınız..

Bilal Erdoğan: He onlara verdik 
tamam, 20 Milyon Dolar verdik.

Tayyip Erdoğan: Allah Allah, ya ak-
tarsaydınız sonra şey yapardınız.

Bilal Erdoğan: Ya ne bilim şimdi bu ka-
dar verebildik baba, zaten zor yer kaplıyor 
falan, başka bir kısmını başka bir yere 
koyuyoruz, bir kısmını bizim şeye verdik, 
işte Tunç Abiye verdik, ondan sonra…

Tayyip Erdoğan: Tunç’a tamamını ak-
tardın mı?

Bilal Erdoğan: (Sümeyye bakar mısın) 
Nereye baba?

Tayyip Erdoğan: Tunç’a diyorum 
tamamını aktardın mı?

Bilal Erdoğan: Ya sormuşlar, 10 Mily-
on Avro alabiliriz demişler herhalde

Tayyip Erdoğan: Neyse bu kadar şey-
leri konuşma şeyde, böyle de olsa konuşma

Bilal Erdoğan: Tamam biz hallediy-
oruz o zaman.

Tayyip Erdoğan: Halledin şimdi tabi 
ben bu akşam ben gelemiyorum, Anka-
ra’da kalacağım.

Bilal Erdoğan: Tamam biz hallediy-
oruz sen merak etme.

Can Dündar: Bu görüşmede bahsi 
geçen Çalık Holding’in Şehrizar Konak-
larından o günlerde 6 adet daire için yine 
Çalık’a Aktif Bank aracılığıyla 14 milyon 
120 Lira ödeme yapıldığı daha sonra orta-
ya çıktı. 14 A Blok’tan alınan 1-2-3-4-5-6 
numaralı dairelerin satış dekontunda Er-
doğan’ın aile avukatı olarak bilinen ve aile 
adına alım-satım yapma yetkisi bulunan 
Ömer Faruk Akbulut’un ismi vardı.

Takvimler 17 Aralık’tan 18 Aralık’a 
dönmüştü, başbakanı uzun bir gece bekliy-
ordu. Onun için artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktı. (https://www.youtube.com/
watch?v=zQI8QMjE-S0)

***
Evet, arkadaşlar, olay bu…
Vatandaşlar olayların içinden çok güzel 

bir şekilde anlatmışlar kendilerini.
Ve seni işte bu adamlar yönetiyor. Hem 

de 15 yıldan bu yana…
Laik Cumhuriyet’ini de bu adamlar 

yıktı. Laik, bilimsel eğitim diye bir şey 
bırakmadılar. Hukuk diye, kanun devleti 
diye, bağımsız yargı diye bir şey bırak-
madılar. Tüm okulları Ortaçağ Medreseler-
ine-Kilise Okullarına döndürdüler. 

Okullarda artık rehber öğretmenler 
yerine, meczuplaştırılmış tarikat müritleri 
görev yapacak, “Manevi Danışman” adı 
altında. Bazı okullarımız artık ilahilerle 
derse başlıyor sabah. Videoları dolaşıyor 
bunların internette. Yani adım adım Or-
taçağ’ın karanlıklarına doğru, “Ümmetçilik 
Konağı”na doğru sürüklenip götürülüyor 
ülkemiz. 

Bir taraftan da ABD Emperyal-
ist Çakalının BOP cehennemine doğru 
sürüklenip götürülüyor. 

Ve sen, büyük bir sükunetle, korkunç 
bir umursamazlıkla, tevekkülle, yine aynı 
orandaki yılgınlıkla, umutsuzlukla bekle-
mektesin, yaklaşan hazin sonumuzu ve 
ülkemizi bekleyen cehennemcil felaketi. 

Daha ne zaman uyanacaksın?
Hani ne dersin sen, bir özdeyiş olarak?
“Son pişmanlık fayda vermez…”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Kasım 2017 
Nurullah Ankut

HKP Genel Başkanı

Emperyalist çakalca devşirilmeyi ve 
onun işbirlikçisi olmayı kabul etmek; eroin 
gibi, benzerleri gibi bir uyuşturucuya alış-
mayı kabullenmek gibidir.

Başlangıçta keyif verir insana; entere-
san hayallere daldırır adamı. Hiç düşünme-
diğin, o güne dek hiç aklından bile geçme-
yen mevkilere, makamlara ve koltuklara 
zıplatır. Adamı ünlü ve pozlu kılar. Tabiî 
haz verir bu durum, başını döndürür ada-
mın; “Vay be, biz neymişiz de anlayama-
mışız bugüne dek!”, dedirtir. Velhasıl ayak-
larını yerden keser. Tıpkı eroinin, morfinin, 
bonzainin yaptığı gibi…

Fakat aynı anda da tahribatı oluşma-

ya başlar. Dirhem dirhem çürütür bedeni, 
beyni, ruhu. Sonunda manyaklaştırır ada-
mı, halüsinasyonlar gördürür, abuk sabuk 
konuşturur. Şiddetli fırtınalar gibi bir uçtan 
bir uca savurur insanı ve en sonunda da işi-
ni bitirir. Çürütüp posasını bırakır ortada.

İstersen başka bir örnekle anlatalım: 
ABD işbirlikçiliğine soyunmak, ruhu İb-
lis’e satmak gibidir. O da sana büyük suç-
lar işletir, başlangıçta büyük kazanımlar 
da elde ettirir. Yani yükseltir seni maddi 
anlamda ve görünüşte. Ama sürekli suçlar 
işletir sana. Biri biter bitmez yeni bir suçun 
kollarına atar seni, zaten sen de bağımlısı 
olursun suçların, kriminal tipler gibi. Fakat 
sürecin bir başka yönünde ise sen her ge-
çen gün biraz daha batarsın. İşlediğin ağır 
suçların ağırlığı arttıkça artar ve taşıyamaz 
hale gelirsin onları, çökersin.

İşte bu aşamada terk eder seni İblis. 
“Ben sana hiçbir şey yaptırmadım. Bütün 
suçları sen kendi isteğinle ve özgür ira-
denle yaptın. Şimdi de cezasını çekeceksin 
yaptıklarının.”, der. Ortada kalıverirsin te-
peden tırnağa suça batmış olarak. O güne 
dek seninle suç ortaklığı yapmış olanlar, 
seni yere göğe sığdıramayanlar, bir bir terk 
etmekle kalmazlar sadece; senin suçlarını 
da sayıp dökmeye başlarlar doğrudan veya 
dolaylı bir biçimde.

Bu işler aynen böyledir Hafız!
Sen Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı 

iken, tâ 1995’te, ABD Haydudunun Ankara 
Büyükelçisi Morton Abramowitz sendeki 

ihanet potansiyelini 
keşfedip göz koydu 
sana; sonra da gelip 
devşirdi. Daha sonra 
değişik görüşmele-
riniz oldu ABD Em-
peryalistlerinin tem-
silcileriyle ve sen; ün 
için, poz için, koltuk 
için o günlerde telaf-
fuz edilen şekliyle 
başbakanlık için dev-
şirilmeyi ve işbirlik-
çiliğini kabul ettin. 
Gönüllü iradenle 
ABD işbirlikçiliğine 

soyundun.
Ne demişti Emperyalist ABD sana?
1- BOP’ta sana verdiğimiz görevi iti-

razsız yerine getireceksin.
2- İsrail’in bölgesel düşmanlarının ber-

taraf edilmesinde ve onun güvenliğinin 
sağlanmasında bizimle birlikte çalışacak-
sın.

3- İslam’ın içinin tümüyle boşaltıla-
rak, ruhunun yok edilerek, CIA-Pentagon 
İslamı haline dönüştürülmesinde hizmette 
bulunacaksın.

Sen bunları duraksamadan kabullendin. 
Hâlbuki senin velinimetin ve yetiştiricin 
Necmettin Erbakan, ABD’nin bu önerisi-
ni şiddetle reddetmişti. 

Sen ise hemen atladın, “Tamam” dedin, 
“Anlaştık”.

Seni başbakan yapacak olmaları başını 

döndürmüştü. Karşılığında vermeyeceğin 
hiçbir şey yoktu.

Oysa BOP haritasına bir baksaydın, 
ya da nedir bu BOP deseydin, bilirdin bu 
ihanet projesinin seni adım adım bitişe ve 
çöküşe götüreceğini.

Ne zaman gördün bu BOP ihanetinin 
senin sonunu da getirmiş olacağını?

2015 Haziran Seçimleri sonucunda gör-
dün. Ve hemen tornistan yaptın. Bir anda 
daha önce ayaklar altına aldık dediğin mil-
liyetçiliği baş tacı ediverdin.

İşte efendin ile ters düşmen ve bozuş-
man da o günde başladı.

Efendinin istihbarat örgütleri müthiştir. 
Bak, CIA’yı bile kuran, Nazi istihbaratı-
na sahip Almanya’yı ve onun başbakanı 
Angela Merkel’i bile dinleyebiliyor CIA. 
Seni dinlemek onun için çerezden sayılır.

İşte bu sebeple de senin bugüne dek 
işlemiş olduğun bütün suçlarını, bütün ka-
nunsuzluklarını en ince ayrıntısına kadar 
bilmektedir CIA.

Şimdi seni satışa çıkardı. “Bize lolo 
okursun, gidip Rusya’nın Putin’i ile Çin’le, 
İran’la iş tutmaya başlarsın,  Rusya’dan 
S-400 füzeleri alırsın. Tüm bunlara ilave-
ten de benim BOP’uma engel çıkarmaya 
başlarsın, ben de seni satışa koyuveririm 
işte.

Bak Reza Zarrab’ı itirafçı yaptım. 
Senin Halkbank Genel Müdür Muavinin 
olan Hakan Atilla’n da yolda. Senin bu 
İran ambargosunu delmeye yönelik yapıp 
ettiklerinin tamamını biz biliyoruz da, bu 
itirafçılar da kanıtlarıyla bir bir mahkeme-
de ortaya koyacaklar. Sadece sen paçayı 
kaptırmış olmayacaksın. Oğlun, kızın ve 
hatta eşin bile suçlular listesine girebilir. 
Tabiî bizim istememiz halinde.

İşte son günlerin ahvali budur Tayyip. 
Sağa sola koşturarak çırpınman, acaba bu 
çemberi neresinden açıp kurtulabiliriz diye 
çabalaman bundandır. Ama nafile! Bir kere 
bu meselede onlarca suça batmış durumda-
sın. Ayrıca aldığın rüşvetleri de biliyoruz 
senin, ailenin, bakanlarının, banka görevli-
lerinin hepsini biliyoruz.”

Öyle görünüyor ki Hafız, seni getiren 
götürecek. Zaten çok iyi biliyorsun Tür-
kiye’de iktidarları oluşturan da, oralara 
kimin ne kadar süreliğine gelip-gideceği-
ni belirleyen de efendin ABD Emperyalist 

haydududur.
Ne zaman beri mi?
1950’den beri. 
Hani hep söylersin ya Hafız, bu pek 

sevdiğin Arap atasözünü; “Men dakka 
dukka”.

Sen sandın ki, bu herkes için geçer-
li ama benim için geçerli değil. Arkanda 
ABD olduğu günlerde öyle sandın kendini, 
işte yanıldın be Hafız yine…

Sattın ruhunu emperyalist İblis’e. Va-
tana millete ve halka ihanetin kallavisini 
ettin 15 yıldan bu yana. Hemen her türden 
binbir suç işledin. Laik Cumhuriyet’i yık-
tın, Türkiye’yi Ortaçağ’ın karanlıklarına 
sürükledin. Ülkeyi BOP cehenneminin kı-
yıcığına getirdin. 

İşte şimdi de efendin seni satışa çıka-
rıverdi.

ABD satar işbirlikçilerini. Tarih bunun 
yüzlerce örneğiyle doludur. Kullanır, işi bi-
tince de satar ya da buruşturulmuş bir pe-
çete gibi atar çöpe. Hele de önce kendisiyle 
işbirliğine girip hizmetkârı olmuşların, de-
netim dışına çıkmak istemesinden hiç hoş-
lanmaz. Onlara karşı çok acımazsız olur.

Evet Hafız, daha önce de söylediğimiz 
gibi, ihanete devam etsen de yıkılacaksın, 
ihanetten caymaya kalksan da…

İhanete devam edip BOP’taki görevini 
eskiden olduğu gibi sürdürürsen, seni “Hü-
looğğ”cuların bile affetmez.

“Biz sana Reis dedik, dünya lideri de-
dik. Sen vatanı parçaladın BOP haritasında 
gösterildiği biçimde”, derler. Ve sana Bo-

ğaz Köprüsü’ndeki zavallı Mehmetçiklere 
ve Hava Harp Okulu öğrencilerine çektik-
leri muameleyi çekerler…

Sen de nihayet görmeye başladın bu 
gerçeği. O sebeple de boylu boyuna dal-
dığın bataklıktan kurtulmaya çalışıyorsun, 

çırpınıyorsun tuzağa yakalanmış bir kuş 
gibi adeta.

Ama işte bu sefer de efendin ABD Em-
peryalist Çakalı seni affetmiyor. O bitirme-
ye çalışıyor senin işini. 

Yani senin için çıkış yok bu kapandan. 
Ne yaparsan yap sonun hüsran. Ama ken-
din gönüllü girdin o kapana.

Bu girişinin yığınla canlı tanığı var. 
Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim 
Karslı’dan tutun da, şu an bile yandaşlığı-
nı etmekte olan Abdurrahman Dilipak’a 
kadar, Ali Bulaç’a kadar, Deniz Baykal’a 
kadar. Ve daha da var…

Senin gidişin sıradan bir gidiş olmaya-
cak, biliyorsun. Bugüne dek ülkemize ve 
halkımıza ettiğin bütün ihanetlerin, işledi-
ğin bütün suçların, aşırdığın yüz milyar-
larca dolarlık kamu malının hesabını ve-
receksin hukuka bağlı gerçek mahkemeler 
huzurunda. Hem de bugünkü TCK’de yer 
alan maddelere göre. Onların belirlediği 
cezaları alacaksın. Tabiî sadece sen değil 
AKP’giller’inin tamamı…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29.11.2017
HKP GeneBaşkanı

Nurullah Ankut

Ey Kaçak ve Haram Saraylı Hafız!
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Halkın Kurtuluş Partisi’nin değerli Ge-
nel Başkanı, yöneticileri, yoldaşlar, konuk-
lar,

Aylardan beri haklarının gasp edilme-
sine ve sarı sendikacılığa karşı direnen, 
mücadele eden yiğit Real Market Direniş-
çileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum.

Elif Yoldaş’ımız beni biraz mahcup 
etti. Sonuçta bizim davamız insanlık dava-
sı. İnsanlığa olan, İşçi Sınıfımıza olan so-
rumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. 
Bunun mücadelesini veriyoruz. 

“Amacımız o zaman İşçi 
Sınıfını Sosyalizm saflarına 

kazanmak, hareketimize 
kazanmaktı”

Yıllardan beri bu mücadelenin içerisin-
deyim. Biraz önce Parti’mizin Genel Baş-
kanı da ifade etti. Ben 1979 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
öğrenciyken İşçi Sınıfı mücadelesine baş-
ladım.

Bu tercihimin sebebi, Türkiye Dev-
rimi’nin Ustası Hikmet Kıvılcımlı’nın 
“Anarşi Yok! Büyük Derleniş!” broşü-
ründe önerilen ve o zamanki hareketimiz 
olan Devrimci Derleniş Hareketi’nde 
ifadesini bulan “Hareketin İşçileştirilme-
si ve Köylüleştirilmesi” çerçevesinde işçi-
liğe başladım. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde okurken Ankara’da 
Macunköy’de Şensa Çelik Çekme San. 
A.Ş. Fabrikası’nda işçiliğe başladım.

O zamanki çalışma koşulları şu ana 
göre daha ağırdı. Bir kamyonun arkasında 
işe giderdik. Vardiyalı bir işyeriydi.

1979 yılının 29 Haziranı’nda o dönem-
ki sendikalar faciasına bir alternatif olmak 
için Makine-İş Sendikası’nı kurduk. O 
dönemde, Makine-İş Sendikası’nda, 20 
yaşında genç bir Genel Başkan olarak sen-
dikal mücadeleye başladım. Sendikacılığa 
başlarken bir taraftan işçilik yapıyordum, 
bir taraftan sendikacılık, bir taraftan öğren-
cilik yapıyordum. Amacımız o zaman İşçi 
Sınıfını Sosyalizm saflarına kazanmak, ha-
reketimize kazanmaktı.

Orada ilk örgütlenmeyi yaptık. 4 ayrı 
fabrikadan oluşuyordu. Parmağımı da ora-
da iş kazasında kaybettim 1980 yılında. O 
zamandan bu zamana değişik işkollarında 
(metal, tekstil, kargo ve nakliyat işkolla-
rında) 6 yıla yakın bir süre boyunca bilfiil 
işçilik yaptım. 12 Eylül ile beraber üniver-
site bitti. 

“Benim İşçi Sınıfına karşı 
sorumluluklarım bitmedi”
Kişisel ve özel bir meselemi paylaşmak 

istiyorum. Kıbrıs’ta, Hatice isminde okul-
dan bir arkadaşım vardı. Duygusal anlam-
da arkadaşlığımız vardı. O dönemde Avu-
kat Metin Ağabey ile beraber kalıyorduk. 
Mektup yazdı ve beni Kıbrıs’a çağırdı. 
“Kıbrıs’a gel, Türkiye’yi bırak”, diye. Ben 
de ona cevap yazdım: “Benim İşçi Sınıfına 
karşı sorumluluklarım bitmedi, memleket-

teyim ve İşçi Sınıfına karşı sorumlulukla-
rımı yerine getirmeye devam edeceğim”, 
diye.

Daha sonra 12 Eylül oldu. Sonrasında 
daha vasıflı işçilik olsun diye OSTİM’de 
o zaman frezeyi öğrenmek için işçiliğe 
başladım. Serdar Makine diye bir yerde. 
Sabahtan öğleye kadar gidiyordum, daha 
sonra sendikaya gidiyordum.

İşverenle samimiydik. Bir MİT ajanı 
gelmiş, demiş “bu adamı niye burada ça-
lıştırıyorsun?”

İşveren de bana sempatiyle yaklaşmıştı. 
Sıradan bir çırak muamelesi yapmamıştı. 

İşte Siyasal’da okuyorum, bu mesleği öğ-
renmek istiyorum. Onun getirmiş olduğu 
bir sempatiyle biraz dolgun da ücret veri-
yordu. Normal çırakların üstünde veriyor-
du. Daha sonra MİT ajanının deşifresiyle o 
işyerinden ayrılmak zorunda kaldım.

1985 yılında da siyasi bir operasyon 
sonucu İstanbul’a geldim. İstanbul’da da 
bir tekstil fabrikasında, Bakırköy Yün 
İplik’te işçiliğe başladım. Daha sonraki 
dönemde İstanbul-Sefaköy’de 250 kişinin 
çalıştığı Titiz Tekstil Boyahane Fabrika-
sı’nda işçiliğe başladım. O arada çok kısa 
bir dönem de Avcılar-Ambarlı’da Zorlu 
Tekstil’in tül fabrikası vardı, orada işçili-
ğe başladım. Birkaç hafta çalıştıktan sonra 
işten çıkarıldım. Çıkarılma nedenim (Zorlu 
Holding’in patronu Ahmet Nazif Zorlu’yu 
zaman zaman gördüğümde hep aklıma 
gelir) yaşadığım küçük bir olay olmuştu. 
Fabrikada mesai sırasında lavaboda mus-
luğun biraz fazla açılmasından dolayı sert 
bir tepki göstermişti bana. Ben de uygun 
bir şekilde karşılık vermiştim. Ama bu 
davranış bile çıkarılmama neden olmuştu. 
İşten çıkartılırken 
çıkartılma gerekçe-
mi şefe sorduğumda 
“Sen güneşe karşı 
işemişsin”, dedi.  

O zaman da po-
lis tarafından ara-
nıyorum. Birkaç 
yıl memlekete de 
gidemedim, geniş 
bir siyasi operasyon 
olmuştu. 

Titiz Tekstil’de 
çalıştığım yıllara 
geri dönersek; ora-
sı, Sarı Sendikacı-
lığı öğrenmek açı-
sından benim için 
önemli bir deneyim 
oldu. Çünkü orada 
örgütlenme çalış-
masını yaparken, örgütlenmenin başında 
sendika başkanı diyor ki; “Sadece sen gel. 
İşçilerin gelmesine, toplantı yapmaya ge-
rek yok. Ben çevre fabrikalardaki patron-
larla görüşürüm, onlardan yardım isteriz, 
fabrikayı da örgütleriz.”, dedi. Çevresinde-
ki patronları devreye sokmaya çalıştı, ör-
gütlenemedi. Sonuçta biz işyerinde kendi 
çabalarımızla örgütlendik, beni baştemsil-
cisi yapmak zorunda kaldı.

Ben sabah 7’de gidip 3’te çıkıyordum. 
Baştemsilcilik yaparken, sendika başkanı; 
“senin her gün işe gitmene gerek yok, ka-
fana göre takıl.”, dedi. Bunun üzerine; o 
tür ilişkileri doğru bulmadığım için “Ben 
bu tür şeylere girmem”, dedim.

Ayrıca, fabrika genel müdürü dedi ki; 
“Sen bu kadar işçiyi temsil ediyorsun, 
sana ücret dışında, çalışmadan fazla mesai 
yazdıralım.” Benim cevabım da “Ben hak 
etmediğim bir ücreti kabul etmem. Ben 
Anadolu çocuğuyum, … çocuğu değilim.” 
oldu. 

Toplusözleşme yapılma süreci devam 

ediyorken biz eylem kararı aldık. Bu eylem 
bir hafta sonu toplu olarak mesaiye gitme-
me kararıydı. Eylemdeki talebimiz; işvere-
nin üye olduğu işveren sendikasından istifa 
etmesi ve bizim de üyesi bulunduğumuz 
işçi sendikasıyla ayrı toplusözleşme yap-
masıydı. İşçilerin örgütlenmesini yaparak 
Cumartesi ve Pazar hiç kimsenin mesai-
ye gitmemesi kararını aldık. Ve Cumar-
tesi-Pazar günü mesaiye kimse gitmedi. 
Genel Müdür ve diğer yöneticiler kendileri 
çalışmak durumunda kaldılar. Ertesi gün 
Genel Müdür çağırdı; “Tamam dedi işve-
ren sendikasından istifa edip sözleşmeyi 

imzalayacağız.” Sendikaya dedim; “Bizim 
taleplerimiz kabul edildi.”

Aynı gün benim baştemsilcilik görevi-
mi aldılar. Ertesi gün de işten çıkardılar. 
Baştemcilik görevinden alındığım gün tüm 
işçilerle birlikte (anlattığım tarih 1986) 
faşizm koşullarında, sokağa çıkmanın zor 
olduğu bir dönemde Bakırköy’deki Teks-
til Sendikası’nın şubesini bastık. Başkan; 
“Ben Ali Rıza’yı severim, başka bir yer 
ayarlayalım”, demeye başladı. Daha sonra 
benim istediğim bir başka arkadaşı temsil-
ci yaptı. Bu dönem benim için bir deneyim 
oldu.

Bundan sonra da farklı işkollarında 
çalışmalarım oldu. Ama sonuçta şunu an-
latmak istiyorum; İşçi Sınıfı içerisinde, 
işçilik içerisinde özellikle İşçi Sınıfının 
disiplinini, hayat koşullarını yaşamak, aynı 
şeyleri yaşamak önemli. Benim de asgari 
ücret aldığım oldu. Örgütlenme süreçleri 
ve diğer zamanlarda da baştemsilci olarak, 
temsilci olarak, şube yöneticisi olarak daha 
sonra genel başkan olarak görevler aldık. 
Burada tüm amaç İşçi Sınıfı mücadelesini 

Sosyalizm mücadelesinin bir parçası haline 
getirmek. Tüm amacımız bu. Sendikacılı-
ğımızın da amacı bu.

Niye bu?
Çünkü insanlığın geleceği Sosyalizm-

de.
“Sosyalizm,

insanlığın geleceği”
Hoca’m, Ekim Devrimi ile ilgili önemli 

değerlendirmeler yaptı. O, meselenin bir 
yönü tabiî.

Bir yönü daha var; o da Ekim Devrimi 
ile insanlık çok şey kazandı. Emperyalist-
ler ve patronlar bugün halen Ekim Devri-
mi’nin kazanımlarını ortadan kaldırmak 
için uğraşıyorlar. Kamusal-ücretsiz sağlık 
ve eğitim hizmetleri, sosyal güvenlik ge-
lişmişse, diğer alanlarda da bunlara benzer 
kazanımalar elde edilmişse; bunlar hep 
Sosyalizmin, Ekim Devrimi’nin kazanım-
larıdır. 90’lı yıllardaki refah devleti, sosyal 
adalet, sosyal hukuk hep Ekim Devrimi’nin 

kazanımlarıdır. Kadının, ezilen 
“ikinci cinsiyet” olmaktan çıkıp 
toplumsal yaşamda hak ettiği 
yeri almaya başlaması, bilimsel, 
teknolojik, ekonomik gelişme-
ler, herkesin yeteneğine göre üc-
ret alması, kapitalist sömürünün 
ortadan kalkması, eşit işe eşit 
ücret hakkı; bunların tamamı 
Ekim Devrimi sayesinde kaza-
nılmıştır.  

Ama 80’li yılların sonunda-
ki süreçte, genel anlamda, zaten 
uzaklaşılmaya başlanan Leninist 
ilkelerden daha da uzaklaşılma-
sıyla beraber, karşıdevrimin elde 
ettiği zaferle beraber, Bürokra-
tik Sosyalizmlerin yıkılmasıyla 
beraber tüm kapitalist ülkeler, 
daha önce kendi ülkeleri Sos-
yalizme, devrime gitmesin diye 

halka vermek zorunda kaldıkları hakları 
birer birer halkın elinden almaya başladı. 
Sosyal güvenlikten, işçi sigortasına, sağlı-
ğın eğitimin özelleştirilmesine kadar tüm 
alanlarda genel bir saldırı başladı. Bunu 
tekrar piyasa-meta ilişkisi haline dönüştür-
düler. Hâlâ bu devam ediyor. Türkiye’de ve 
diğer ülkelerde devam ediyor.

Amerika’da gençler arasında yapılan 
bir ankette Sosyalizmin insanlığın gelece-
ği olduğu yolunda sonuçlar ortaya çıkıyor. 
Eski sosyalist ülkelerde de bu sonuçlar or-
taya çıkıyor. Biliyorsunuz Ertuğrul Kürkçü 
diye bir soytarı var. Aynı zamanda saman-

lık faresi. Yoldaşları elde silah çarpışırken 
bu samanlıkta saklandı. Geçen bir röporta-
jında Ekim Devrimi’ne saldırıyor. Diyor ki; 
“Ekim Devrimi’nin sonucu Marks’ı doğru-
ladı.” Bunu söyleyerek Ekim Devrimi’nin 
yıkılmasını alkışlıyor. Aynı zamanda saf-
sata-Troçkist tezleriyle Leninizm’e saldı-
rıyor. Üstelik bir de utanmazca Marks’ın 
adını ağzına alarak, Marks’ı, Marksizmi 
kendi demagojisine tanık gösteriyor.

Ekim Devrimi’nin 100’üncü yılıyla 
beraber dünya insanlığı çok şey kazandı. 
Ekim Devrimi’nin kazanımlarına sahip 
çıkmak ve yeni Ekim Devrimleri yaratmak 
hepimizin görev ve sorumluluğudur. 

“Real Hipermarket İşçilerinin 
direnişi Kazanacak!”

Özellikle Real Hipermarket Direnişi 
Türkiye’deki sarı sendikacılığın, sendika-
lar faciasının içinde bulunduğu durumu 
net bir şekilde gösteriyor. Günlerden beri, 
aylardan beri Real Market İşçileri direniş 
yapıyor, mücadele veriyor.

Geçtiğimiz haftanın İşçi Sınıfı açısın-
dan en önemli olaylarından biri de Real 
Market İşçilerinin Levent’teki Media 
Markt önünde biber gazlı polis saldırısına 
uğramasıydı.

Bazı haber sitelerinde bu olay flaş ha-
ber olarak verildi. Tüm bu olan bitenlere 

karşı bakıyoruz 
işçi konfederas-
yonlarından bir 
ses yok. Hiçbir 
sendikadan ses 
yok. Sadece Bir-
leşik Metal-İş 
Sendikası, sosyal 
medya hesabın-
dan birkaç payla-
şım yaptı. Onun 
dışında hiçbir 
sendika, işçilere 
yapılan saldırıyla 
ilgili bir açıklama 
dahi yapmadı.

Şimdi dedi-
ğim gibi, tüm 
sendikalar Real 
Hipermarket İş-
çilerinin mücade-

lesine Nakliyat-İş olarak sahip çıkmamız-
dan rahatsız.

Nasıl olur da bir sendika kendi işkolu-
nun dışındaki, farklı bir işkolundaki, işye-
rindeki mücadeleyi sahiplenir ve o müca-
deleye önderlik yapar?

Tüm sendikalar, başta DİSK ve Türk-İş 
olmak üzere bundan rahatsızlar.

Ya sen ne biçim İşçi Sınıfı örgütüsün?
Burada bir haksızlık var mı?
Var. O zaman ya Real Market İşçile-

rinden yanasın ya patrondan yanasın. O 
zaman sen İşçi Sınıfı örgütü olmaktan çık-
mışsın demektir.

(Alkışlar…)
Bu bakımdan Real Market Direnişi sen-

dikal hareket açısından bir kırılma noktası, 
turnusol kâğıdı işlevi görmektedir. Tür-
kiye’deki sendikalar faciasının da hangi 
aşamaya geldiğini gözler önüne seriyor. 
Eskiden sarı sendikalar laf olsun diye, iş-
çiye kendisini göstermek için çalışıyor gö-
zükürlerdi. Ama şimdi tersi… Şimdi işçiyi 
karşısına alıyor patronu karşısına almıyor. 
İşin doğasına ihanet ediyorlar.

İşçi Sınıfının örgütü olan sendikaların 
doğası nedir?

Patronlara karşı işçilerin hak mücade-
lesini vermek için kurulmuşlardır. Ama sen 
patrona karşı hiçbir tavır sergilemezsen, 
kendi pozisyonunu patronunun isteklerine 
göre belirlersen, İşçi Sınıfının çıkarlarını 
ikinci plana bırakırsan; bunu adı İşçi Sını-
fı sendikacılığı olmaz. Sınıfa ihanet etmek 
olur. Real Market İşçilerinin Direnişi tüm 
sendikaların da maskesini düşürmüş ve du-
rumlarını ortaya koymuştur.

Bunu buradan bir kez daha söyleyeyim. 
Ajitasyon olsun diye söylemiyorum:

Real Hipermarket İşçileri’nin direnişi 
KAZANACAK!

Biz bu mücadeleye sahip çıkacağız ve 
kazanacağız!

(Alkışlar… Sloganlar… Direne Dire-
ne Kazanacağız…) 

“Taşeron mücadelesinin nasıl 
verileceğini dosta düşmana, 

göstereceğiz”
Çankaya Belediyesinde önümüzdeki 

günlerde Greve başlayacağız.
Belediyedeki tüm sendikalar Hak-İş’e 

bağlı Hizmet-İş, DİSK’e bağlı Genel-İş 
Sendikası da belediye başkanlarına göre 
pozisyon belirliyor. Taşerondaki örgütlen-
meyi yapıyorlar ya da yapmış gözüküyor-
lar. Ama hepsi belediye başkanını karşısına 
alan bir eylem içerisine girmekten imtina 

ediyorlar. Onların yaptığı icazetli sendika-
cılık, İşçi Sınıfı sendikacılığı değil. Onlar 
İşçi Sınıfı’nın mücadele örgütü olmaktan 
çıkmışlar.

Şimdi Çankaya Belediyesi de CHP’li 
belediye. Burada örgütlenirken de birçok 
zorlukla karşılaştık; işten çıkarmalar yaşa-
dık, işgal eylemleri yaptık. Burada da alt 
işveren yönetmeliğini bahane ederek bizim 
örgütlenmemizi kırmaya çalışıyorlar.

Geçenlerde Çankaya Belediye Başkanı 
bir açıklama yaptı: “Bu yapılanın bizimle 
bir alakası yok, taşeronu bağlamaktadır.” 
Bir de diyor ki: “Sendikanın burada üyesi 
de yok.”

Çünkü sendikanın işkolunu bilinçli ola-
rak değiştiren, yasaya karşı hile yapan, dü-
zenbazlık yapan alt işveren ve üst işveren. 
Yani birtakım numaralarla engellemeye 
çalışıyorlar.

Ama önümüzdeki günlerde hep beraber 
göreceğiz; Çankaya Belediyesi Norm-Al-
taş İşçisi de tüm Türkiye İşçi Sınıfına ör-
nek olacak şekilde taşeron mücadelesinin 
nasıl verileceğini dosta düşmana, herkese 
gösterecektir.

(Alkışlar…)
Çünkü Türkiye’de gerçek anlamda sen-

dikacılığı, gerçek anlamda İşçi Sınıfına 
inanarak yapılan sendikacılığın örneğini 
göstermek istiyoruz. Bunu ortaya koydu-
ğumuzda da karşılığını görüyoruz.

Yeni örgütlenmeye çalıştığımız Ameri-
kan lojistik tekeli var: Fedex.

Orada çalışan işçilerde de sendikalara 
karşı bir güvensizlik var. Real Market İş-
çisinin yaşadığını her işçi yaşıyor. Ama biz 
orada kendimizi anlatıyoruz.

Bir taraftan, tabiî Türkiye’deki siyasi 
konjonktürle birlikte, özelikle DİSK yöne-
timinin HDP ile ilişkisinin getirmiş olduğu 
birtakım olumsuzluklar var. Ama İşçi Sını-
fının çıkarının nerede olduğunu ve müca-
delenin nasıl verilmesi gerektiğini anlatı-
yoruz.

Bir taraftan işverenlerin engellemesiyle 
uğraşıyoruz,

Bir taraftan Bakanlığın engellemesiyle 
uğraşıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Bakanlık, hukuki 
olmayan bir şekilde, işverene Norm-Al-
taş’ta bizim kaç tane üyemiz var, kaç tane 
yok diye resmi olarak yazı veriyor. Bakan-
lıkla görüştüm; “Sen böyle yazıyı nasıl ve-
rirsin?” diye, “Yanlışlık olmuş” diye geri 
dönüş yaptılar. Böyle şeylerle uğraşıyo-
ruz… 

“Her zaman İşçi Sınıfına 
güvendik”

Ankara Emniyeti istisnasız her hafta 
arar; “Başkan bu hafta sizin eyleminiz var 
mı?” diye sorar.

Çankaya Belediyesi ile ilgili de aradı. 
Dedim ki; “Eğer Çankaya Belediye Başka-
nının bir talimatıyla hareket ederseniz si-
zinle de karşı karşıya gelmeyi göze alırız.”

Çünkü burada baştan beri yapılan şey 
hukuksuzluk. Düzenbazlıkla, hile ile iş-
çileri sendikasız bırakmak istiyorlar. Biz 
Norm-Altaş’ta da yalnızız. Belediyede Ge-
nel-İş sendikası var. Örgütlenmek için mü-
cadele ettik, belediye başkanına yalakalık 
olsun diye ertesi gün eylem yaptılar.

Bizim için hiçbir şey kolay olmuyor.
CHP’li belediyede de mücadele veriyo-

ruz örgütlenmek için.
Geçtiğimiz yıl Konya Büyükşehir Bele-

diyesinde örgütlendik. 
Konya, bildiğimiz gibi, AKP’nin kale-

si olan şehirlerden biri, AKP’nin en fazla 
oy aldığı illerden biri. Konya Büyükşehir 
Belediyesinde işçilerin hepsi DİSK’e karşı 
koşullandırılmış, Nakliyat-İş’e karşı koşul-
landırılmış.

Nasıl örgütlendik?
Çünkü biz kendimizi anlattık. Mücade-

lemiz ortada. İşin kolayına kaçalım diye bir 
durumumuz yok.

HDP’li belediyede de örgütlendik, 
AKP’li belediyede de örgütlülüğümüz var, 
CHP’li belediyede de örgütlülüğümüz var.

Biz, hiçbir belediye başkanının icaze-
tiyle örgütlenme yapmadık. Her zaman iş-
çilere güvendik.

Biz İşçi Sınıfına güveniyoruz.
İşçi Sınıfının devrimci gücüne güveni-

yoruz ve İşçi Sınıfının tüm toplumu bas-
kının, sömürünün, sınıfların olmadığı bir 
düzene, Sosyalizme götürecek yegâne sınıf 
olduğuna inanıyoruz.

Ve bu mücadeleyi de başaracağımıza 
inanıyoruz.

Konuşmamı bitirirken, Türkiye İşçi Sı-
nıfına ve Türkiye Halklarına yol gösteren, 
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kı-
vılcımlı’yı bedence aramızdan ayrılışının 
46’ncı yıldönümünde saygı ve sevgiyle 
anıyor, hepinize teşekkür ediyorum.  

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

Hikmet Kıvılcımlı, bedence aramızdan ayrılışının 46’ncı yılında,
Ekim Devrimi ise 100’üncü yılında Dünya Halklarına yol göstermeye devam ediyor

5 Kasım 2017 günü HKP’nin düzenlediği Hikmet Kıvılcımlı’yı Anma 
Etkinliği’nde Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun 

yaptığı konuşma:
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79 yıl önce yitirdiğimiz Mustafa Ke-
mal, 1921 de Mecliste yaptığı bir ko-
nuşmada:

“Efendiler, biz hakkımızı koruyup 
gözetmek, bağımsızlığımızı emin bulun-
durmak için genel kurulumuzca, mil-
letin bütünlüğümüzce bizi mahvetmek 
isteyen emperyalizme karşı ve bizi yut-
mak isteyen kapitalizme karşı milletin 
tümüyle savaşmayı caiz gören bir mesle-
ği izleyen insanlarız.” demektedir.

Yine Nutuk’ta:
“Osmanlı hanedan ve saltanatının 

devam ettirilmesine çalışmak, elbette 
Türk milletine karşı en büyük kötülüğü 
işlemekti. Çünkü, millet her türlü feda-
karlığı göze alarak bağımsızlığını kazan-
mış olsa da, saltanat sürüp gittiği takdir-
de, bu istiklale kazanılmış gözü ile bakı-
lamazdı. Artık, vatan ve milletle hiçbir 
vicdan ve fikir bağlantısı kalmamış bir 
sürü delinin, devlet ve milletin istiklâl ve 
haysiyetinin koruyucusu mevkiinde bu-
lundurulmasına nasıl göz yumulabilir-
di?” demektedir Padişahlık-Saltanat için.

Bu kadar açıktır O’nun için düşman ve 
dost cephe.

Kısacası, Mustafa Kemal’in en büyük 
eseri, Cumhuriyet, Emperyalizme ve 
Saltanata, yani Uluslararası Finans Kapita-
le ve Osmanlı Tefeci-Bezirgânlığına karşı 
savaşla doğmuştur.

Hikmet Kıvılcımlı’nın deyimiyle:

“Türkiye’de Cumhuriyet’in anlamı-
nı yücelten ve kutsallaştıran, Mustafa 
Kemal’in hiç hayale kapılmaksızın pek 
açık belirttiği, o her iki irtica cephesin-
de, her iki gericilik cephesinde başardığı 
savaştır.”

İşte bu nedenle, temeli bağımsızlığa 
dayanan Cumhuriyet, “Saltanat kazanını 
devirip, emperyalizmin ateşini Türki-
ye’de söndürdüğü için” bir Millî Kurtuluş 
yaratmıştır.

Bu milli kurtuluş aynı za-
manda emperyalizme karşı 
dünyada başarıya ulaşmış ilk 
savaşıdır. Emperyalizmin, hal-
kın inancı ve kararlığıyla yenil-
giye uğratılabileceği bu zaferle 
artık kanıtlanmıştır. Böylelikle 
Birinci Kurtuluş Savaşı’mız ve 
önderi Mustafa Kemal, emper-
yalizme karşı mücadele eden 
mazlum halklara umut ve örnek 
olmuştur. 

Ancak bugün ölümünden 79 
yıl sonra ne Türkiye O’nun bı-
raktığı Türkiye’dir, ne de Cum-
huriyet O’nun bıraktığı Cumhuriyettir.

Öyle bir aşamaya gelip dayanmıştır 
ki devran, Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
neredeyse tüm kazanımları yitirilmiş du-
rumdadır. Mustafa Kemal’in ömrünce mü-
cadele ettiği Ortaçağcı gericilik bugün Tür-
kiye’de iktidardadır. Tefeci-Bezirgân Ser-

mayenin siyasi temsilcisi AKP’giller’in bu 
iktidarında ülkemizin siyasi ve ekonomik 
bağımsızlığı tamamen AB-D Emperyaliz-
minin ellerine teslim edilmiş durumdadır.  
Laiklik özellikle eğitim alanında yerle bir 
edilmiş, eğitim bilimden uzaklaşmış, ordu 
dağıtılmış ve ülkemizin tüm maddi kay-
nakları yerli-yabancı Parababalarının emri-
ne sunulmuştur. 

Dahası 1919’da Mustafa Kemal’in 
dâhiyane önderliğiyle yırtılıp atılan Sevr 
Antlaşması bugün yine uygulanmaya so-
kulmak istenmektedir. ABD ve Avrupa 
Birliği Emperyalistleri ile onların Türki-
ye’deki hain işbirlikçi güçleri tarafından 

adım adım ülkemiz yok edilme sürecine 
yaklaştırılmıştır.  Artık Türkiye,  her yanın-
da bombaların patladığı, ölüm haberlerinin 
sıradanlaştığı ve ulusal sınırları olmayan 
bir ülke haline getirilmiştir. Emperyalistler, 
Yugoslavya’yı, Irak’ı, Afganistan’ı, Lib-
ya’yı ve en son Suriye’yi paramparça ettik-

ten sonra, sıranın Türkiye’ye geldiğini de 
ilan etmişlerdir.

Bu nedenle bugün, “Hürriyet ve ba-
ğımsızlık benim karakterimdir.” prensi-
biyle, ülkemizin Yeni Sevr bataklığına 
sürüklemesine ve Ortaçağcı bir din dev-
letine dönüştürülmesine karşı çıkmayan 
ve bu uğurda mücadele etmeyen hiç 
kimse Mustafa Kemal’ciyim diyemez.

Partimiz, Halkın Kurtuluş Partisi, 
Mustafa Kemal’in işte bu mücadele mira-
sına sahip çıkarak bu uğurda kavgasını sür-
dürmektedir. HKP,  AB-D Emperyalizmi-
nin ülkemizi açık askeri üs haline getirme-
sine karşı,  Yunanistan tarafından 18 ada-

mızın işgal edilmesine karşı,  
tüm ekonomik değerlerimizin 
Uluslararası Finans-Kapitale 
peşkeş çekilmesine karşı, ül-
kemizin Ortaçağcı din devle-
tine dönüştürülmesine karşı, 
insanlarımızı “Allah’la kan-
dırmak” demek olan Muavi-
ye-Yezit-CIA İslamı’na karşı,  
kamusal değerlerin çalınma-
sına ve yolsuzluklara karşı 
tüm gücüyle savaşmaktadır.

Bu savaş ve Mustafa Ke-
mal’in bu mücadele mirası 
bugün de düşman cepheyi 
korkutmakta, tedirgin etmek-

tedir.
Bu nedenledir ki; Cumhuriyet’in kuru-

luşunun 94’üncü yıl dönümünün kutlandığı 
29 Ekim’de de Mustafa Kemal’in kalpaklı 
resmi ve “Bağımsızlık Benim Karak-
terimdir” sözünü taşıyan yoldaşlarımız 
Anıtkabir’e alınmamış, eli silahlı güçler 

tarafından engellenmişlerdir.
Bir tek bu olay bile, bıkmadan, usanma-

dan yürüttüğümüz bu kahırlı mücadelenin 
doğru ve haklı bir mücadele olduğunu bize 
bir kez daha göstermiştir.

Siyasi faaliyetlerimiz keyfi olarak en-
gellense de, gözaltına alınıp tutuklansak da 
biz Mustafa Kemal’i anlamaya ve kavga-
sını sürdürmeye kararlıyız. Çünkü bugün 
bu karanlık gidişata dur demenin tek yolu 
İkinci bir Kurtuluş Savaşı vermektir. 

Bu savaş, başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere aklı ve bilimi kendisine rehber edin-
miş devrimci, yurtsever insanlarımızın ka-
rarlı ve örgütlü mücadelesidir. Bu mücade-
le bugün Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık 
benim karakterimdir.”  şiarıyla davranan 
Halkın Kurtuluş Partisi saflarında sürmek-
tedir.

Tam bağımsız, laik ve demokratik bir 
ülke için verdiğimiz kavgada cephe ne den-
li baş döndürücü, strateji ve taktik ne denli 
karmakarışık, hedef ne denli güç anlaşılır 
olursa olsun, Birinci Kuvayimilliyeciliğin 
devrimci, Mustafa Kemal’ci geleneği ba-
şımızdadır.

Bizler bugün bu geleneğin izinde Em-
peryalizme ve Ortaçağcı gericiliğe karşı 
savaşıyoruz ve nihai kurtuluşa kadar savaş-
maya da devam edeceğiz.

Ya İstiklal, Ya Ölüm!
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

09.11.2017

HKP
Genel Merkezi

Son günlerde okuduğumuz Amazon or-
manları ile ilgili haberler hepimizi üzüyor.

Dünyanın oksijen deposu olarak bili-
nen, hâlâ keşfedilmeyenleri ile doğa hari-
kası olan Amazon Ormanları Parababaları-
nın ağzının suyunu akıtıyor. Tıpkı Türkiye 
topraklarında Kazdağları’nda olduğu gibi. 

Kazdağları da Türkiye’nin oksijen de-
posu ama madencilerin gözünü diktiği bir 
doğa harikası… 2007 yılından bu yana 
Kazdağları da delik deşik edildi maden iş-
letmeleri tarafından, ama halkın mücadele-
si bitmedi, devam ediyor.

Amazon Ormanlarının Brezilya toprak-
larında kalan kısmı tehlike altında. Maden 
işletmelerinin bu doğa harikasında açıl-
masına izin veren tasarıyı Brezilya Devlet 
Başkanı Michel Temer onayladı. Bu halk-
lara ihanettir. Doğa düşmanlığıdır. Zaten 
Başkan seçildiği zaman halkın karşı çıktığı 
bir kişiydi.  

Amazon Ormanlarını korumak yerine 
maden işletmelerinin emrine veren bir in-
san, insan olabilir mi? Küresel ısınmanın 
önü alınamayan bir tehdit olduğu bilindiği 
ve dünya çapında yaşandığı halde ormanla-
rı yok etmek insanlık suçudur. Orada yaşa-
yan yerli halk yerinden edilecektir, sürüle-
cektir. Yaşamları değişecektir. Yerli halkın 
doğa ile kurduğu denge bozulacak, suyu 
ile bitkisiyle, havasıyla Amazon Ormanları 
kuruyacaktır. Bu orada yaşayan halklar için 
bir faciadır.

Bakın Brezilya da muhalifler ne diyor?
“Muhalif senatör Randolfe Rodrigu-

es kararı “Amazonlara yönelik son 50 
yılın en büyük saldırısı” olarak yorum-
ladı. Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin 
(WWF) Brezilya’daki yöneticilerinden 
Mauricio Volvodiç geçen ay yaptığı açık-
lamada planın “nüfus patlaması, orman-
ların yok olması, su kaynaklarının tah-
ribatı, biyoçeşitliliğin kaybı ve toprak 
kavgasına” neden olacağını belirtmişti.” 
(Cumhuriyet 25 Ağustos 2017)

Karşı çıktıkları nedir?
“Brezilya’da hükümet, Amazon-

lar’da yer alan büyük bir doğal koruma 
alanının statüsünün madencilik faaliyet-
leri için değiştirilmesini onayladı. Ama-
pa ve Para eyaletleri arasındaki 45 bin 
kilometrekarelik alanın, altın ve diğer 
madenler açısından zengin bir bölge ol-

duğu düşünülüyor. Hükümet bu alanda 
yer alan 9 özel koruma alanı ile yerlilere 
ait olan toprakların yasal olarak korun-
maya devam edileceğini bildirdi. (…) 
BBC Türkçe’deki habere göre söz konu-
su alan Danimarka’’nın yüzölçümünden 
daha büyük bir alanı kapsıyor.” (agy )

Bakın okuyacağınız şu cümleler size 
yabancı gelmemeli. Çünkü parababalarının 
çevre katliamlarında kullandıkları sözcük-
ler hangi ülkede olursa olsun değişmiyor. 
Hep aynı demagoji, hep aynı gerekçeler:

“Alanın  yüzde 30’u madencilik faali-
yetlerine açılacak.

“Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın 
açıklamasında “Bu kanunun amacı, her 
zaman sürdürülebilirlik kuralına dayan-
mak kaidesiyle yeni yatırımlar çekmek, 
ülkenin zenginliğini, istihdamı ve top-
lumun gelirini artırmaktadır” ifadeleri 
yer aldı.” (Cumhuriyet, 25 Ağustos 2017) 

Sen doğayı katlet, ormanları kes, suları 
kurut, sonra deki; sürdürülebilir kalkınma! 
Olmaz olsun böyle kalkınma. Parababaları 
parasına para katacak diye çevre katledile-
mez.

“Ormanın derinliklerinde saldırı… 
Öldürdüler!

“Brezilya’nın Peru sınırındaki Vale 
do Javari yerli topraklarında izole bir 
hayat sürdüren bazı yerlilerin maden 
arayıcıları tarafından öldürüldüğü bil-
diriliyor.

“Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI), geçen 
ay Amazon’un batısındaki Sao Paulo 
de Olivença bölgesinde maden arayan 
kişilerin yerlilere saldırdığı ihbarında 
bulundu.

“Vale do Javari Yerli Halkların Bir-
liği Başkanı Paulo Marubo, “Kaç kişi 
olduğunu belirlemek mümkün değildi 
ancak katliam gerçekleşti” dedi.

“İhbar üzerine harekete geçen Ama-
zonas Eyaleti Federal Başsavcılığı, bölge-
deki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. 
Başsavcılık, devam eden bir soruşturma 
olduğu için ayrıntılı bilgi paylaşmıyor.

“Saldırının gerçekleştiği bölgede 28 
Ağustos-1 Eylül tarihlerinde geniş çaplı 
bir operasyon yapıldı. Maden arayıcıla-
rının çalıştığı nehir bölgesinde uçaklar-
la yapılan incelemelerde 16 ihlal tespit 
edildi. Başsavcılığa göre, maden arama 

faaliyetleri izole yerliler tarafından yo-
ğun olarak kullanılan yerli toprakları ile 
kesişiyor.” (Akit, 12 Eylül 2017)

Parababalarının çıkarına dokundun mu 
acıma olmaz. İşte Peru’da yapılan katliam 
ne ise Türkiye’de madencilerin çıkarına 
dokunan eylemler yapan, Antalya’da taş 
ocağı işletmelerine karşı mücadeleleriyle 
bilinen doğasever çift Aysin ve Ali Ulvi 
Büyüknohutçu’nu kiralık katil tarafından 
öldürülmeleri de aynıdır… Biz boşuna 
demiyoruz, bu filmi daha önce görmüştük 
diye. Ha Amazon Ormanları, ha Kazdağları 
, ha Finike…

Brezilya’da Onurlu Yargıçlar 
Varmış 

“Brezilya Federal Mahkemesi, hü-
kümetin Amazon’daki çevre koruma 
alanlarında maden çıkarma izni veren 
kararnamesini askıya aldı.

“Amazon’daki maden planlarına 
mahkeme engeli

“Brezilya Federal Mahkemesi, hü-
kümetin Amazon Ormanı’nda koruma 
alanlarını ortadan kaldıramayacağı ge-
rekçesiyle maden çıkarma kararnamesi-
ni askıya aldı.

“Yargıç Rolando Valcir Spanholo ta-
rafından alınan kararda, “Federal yöne-
timin, basit bir kararname ile ve Kong-
re’nin görüşünü almadan, ulusal çevre 
koruma alanını tamamen veya kısmen 
ortadan kaldırma niyeti yeterli değil-
dir.” ifadesine yer verildi.

“Brezilya federal yönetiminin hu-
kuki temsilcisi olan Federal Başsavcılık 
Ofisi ise söz konusu mahkeme kararına 
itiraz edileceğini açıkladı.

“Geçtiğimiz hafta bir kararname ile 
altın, demir, bakır, manganez ve diğer 
mineraller açısından zengin olan çevre 
koruma alanında, madencilik faaliyet-
leri yürütülmesine izin veren hükümet 
kararnamesi, ülkedeki madencileri 
memnun ederken, yerli gruplar ve çev-
recilerin tepkisini çekmişti.

“Para ve Amapa eyaletleri arasında, 
yaklaşık 47 bin kilometrekare genişliğin-
deki doğal çevre koruma alanında park 
ve ormanlar, biyolojik rezervler de yer-
li toprakları gibi dokuz farklı korunma 
alanı bulunuyor.” (Timetürk, 31.08.2017)

Brezilya’da onurlu yargıç tarafından 
kararname askıya alındı ama iktidar özel-
leştirmeyi savunduğundan savcılık itiraz 
edecektir. Yani Brezilya’nın yerli halkının 
mücadelesi sürecektir. 

Gördüğümüz gibi Dünyanın neresinde 
olursa olsun Parababalarının çıkarları ile 
halkın çıkarları çatışıyor. Onun için tarafsız 
olunamaz. Ya halkın çıkarını savunacak, 
mücadeleye gireceksin, ya Parababalarının 
kölesi olacaksın. Sömürüye, doğa katliam-
larına göz yumacak ve onursuzca yaşama-
ya devam edeceksin.

Bu nedenle HKP onurlu savcı ve yar-
gıçlara sesleniyor: Vatan elden gidiyor ne-
redesiniz?

HKP görevinin başında. Her yerde 
vatan topraklarını savunmaya ve katle-
dilmesine karşı mücadele ediyor, edecek. 
Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan 
katliamlara sessiz kalmayacak ve acısını 
hissedecek, Doğasever önderliği ve üyeleri 
ile halkların mücadelesine sahip çıkacaktır.

İzmir’den Bir Yoldaş

Yerli-yabancı Parababalarının 12 Eylül 
1980 Faşist darbesinden sonraki popüler 
söylemlerinden biri de, “solculuk bitti” 
palavrasıydı.  Daha sonra solcu eskileri de 
bu kavrama tersinden sahip çıktılar; “Eski 
Solcu” diye bir kavram türedi.

Bu arada devrimcileri kötüleyen sahte 
solcuların romanları piyasaya sürüldü. Bu 
romanların en ünlülerinden biri, Ahmet 
Altan’ın yazdığı “Sudaki İz” adlı roman-
dı. 1985 yılında Can Yayınları’ndan çıkan 
bu romanda Ahmet Altan, devrimcileri ap-
tal, sosyal olayları anlamayan insanlar ola-
rak anlatır. Bir şekilde kendince aşağılamış 
olur.

Aynı Ahmet Altan daha sonra CIA’nın 
operasyon gazetesi Taraf’ın Genel Yayın 
Yönetmeni olur. Ergenekon ve Balyoz 
operasyonlarının önemli bir aracı olur bu 
gazete. Gezi Direnişimiz sürerken, Gezi 
Direnişine karşı hiç de olumlu bakmayan 
bu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ah-
met Altan’a, “Düşünce ve İfade Özgür-
lüğü Ödülü” verilir. Ahmet Altan da bu 
ödülü Gezi Direnişçilerine adadığını söyler

Başka bir örnek de Murat Belge’dir. 
Sol adına yıllarca ahkâm kesen, teorik der-
gi çıkartan bu zata 12 Eylül Faşizmi dokun-
mamıştır. “Sivil toplumculuk”, “demokra-
si” teraneleriyle uzun yıllar, sosyalizme ilgi 
duyan gençlerin beynini zehirlemiştir bu 
adam.  Geçenlerde 50 yıl sonra açıklanan 
CIA belgelerinde, CIA’nın dünyanın pek 
çok ülkesinde sol adına dergiler, gazeteler 
çıkardığını bir kez daha öğrenmiş olduk.

(http://t24.com.tr/haber/ahmet-altan-o-
dulunu-gezi-direniscilerine-adadi,231479)

(http://kurtuluspartisi.org/2016/11/23/
abdnin-sol-tabelali-sark-ekspresi/)
Evet, ülkemizde sakatlanan, iğdiş edi-

len bir sol anlayış var. Artık bunlara sol de-
memek gerek. Onun için zaten biz bunlara 
“Sahte Sol” ya da “Sevrci Soytarı Sahte 
Sol”, diyoruz. Çünkü bunlar farkında ola-
rak ya da farkında olmadan AB-D Emper-
yalistlerinin bölgemizdeki politikalarına 
alet oluyorlar. Bu yüzden de yıllardır, “Ka-
til AB-D Ortadoğu’dan defol diyemeyen 
her siyasi ya gafildir ya da hain!” diyo-
ruz. 

Bugün kendine hâlâ solcuyum diyen 
pek çok insan “Katil ABD Ortadoğu’dan 
defol!” sloganını atamıyor, atmıyor, ya-
zılara, bildirilere koyamıyor.  Yurdumuz 
insanları için AB-D Emperyalizminin ete 
kemiğe büründüğü, açık ve net olarak böl-

gemizi ve ülkemizi kan gölü haline getir-
diği, bugünlerde bu kadar aymazlık içinde 
olanlara artık söyleyecek söz kalmıyor. 
Bunlara, siz hâlâ kendinize solcuyum de-
mokratım deyip, “Katil ABD, Kahrolsun 
AB-D Emperyalizmi” diyemiyorsanız, 
AB-D Emperyalistlerinin işbirlikçisiniz 
demekten başka yol kalmıyor. 

İçinde bulunduğumuz TTB (Türk Ta-
bipleri Birliği), TMMOB (Türk Mimar ve 
Mühendis Odaları Birliği), DİSK (Devrim-
ci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) gibi 
örgütler on beş yıl önce AB-D Emperya-
listlerinin Irak’ı işgali sırasında bu slogan-
ları atıyor, bildirilerine yazıyorlardı.  Şimdi 
yazamıyorlar.

Soyut bir barış ve demokrasi müca-
delesi vermiş oluyorlar. İşçi Sınıfı ve tüm 
emekçi sınıflardan bağımsız bir politika 
yapıyorlar.

Real İşçileri iki buçuk aydır direniyor. 
Bu örgütlerden tek destek mesajı yok. Sarı 
sendikacıları destekler duruma gelmiştir bu 
örgütlerin genel merkezleri.

Atalarımız; lafla peynir gemisi yürü-
mez, demişler. Bu örgütlerin başını tutan-
lar hem solcu olmuş oluyorlar, hem de İşçi 
Sınıfının yanında olmuyorlar. Kendi üye-
lerinin sınıfsal özelliklerini bir yana itip, 
emperyalist ülkelerin çıkarlarına alet olu-
yorlar. İçi boşaltılan sol işte budur. AB-D 
Emperyalistleri solu bozmuş, Sahte bir Sol 
yaratmışlardır.

Bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları 
olan biz Halkın Kurtuluş Partililer, bu ülke-
nin gerçek solcuları ve devrimcileriyiz. İşçi 
ve emekçi sınıfların içinde, gerçek bir mü-
cadele veriyoruz. AB-D Emperyalistlerine 
karşı en çok eylem yapan partiyiz. AB-D 

Emperyalistlerinin bir proje olarak Orta-
çağcı AKP’giller’i nasıl iktidar yaptığını 
açık ve net olarak ortaya koyan partiyiz. Bu 
iktidarın nasıl hırsızlar yarattığını yıllardan 
beri anlatıp duruyoruz. “İnsanların en al-
çağı din kisvesi altında dünya menfaati 
sağlayandır.”, diyoruz.

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un 
dediği gibi; bizim derdimiz anlaşılmak.

İşçi Sınıfımızın, gençliğimizin ve tüm 
halkımızın Sahte Solcuların tezgâhına ta-
kılmamalarını istiyoruz. Demokratik Halk 
Devrimini başarıp,  halk iktidarını kuracak 
güç Halkın Kurtuluş Partisidir.

Kurtuluş Partili bir Kamu Emekçisi

Mustafa Kemal Gericiliğe ve 
Emperyalizme karşı hâlâ savaşıyor!

Amazon Ormanları gasp edilemez
İçi boşaltılan Sol…
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PAME’nin düzenlediği ve iki gün 
süren toplantıya; Suriye, Çek Cumhuriyeti, 
Sırbistan, Bosna, Bask Bölgesi, Güney 
Kıbrıs, İsveç, Fransa, Avusturya, 
Yunanistan (PAME), Türkiye’den 
Sendikamız Ankara Temsilcisi Bayram 
Karkın ve Toleyis Sendikası’ndan İzmir 
İl Temsilcisi Fahri Kaya ile DSF Genel 
Sekreteri Yorgos Mavrikos katıldı.

Toplantı Brüksel’de bulunan Avrupa 
Parlamentosu binasında gerçekleştirildi. 
Toplantıya Yunanistan Komünist Partisi 
Avrupa Birliği parlamenteri de katılarak 
destek verdi.

Toplantıya sendikamızı temsilen katılan 
Bayram Karkın konuşmasında; Hileli iflas 
gösterilerek tazminatsız bir şekilde işinden 
olan; bunun için aylardır mücadele eden 
Real Market, Metro-Beğendik işçilerinin 
mücadelesinden de söz etti. Toplantıya 
katılan temsilcilerden uluslararası 
dayanışma istedi.

Toplantının birinci günü yapılan 
konuşmalarda katılımcılar geldikleri 
ülkelerdeki İşçi Sınıfının yaşamakta olduğu 
hak gasplarına ve bunlara karşı verilen 
mücadeleleri anlattılar.

Yapılan konuşmaların ortak noktası 
Avrupa Parlamentosu binasında; AB 
Emperyalizmini, NATO’yu cesurca 
eleştirip buna karşı mücadele önerilerini ve 
kararlılıklarını belirtmeleri oldu.

Yine ABD ve AB Emperyalizminin 
savaş köpeği NATO’yu kullanarak 
Filistin halkları, Suriye, Küba, Irak ve 
Libya’ya yönelik saldırılarına karşı beraber 
mücadele edilmesi yönünde görüşlerini 
belirttiler.  NATO Karşıtı Antiemperyalist 
Toplantı, Filistin, Suriye, Küba, Irak 
ve Libya ile dayanışma, Mülteciler ve 
Göçmenlerle dayanışma, İşverenlerin 
saldırganlığına karşı ortak koordinasyon 
oluşturularak mücadele etme kararları 

alınarak sonuçlandı.
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası 

Dayanışması!
Kahrolsun Emperyalizm! Yaşasın 

Halkların Kardeşliği!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

Toplantıda Sendikamız adına Bayram 
Karkın bir konuşma yaptı. Bayram 
Karkın’ın konuşmasının tam metnini 
yayınlıyoruz:

“Kendi ülkelerinde sendikal 
mücadeleye sadece işçilerin ekonomik ve 
sosyal haklarının geliştirilmesine yönelik 
bakmayan, bütün dünyayı işçi sınıfına 
ve ezilen halklar için cehenneme çeviren 
emperyalizme karşı Enternasyonal bakış 
açısıyla mücadeleye inanarak, bu anlamda 
neler yapabilir diye kilometrelerce 
uzaklardan buraya gelen işçi sınıfının 
temsilcilerine selam olsun.

Emperyalizme karşı, Balkan 
Antiemperyalistler birliği toplantısına 
katılan tüm dostları, Nakliyat-İş Sendikası 
ve Türkiye İşçi Sınıfı adına, sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

ABD-AB Emperyalistleri başta olmak 
üzere diğer emperyalistler ekonomik 
örgütleri IMF, Dünya Bankası ve savaş 
örgütü NATO’su, CİA’sı ve kültürel, sosyal 
örümcek örgütleri ile dünya halklarına 
ekonomik-siyasi zulüm uygulanmaktadır. 
Kendi çıkarları için milyonlarca insanın 
canı pahasına haritalar yeniden çizilmekte, 
ülkeler 2’ye, 3’e, 5’e, Yugoslavya 
örneğinde olduğu gibi 7’ye bölünmektedir. 
Ortadoğu’da bu projenin adı “Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP)”tur.

Afganistan’da:  Dünyanın dört bir 
yanından devşirdikleri CIA-Pentagon 
dincisi Ortaçağcı Cihatçıları eğitip, 
silahlandırıp saldırtarak; namuslu, yiğit, 
yurtsever ve halksever lider Muhammed 

Necibullah liderliğindeki halkçı iktidarı 
yıkan emperyalizm; Bu seferde 11 Eylül 
saldırısını bahane ederek Afganistan’ın yer 
altı ve yerüstü kaynaklarına hâkim olmak 
için bir zamanlar destekledikleri gerici 
güçlere karşı ABD’nin eli kanlı örgütü 
NATO’yu kullanarak işgal etmişlerdir.

Irak’ta emperyalist haydut çakallar,  
kitle imha silahları var bahanesiyle saldırıp 
Irak’ı ölüm tarlalarına çevirdiler. Irak’ı 
fiilen üç parçaya bölerek, Irak petrollerinin 
musluğunu kendilerine çevirdiler.

Libya’yı cehenneme çevirerek 
Muammer Kaddafi liderliğindeki halkçı 
iktidarı yıktırtırdılar. Böylece ABD’nin 
Ortadoğu’da petrol kaynaklarının bekçi 
köpekliğini yapan İsrail’in en önemli 
düşmanı ve Arapların birliğini savunan 
Libya’yı bertaraf etmiş oldular.

Filistin: Hepimizin de çok iyi bildiği 
gibi Filistin Halkı yüz yıllardır yaşadıkları 
topraklarda her türlü zulümle karşı 
karşıyadır.

1959’dan beri her türlü ambargoya 
ve saldırılara göğüs geren, yani feleğe 
meydan okuyan Küba’ya; Emperyalizm 
dünya işçilerine ve emekçi halklarına 
örnek olduğu için bitmez tükenmez bir 
kinle saldırmaya devem ediyor. Yine, 
aynı emperyalistlerin Latin Amerika’da 
Venezuela’daki Bolivarcı, Chavezci halkçı 
iktidara karşı yürüttüğü kanlı oyunları 
ortada. Keza Afrika yine aynı şekilde.

Yine; halen yaşanmakta olan, ülkemize 
en yakın Suriye’de bir emperyalist savaş 
var.  Suriye’nin meşru hükümetine karşı, 
Ortaçağcı insanlıktan çıkmış İŞİD, El-
Nusra ve benzeri güçleri silahlandırarak, 
vatanını ve halkını savunmayı amaçlayan; 
şu anda Ortadoğu’nun en antiemperyalist 
en yurtsever en namuslu Beşşar Esad 
hükümetine saldırarak, binlerce insanın 
ölmesine ve binlercesinin de mülteci bir 
şekilde sağlıksız kamplarda yaşamasına 
ya da Ege Denizi’nin soğuk sularında 
beşer onar, çoluk çocuk hayatlarını kayıp 
etmelerine sebep oluyorlar.

Sermayenin bu kadar azgınca İşçi 
Sınıfına saldırdığı bugünlerde ne yazık 

ki ülkemizde tam bir sendikalar faciası 
yaşanmaktadır. Ülkemizde bugün 
sendikalı işçi sayısı (Toplu İş Sözleşmesi 
kapsamındaki)  % 4’ün altına düşmüştür. 
Sözde sendikalı olan işyerlerinin işçileri 
sarı sendikacıların elinde kötü çalışma 
koşulları ve ücretlere mahkûmdurlar.

Bunun yanında Emperyalizmin 
yurtlarından ettiği, sayıları milyonlara 
varan Afgan, Suriye, Irak ve benzeri 
ülkelerden gelip mülteci olarak çalışan 
işçilerin durumuysa içler acısı. Günde 
14-15 saate varan ve karın tokluğuna 
çalıştırılmaya razı olan mülteci işçileri, 
bizim ülkemiz işçileriyle karşı karşıya 
getirmektedir.

Yani dostlar; bütün ülkelerde sermaye 
iktidarları öyle veya böyle herhangi bir 
Emperyalist bloğun içinde yer alarak 
emperyalist savaşlar ve politikalarla hem 
kendi ülkesinin işçilerine hem de diğer ülke 
işçilerine güzelim dünyamızı cehenneme 
çeviriyorlar.

Bölgemizde olduğu gibi bunu satılmış 
işbirlikçi iktidarlar eliyle yerine getiriyor. 
IMF, Dünya Bankası gibi ekonomik 
örgütlerle tekelleşen Parababaları 
aracılığıyla tüm dünya halklarını 
yoksulluğa mahkûm ediyorlar. CIA gibi 
casus örgütleri ve Soros gibi finansörlerin 
sayesinde işçilerin gerçek sınıf örgütlerinde 
bir araya gelmesini ve mücadele etmesini 
engelliyorlar. Tüm bunları yapıp da 
başarılı olamadıkları durumda ise ABD 
ve AB emperyalizminin savaş örgütü olan 
NATO’yu bir sopa gibi kullanıyor. Kim 
uluslararası sermayenin çıkarlarına karşı 
hareket ediyorsa hemen NATO sopasını 
kafasına indiriyor.

O halde NATO’ya hayır!

Dünyadaki tüm NATO üstleri 
kapatılması için her türlü mücadeleye evet!

Sonuç olarak: Emperyalizm bütün 
dünya halklarını ve çeşitli ulusların 
işçilerini birbirine düşman ederken işçi 
sınıfının görevi halkların kardeşliğini, 
uluslar sarası işçi sınıfının birliğini 
savunmaktır.

Küba, Venezüella, Demokratik Kore, 
Suriye ve Filistin işçi sınıfı ve halkıyla 
her türlü dayanışmayı geliştirmek bizlerin 
görevi olmalıdır.

Bütün dünyada ilerici ve işçi sınıfının 
çıkarları için mücadele eden siyasi ve 
sendikal örgütlenmeler desteklenmelidir. 
Sermayenin uşaklığını yapan sözde siyasi 
örgüt ve sendikalar ise teşhir edilmeli, 
onlara karşıda etkin bir mücadele 
verilmelidir. Ve tabiî ki sınıf yapısı gereği 
en devrimci sınıf olan işçi sınıfı tüm 
dünyada sermayenin halklara uygulamış 
olduğu zulme son verecek olan biricik 
sınıftır. Bu açıdan uluslararası işçi sınıfının 
birliği çok önemlidir. Bu nedenle bu ve 
benzeri toplantılar çok değerlidir.

Sözlerimi Küba devriminin 
önderlerinden, dünyada ezilen halkların 
umudu olan CHE’nin sözleriyle bitirmek 
istiyorum:

“Bizim her eylemimiz emperyalizme 
karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın en 
büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların 
birliği için bir savaş marşıdır.”

 Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası 
Dayanışması!

Kahrolsun Emperyalizm! Yaşasın 
Halkların Kardeşliği!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
19.10.2017

Bir Ankaralı kendini İzmirli hisseder 
de bir İzmirli neden Ankaralı ola-
maz?

Üniversite okumak için Ankara’ya 
adım attığım 1989 yılıydı. Kent o yıllarda 
hâlâ Cumhuriyet’in Başkenti olma özellik-
lerini taşıyordu. 

Hitit Güneşi henüz batmamış, AKM’de 
ise klasik müzik konserleri düzenleniyor-
du. 

 Gri ama güzel bir şehirdi, ta ki İ. Gök-
çek “Başgan” olana kadar. 

23 yıllık esaretin başlangıcı 1994 yılına 
dayanıyor. Şehri bir taşra kasabasına dö-
nüştürdükten sonra giderayak “Reis istedi, 
istifa ediyorum” dese de, yaptıklarının he-
sabını vermeden bir yere gidemez. O he-
sap elbet bir gün Gökçek ve ortaklarından 
sorulacak.

Kente verdiği en büyük zararların başın-
da Kızılay’ı yaya trafiğine kapatıp otobana 
çevirmesi oldu. Üstelik bunu Kızılay’a hiç 
adımını bile atmamış çevre ilçelerden oto-
büslerle taşıdığı çoluk çocuk, yaşlı genç 
insanlara yaptırdı ve ne kadar demokratik 
olduğunu cümle âleme gösterdi!

Ankara’ya yeni gelenlerin dışında kim-

senin kullanmadığı üst geçitleri de en işlek 
caddelere kondurarak, şehrin estetiğini 
bozmayı başardı. Yapım aşamasında Da-
nıştayın yürütmeyi durdurduğu bu yapılar 
hâlâ şehre ihanetin resmi belgeleri olarak 
varlıklarını sürdürüyor. Yasa dışı icraatları-
nı haber yapan biz gazetecilere ise sayısız 
dava açmayı ihmal etmeyen İ. Gökçek’le 
tanışıklığımız böyle başladı.

AKP zihniyetinin en güzide “Başgan”ı 
olan Gökçek Altınpark’taki Heykeltıraş 
Mehmet Aksoy’a ait “Periler Ülkesinde” 
adlı heykeli müstehcen bularak, “Ahlak-
sızlığın adını sanat koymuşlar. Ben böyle 
sanatın içine tüküreyim.” sözleriyle sa-
nattan ne derece anladığını ortaya koymuş-
tu. Tabiî kaldırdığı bu eserlerin yerine üs-
tün sanat anlayışıyla Ankara’yı bir baştan 
bir başa süslemeyi de ihmal etmedi.

İşe alt geçitleri banyo fayanslarıyla 
kaplamayla başladı. Kedi, keçi, kuğu fi-
gürleriyle donattığı alt geçitler yağmur ya-
ğınca gerçek bir küvete dönüşüyordu ki, bu 
kadarını kimse hayal edememişti. Tam bir 
tasarım harikası olan alt geçitler sayesinde 
hiç deniz görmemiş Ankaralı denizle tanış-
mış oluyordu.

Yetmedi milyon dolarlar ödediği di-
nozorlarla Ankara’yı bir baştan bir başa 
ucubeler mezarlığına dönüştürdü. Tarih 
düşmanlığını her fırsatta gösteren bu zat, 

geçmiş uygarlıklara ev sahipliği yapan An-
kara’nın “Hitit Güneşi” sembolü için “at 
nalı” benzetmesi yaparak, yerine ne idüğü 
belirsiz “Atakule, cami minaresi ve yıldız-
lardan” oluşan bir üçlüyü de Ankara’nın 
yeni sembolü olarak dört bir yana astı.

Estetik duygusundan mahrum bir şah-
sın yapabileceği ne kadar kötülük varsa 
yapmaya çalıştı. Şehrin girişlerine koydur-
duğu ne işe yaradığı belli olmayan kapılar-
dan tutun da garip robotlara, meydanlara 
dikilen saatlere, misket oynayan kedilerden 
her sokaktan fışkıran “fışkiyeli” havuzlara 
kadar sayısız eserleriyle! “Fışkiye Melih’’ 
lakabını yıllarca gururla taşıdı.

Şehrin siluetini bozan çarpık yapılaş-
maya da öncülük eden Gökçek’le neredey-

se kişi başına bir AVM düşecek düzeyde 
zenginleşti Ankara halkı. TOKİ binalarının 
mantar gibi patlaması bir yana, renkli neon 
ışıklarıyla aydınlatılmasıyla Başkent bir 
anda pavyona dönüşüverdi.

Tüm bunları büyük bir hukuksuzluk ve 
zevksizlikle dayatan Gökçek 
yüzünden, gerçek Ankaralılar 
bile Ankaralıyım demekten çe-
kinir oldu.

Aslında değişen sadece şeh-
rin görüntüsü değildi. Bir Tarih 
adım adım hafızalardan silinir-
ken, insanların geçmişle bağı 
kopartılıyordu. Kimlik erozyo-
nu en çok AKP’li belediyeler 
içinde Ankara’da hissediliyor-
du. Cumhuriyet düşmanları 
Başkent’te neredeyse taş taş 
üstüne bırakmadılar. Havagazı 

fabrikası, AOÇ içinde yer alan Marmara 
Köşkü, Danıştay Binası, Çubuk Barajı Ga-
zinosu bunlardan sadece birkaçı. En son 
Opera’nın karşısında yer alan İller Banka-
sı yıkıldı. Yıkımdan sonra o kadar mutlu 
olmuştu ki, yıkıntılar arasında utanmadan 
gülümseyerek poz verdi.

Ankara’ya sayısız defa ihanetini sunan 
İ Gökçek, halkın sağlığıyla da yakından 
oynadı. Yazın susuz bıraktığı Ankaralıya 
içinde bolca arsenik, sülfat ve ağır metal-

ler barındıran suyu zemzem suyu niyetine 
içirtti.

Bir doğa düşmanı olduğunu da defalar-
ca kanıtlayan Gökçek’in son operasyonu, 
gece yarısı ODTÜ ormanının içinden yol 
geçirmesi oldu. Binlerce ağacın katledildi-
ği kıyımdan sonra, tüm arsızlığıyla kame-
raların karşısına geçip yine gülümsedi.

Yaptıklarının yapacaklarının teminatı 
olduğunu her icraatından sonra gözümüze 
sokarcasına göstermekte çekince duyma-
yan Gökçek’in en insanlık dışı uygulaması 
da, Gezi eylemleri sırasında polis tarafın-
dan öldürülen Ethem Sarısülük’ün vurul-
duğu yere “Değerli Türk Polisi, Ankara 
halkı sizinle gurur duyuyor.” pankartını 
astırmak oldu.

Gerçekten 23 yılda Ankara gri bir şe-
hir olmaktan çıkıp kara bir şehre dönüş-
tü. Gökçek’in en büyük eseri de AOÇ’nin 
kalbine Kaçak Saray’ın kondurulmasında 
Reis’ine suç ortaklığı yapmasıydı ama bu 
çabası bile makûs talihini değiştiremedi. O 
çok sevdiği gece yarısı operasyonları gibi 
bir gece görevinden el çektirildi.

Ve Ankara’da Dinozorlar Devri kapan-
dı.

“Ankara bir başka güzel şimdi.”

Ankaralı Eğitim Emekçisi
Bir Yoldaş

Ülkemizin, ABD’nin BOP bataklığına 
hızla sürüklendiği “Şu Karanlık Günlerde”, 
işsizlik ve pahalılık cehenneminin ateşi her 
geçen gün daha da arttırılıyor Parababaları 
hükümeti AKP’giller tarafından.

“Ülkesini pazarlamakla mükellef” 
“Reiz” ve “babalar gibi satmakta” mahir 
AKP’giller bu kez de Türkiye Taş Kömü-
rü (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri 
(TKİ)’ye ait maden sahalarını Parababala-
rına peşkeş çekme hazırlığında çıkaracağı  
torba yasalarla.    

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edilen Torba Yasa Tasarısı, “TTK ile 
Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerin-
de (yükümlülük, sorumluluk) bulunan 
maden ruhsat sahalarını işletmeye, iş-
lettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat 
talep etmeye ve bu ruhsatları ihale et-
meye yetkilidir” şeklindeki özelleştirme-
nin önünü açmaya ve maden işçilerinin ai-
leleriyle birlikte geleceklerini yok etmeye 
yönelik 58’inci maddesini protesto etmek 
için Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’nda (TTK) çalışan (Üzülmez, 
Gelik, Karadon, Amasra ve Kandil-
li) yaklaşık 3000 maden işçisi, 6 Kasım 
Pazartesi günü gece vardiyasından çık-
mayarak ‘Maden ocağından çıkmama’ 
eylemi başlattı sendikacıların karşı çık-
masına rağmen.

Son derece meşru, haklı ve onurlu 
eylem, anlaşma sağlanması üzerine yani 
maddenin yeniden düzenlenmesi üzeri-
ne, 21 saat sonra sonlandırıldı.”  

Bu eylem üzerine Türk-İş Genel Başka-
nı ve GMİS Genel Başkanı’nın yaptıkları 
açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığıyla yaptıkları görüşmede, 
58. Maddeye “Türkiye Taşkömürü Kuru-
mu’nun devlet eliyle işletilen sahaları ha-
riç” diye bir bölüm eklenmesi konusunda 
anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşma sonrası 
da madencilerin eyleminin 7 Kasım günü 
bittiğini belirttiler.

Umarız ki Zonguldak Maden İşçileri 
hüsrana uğramazlar, işlerinden olmazlar. 
AKP’gillere güven olmaz çünkü.

Ülkemiz ne yazık ki OHAL ve Torba 
Yasalarla yönetilen bir ülke durumuna gel-
di. Bir gecede hiç alakası olmayan düzen-
lemeler bir torbaya konuyor ve bir gecede 
yasalaşıyor. ABD yapımı İki Hain Gücün 
Hesaplaşması olan ve AKP’gillerin galip 
getirildiği 15 Temmuz’dan bu yana iyice 
artarak.

İşte bu yasa da aynen öyle. “Bazı 
Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 
58’inci Maddesi ile 3213 Sayılı Maden 

Kanunu’nda değişiklik yapılmak isteni-
yor. Özelleştirmeye doymayan AKP ikti-
darı, Türkiye Kömür İşletmelerini de özel-
leştirerek kamuya ait ne varsa üzerinden 
atmak istiyor. En son Maliye Bakanı; “Şe-
ker fabrikaları benim gözbebeğim ama 
özelleştirilecek.” dedi. Oysaki özelleştir-
me demek işsizlik, iş kazaları ve iş cinayet-
leri demektir. İş güvenliği olmadan, asgari 
ücretle, daha fazla çalışma saatleri demek-
tir. Denetimin 
hiç yapılmadığı 
ülkemizde özel-
leştirme demek 
işverenin iki 
dudağı arasında 
köle gibi çalış-
mak demektir.

Ülkemizde 
yaşanan iş cina-
yetlerine baktı-
ğımızda sadece 
ekim ayında iş 
kazalarında kat-
ledilen işçi sayısı en az 182. 2017 yılının 
ilk on ayında ise 1683 işçi iş cinayetlerinde 
yaşamını kaybetti. Maden sektöründe de 
farklı bir durum yok. 1983-2017 tarihleri 
arası meydana gelen kazalarda toplam 974 
kişi iş cinayetine kurban gitti. 

Belli başlılarını derlediğimiz bu iş ci-
nayetlerinin en önemli nedeni iş güvenli-
ğinin yeterince olmamasıdır. Bu durumdan 
özelleştirmenin payı çok büyük. 2004 yı-

lında madenlerin özelleştirilmesinin önünü 
açan AKP iktidarı bu sayede madenlerdeki 
iş cinayetlerinin 3 katına çıkmasına sebep 
olmuştur. Bu yüzden maden işçileri özel-
leştirmenin ne demek olduğunu çok iyi 
biliyorlar. Daha fazla kâr için daha fazla 
ölüm, daha fazla çalışma saati, daha fazla 
yoksulluk, daha fazla işsizlik ve daha fazla 
pahalılık demektir özelleştirme. Özelleş-
tirme örgütsüzlük, sendikasızlık demektir. 

İşte bunu çok iyi 
bildikleri için 
eylem kararı al-
mışlardır Zon-
guldak Maden 
İşçileri. Hem 
Mücadele ta-
rihlerine sahip 
çıktılar hem bir 
kez daha örnek 
oldular İşçi Sı-
nıfımıza. Hem 
de Sarı sendika-
cılığa meydan 

okumuş oldular geleceklerine sahip çıktılar 
eylemleriyle.

Bu yasa tasarısı ile birlikte özelleştirme 
Parababalarının daha fazla sömürü, daha 
fazla kâr hırsları, maliyetleri düşürme adına 
iş güvenliği önlemlerinin uygulanmama-
sı katliamlara davetiye çıkartacaktır. Eğer 
hükümet verdiği sözde durursa şimdilik 
bu durum biraz ötelenmiş olacak Zongul-
dak Maden İşçileri için. Ancak AKP’giller 

“fıtrat”ları gereği özelleştirmeden, daha 
doğrusu kamu mallarını iç etmekten vaz-
geçmeyeceklerdir. Bir zaman sonra tekrar 
bir torba yasa ile devletin elinde kalan di-
ğer madenlerin özelleştirmesini gündeme 
taşıyacaktır. 

AKP’giller ülkemizi bir yandan BOP 
cehennemcil felaketine sürüklerken, bir 
yandan da gerek özelleştirmelerle gerek ta-
şeron sistemini yaygınlaştırarak İşçi Sınıfı-
mıza yönelik saldırılarına devam etmekte-
dir. Bu saldırılara karşı İşçi Sınıfını ve Hal-
kımızı örgütlemekten ve birlikte mücadele 
etmekten başka çare yoktur.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin ABD-
AB Emperyalistlerine karşı… BOP’una 
karşı… BOP’ta rol alan Meclisteki başta 
AKP’giller olmak üzere Dörtlü Çete’ye 
karşı… Ülkemizi İşsizlik ve Pahalılık ce-
hennemine çeviren Yerli Satılmış Uşaklar 
Cephesine karşı… Sürdürdüğü mücadele 
İşçi Sınıfımızı ve Halkımızı ayıktıracaktır, 
uyandıracaktır ve örgütleyecektir.

Er geç, Demokratik Halk İktidarı kuru-
lacaktır HKP’nin öncülüğünde ve Halkımı-
zın kurtuluşu gerçekleşecektir. 

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

7.11.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Nakliyat-İş’ten

Sendikamız, PAME’nin düzenlediği Emperyalist Savaşlar, 
Avrupa Birliği ve NATO Buluşmasına katıldı

Neden Ankaralı
olamadım?

Madenler halkındır satılamaz!

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasında, Tüm İşçilerin Militan Cephesi 
(Pame)’nin düzenlediği Emperyalist Savaşlar, Avrupa Birliği Ve NATO’nun tartışıldığı 

Antiemperyalistlerin Buluşma Toplantısı 18-19 Ekim tarihlerinde yapıldı
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Siyasi ortam sıcak. Olaylar hızlı akıyor. 
Malum kişi zorda. Her şey Malum Kişi’nin 
aleyhine gelişiyor. Zarrab Davası, Suriye 
olayları, Kürt Sorunu, yolsuzluk bilgileri, 
ekonomi…

Malum Kişi bu şartlar altında asli göre-
vini (BOP Eşbaşkanlığı), sürdürüyor: Tür-
kiye’yi dağıtmak, göçertmek. Emperyaliz-
me uşaklık! Halka ihanet!

Ancak ihanetleri ortaya çıktıkça koltuk-
ta kalması zorlaşıyor. Koltuktan tekerlen-
diği an yargılanacak. Koltukta kalabilmek 
için emperyalizme her türlü tavizi verecek 
durumda. Bunun için her türlü numarayı 
çeviriyor. Halka başka konuşuyor, alttan 
alta başka işler çeviriyor.

15 Temmuz olayı kendisini son dere-
ce rahatlattı. Sonrasında gelen Olağanüstü 
Hal sayesinde astığı astık, kestiği kestik. 
Ama buna rağmen olmuyor. Bir türlü ra-
hatlayamıyor. Suriye ve Irak’taki “milliyet-
çi” çıkışlar da yetmedi. Şimdi “Atatürkçü” 
pozlarda. Ama bu da yetmeyecek… Çünkü 
ihanet büyük. Eninde sonunda ortaya çıka-
cak.

Malum Kişi, şimdi şöyle bir oyunun pe-
şinde. Ülke kaosa sürüklendikçe kendisini 
tek istikrar unsuru gibi göstermeye çalışı-
yor. Ülke kaderiyle kendi kaderini aynı kıl-
maya çalışıyor. Böylece ihanetini gizleye-
cek ve halkı bir süre daha kandırabilecek. 
Tabiî ihanete de tam yol devam…

Malum Kişi, son gezilerini Rusya, Ka-
tar ve Kuveyt’e yaptı. Katar ve Kuveyt’e 
neden gittiği malum. Hâlâ Suriye provo-
kasyonunu sürdürebilir miyim arayışı ve 
sıcak para dilenmek tabiî ki… Ama Rusya 
ile de düşüp kalkıyor. Hem Suriye’de söz-
de çözüm arayışı, hem de ekonomik sıkın-
tıyı aşabilme çabası buna itiyor. Tabiî bir 
de halka karşı ABD Emperyalizmine “Bak 
başkası da var!” diyebiliyormuş görünü-
mü sağlamak. Nasılsa ABD Emperyalizmi 
kendisinin BOP görevlisi olduğunu biliyor 
ve gerçekte emperyalizme hizmette hiç ku-
sur etmiyor. Bu yüzden emperyalizme iyi 
hizmet ederse silinip atılmayacağını bili-
yor. Bunun için değme dansözlere taş çı-
kartacak ölçüde kıvırıyor.

Bunlarda artistlik, oyun bitmez. Şimdi 
yeni oyunlarına bakalım:

En göze görünürlerinden birisi Suriye 
olayları. Sanki Suriye’de emperyalizm ve 
uşaklarınca katledilen yüzbinlerce Müs-
lümanın katillerinden birisi de kendisi 
değilmiş gibi; sanki IŞİD’i destekleyen, 
kollayan, IŞİD militanlarını silahlandıran, 
cebine para koyan ve tedavi eden kendisi 
değilmiş gibi; sanki vaktiyle “Kardeşim 
Esad” olan Beşşar Esad’ı “Hain Esed” 
ilan eden kendisi değilmiş gibi, şöyle diyor 
Kuveyt-Katar-Rusya gezisi sonrasında:

“Trump ile Vietnam’da yaptıkları 
açıklamada; doğrusu böyle bir çağrı-
yı açık, net görmüyorum. “Siyasi çıkış 
yolu” ifade olarak doğru da peki 7 sene-
dir bu işin siyasi çıkış yolu yok muydu, 
böyle bir imkân yok muydu? Var idiy-
se niye bu yola başvurulmadı da yüz 
binlerce insan öldürüldü? Yüz binlerce 
insanın öldürülmesi olayındaki aktör-
ler kimlerdi? Bunların bir düşünülmesi 
lazım. Yüz binlerce insan öldürülecek, 
buna neden olanlar bu işi yok kabul ede-
cekler ve “Siyasi çıkış yolu” deniliyorsa 
o zaman hadi tüm silahlar, toplar, tank-
lar hepsi araziden çekilsin. AGİT vesaire 
kimleri sokacaksak devreye sokalım; si-
yasi çıkış yolunu arayalım. Türkiye ola-
rak biz de siyasi çözüm için üzerimize ne 
düşecekse yapalım. BM üzerine ne düşe-
cekse yapsın; atalım adımları. Kaldı ki iş 
sadece siyasi çözümle bitmeyecek. Kar-

şımızda artık yerle bir olmuş bir Suriye 
var. Kuru kuruya bir şeyler söylenmesi 
yetmiyor. Yerle bir olmuş Suriye’yi de 
bir taraftan ayağa kaldırmak gerekecek. 
Bu meseleden en büyük zararı gören de 
biziz. Mülteciler konusunda tüm dünya-
yı duyarlı olmaya çağırıyoruz. En güçlü 
olarak ABD’yi, Rusya’yı, Çin’i, hatta 
daimi üyeleri, duyarlı olmaya davet edi-
yoruz.” (Cumhuriyet, 17 Kasım 2017)

Bunca suç işleyip, Müslüman kanı dö-
küp hâlâ sureti haktan görünmek büyük ar-
tistlik becerisi gerektirir.

Diğer bir oyunu, açık olarak 7 Hazi-
ran 2015 seçimleri sonrasında geliştirdiği 
“Milliyetçi” söylem. Hâlâ sürdürüyor. 
Böylece MHP tabanını arkasında bulmak 
istiyor. Zaten Bahçeli adlı CIA ajanı da bu 
duruma teşne… Şöyle diyor aynı açıkla-
masında:

“Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığım 
dönemi içinde yerli ve milli olarak va-
tanseverlik konusundaki tüm yaklaşım-
larını aynen paylaşıyorum. Bundan son-
raki süreçte de vatanseverlik, ülkemizin 
değerleri noktasında, milli yerli olacak 
her konuda; hele hele terör örgütleriyle 
dayanışma içinde olan bir anamuhalefet 
partisi karşısında biz yerli ve milli ola-
rak vatanımızın çıkarları, tüm milleti-
mizin çıkarları noktasında MHP ile biz 
her türlü adımı atmaya varız. Bu konu-
da tereddüdümüz dahi yoktur.” (agy.)

İyi hoş da, ülkeyi dağıtarak, ülkenin 
tüm ekonomik değerlerini bitirerek, halkı 
Türk-Kürt, Alevi-Sünni gibi ayrıştırarak, 

ülkeyi Ortaçağ karanlığına sürükleyerek, 
ülkeyi Ortadoğu’da batağa sokarak nasıl 
milliyetçi veya yerli ve milli olunur?

Ne yazık ki, kimi demokrat-solcu gö-
rünen yazarçizer takımı, malum kişinin bu 
oyununa geliyor. Bunların içine CIA pa-
tentli olup her daim görevini yapan Perin-
çek ve avanesini zaten katmıyoruz.

Bunların dışında da kafasını kuma gö-
menler var. Örneğin son zamanlarda Ma-
lum Kişi’yi dolaylı olarak aklayarak akıl-
daneliğe bile kalkışan, uyanık, çalışkan ya-
zar Soner Yalçın gibi… Şöyle diyor “Er-
doğan’ın Meziyeti” adlı köşe yazısında:

“Zaman kimin haklı olduğunu Erdo-
ğan’a bir kez daha ispatladı!

“Yine de hatasından dönmesi mezi-
yettir.

“Hatanın en büyüğü, hatalı olduğu-
nu bilip de onu düzeltmenin çaresine 
başvurmamaktır.

“Soçi müzakeresi alkışlanmayı hak 
ediyor.” (Sözcü, 24 Kasım 2017)

Hadi Ortaçağcı gidişi, dinci örgütlen-
meyi, din bezirgânlığını, ekonomideki 
tahribatı, tarımın çökertilişini, eğitimin ve 
sağlığın bitirilişini görmedin diyelim. Hâlâ 
sürmekte olan Suriye’deki provokasyonla-
rını da mı görmüyorsun? Böyle olunca Pe-
rinçek’ten bir farkın kalmıyor ki! Yazık!..

Şimdi Suriye’deki oyunlarına bakalım 
Malum Kişi’nin. Bu konuda örnek çok…

Örneğin AKP’nin IŞİD’e desteği konu-
sunda yeni bir haber:

“Suriye’de yaralanan IŞİD’li te-
röristlerin Gaziantep ve Kırşehir’de 
tedavi edildiği, durumu polisin izleme-
sine karşın müdahale edilmediği savcı-
lık dosyasına girdi. Polisin Ankara Gar 
katliamını yapan IŞİD’lileri de izlediği 
ama yakalamadığı ortaya çıktı.” (http://
www.abcgazetesi.com/isidlilerin-turki-
yede-tedavi-edilmesine-akp-hukumeti-
nin-goz-yumdugu-kanitlandi-69805h.htm, 
24 Kasım 2011)

Bu biliniyor. Ama bununla da kalmı-
yor destek. Bu kez, Astana toplantısı son-
rasında alınan kararlara, verilen sözlere 
uymaması var, Malum Kişi’nin. Hâlâ Su-
riye’ye karşı düşmanca tutumları var. Hâlâ 
dinci-gerici sözde muhalefete desteği var. 
Bunlar sabit! Suriye olaylarını yakından 
takip eden Ömer Ödemiş’in yazısı bunu 
ortaya koyuyor:

“Tüm dünya Suriye’nin zaferini ka-
bul etmek zorunda kaldı. En zoru ise 
Erdoğan’ın kabul etmesiydi. Erdoğan 
çok direndi. En son ana kadar belki di-
yerek hamleler yaptı. Astana’da alınan 
kararlara oymayarak, kendine alanlar 
yaratmaya çalıştı. Eski müttefiklerini 
korumak ve toparlanmalarını sağlamak 
için el altından onlarca şey yaptı. Paralı 
milis güç oluşturarak Suriye sahasında 
onlar üzerinden hareket kabiliyeti ka-
zanmaya çalıştı. Devşirme Türkmen-

ler ve Ahrar-ı Şam gibi cihatçı güçlerle 
Suriye sahasında etkinlik alanları kap-
maya çalıştı. Ruslar sahada neredeyse 
her noktaya hâkimdi. Erdoğan’ın bu 
hamlelerini boşa çıkarttı.” (http://www.
abcgazetesi.com/suriye-kazandi-kazan-
dik-69954h.htm, 26 Kasım 2017)

Hadi denilebilir ki, bu sübjektif bir de-
ğerlendirme ve geride kaldı. Daha yeni bil-
giler de var. Türkiye’nin Suriye’de yenilen 
IŞİD’cileri koruduğuna yönelik haberler. 
Hürriyet’te Murat Yetkin yazdı. Türki-
ye’den IŞİD’e katılan 1500 kişi olduğunu, 
diğer ülkelerden katılanların sayısını be-
lirttikten sonra, geri dönenlerle ilgili sayı-
lar hakkında bilgi verdi:

“Merkezi ABD’de bulunan The 
Soufan Center isimli araştırma kuru-
luşu geçenlerde Suriye ve Irak’ta IŞİD 
saflarında savaşmaya giden ve 2016-
2017 yıllarında ülkelerine dönen “ya-
bancı savaşçı” da denilen teröristlerin 
tahmini sayılarını açıkladı.

“Türkiye’den savaşmak için Suriye 
ve Irak’ta IŞİD saflarına katılan mili-
tan sayısı ise bu araştırmada yaklaşık 
1,500 olarak verilmiş. Bu tahmin daha 
önce Türk Dışişleri kaynaklarınca ya-
pılan tahminlere pek aykırı değil, az 
çok örtüşüyor.

“Türkiye’y i 
Almanya, İn-
giltere, Belçika, 
İsveç ve ABD va-
tandaşı terörist-
ler izliyor.

“Ancak Tür-
kiye bir başka 
ölçüye göre bu 
listenin başında 
yer alıyor. Su-
riye ve Irak’ta 
IŞİD adına sava-
şıp da ülkeleri-
ne geri dönenler 
arasında Türk 
pasaportu taşı-
yanlar birinci 
sırada: yakla-
şık 900 IŞİD 
militanının Türkiye’ye döndüğü ve ha-
len aramızda olduğu tahmin ediliyor.” 
(Hürriyet, 2 Kasım 2017)

Bu bilgi, açıktan IŞİD’cilerin Türki-
ye’de korunduğunu belgeliyor. Bunlar 
Türkiye’de veya çevresindeki bölgelerde 
gerici ve emperyalist oyunlarda kullanıla-
cağı kesin.

Bir başka bilgi, Malum Kişi’nin El Ka-
ide’nin Suriye kolu El Nusra’ya desteğini 
ortaya koyuyor. Üstelik daha yeni. Astana 
toplantılarından epey sonra. Haberi veren 
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim. 
Açıklamayı yapansa Suriye’nin Astana’da-
ki heyetinin başkanı Beşar Caferi. Şöyle 
diyor:

“Türkiye, El-Nusra terör örgütü 
ile işbirliği yaparak askeri araçlarını 
İdlib’e getirdi ve bu durum daha önce 
yapılan anlaşmalara aykırıdır. İdlib’te 
çatışmaların azaltıldığı bölge oluşturul-
ması konusunda anlaşmaya varıldı ve 
herkes El-Nusra terör örgütü ile yapılan 
mücadeleye katılmalıdır.” (http://odatv.
com/suriyeden-turkiyeye-el-nusra-sucla-
masi-0211171200.html, 2 Kasım 2017)

El Nusra adlı katiller çetesini destek-
leyen Türkiye! Ve bu Türkiye’yi yöneten 
Malum Kişi!

Gözünün önünde halkının kanı dökülen 
Beşşar Esad gerçeği bilmez mi?

Malum Kişi’nin ne durumda olduğunu, 
“Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile barışmadım. Çünkü 
o Suriye halkının öldürülmesine neden 
oldu”, diyerek (10 Mayıs 2017) ortaya ko-
yuyor.

Bütün bunlara rağmen Malum Kişi için; 
bak işte ders aldı, doğruları öğrendi, doğru 
yola geldi demek o zatı dolaylı olarak ak-
lamaktır. Günahını hafifletmektir. Kendisi 
yüz binlerce insanın kanını dökenlerdendir. 
Bunu hiç unutmamak gerekir.

Yeni bir oyunsa Norveç’teki NATO tat-
bikatında ortaya çıktı. Bu Malum Kişi’nin 
çok işine yarayan bir gelişme oldu. Zaten 
sevinçle ilk ondan duyuldu haber:

“Dün Norveç’te bir durum oldu. 
Norveç’te düşman tablosu diye bir tablo 
koymuşlar. Bu tabloda Atatürk’ün res-
mi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. 
Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genel-
kurmay Başkanımız ve AB’den sorumlu 
Bakanımız, onlar da Kanada yolunday-
dı, bizi aradılar. ‘Böyle böyle bir durum 
var.” (Hürriyet, 17 Kasım 2017)

Oysa olay Malum Kişi’nin anlattığı 
gibi değil. İki farklı iş var. Birisi tatbikat-
ta “Düşman Liderler Biyografisi” kap-
samında “yanlışlıkla” Atatürk heykelinin 
konulması ve uyarı sonrasında “yanlışlık-
la” olduğu belirtilerek hemen kaldırılması. 
Bunu yapan bir teknisyen. Diğeri ise şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 
skandal da hatadan çok kasıt içermesiy-
le dikkat çekiyor. NATO yetkilisinden 
alınan bilgiye göre, diğer olayda Nor-

veç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil 
personel Hollanda’daki karargahta si-
mülasyon çerçevesinde kullanılan sanal 
bir sohbet mecrasında “Recep Tayyip 
Erdoğan” adlı sahte hesap açtı. Norveç 
ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın simülas-
yonda “düşman ülke liderleriyle” yakın 
ilişki kurduğu ve işbirliği yaptığı mesajı-
nı verdi.” (Hürriyet, 17 Kasım 2017)

Bu provokasyonu yapan ve Malum Ki-
şi’nin ekmeğine yağ süren kişi ise Türk 
asıllı Norveç ordusuna mensup, geçi-
ci olarak işe alınmış bir sivil personel. 
İşin karanlık bir yönü var. Acaba ikinci bir 
“One minute” oyunu mu? En azından so-
nuç olarak böyle. Çünkü Malum Kişi’nin, 
hemen Zarrab duruşmalarının öncesinde 
sarıldığı bir can simidi oldu.

“Bayburt’ta düzenlenen AK Parti 
İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaş-
kanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatında 
kendisini ve Atatürk’ü hedef alan skan-
dala sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Me-
sele şahıs, parti meselesi değildir. Hedef 
Türkiye’dir, Türk milletidir. İşte en son 
NATO tatbikatında hem Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, hem de şahsımı he-
def tahtasına yerleştirdiler, bir skandala 
imza attılar. Bugüne kadar bize yapılan 
saldırıları gizleyemedikleri sevinçle kar-
şılayanların, işin içine Atatürk de dahil 
edilince meselenin gerçek yüzünü anla-
mış olduklarını ümit ediyorum. Açık-
lamaları da olumlu buluyorum. Mesele 
şahıs, parti meselesi değildir. Hedef Tür-
kiye’dir, Türk milletidir.” (Hürriyet, 19 
Kasım 2017)

Açıkça görüldüğü gibi Malum Kişi 
kendisiyle Atatürk’ü, dolayısıyla kendi ge-
leceğiyle ülkenin geleceğini bir gösterme 
peşinde. Son zamanlarda Atatürkçü(!) gö-
rünmesi de bundan.

Sahte muhalefet, Amerikancı Kürt Ha-
reketi, öngörüsüz demokrat-solcu yazarlar, 
maalesef bilinçli veya bilinçsiz bu zokayı 
yutuyorlar. Sanki Malum Kişi giderse kaos 
oluşur gibi düşünülüyor. İstikrar için veya 
emperyalist saldırı karşısında ülke birliği 
ve istikrarı açısından Malum Kişi’nin var-
lığı esas görülüyor.

Bizse diyoruz ki, Türkiye, bu emper-
yalist uşağından, bu BOP görevlisinden ve 
avanesinden kurtulduğu takdirde yaşadığı-
mız bu sıkıntılardan sıyrılabilecektir. Ma-
lum Kişi’nin milliyetçi çıkışları, Atatürk-
çülüğü, emperyalizmi suçlayışı sahtedir. 
Kendisi görevlidir. Kendi kaderiyle ülke 
kaderi çelişmektedir. Türkiye bu emper-
yalist uşağından ne kadar tez kurtulursa o 
kadar tez rahatlayacaktır. q

Amaçları, ülkeyi yeni bir Faşist Dikta-
törlüğe götürmekti. Başardılar. Bu aşağılık 
amaçlarına ulaşmak için de kıydılar bin-
lerce cana. Katliamlar yaptılar, yaptırdılar 
Maraş’ta, Çorum’da…

Dünyanın her yerinde yaptıkları gibi 
AB-D Emperyalistleri kanlı örgütleri 
Kontrgerilla aracılığıyla halkları ya etnik 
temelde ya da mezhep temelinde birbir-
lerine düşürdüler, birbirlerine kırdırdılar. 
Kahramanmaraş’ta, Çorum’da Alevi-Sün-
ni çatışmasını körüklediler. Alevi insanla-
rımızın evlerini, katliam öncesinde kırmızı 
ile işaretlediler, sonrasında çoluk, çocuk, 
genç, yaşlı, kadın, erkek, hatta hamile ka-
dın, kundaktaki bebek demeden katlettiler. 
Sonrası malum, AB-D Emperyalistlerinin 
insanlıktan çıkmış oğlanları apoletli Faşist 
Gorilleri karanlığa mahkûm ettiler ülkeyi.

 Bugün aynı senaryonun fragmanıdır 
Malatya’da Alevi insanlarımızın evlerinin 
işaretlenmesi. Daha önce Adıyaman ve 

Ankara Mamak’ta denediler. Ufak çaplı bir 
ön çalışmaydı. Oralarda dar tuttular alanı, 
Malatya’da genişlettiler. Şimdiki amaçla-
rı da belli: Yeni Sevr. Ülkeyi BOP Planı 
çerçevesinde en az üçe bölmek. Emper-
yalistlerin doğası gereğidir, iç çatışmayla, 
halklar arasına düşmanlık tohumları eke-
rek, birbirine kırdırarak bölmek. Bölmek 
için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Türk-Kürt, 
olmadı Alevi-Sünni…

İnsan soyunun en büyük düşmanla-
rının, İktidara taşıdıkları insan soyunun 
en karaktersiz bölüğü IŞİD zihniyetli 
AKP’giller’in Alevi insanlarımıza yönelik 
Muaviye-Yezid-CIA İslamcı yaklaşımları 
da körüklüyor bu saldırıları. Onlar da bu 
ayrışmayı, bu çatışmayı körüklesinler diye 
iktidara taşındılar. O yüzden BOP Eşbaş-
kanı yapıldılar, Yeni Sevr yaşam bulsun 
diye.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak yıllardır 
bunun uyarısını yapıyoruz. Feryat ediyo-
ruz sıra bize geldi, AB-D Emperyalistleri, 
halklarımızı birbirine kırdıracaklar, bizi 

bölecekler, diye. Dedik ki, bu alçakların 
klasiğidir halkları birbirine düşürmek, 
kan-gözyaşı dökmek. Bizi anlamazsan, 
bizi dinlemezsen, bizim saflarımızda 
AB-D Emperyalistlerine ve Yerli Satılmış-
lara karşı örgütlenmezsen bu oyunu göre-
mez, bozamazsın. Bak nasıl feryat ediyor 

Gerçek Devrimci, HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut:

“Saygıdeğer Halkımız;
Senin bugün içinde bulunduğun kara 

günleri, tüm derinliğiyle ve gerçekliğiyle 
sadece biz Gerçek Devrimciler görüp kav-
rayabiliyoruz.

Düşürüldüğün bu kapandan kurtuluşu-
nun yolunu, metodunu da sadece biz bili-
yoruz. İşte bu sebepten, senden hep bir tek 
şey istedik:

Bizi anlamanı.
Dedik ki TRT’de yaptığımız Seçim 

Konuşmalarında;
Bizi anlamazsan bu hain Amerikan 

işbirlikçilerinin binbir yalanıyla nasıl baş 
edebilirsin?

Evet, Saygıdeğer Halkımız;
Bizi anlamazsan asla baş edemezsin 

bu hainlerin yalanlarıyla. Başa çıkamazsın 
bunların hileleriyle, dümenleriyle, dolap-
larıyla. Hep kandırırlar seni. Sürek avına 
alınmış zavallı ceylanlar gibisin. Bu hain 
işbirlikçiler, zalim avcının nişangâhı önü-
ne alıp götürürler seni.

Senin gerçek dostun, sadece biziz. 
Başka dostun yok… Yol göstericin yok. 
Dertlerine deva bulucu yok.”

Ey Halkımız gelin bu oyunu bozalım, 
tıpkı Kuvayimilliyeci atalarımızın yap-
tıkları gibi, İnsan soyunun en büyük düş-
manlarını ve onların peşinden gönüllüce 
koştura koştura giden yerli satılmışları 
geldikleri gibi gönderelim. Ama bu sefer 
hiç çıkamayacakları bir yere; Tarihin ka-
ranlık sayfalarına…

1920’lerde yaptık, yine yaparız. O 
zaman Birinci Kuvayimilliyeciler vardı. 
Şimdi biz varız. Yani; İkinci Kuvayimil-
liyeciler. 28.11.2017
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Malum Kişi mi,
Ülke mi?

Amaçları belli: BOP yolunda yeni Maraşlar
yaratmak
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Fena da kıvırmıyor!

İpler ABD’nin elinde.



Ayrıca  “İşçi Düşmanı Metro”, “İşçi-
yiz Haklıyız Kazanacağız”, “Metro’ya 
Girme Zulme Ortak Olma”, “Kahrolsun 
Sarı Sendikacılık”,  “Yaşasın Devrim-
ci Sendikacılık”, “Çekiliş Yok Direniş 
Var” sloganları atıldı.

Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu basın açıklamasına başladığı 
sıralarda Metro işvereninin uşaklarının or-
ganize ettiği içeriden 20-30 kişilik Metro iş 
elbiseli grup bizleri protesto amaçlı, polisin 
önlem aldığı yerin arka tarafına geldi. Ben-
zer bir durum bugün Ankara’da Metro’nun 
Etlik Mağazası önünde Real Market İşçile-
rinin eylemi sırasında da oldu. Yine geçti-
ğimiz Pazar günü de Güneşli’de olmuştu.

Bu tamamen Metro Grup AG işvere-
ninin sendikamıza, Real İşçilerine yönelik 
bir provokasyonudur. Grupların önünde 
mağaza müdürleri, şefleri özel güvenlik vb. 
vardı. Sendikamıza yönelik sözde protesto 
amaçlı slogan-
lar attılar. Sen-
dikamıza karşı 
işveren tezgâhlı, 
ne ad ve görü-
nüş adı altında 
olursa olsun bu 
tür provokas-
yonlar sökmez, 
sökmeyecektir.

B i l i y o r u z 
sendikamızın 
Real Market İşçilerinin haklı mücadelesine 
sahip çıkmasından başta Metro Grup AG 
rahatsız olmaktadır. Bazı sendikalar da ra-
hatsız olmaktadır. Ancak işin acı olan yanı 
Metro işverenine yasal sorumluluklarını 
dahi söyleme cesareti gösteremeyenler de 
bunlardır.

Yürürlükte olan 1475 Sayılı Yasanın 14. 
Maddesinin 3. Bendinde  “(…) 12/7/1975 
tarihinden, itibaren iş yerinin devri veya 
herhangi bir suretle el değiştirmesi ha-
linde işlemiş kıdem tazminatlarından 
her iki işveren sorumludur. Ancak, iş 
yerini devreden işverenlerin bu sorum-
lulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle 
ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret 
seviyesiyle sınırlıdır.” denilmektedir.

Şimdi bu yasa maddesine göre Metro 
Grup AG, Beğendik Grup’la birlikte Real 
Market İşçilerinin kıdem tazminatlarından 
sorumlu mu? Değil mi? Bu konuda ayrıca 
sayısız yargı kararları var.

Sendikamız Genel Başkanı açıklama-
sında, İşçi Sınıfının işverenler ve serma-
ye karşısında çıkarlarının ortak olduğunu 
Metro Markette, Media Markt’ta ve Real 

Markette çalışan işçilerin ortak sınıfsal çı-
karlarının, bugün Real Market İşçilerinin 
yasal haklarını gasp eden, işçi düşmanlığı 
yapan  Metro Grup Markete karşı ortak 
mücadele etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Konuşmasının devamında Küçükosma-
noğlu “Metro Grup AG’nin Real Mar-
ketlerini, Beğendik Grup’a nasıl, hangi 
koşullarla sattığı bilinmemektedir. Geç-
tiğimiz günlerde Real’in iflas masasında 
Metro Grubun 50 Milyonla en yüksek 
alacaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
nasıl olmuştur? Bilinmiyor. Bilinen tek 
gerçeklik yüzlerce Real Market işçisinin 
aynı zamanda gelecekleri olan tazminat-
larından bir tek kuruş almadan arala-
rında 18-20 yıl çalışanların da bulundu-
ğu mağazalarının hileli iflasla kapanma-
sı ve işsizlik cehennemine atılmalarıdır.

Metro Grup AG ve Beğendik tarafın-
dan hileli bir şekilde iflasa sürüklenen ve 
içi boşaltılan, Real Hipermarketlerin if-

las masasında 
borçlarını kar-
şılayacak ka-
dar mal varlığı 
bulunmamak-
tadır. Buna 
işçi alacakları 
da dahildir. 
Bundan dolayı 
işçilerin yasal 
alacaklarını, 
muhatapları 

ve sorumlusu  olan Metro ve Beğendik 
dururken iflas masasına mahkum etmek 
vicdani ve ahlaki değildir, sorumsuzluk-
tur. Bu anlayış ancak işçilerin haklarını 
gasp eden işverenlerin söylemi olabi-
lir.” dedi.

Küçükosmanoğlu, Real Market İşçi-
lerinin Metro, Beğendik ve Media Markt 
mağazaları önlerindeki, Hileli İflasa, Yasal 
Haklarının Gasp Edilmesine ve Sarı Sen-
dikacılığa karşı mücadelelerine, İşçi Sını-
fına karşı olan sorumluluklarının gereği 
sahip çıkmaya devam edeceklerini belirte-
rek  konuşmasını bitirdi.

Eylem atılan sloganlar ve çekilen ha-
laylarla son buldu. 

Yaşasın Real Market İşçilerinin Hile-
li İflasa, Yasal Haklarının Gasp Edilme-
sine ve Sarı Sendikacılığa Karşı Müca-
delesi!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
29.11.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Bir gün sonra yine aynı yerde mücade-
leye devam ettiler. İşveren bu sefer 
de Metro Market’e bu yasal sorum-
luluklarını hatırlattığı ve Real Market 
İşçilerinin hak mücadelesine sahip 
çıktığı için Nakliyat-İş Sendikasını 
hedef alarak provokasyon yaratmaya 
çalıştı. İşveren tarafından bir araya 
getirilen 10 kişilik bir grup işçilerin 
eylemini provoke etmek için kendile-
rince eylem yaptı. Ama Real Market 
İşçileri bu provokasyon girişimini 
kararlı mücadeleleri ile engellediler. 
“Davamız Ekmek Davasıdır” diyerek, hi-
leli iflasa ve yasal haklarının gasp edilme-
sine karşı zafer kazanana kadar mücadele 

edeceklerini bir kez daha haykırdılar.
Real Market İşçileri, “Hileli İflası Yut-

muyoruz”, “Tazminat Hakkımız Gasp 
edilemez”, “Metro’ya, Media Markt’a, 
Beğendik’e Girme Zulme Ortak Olma”, 

“Hırsız Metro, Media Markt, Beğendik” 
diye haykırıyorlar. Bildiriler dağıtıyorlar. 

Halkımızdan da destek görüyorlar. 
Real Hipermarket İşçilerinin mücade-
lesi her türlü baskıya, OHAL yasakla-
rına, biber gazlı müdahalelere rağmen 
Nakliyat-İş Sendikası’nın öncülüğün-
de kararlı ve militanca devam ediyor. 
Hem işverene karşı hem de sarı sendi-
kacılığa karşı...

Real Market İşçilerinin haklarını 
savunmak İşçi Sınıfı mücadelesine 
sahip çıkmaktır. Real Market İşçile-
rinin onurlu mücadeleleri zaferle so-

nuçlanacaktır. 
Kurtuluş Yolu Gazetesi

Bu yasa da aynen öyle “Bazı Vergi 
Kanunları ile Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 
58’inci Maddesi ile 3213 Sayılı Maden 
Kanunu’nda değişiklik yapılmak isteni-
yor. Bu gün özelleştirmeye doymayan 
AKP iktidarı Türkiye Kömür İşletmeleri-
ni de özelleştirerek kamuya ait ne va rsa 
üzerinden atmak istiyor. En son Maliye 
Bakanı “Şeker fabrikaları benim gözbe-
beğim ama özelleştirilecek.” dedi

Özelleştirme demek işsizlik, iş kazala-
rı ve iş cinayetleri demektir. İş güvenliği 
olmadan, asgari ücretle, daha fazla çalış-
ma saatleri demektir. Denetimin hiç ya-
pılmadığı ülkemizde özelleştirme demek 
işverenin iki dudağı arasında köle gibi ça-
lışmak demektir.

Ülkemizde yaşanan iş cinayetlerine 
baktığımızda sadece ekim ayında iş ka-
zalarında katledilen işçi sayısı en az 182. 
2017 yılının ilk on ayında ise 1683 işçi iş 

cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Maden 
sektöründe de farklı bir durum yok. 1983-
2017 tarihleri arası meydana gelen kaza-
larda toplam 974 kişi iş cinayetine kurban 
gitti.

Belli başlılarını derlediğimiz bu iş ci-
nayetlerinin en önemli nedeni iş güvenli-
ğinin yeterince olmamasıdır. Bu durumda 
özelleştirmenin payı çok büyük. 2004 yı-
lında madenlerin özelleştirilmesinin önün 
açan AKP iktidarı bu sayede madenlerdeki 
iş cinayetlerinin 3 katına çıkmasına sebep 
olmuştur. Bu yüzden maden işçileri özel-
leştirmenin ne demek olduğunu çok iyi 
biliyorlar. Daha fazla kâr için daha fazla 
ölüm, daha fazla çalışma saati, daha fazla 
yoksulluk, işsizlik, demektir özelleştirme. 
Özelleştirme; örgütsüzlük, sendikasızlık 
demektir. İşte bunu çok iyi bildikleri için 
eylem kararı almışlardır.

Bu Yasa Tasarısı ile birlikte özelleş-
tirmede patronların daha fazla sömürü, 
daha fazla kâr hırsları, maliyetleri düşür-
me adına iş güvenliği önlemlerinin ma-
liyet olarak görülmesi katliama davetiye 

çıkartacaktır. Eğer hükümet verdiği sözde 
durursa şimdilik bu durum biraz ötelenmiş 
olacak. Ancak AKP iktidarı özelleştirme-
den vazgeçmeyecek bir zaman sonra tek-
rar bir torba yasa ile devletin elinde olan 
madenlerin özelleştirmesini gündeme ta-
şıyacaktır.

Gerek özelleştirmeleri gerek taşeron 
sistemini dayatan, yaygınlaştıran AKP 
iktidarının işçi sınıfına yönelik saldırıla-
rı devam etmektedir. Bu saldırılara karşı 
işçi sınıfının örgütlenmekten ve birlikte 
mücadele etmekten başka çaresi yoktur.  
Sendika olarak bir kez daha Maden İşçile-
rinin bu onurlu direnişlerini selamlıyor ve 
mücadelelerini destekliyoruz.

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
Yaşasın Onurlu Mücadelemiz!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!

07.11.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Grev Kararı ile ilgili gerekli yasal bil-
dirimler yapılmıştır. Grev Kararı 4 Aralık 
Pazartesi Günü saat 12:30’da Genel Baş-
kanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun 

katılacağı kitlesel bir basın açıklaması ile 
Norm/Altaş işyerinde ilan edilecektir.

Hak, hukuk, adaletten, taşerona kadro 
hakkından söz edenler, Çankaya Beledi-
yesi Taşeronu NormAltaş’ta işçilerin en 
temel yasal hakkı olan sendikal örgütlen-

mesine, sözleşme haklarına saygı 
göstermemektedirler. Yargıtay ve 
mahkeme kararlarına rağmen hi-
leye başvurarak toplu iş sözleşme 
imzalamaktan kaçmaktadırlar.

Çankaya Belediyesi/Norm 
Altaş’ta baskı-tehdit ve yeni işçi 
alımları ile grev kırıcılığı yapıl-
maktadır. Tüm bunlardan en başta 
Çankaya Belediye Başkanı üst iş-
veren olarak sorumludur.

Baskılar, tehditler, grev kırıcı 

davranışlar, uluslararası sözleşmeler, ana-
yasa ve yasalarca güvence altına alınan 
grevimizin uygulanmasını engelleyemez. 

Norm Altaş’ta Mücadele ile Kazan-
dığımız Sözleşme Hakkını Grevle Zafere 
Ulaştıracağız.

Yaşasın Çankaya Belediyesi/Norm 
Altaş Grevimiz!

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!
Yaşasın DİSK/ Yaşasın Nakliyat-İş!

01.12.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Or-
taklığı, Grev Kararı ilanı ve Kitlesel Basın 
Açıklamasının Yapılacağı;

Adres :İmrahor Mah. İmrahor Cad. No 
51 Çankaya/Ankara

Tarih : 04.12.2017 Pazartesi
Saat   : 12:30
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Nakliyat-İş’ten:

Metro Gross Marketin İşçi Düşmanlığını,
Real İşçilerinin haklarını gasp
etmesini, Sendikamıza yönelik 

provokasyonlarını protesto ettik

Nakliyat-İş’ten

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığı 
Taşeronunda GREV’e başlıyoruz

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Yıl: 12 / Sayı: 118 / 4 Aralık 2017

İşçilerin eylem yapmasına da engel ol-
maya çalışıyor. İşçiler kendi başlarına 
kalıyor. Bir şeyler yapmaya girişiyorlar… 
Ümitsizliğe kapıldıkları sırada Nakli-
yat-İş’le temas kuruyorlar. Nakliyat-İş 
soruna el koyuyor. Bir anda mücadelenin 
seyri ve düzeyi değişiyor... 
İşçiler, “Tazminat alacaklarından Hem 
Beğendik Hem Metro Sorumludur” 
temelinde Türkiye çapında eylemler 
gerçekleştirdiler, Nakliyat-İş öncülü-
ğünde. Metro, Media Markt ve Be-
ğendik Marketlerin önünü mücadele 
alanına çevirdiler.

“Hileli İflası Yutmuyoruz”, 
“Tazminat Hakkımız Gasp edile-
mez”, “Metro’ya, MediaMarkt’a, 
Beğendik’e Girme Zulme Or-
tak Olma”, “Hırsız Metro, Media 
Markt, Beğendik” diye haykırıyorlar. 
Bildiriler dağıtıyorlar. Halkımızdan da 
destek görüyorlar. Real Hipermarket 
İşçilerinin mücadelesi her türlü baskıya, 
OHAL yasaklarına, biber gazlı müdaha-
lelere rağmen Nakliyat-İş Sendikası’nın 
öncülüğünde kararlı ve militanca devam 
ediyor. Hem İşverene karşı, hem de sarı 
sendikacılığa karşı...

Kurtuluş Partisi olarak tüm gücümüzle 
bizler de bu onurlu mücadeleyi destekli-
yoruz. 
Bugün 12.00 sularında Güneşli Metro 
Mağazasına girdi Real İşçileri. Bir işgal 

yaptılar, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu ve yöneticileri 
öncülüğünde. İşveren, durumu soran 
müşterilere “çekiliş var” yalanını söylü-
yor. Klasik İşveren taktiği… Parababaları 
düzeninin klasik işleyişi… Devletin kol-
luk gücü çağrılıyor. İşçilerin iki katı çevik 
kuvvet geliyor. 16.30 sularında İşçiler ve 
sendika yöneticileri zor kullanılarak dışa-

rı çıkartılıyor ve gözaltına alınıyorlar. 
Gasp edilen hakları için mücadele eden 
Real İşçilerinin, Nakliyat-İş Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 
Yöneticilerinin Gözaltına alınmalarını 
protesto ediyoruz. Derhal serbest bırakıl-
malıdırlar!

Metro, Media Markt ve Beğendik ne 
yaparlarsa yapsınlar, bu sorumluluktan 
kaçamazlar: Eninde sonunda işçilerin 
hakların vermek zorunda kalacaklar. Mü-

cadele Tarihine onlarca işgal, grev, direniş 
sığdıran Nakliyat-İş Sendikası’nın sahip-
lenmesi ile Real İşçileri mücadele ettikleri 
sürece haklarını alacaklardır. Buna inancı-
mız tamdır. 

Halkın Kurtuluş Partisi olarak her za-
man İşçi Sınıfının mücadelesine ve öncü-
lüğüne olan inancımız ile Real İşçilerinin 
mücadelesini ve başlatmış oldukları Real, 

Beğendik ve Media Markt marketle-
rinden alış veriş yapmama çağrılarını 
da destekliyoruz, sahipleniyoruz. 

Halkımızı da bu marketlerden alış 
veriş yapmamaya davet ediyoruz. 
Real Market işçilerinin sloganı ile 
“METRO-BEĞENDİK ve MEDİA 
MARKT’T GİTME, ZULME OR-
TAK OLMA!” çağrısını yapıyoruz. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yap-
rağın dahi kıpırdamadığı bu süreçte 
Real İşçileri, hak alma mücadeleleriy-
le ve sarı sendikacılığa karşı verdikle-
ri amansız mücadele ile örnek olmaya 

devam ediyor.
Onurlu Mücadelelerini kazanacaklardır. 
Buna inancımız tamdır. Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak Real Market İşçileri hakla-
rını alıncaya kadar desteklemek ve sahip 
çıkmak görevimizdir. 25.11.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

Eğitim sistemi üzerinde her gün 
yapılan değişikliklerin asıl amacının, 
AKP’li Reis’in dediği gibi “Dindar ve 
Kindar bir Nesil” yetiştirmek olduğu-
nu dile getiren Halkçı Eğitim ve Bilim 
Emekçileri, sekizinci sınıf öğrencile-
rinin TEOG Sınavına göre hazırlıkla-
rını yaptıklarını, TEOG’un bir gecede 
kaldırılmasından sonra ise bütün ça-
lışma düzenlerinin yerle bir olduğunu, 
bu öğrencilerin kendilerini bunalımda 
hissettiklerini dile getirdiler.

AKP’nin eğitim sistemini yazboz 
tahtasına çevirdiğini belirten Halkçı 
Eğitim ve Bilim Emekçileri sıkıntının 

sadece TEOG Sınavından kaynaklan-
madığını, üniversiteye giriş sınavında 
da aynı sorunların yaşandığını dile ge-
tirdiler.

YGS ve LYS’nin de bir kişinin iki 
dudağı arasından çıkan talimatla kal-
dırıldığı, yerine getirilen YKS sına-
vının nasıl bir sınav olacağının dahi 
henüz netleşmediği, daha yeni ortaya 
çıkmış olmasına rağmen bu sınavın 
bir ay içerisinde 3’üncü kez değiştiril-
diği ifade edildi.

AKP iktidarının 15 yıldır kesinti-
siz biçimde iktidarlarını sürdürdüğü-
nü belirten Halkçı Eğitim ve Bilim 
Emekçileri, öğrencilerin ve velilerin 
yaşadığı tüm sıkıntılardan AKP İkti-
darının sorumlu olduğunu vurguladı-
lar. 

TEOG sınavının kaldırılıp yerine 
“adrese dayalı” geçişin getirilmesi-
ni dayatan AKP’nin asıl amacının, 
CIA-Pentagon Dininin genç beyinlere 
empoze edildiği İmam Hatiplere daha 
fazla öğrenci çekmek olduğunu be-
lirten Halkçı Eğitim ve Bilim Emek-
çileri, AKP’nin okullarımızı Peşaver 
Medreselerine dönüştürmelerine izin 
vermeyeceklerini dile getirdiler.

Yapılan basın açıklamasında sık 
sık “Karanlığa Geçit Vermeyeceğiz” , 
“Yaşasın Laik, Demokratik, Nitelikli 
Eğitim”, “Gün Gelecek, Devran Dö-
necek AKP Halka Hesap verecek”, 
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız” 
sloganları atıldı.

İzmir:
Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçile-

ri dün de saat 14.00’de Karşıyaka’da 
aynı içerikli bir basın açıklaması ger-
çekleştirmişti. Çocuklarımızın Orta-
çağ ideolojisiyle doktrine edilmesine, 
geleceğimizin yitip gitmesine, eğiti-
min yazboz tahtasına dönüştürülmesi-
ne, öğrencilerimizin tarikat ve cemaat 
adlı yılan yuvalarına teslim edilmesi-
ne sessiz kalmayacağız, diyen Halkçı 
Eğitim ve Bilim Emekçileri alanlarda 
olmaya devam edeceklerini ifade ede-
rek basın açıklamasını sonlandırdılar. 
12 Kasım 2017

Gözaltılar Real İşçilerini ve Nakliyat-İş’i yıldıramaz!
Gözaltıları protesto ediyoruz!

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri İstanbul 
ve İzmir’de alanlardaydı: “Karanlığa Geçit 

Vermeyeceğiz”

Nakliyat-İş’ten

Yaşasın Zonguldak Maden İşçilerinin özelleştirmeye karşı direnişi,
mücadelesi! Yaşasın İşçi Sınıfı Dayanışması

Real Market İşçileri hileli iflasa, haklarının gasp edilmesine,
sarı sendikacılığa karşı direniyor, mücadele ediyor



İstanbul: 
Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri bugün (12 Kasım 2017) 

Kadıköy’de “TEOG-YGS- LYS bahane, amaç dindar ve kindar 
bir nesil yaratmak” konulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Maden işçilerinin haklı ve onurlu mü-
cadelesini Nakliyat-İş Sendikası ola-
rak destekliyor ve selamlıyoruz.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 

kabul edilen torba yasa tasarısının, “TTK ile 
Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde 
(yükümlülük, sorumluluk) bulunan maden 
ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, 

bunları bölerek yeni ruhsat 
talep etmeye ve bu ruhsat-
ları ihale etmeye yetkilidir” 
şeklindeki özelleştirme-
nin önünü açmaya yönelik 
58’inci maddesini protesto 
etmek için Zonguldak’ta 
Türkiye Taşkömürü Ku-
rumu’nda (TTK) çalışan 
(Üzülmez, Gelik, Karadon, 
Amasra ve Kandilli) yak-
laşık 3000 maden işçisi, 6 
Kasım Pazartesi günü gece 
vardiyasından çıkmayarak 

‘Maden ocağından çıkmama’ eylemi başlat-
tı.

Bu eylem üzerine Türk-İş Genel Başkanı ve 
GMİS Genel Başkanının yaptıkları açıklamaya 
göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 
yaptıkları görüşmede 58. Maddeye “Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’nun devlet eliyle işleti-
len sahaları hariç” diye bir bölüm eklenmesi 
konusunda anlaşmaya vardıklarını bu anlaşma 
sonrası da madencilerin eyleminin bu gün (7 
Kasım 2017) bittiğini belirttiler. Umarız ki  tor-
ba yasaya son dakikada bir operasyon olmasın.

Ülkemiz ne yazık ki OHAL ve torba ya-
salarla yönetilen bir ülke durumuna geldi. Bir 
gecede hiç alakası olmayan düzenlemeler bir 
torbaya konuyor ve bir gecede yasalaşıyor.

Siyasi ortam sıcak. Olaylar hızlı akıyor. Malum kişi zorda. Her şey 
Malum Kişi’nin aleyhine gelişiyor. Zarrab Davası, Suriye olayla-
rı, Kürt Sorunu, yolsuzluk bilgileri, ekonomi…

Malum Kişi bu şartlar altında asli görevini (BOP Eşbaşkanlığı), 
sürdürüyor: Türkiye’yi dağıtmak, göçertmek. Emperyalizme uşaklık! 
Halka ihanet!

Ancak ihanetleri ortaya çıktıkça koltukta kalması zorlaşıyor. Kol-
tuktan tekerlendiği an yargılanacak. Koltukta kalabilmek için emperya-
lizme her türlü tavizi verecek durumda. Bunun için her türlü numarayı 
çeviriyor. Halka başka konuşuyor, alttan alta başka işler çeviriyor.

15 Temmuz olayı kendisini son derece rahatlattı. Sonrasında gelen 
Olağanüstü Hal sayesinde astığı astık, kestiği kestik. Ama buna rağ-
men olmuyor. Bir türlü rahatlayamıyor. Suriye ve Irak’taki “milliyetçi” 
çıkışlar da yetmedi. Şimdi “Atatürkçü” pozlarda. Ama bu da yetmeye-
cek… Çünkü ihanet büyük. Eninde sonunda ortaya çıkacak.

Malum Kişi, şimdi şöyle bir oyunun peşinde. Ülke kaosa sürük-
lendikçe kendisini tek istikrar unsuru gibi göstermeye çalışıyor. Ülke 
kaderiyle kendi kaderini aynı kılmaya çalışıyor. Böylece ihanetini giz-
leyecek ve halkı bir süre daha kandırabilecek. Tabiî ihanete de tam yol 
devam…

Malum Kişi, son gezilerini Rusya, Katar ve Kuveyt’e yaptı. Katar 
ve Kuveyt’e neden gittiği malum. Hâlâ Suriye provokasyonunu sür-
dürebilir miyim arayışı ve sıcak para dilenmek tabiî ki… Ama Rusya 
ile de düşüp kalkıyor. Hem Suriye’de sözde çözüm arayışı, hem de 
ekonomik sıkıntıyı aşabilme çabası buna itiyor. Tabiî bir de halka karşı 
ABD Emperyalizmine “Bak başkası da var!” diyebiliyormuş görünü-

mü sağlamak. Nasılsa ABD Emperyalizmi kendisinin BOP görevlisi 
olduğunu biliyor ve gerçekte emperyalizme hizmette hiç kusur etmi-
yor. Bu yüzden emperyalizme iyi hizmet ederse silinip atılmayacağını 
biliyor. Bunun için değme dansözlere taş çıkartacak ölçüde kıvırıyor.

Bunlarda artistlik, oyun bitmez. Şimdi yeni oyunlarına bakalım:
En göze görünürlerinden birisi Suriye olayları. Sanki Suriye’de em-

peryalizm ve uşaklarınca katledilen yüzbinlerce Müslümanın katille-
rinden birisi de kendisi değilmiş gibi; sanki IŞİD’i destekleyen, kolla-
yan, IŞİD militanlarını silahlandıran, cebine para koyan ve tedavi eden 
kendisi değilmiş gibi; sanki vaktiyle “Kardeşim Esad” olan Beşşar 
Esad’ı “Hain Esed” ilan eden kendisi değilmiş gibi, şöyle diyor Ku-
veyt-Katar-Rusya gezisi sonrasında:

Malum Kişi mi, Ülke mi?

14’te

Norm/Altaş İş ortaklığı Çankaya Bele-
diyesi alt işvereni taşeronundan Norm/
Altaş’ta 600 işçi çalışmaktadır.  Çanka-

ya Belediyesinde katı atık, çöp toplama ve nakil 
hizmetleri yapmaktadır.

Norm/Altaş’taki işçi kardeşlerimiz, 2015 
yılında çetin geçen bir mücadele süreci sonu-
cu sendikamızda örgütlenmişlerdir. Bakanlığın 
olumsuz yetki tespitine Sendikamız itiraz etmiş, 
yargı süreci sonucu, Yargıtay Sendikamızın yet-
kili olduğuna karar vermiştir.

İşveren, yargı kararına rağmen yetki belge-
sinin iptali ve toplu iş sözleşmesinin tedbiren 

durdurulması için iş mahkemesine dava açmış, 
Anakara 39. İş Mahkemesi sözleşme prosedürü-
nün tedbiren durdurulmasını reddetmiştir.

İşveren görüşmelere gelmiş, ancak Sendi-
kamızın yasal sözleşme yetkisini tartışmaya de-
vam etmiştir. 6356 Sayılı yasaya göre 60 günlük 
sürede anlaşma sağlanmadığı için uyuşmazlık 
tutanağı tutulmuş, arabuluculuk aşamasında da 
herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu bugün (1 
Aralık 2017) tarihi itibariyle Grev kararı almış-
tır. Grev Kararı 18 Aralık tarihinde 
uygulanmaya başlanacaktır.

Real İşçilerinin Nakliyat-İş Öncü-
lüğündeki Mücadelesi Mücadele-
mizdir!

Ülkemizin, ABD-AB’nin BOP’unun batak-
lığına hızla sürüklendiği “Şu Karanlık Günler-
de”, işsizlik ve pahalılık cehenneminin ateşi 
her geçen gün daha da arttırılıyor, Parababaları 
hükümeti tarafından. “Ülkesini pazarlamakla 
mükellef” “Reiz” ve “babalar gibi satmakta” 
mahir AKP’giller tarafından...

Ne yazık ki ülkemiz OHAL ve torba ya-
salarla yönetilen bir ülke durumuna geldi. Bir 
gecede hiç alakası olmayan düzenlemeler bir 
torbaya konuyor ve yasalaşıyor, ABD yapımı 
İki Hain Gücün Hesaplaşması olan ve AKP’gil-

ler’in galip getirildiği 15 Temmuz’dan bu yana.
Yaprağın dahi kıpırdamadığı böyle bir sü-

reçte, Real Market İşçilerinin Nakliyat-İş ön-
cülüğünde tazminat hakları için giriştikleri 
mücadele yüreklere su serpiyor. İşçi Sınıfımıza 
örnek oluyor.             

Çalıştıkları Real Market, Alman Metro 
Grup tarafından Beğendik Market’e satılıyor 
(2014). Beğendik Market Real’in içini boşal-
tıyor, iflas erteleme talebiyle mahkemeye baş-
vuruyor ve kayyum atanıyor (2016). Beğendik, 
Temmuz 2017’de Real Market için iflas kararı 
talep ediyor. Mahkeme iflas kararı veriyor. Ve 
Real Market Ağustos başı itibariyle kapatılıyor. 
1700 İşçi kardeşimiz tazminatları ödenmeden 
işsizlik ve pahalılık cehennemine atılıyor.

İşyerindeki yetkili Sendika Türk-İş’e bağ-
lı Tez Koop-İş kılını kıpırdatmıyor, işverene 
yardımcı olmaya çalışıyor. İşçilere “merak et-
meyin yetkili olduğumuz diğer marketlerde iş 
bulacağız” demekle yetiniyor. 

Real Market İşçileri aylardır hileli ifla-
sa, yasal haklarının gasp edilmesine 
karşı İstanbul (Kozyatağı-Güneşli), 

Ankara, Adana ve Konya’da ekmeği, onuru 
ve geleceği için mücadele ediyor.

Hileli bir şeklide iflas kararı alınan, Real 
Marketlerin mağazalarında çalışan 1700 
İşçi kardeşimiz tazminatları ve yasal hakları 
ödenmeden işsizlik ve pahalılık cehennemi-
ne atıldı. İşyerindeki yetkili Sendika Türk-
İş’e bağlı Tez Koop-İş işçiler için kılını dahi 
kıpırdatmadı, tam aksine işverene yardımcı 
olarak, 18-20 yıldan beri Real’de çalışan iş-
çilerin haklarını hiçe saydı. Real İşçileri ay-
lardan beri hakları için direniyor. 

Real İşçilerinin mücadelesini Sınıf Mücade-
lesi olarak gören, tarihine yüzlerce işgal, grev 
ve direniş sığdıran Nakliyat-İş, işkolu fark et-
meksizin hakları için direnen işçilerin yanında 

mücadele ediyor. Nakliyat-İş her zaman olduğu 
gibi Real İşçilerinin mücadelesine de sahip çı-
kıyor. İşçi Sınıfı sorumluluğu ile Real Market 
İşçilerinin mücadelesinde işçilerle birlikte yan 
yana direniyor. 

İşçiler, “Tazminat alacaklarından Hem 

Beğendik Hem Metro Sorumludur” temelin-
de Türkiye çapında eylemler gerçekleştiriyorlar 
Nakliyat-İş öncülüğünde. Metro, Media Markt 
ve Beğendik Marketlerin önünü mücadele ala-

nına çeviriyorlar. Bugüne kadar, İstanbul, 
Ankara, Konya, Adana ve Kayseri’de kitle-
sel eylemler gerçekleştirdiler. Beğendik A.Ş. 
hakkında Ankara ve İstanbul’da hileli iflasla 
ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarına suç 
duyurusunda bulundular. Alman Başkon-
solosluğu önünde protesto eylemi yaptılar.  
Kartal Adliyesindeki İflas Masası Birinci 
Alacaklılar toplantısına katılarak hileli bir 
şekilde gasp edilen haklarına sahip çıktılar. 
İstanbul Güneşli’de bulunan Metro’yu ma-
ğazasına girerek haklarını alıncaya kadar 
mağazayı terk etmeme eylemi başlattılar. 
Bir yetkiliyle görüşene kadar çıkmayacak-

larını söyleyen işçileri, Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 
sendika yöneticilerini gözaltına aldılar. İşçiler; 
gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz sloganı ile 
direnişlerine devam ettiler. 

Sendikamız, aylardan beri baskılara, gö-
zaltılara, biber gazlı polis müdahalesine 
karşın Real Hipermarket  İşçileri ile  Hi-

leli İflasa, Yasal Haklarının Gasp Edilmesine ve 
Sarı Sendikacılığa karşı mücadele etmek-
tedir.

Real Market İşçileri bu güne kadar 
Metro Mağazalarının önünü (İstanbul, 
Adana, Ankara, Konya), Metro’nun işlet-
melerinden olan Media Markt’ın mağaza-
larını, Alman Konsolosluğu’nun önünü, 
Beğendik Grup mağazasının Kayseri’de 
bulunan merkezini, yasal hakları için An-
kara Adliyesini, İstanbul Çağlayan Ad-
liyesini ve son olarak da iflas masasının 
bulunduğu Kartal Adliyesini mücadele 
alanına dönüştürmüşlerdir.

28 Kasım Salı günü de Metro Grup AG’nin 
Genel Müdürlüğü’nün de bulunduğu Metro 
Gross Market Güneşli Mağazası’nda, aylardan 
beri yasal hakları için mücadele eden Real Mar-

ket İşçileri/direnişçileri, sendikamız yöneticile-
ri ve iş yerlerinden gelen temsilcilerle birlikte 
kitlesel basın açıklaması yaptık.

Mağazanın giriş ve çıkışlarında çevik kuv-
vet yığınak yaparak önlem almıştı. Met-
ro’nun özel güvenliğinin sayısı normal 
zamana göre 5-10 kat artırmıştı. 100 
kişinin katıldığı kitlesel eylem Met-
ro’nun giriş kapısında yapıldı. Ve eylem 
süresince müşteri girişi olmadı. Eylem-
de “Metro Gross Marketin Sendika-
mıza Yönelik Provokasyonlarını Pro-
testo Ediyoruz”, “Metro Gross Mar-
ket’in İşçi Düşmanlığını, Real İşçile-
rinin Yasal Haklarını Gasp Etmesini 
Protesto Ediyoruz”  ozalitleri açıldı ve 
çeşitli dövizler taşındı. 

Nakliyat-İş’ten

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığı Taşeronunda
GREV’e Başlıyoruz

Gözaltılar Real İşçilerini ve Nakliyat-İş’i yıldıramaz!
Gözaltıları protesto ediyoruz!

Real Market İşçileri hileli iflasa, haklarının gasp 
edilmesine, sarı sendikacılığa karşı direniyor,

mücadele ediyor

Nakliyat-İş’ten:

Metro Gross Marketin İşçi Düşmanlığını, Real İşçilerinin haklarını gasp
etmesini, Sendikamıza yönelik provokasyonlarını protesto ettik

15’te

15’te

15’te

15’te

15’te

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri 
İstanbul ve İzmir’de alanlardaydı: 
“Karanlığa Geçit Vermeyeceğiz”

Nakliyat-İş’ten

Yaşasın Zonguldak Maden İşçilerinin özelleştirmeye karşı direnişi,
mücadelesi! Yaşasın İşçi Sınıfı Dayanışması

15’te

Malum Kişi MHP desteğini almayı başarıyor.
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