Din Bezirgânı AKP’giller’in
Diyanet’i çocuklarımızın
bedeninden ve ruhundan
kirli ellerini çek!

Dağ fare doğurdu
Taşeron İşçilerine kadro kazığı

İ

şçi Arkadaş,
Parababalarının daha fazla sömürü, daha fazla kâr
edebilmeleri için devreye sokulan taşeronluk sistemi, 12
Eylül Faşist Darbesi sonrasında, Turgut Özal Hükümetiyle
birlikte artarak devam etmiş ve bugünlere gelinmiştir.
Özelleştirme, sendikasızlaştırma, işsizlik ve İşçi Sınıfını
örgütsüz bırakma gibi kölece yaşam koşullarını da içeren ve
İşçi Sınıfımızın başına bela edilen taşeronluk sistemi, yıllardır İşçi Sınıfımıza kan kusturmaya devam ediyor.
Taşeronluk sisteminin uygulanması ile birlikte, iş kazaları ve işsizlik daha da artmıştır. On binlerce işçi kardeşimiz
yaşamlarını kaybetmiş, bir o kadarı sakat kalmış ve yine yüz
binlercesi de işsizlik cehennemine terk edilmiştir.
2002 yılında AKP iktidara getirildiğinde, Türkiye’deki
Özel+Kamuda çalışan toplam taşeron işçi sayısı 387 bin
iken, bu rakam 2017 yılına gelindiğinde 6 kat artarak 2 milyon 500 bine dayanmıştır.

A

11’de

KP’giller, yeni yılın ilk günlerinde ülkemizi Ortaçağ karanlığına sürükleyecek bir iğrenç hamle
daha yaptı. AKP’nin fetva kurumu gibi çalışan
Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde, 9 yaşındaki kız
çocuklarının evlenebileceğini ve gebe kalabileceklerini
açıkladı. Yani bir suç olan pedofiliyi ve çocuk istismarını meşrulaştıran mide bulandırıcı açıklamalar yaparak suç
işledi.
Diyanet, kendi web sitesinde “buluğ” kelimesini tanımlama ihtiyacı duyuyor durduk yerde. Derdinin ne olduğu, tanımı okuyunca anlaşılıyor. Kız çocuklarının 9, erkek çocuklarının 12 yaşında buluğ çağına girdiklerini
ve evlenip çocuk sahibi olabileceklerini açıklıyor.
Din bezirgânları küçücük çocuklarımızı şehvetlerine
esir etmek, çocuk istismarını olağanlaştırmak istiyor.

2’de

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
güncel değerlendirmeleri
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Eee, Hafız...

Ülkenin en göze çarpan merkezlerindeki bilboardları doldurdun yine afişlerinle. Üstüne de yazdırdın: “KUDÜS’Ü SAVUNMAK,
İNSANLIĞI SAVUNMAKTIR”, diye. Altına da devam ettirdin: “İNSANLIĞI SAVUNAN LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN”...

Ö

ABD’nin güvenliği demek
Dünya Haklarının
güvensizliği demektir!

Vur baba vuralım,
düzeni…

Asıl sizin “Gözünüze
Dizinize” dursun!
4’te

3’te

Z

eytinburnu Nakliyeciler Sitesi,
Cuma akşamı başlayan çevik kuvvet, polis ve zabıta ablukası ile
İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin keyfi ve hukuksuz kararı sonucunda
tamamen yıkıldı.
Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesinin yıkımı İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin tamamen keyfi ve hukuksuz
bir kararıdır. İstanbul’un göbeğinde ranta
ve talana açılan bu yer, büyük emlak ve
inşaat şirketlerinin iştahını kabartıyordu.
Alınan bu yıkım kararından da anlaşılıyor
ki artık vurgunu yapanların sabrı kalmamıştır ve bir an önce vurgunlarını vurmak
istiyorlar.
13’te

S

efalet ücretine mahkûm
olmayacağımızı haykırdık
2018 yılı için “Asgari Ücreti” daha doğru bir tanımlamayla
“Sefalet Ücreti”ni belirleyecek
komisyon son toplantısını bugün
(29 Aralık) Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdiği sırada protesto ettik.
Çankaya
İlçe
Başkanımız Ahmet Erdem’in okuduğu
basın açıklamasında, Asgari Ücretin sefalet ücreti olduğunu haykırdık.
“İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme Son”, “İşçilerin
Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,

Artık,Taksim
hukuken
serbest

G
“Sefalet Ücreti İstemiyoruz”, “Asgari Ücret
Arttırılsın” sloganlarımızla Sefalet Ücretini
belirleyecek komisyona sesimizi haykırdık.
5’te

Bak, biz diyoruz. Hem de 1960’lı
yıllardan bu yana diyoruz hep. Çünkü
biz Gerçek Devrimciyiz, ülkemizin,
vatanımızın, halklarımızın, Ortadoğu
Müslüman Halklarının ve tüm Dünya
Mazlum Halklarının gerçek dostu ve
savunucusuyuz biz.
Ama sen diyemezsin, değil mi?
Sizlerinki sadece kuru gürültü, içi
boş lagaluga ve kandırmacadan ibaret...
Nasıl olsa böyle kuru gürültü çıkardık mı, bırakalım sistematik düşünceyi,
sıradan düşünmekten bile alıkonmuş,
neredeyse Kırklar Dergâhı’nın müritlerine dönüştürülmüş “hülooğğ”cularım
nasıl olsa yer bunları, diyorsun değil
mi? Bu da bizim için yeterlidir. Amaç
hasıl olmuş olur bu şekilde. Zaten bizim tek derdimiz var: Bu bilgiden ve
bilimden uzaklaştırılmış, meczuplaştırılmış “hülooğğ”cularımızı Allah’la
aldatarak onların oylarını kapma, iktidarımızı sürdürmek...
8’de

At izi it izine,
at/eşek eti kavurmalara…

Malum Kişi Lozan’ı
neden diline doladı?

6’da

5’te

20 TOMA, 1000 çevik kuvvet polisi, özel tim ve 500 zabıta
ile plastik mermiler, biber gazlı saldırılarla Nakliyeciler Sitesi,
üyelerimizin kanı ve canı pahasına verdiği mücadeleye rağmen
tamamen yıkıldı

Halkın Kurtuluş Partisi’nden
Asgari Ücreti protesto eylemleri…

mründe bir kerecik olsun, ikili oynama be Hafız! Dürüst ol,
mert ol, cesaretli ol!
Var mısın buna?
Olabilir misin?
“Olabilirim” diyorsan, haydi bakalım, görelim.
Evet, Kudüs’ü savunmak, insanlığı
savunmaktır.
Fakat, Kudüs’ün düşmanlarıyla,
yani ABD Emperyalist Hayduduyla ve
Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği Siyonist
İsrail’le iş tutmaksa, onlarla ekonomik,
siyasi, askeri ittifaklara, alışverişlere
girmekse insanlığa sırtını dönmektir,
insanlığa ihanettir. İnsani ve ahlâki değerlerden vazgeçiştir.
Hadi bakalım. Bu Kudüs düşmanı
alçaklarla kes ilişkilerini tümden. “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, de.
“Siyonist İsrail, Ortadoğu’dan silin!”,
de.
Diyebilir misin bunları?

ezi
Direnişi’nin
hemen akabinde
kurulan Dönemin
Ankara Barosu TOMAK
(Toplumsal Olaylara ve
Davalara Müdahil Avukatlar Kurulu) Kurucu
Başkanı ve HKP avukatı
Av. Doğan ERKAN, 2911
Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanununun
pek çok maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu,
birçok Gezi Davası’nda
ileri sürmüştü.
2’de

16’da

Başyazı

Ortaçağcı bir Din Derebeyliği olan, Ayetullah’ların
ekonomik, sosyal ve siyasi zulmü altında
bunalan ve isyan patlamaları ortaya koyan İran
Halkının meşru hak arama eylemleri ve bu isyan
potansiyelini rayından çıkarıp, yörüngesine
çekmeye çalışan emperyalist leş kargalarının
sahtekârlıkları

Ülkemizde ve dünyada olup bitenlere
ilgi duyan aydınların da yakından takip
ettiği gibi, İran’da 28 Aralık’ta, özgücünü İşçi Sınıfının oluşturduğu İran Halkı;
hayat pahalılığını, işsizliği ve Mollaların
hayâsızca sömürü ve vurgunlarını protesto etmek amacıyla meydanlara
aktı. Ve Mollaların ekonomik ve
siyasi sömürü ve
talanlarına en açık
şekilde tepkisini
ortaya koydu.
Mevcut ekonomik ve siyasi sistemde, kendilerine
yoksulluğun, açlığın, işsizliğin düştüğünü; Mollalarınsa
ülkenin doğal zenginliklerini ve halkın
yaratmış olduğu değerleri utanmazca
aşırdıklarını, zimmetlerine geçirdiklerini, İslami deyişle “gulûl” suçu işlediklerini dile getirdi ve bu sisteme son verilmesini istedi.
Eylemler 4 gün boyunca kesintisiz
biçimde sürdü. Mollalar, başlangıçta
çok sert tedbirlere başvurmadılar. Fakat baktılar ki eylemler kendi Ortaçağcı
talan düzenlerini tehdit etmeye başladı;

bunun üzerine sertleştiler ve ateşli silahlar da dahil olmak üzere, her türden silahla eylemcilere saldırıya geçtiler.
Eylemler boyunca onlarca direnişçi
şehit düştü. 5 günün can kayıpları sayısı,
birkaçı polis olmak üzere, 27’yi buldu.
Dün
akşam
18.43’te
medyaya
düşen bir habere göre
de, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi,
eylemlerin sonlandığını bildiriyor.
Bizce de, eylemlerin
başarısızlıkla
sonuçlanması
kaçınılmazdı. Çünkü,
tıpkı Türkiye’de olduğu gibi İran’da da
halk, örgütsüz. Örgütsüz, dolayısıyla da
kendiliğinden oluşan bir halk hareketi,
eninde sonunda yenilgiye mahkûmdur.
Lenin Usta’nın deyişiyle; “İşçi Sınıfı Partiliyse heptir, Partisizse hiçtir.”
Burada şu denebilir:
İyi de, İran’da TUDEH var-İran Komünist Partisi var...
Bu partinin ismi var sadece. Herhangi bir gücü, etkinliği yok. Doğru, devrimci bir ideolojisi de yok.
8’de
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Din Bezirgânı AKP’giller’in Diyanet’i
çocuklarımızın bedeninden ve ruhundan kirli ellerini çek!
Baştarafı sayfa 1’de

Ne diyor Diyanet “buluğ” tanımında:
“Sözlükte ‘ulaşmak, yetişmek, iş
gayesine varmak gibi anlamlara gelen
bulûğ, fıkıh terimi olarak, bir kimsenin
çocukluk dönemini bitirip, ergenlik çağına ulaşması demektir. Bulûğ çağına
ulaşan kimseye bâliğ denir. Ergenlik yaşı
çocuğun vücut yapısına ve iklim şartlarına göre değişebilir. İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler
için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin
ihtilam olması, baba olabilme devresine
girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ
olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15
yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde
bu erginlik alametleri görülmese de bâliğ olduklarına hükmedilir. Buluğ, kişinin dinen mükellef sayılıp, yetişkin insan
statüsünü kazandığı dönemdir. Bu çağa
ulaşan ve akıllı olan kimse artık tam edâ
ehliyeti kazanır. Böylece, ibâdet, helal
ve haram gibi dinî hükümlere muhatap;
cezâî, malî ve hukukî yükümlülüklere
ehil olur.”
Minicik bedenlere, istismar edilecek
cinsel obje olarak bakabilen canlılar âleminin dördüncü türüne mensup din bezirgânları, yazıklar olsun size!
Canlılar âleminin en aşağılık türü, yazıklar olsun!
CIA İslamı ile düşünemez hale getirdiğiniz hülooğğ’cularınıza ve efendiniz ABD
Emperyalistlerine güvenerek her türlü insan, doğa ve hayvan düşmanlığında sınır
tanımıyorsunuz. Ülkemizi Şeriat bataklığına, Ortaçağ karanlığına götürüyorsunuz
hızla. Laik Cumhuriyet’in köküne kibrit

suyu döktünüz. Her türlü vurgun, soygun
ve diğer iğrenç emelleriniz için dikensiz
gül bahçesi haline getirdiniz.
Bildiğimiz gibi aynı Diyanet geçtiğimiz yıl da benzer bir Ortaçağ usulü “fetva”
vermişti. Diyanet İşleri Başkanlığı adına
fetva veren kurum olarak bilinen Din İşleri

Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu’nun, “öz kızını öperken şehvet duymanın nikâha etkisi olur mu?” sorusuna
fetva.diyanet.gov.tr adresinden verdiği,
insanın midesini alt üst eden, tiksinç yanıt
şöyleydi:
“(…)Babanın, kızını şehvetle öpmesi,
kızına şehvetle sarılması durumunda,
kızın annesi bu babaya haram olur. Ancak bu tür sonuç doğuracak tutmanın,
teni tenine değerek olması ya da altının
sıcaklığını iletecek kadar ince bir örtüden olması gerekir. Kalın elbisesinden
tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek şehvet duymak, bu tür bir haramlık
oluşturmaz. Ayrıca kızın, 9 yaşından
büyük olması gerekir. Şehvet duymanın
işareti, erkeğin organında bir uyanma,
uyanıksa uyanışının artması, kadının da

kalbinin heyecanla çarpmasıdır.”
İğrençliği görüyor musunuz?
Burada da yine 9 yaştan bahsediyor,
bir babanın ana kuzusu minicik çocuğuna iğrenç duygular beslemesini, çocuk istismarını, pedofiliyi meşrulaştırıyor. İşte
bundandır, AKP’giller döneminde son on
yılda çocuklara yönelik cinsel istismar saldırılarının yüzde 700
artması. On yılda çocuk
istismarı sayısının 300
bini geçmesi. Adliyelerde 4 istismar davasından birinin çocuklarla
ilgili olması…
Peki, tarikat evlerini
unuttuk mu?
Karaman’da bulunan Ensar Vakfı da 45
çocuğa öğretmen tarafından sistematik olarak tecavüz, taciz
ve cinsel istismarda bulunulduğunun
medyaya yansımasıyla ülke gündemine
girdi.
Bu haberin arkasından benzer birçok
olayın yaşandığı medyaya yansıdı.
Daha birkaç hafta önce İzmir’in Dikili ilçesinde Süleymancılar’ın yurdunda
9 çocuğa din dersi görevlisi tarafından
cinsel istismarda bulunuldu. Gerçek İslamiyet’le hiçbir ilgisi olmayan, tamamen
Amerikan yapımı CIA İslamı’nın müritleri olan tarikatların yurtlarında çocuk
istismarları sistematik hale gelmiş durumdadır.
Ensar Vakfı’nda 45 çocuğun istismara
uğradığı olayda dönemin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ,“bir kereden bir şey olmaz” diyerek

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının çeşitli
hükümlerini Anayasa Mahkemesi iptal etti:
Artık, Taksim hukuken serbest gece eylem yapmak da, genel yollarda
eylem yapmak da hukuken serbest

Baştarafı sayfa 1’de

Nihayet Marmaris Asliye Ceza Hâkimi
ve dönemin YARSAV Başkan Yardımcısı
Hâkim Defne Bülbül, baktığı bir davada,
Av. Doğan Erkan’ın ANAYASAYA AYKIRILIK itirazlarını uygun bularak, 2014
yılında bu maddelerin iptali amacıyla Anayasa Mahkemesine dosyayı göndermişti.
CHP de ana muhalefet partisi sıfatıyla
Anayasa Mahkemesinde genel iptal davası
açmıştı.
Anayasa Mahkemesinin, Av. Doğan
ERKAN’ın itirazıyla Defne BÜLBÜL’ün
gönderdiği dosyadaki iptal taleplerini ve
CHP’nin genel davasını birleştirerek gördüğü davada verdiği karar, bugün Resmi
Gazetede yayımlandı.
Tüm değerlendirme, toplantı ve gösteri
yürüyüşünün demokratik bir hak olduğu,
ancak özüne dokunulmaksızın sınırlandırılabileceği ve bu sınırlandırmanın demokratik toplum gereklerine uygun, orantılı ve
gerekli olması ölçütlerine dayanmaktadır.
Bu perspektif, tüm hak-sınırlandırma paradoksunun yerleşmiş kriteridir ve kriter sahibi
AİHM’dir. Anayasa Mahkemesi,
AİHM’in bu kriterinin bir Türkiye uygulayıcısıdır/olmalıdır.
Orantılılık, gereklilik, ölçülülük kavramları elbette izafidir,
soyuttur. Bu bakımdan demokrasi kültürü ve yargının demokratiklik kültürü, bu kriterlerin ufkunu belirlemektedir. Türkiye’de
bu ufuk, hukukta ve siyasette
oldukça dardır.
Somuta gelelim…
- Mülki amirin, gösteri/yürüyüş güzergâhı belirleme yetkisi
iptal edilmese de, bu yetkisi oldukça sınırlandırılmıştır.
Bu yetkinin ancak;
- ölçülülük,
- hakkın özüne dokunmama,
- mülki amirin güzergâh/alan belirleme
yetkisini, düzenleyicilerin mekan tercih
etme serbestisine saygı çerçevesinde kullanması gerektiği,
- güzergâh belirleme konusunda siyasi
partilerin, belediye başkanlarının, sendikaların, meslek örgütlerinin önerilerini dikkate alınması gerektiği mahkeme kararında
açıklanmıştır.
Yine mülki amirin güzergâhı sınırlarken, tercih hakkını aşırı biçimde kısıtlayacak, yürüyüşe katılımı caydıracak, hakkın
kullanımını zedeleyecek şekilde belirlenmesi durumunda, idari yargıda iptal edilmesine işaret etmesi itibariyle karar olum-

ludur.
İki üye ise bu görüşe katılmayarak,
mülki amirin güzergâh belirleme yetkisinin
iptali gerektiğini ifade etmiştir.
Mahkeme;
- “toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin,
vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde yapılması” şartını
Anayasaya aykırılık itirazımıza paralel
gerekçeyle iptal etmiştir.
Şöyle demiştir Anayasa Mahkemesi:
“toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı mekân ve güzergâhların belirlenmesinde, o mekân ve güzergâhı kullanan
diğer bireylerin hak ve özgürlüklerine
mutlak bir üstünlük tanınması durumunda,
sadece şehir merkezlerinden uzak yerlerin
toplantı ve gösteri yürüyüş güzergâhı olarak belirlenmesi sonucu ortaya çıkabilmektedir.
AİHM kararlarında vurgulandığı üzere
toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırması kaçınılmazdır. Demokratik toplu-

mun önemli yapı taşlarından olan gösteri
yürüyüşünün gündelik yaşamı bir miktar
zorlaştırmasının hoşgörüyle karşılanması
gerekir.”
Bu gerekçeyle AYM, yasanın “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde yapılması” kuralını iptal etmiş,
barışçıl gösteri/yürüyüşün, günlük yaşamı
zorlaştırabileceğine hükmetmiştir.
- Gösteri/yürüyüşlerin güneş batmadan önce dağılması kuralı Anayasa
Mahkemesince, itiraz gerekçelerimize
uygun olarak iptal edilmiştir.
Anayasa mahkemesi özet olarak şu gerekçeyle yasanın bu kuralını iptal etmiştir:
“açık alanlardaki toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinin güneş batmasından sonra
devam etmesinin mutlak olarak yasaklanması, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen-

leme hakkına yapılan müdahaleyi orantısız
kılmaktadır. Bu kural ile toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkına yapılan müdahale demokratik bir toplumda gerekli ve
orantılı değildir.
Bu iptal kararının yayım tarihinden 90
gün sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.
- Toplantı gösteri yürüyüşünün mülki
amirliğe bildirim kuralı iptal edilmese de,
bildirimin “izin” niteliğinde görülemeyeceği ve esasen toplantı gösteri yürüyüşünü pozitif olarak korumak için getirildiği”
açıklanmıştır.
İki üye, yine de bildirim şartının iptali
gerektiğini ifade etmiştir.
- Genel yollarda toplantı gösteri yürüyüşünü suç sayan düzenleme iptal
edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi şu gerekçeyle bu
yasa kuralını iptal etmiştir:
“genel yollarda toplantı düzenlenmesi,
bu yolları kullanan kişilerin seyahat özgürlüklerini kısıtlaması, otomatik olarak
bu yollarda toplantı yapılmasının
yasaklanmasını gerektirmez. Diğer
bir ifadeyle, trafik akışının bozulması riski, genel yolların toplantılara tamamen kapatılmasına haklılık
kazandırmamaktadır. Daha önce
vurguladığımız üzere toplantı ve
gösteri yürüyüşünün başkalarının
günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırması kaçınılmazdır.”
12 Eylül Faşist Darbesinin ürünü olan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasında bugüne
kadar kısmi değişiklikler yapılsa da
bu değişiklikler kişilerin toplantı ve
gösteri yürüyüşünü teminat altına
almaktan çok, özgürlükleri sınırlayıcı içerikte olmuştur. Yine polisin kendisini bir savcı ve hâkim yerine koyarak, “yaptığınız eylem 2911 sayılı yasaya aykırıdır”
gibi anonslarla, toplantı ve gösteri hakkını
fiilen ortadan kaldırma aracı olmuştur, bugüne kadar bu yasa.
Esasen bu yasanın tamamının çöpe gitmesi gerekmektedir. Bu nedenle de 2911
sayılı yasanın tamamının Anayasaya aykırılığını iddia etmiştik.
Ancak bu kadarı oldu.
OHAL koşullarında, bu AYM’ye göre
olumlu bir karardır.
İşçi Sınıfımıza, Devrimcilerimize, Halkımıza ve Toplumsal muhalefete hayırlı
uğurlu olsun. 27.12.2017
Av. Doğan ERKAN

istismarcı Ensar Vakfı’nı ve çocuğun istismarını savundu. Aynı toptan kesme bunlar,
hamurları aynı. İnsani değerler yüklenmemiş kişiliklerine.
Türkiye’nin imzaladığı ve 2 Ekim
1995’te uygulamaya başlanan BM Çocuk
Hakları Sözleşmesi madde 34 şöyle diyor:
“Taraf Devletler, çocuğu, her türlü
cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler.”
İnsanlık suçuna ilave olarak bu maddeye istinaden AKP’giller’in ve Diyanetin
yaptıkları suçtur. Bu suçtan ötürü fikri ve
vicdanı hür mahkemeler önünde yargılanmalıdırlar.
Son 15 yılda kadın, çocuk cinayetleri,
tecavüzleri çoğalmıştır, çünkü AKP’giller
ve onların hükümet yetkililerinin açıklamaları bu şiddeti, tacizi adeta meşru kılmıştır.
AKP’giller en son çıkarttıkları “müftülüklere nikâh kıyma yetkisi” ile hem laikliğe
bir darbe daha vurmuş hem resmi olarak
çocuk gelinlerin önünü açmıştır.
AKP’giller döneminde en çok acı çeken kesimlerden biri çocuklarsa diğeri de
emekçi kadınlar. 2016 yılında 328 kadın,
2015 yılında ise 303 kadın öldürülmüştü.
2017 yılında daha da artarak 409 kadın
cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Bunlar da yetmiyormuş gibi dolmuşta, otobüste kadınlara gerici yobazlar
tarafından saldırılar oldu.
Peki, kadınlara ve çocuklara bunca zulmedenler karşılığında hak ettikleri cezaları
alıyorlar mı?
Hayır!
Maalesef ülkemizde kadına yönelik
şiddeti caydıracak hiçbir yasal yaptırım
olmadığı gibi bir de katiller, tecavüzcüler
mahkemelerde takım elbise giyerek, kravat
takarak iyi hal indirimi alıyor, cezalar düşürülüyor. AKP’giller’in bakanları ve fetva
kurumu Diyanet, yaptıkları açıklamalarla

istismarcıları meşrulaştırıyor.
Partimizin Programı’nda ırz suçlarında caydırıcı olacak tek cezanın idam
cezası olacağı belirtilmiştir.
Yine Program’ımızın “HÜRRİYETİN
SEMBOLÜ: Vicdana Karışmayış” başlığını taşıyan 30’uncu maddesi şöyle der:
“30- Her yurttaş, yer, içerken olduğu
gibi, dinî ve manevî ihtiyaçlarını giderirken devlet ya da şahıs karışmasına
uğramayacak. Ancak din, insanlarımızın
özel hayatı içinde kalan bir konu olacak.
Kamu düzeni, aklın, bilimin ve insanî
değerlerin kaynaklık ettiği kurallarla
sağlanacak.”
Biz Kurtuluş Partili Kadınlar olarak diyoruz ki;
Gerçekleştireceğimiz Halk İktidarında,
insanlarımız; “dinî ve manevî ihtiyaçlarını” giderirlerken; çocuklarımızı şehvet
aracı olarak gören, çocuk gelinleri meşrulaştırmaya çalışan Ortaçağcı AKP’giller’in
Diyaneti gibi kurumlara ihtiyacı olmayacaktır.
Biz Kurtuluş Partili Kadınlar, emperyalizmin ve gericiliğin kadınlara ve çocuklara
dayattığı bu zulmü kabul etmiyoruz.
Kadınlara ve çocuklara yönelik çifte
sömürünün, yoksulluğun, şiddetin, istismarların tek sorumlusu ABD Emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileridir.
Masumiyetin simgesi olan çocuklarımızın bedenlerini istismar ederek ruhlarında derin yaralar açan, çocukları şehvetleri
için birer araç olarak gören, onların masumiyetinden yararlanan bu çirkin, iğrenç,
ikiyüzlü din simsarları elbet İnsanlığın
masumiyeti çocuklara ve analara yaptıkları
zulmün hesabını verecekler. Bizde zaman
aşımı yok, ırz suçu işleyenler de bu suçu
meşrulaştırıp savunanlar da hak ettikleri cezaları alacaklar. 04.01.2018
Kurtuluş Partili Kadınlar

“Taşerona Kadro Aldatmacası” Aydın ve
İzmir’de Tv Programları ve bir Panel ile anlatıldı
Taşeron işçisini kadroya alıyoruz “müjde”si, 24.12.2017 Tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanan 696 Sayılı KHK ile işçilere verildi.
Gece yarısı “oldubitti”siyle torba olarak
ve ansızın çıkarılan KHK ile 2 milyon 500
bini bulan taşeron işçisinin çok az bir bölümü sözde kadroya geçecekti. Birçok kurum
ve kuruluş “kadro” kapsamı dışında tutuldu.
İşçilere imzalaması için verilen formlarda ise,
işçilerin kıdem tazminatı, hizmet süreleri, kuruma açılan iş davaları dahil neredeyse tüm
haklarından feragat etmeleri istendi. İşçinin
emekli olduğu anda sistemden direkt düş-

mesi, geçmişte hüküm giymiş; yahut adli ya
da siyasi suça bulaşmış kişilerin sisteme hiç
alınmaması gibi birçok hak kaybının yaşanması ve bunun yanında birçok olumsuzluğun
yer aldığı 696 Sayılı KHK, İzmir ve Aydın’da
iki yerel kanalda yapılan TV programları ve
İzmir/Karşıyaka’da bir panelle, “Taşeron
Dünyası” adlı sosyal medya grubunda aktif
paylaşımlarla, aynı zamanda işyerleri önünde
ve sokakta bildiri dağıtımlarıyla anlatılmaya
çalışıldı.
“Tüm Taşeron Çalışanları Derneği”
Genel Başkanı Değer Yıldız, Aydın’da TVDEN kanalında DİSK, TÜRK-İŞ ve HAKİŞ temsilcilerinin de katıldığı bir programda

kadrodan ne anladıklarını ve ne beklediklerini anlattı.
Yine İzmir’in yerel kanallarından YENİGÜN Tv’de Değer Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Karakaş, Resmi Gazetede
yayınlanan “Kadro”nun altında yatan gerçekleri ve sendikaların, muhalefetin taşeron işçisini yalnız bıraktığını anlattı.
“Tüm Taşeron Çalışanları Derneği”nin
6 Ocak günü İzmir’de düzenlediği “İşçi Sınıfına Kadro ve Zorunlu Arabuluculuk Kazığı” başlıklı paneli Leyla Karakaş yönetti.
İlk sözü “Tüm Taşeron Çalışanları
Derneği” Genel Başkanı ve Bayraklı Belediyesi Park Bahçe İşçisi Değer Yıldız aldı.
Yıldız konuşmasında ekmeği elinden
alınacak olan İşçi Sınıfının haklarına yeteri
kadar sahip çıkmadığını, sendikaların sus pus
olduğunu anlattı.
Ardından “Taşeron Dünyası” grubunun
kurucusu Büyükşehir Belediyesi işçisi Ayça
Oral söz aldı ve bunun asla bir kadro olmadığını vurguladı. Taşeron işçisinin kandırıldığını ve yalnız bırakıldığını madde madde,
ayrıntısıyla anlattı.
Son olarak HKP İzmir İl Başkanı, aynı
zamanda işçi avukatı Tacettin Çolak, hazırladığı slaytlı sunumda, bu düzenlemeyle
işçinin haklarının iyiden iyiye tırpanlandığını, işyerlerinde örgütlenmenin bölündüğünü,
toplu sözleşme maddesinin değiştirildiğini,
bir çok kişinin işsiz bırakılarak açlığa, sefalete sürükleneceğini söyledi.
İşçilerin, ekmeklerine sıkı sıkıya sarılmaları ve daha aktif olmaları gerektiğinin altını
çizdi. İşçilerden gelen sorularla ve verilen
doyurucu yanıtlarla panel sonlandırıldı.
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ABD’nin güvenliği demek
Dünya Haklarının güvensizliği demektir!

A

BD’nin yeni “Ulusal Güvenlik
Strateji Belgesi” açıklandı:
ABD’de, yeni seçilen Başkanların bakış açılarını da yansıtan ve Başkanların göreve gelmesinin
ilk aylarında yani 4 yılda bir yayımlanan
“Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi”nin
sonuncusu, Trump’ın başa geçmesinden
yaklaşık 1 yıl sonra, geçtiğimiz Aralık
ayının 18’inde, Trump tarafından bir basın toplantısıyla açıklandı. Bu belge, 1986
yılından bu yana yayımlanıyor. Bu belgeyi
bizzat açıklayan ilk Başkan da Trump oldu.
Belge,
ABD
Emperyalizminin
önümüzdeki döneme ilişkin, hem kendi ülkesinde, hem de dünya üzerinde uygulayacağı politikaların ana hatlarını belirtiyor.
Bir anlamda “yol haritası” çizilmiş oluyor.
Ve dünya halklarına da mesaj veriliyor,
benim politikalarım bunlar, bu politikalara
uygun hareket et, diye.
Peki bu son ve en uzun olduğu yazılan
“Strateji Belgesi”nin ana hatları neler?
(Kimileri 55 sayfa kimileri 68, kimileri
70 sayfa diyor bu belgenin tamamı için.)
4 ana başlık ve o 4 ana başlığın altbaşlıkları var. Açılımları var. Aşağıda T24 internet sitesinden bu başlık ve altbaşlıkları
aktaracağız.
Öncelikle Trump’ın seçim kampanyası boyunca kullandığı slogan olan; “Önce
Amerika” anlayışının somutlanması bu
Belge.
Kendisinden önceki Başkanları ve onların politikalarını da açıkça eleştiren ilk
“Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi”.
Trump, “Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi”ni açıkladığı basın toplantısında, geçmiş
ABD yönetimlerini Amerikan halkının çıkarlarını tam olarak korumamakla suçlayarak, Trans Pasifik Anlaşması ve Paris İklim
Anlaşması gibi Amerika’nın çıkarına olmayan anlaşmalardan çekilme kararı aldıklarını söyledi. Ve İran’la varılan nükleer anlaşmayı da eleştirerek, Kuzey Kore tehdidinin
eski Başkanlarca göz ardı edildiğini söyledi.
Strateji Belgesi’nde Rusya ve Çin ana
“rakip kuvvetler” olarak gösteriliyor.
İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ise, dünya güvenliğini nükleer güç
yoluyla bozmaya çalışan “haydut devletler” olarak niteleniyor.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert
Raymond McMaster, “Ulusal Güvenlik

Strateji Belgesi”ni, Trump açıklamadan
önce Washington’da İngiltere merkezli Policy Exchange adlı düşünce kuruluşundaki
toplantısında kamuoyuyla paylaşmış ve
Belgeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Bu açıklamalar önceden yapılmıştı ki,
Trump’ın açıklamasından önce oluşacak
tepkiler görülsün ve ona göre tutum alınsın. Ve bu yolla, her şeyi de Trump açıklamamış olacak, bir tepki geldiğinde tepki
McMaster’e yönlendirilmiş olacaktı.
Nihayetinde de McMaster’in özellikle
Türkiye konusunda yaptığı açıklamalar,
Türkiye’nin sözde büyük tepkisini çekti.
Dışişleri Bakanlığı, McMaster’in açıklamalarını: “hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez”, buldu.
Sonuç?
McMaster, bazı açıklamalarının yanlış
anlaşıldığını söyledi fakat yaptığı açıklamaların özünden geri adım atmadı. Ama
söyleyeceğini söylemiş oldu:
“İSLAMCI GRUPLAR TÜRKİYE
VE AKP’Yİ MODEL ALIYOR”
“(…)
“Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, (…), “radikal
İslamcı ideolojinin tüm medeni insanlara karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu,
ancak ABD’nin bu konuda sadece terör
örgütlerine odaklanan ‘çok miyop’ ve
‘çok kanuncu’ bir yaklaşım izlediğini” söyledi.
“McMaster, “Aşırıcı ideolojilerin
medreseler, camiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden nasıl güçlendirildiğine fazla dikkat göstermedik. Sorun da
elbette böyle başladı. 1970’lerde temel-

de Suudi Arabistan tarafından fonlandı
ve sonra da en azından epey bir zaman
başta Katar tarafından fonlanan örgütlere dönüştü. Şimdi de Batı Afrika’dan
Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan bölgelerde Türkiye’nin büyük dahiliyetini
görüyoruz. Balkanlar şu anda ciddi bir
endişe kaynağı” dedi.
“Konuşmasında McMaster, “Türkiye’nin iktidara gelmek isteyen İslamcı gruplar için model oluşturduğundan” söz etti ve ana model olarak da
Mısır’daki “Mursi modelini” gösterdi.
“McMaster, “Diğer bir model ise İslamcı grupların çok şey öğrendiği Türkiye ve AKP modeli. Gücü tek elde pekiştirmek için sivil toplum, eğitim sektörü,
polis, yargı ve orduyu kullanan; görmeyi
tercih etmediğimiz bir model bu. Bunun
Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşmasına
üzücü biçimde etki ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.” (Odatv.com (https://
odatv.com/trump-ulusal-guvenlik-stratejisini-acikladi-1812171200.html)
ABD Yönetimi bu açıklamasıyla, bir
yandan Tayyipgiller’e aba altından sopa
gösterirken, bir yandan da onların sözde
antiamerikan bir tutum içinde olduklarını
dile getirerek, Tayyipgiller’in, “hülooğğ”cularını kandırmaları için zemin yaratıyor.
Böylece Tayyip ve AKP, sözde Antiemperyalisti oynuyor.
Ha buna kananlar, inananlar var mı?
Ne yazık ki çok…
ABD Yönetimi, dediğimiz gibi, bir
yandan da Tayyip’e ve AKP’giller’e sopayı
göstermeyi ihmal etmiyor: Eğer dediklerimi, emirlerimi yerine getirmezsen seni her
an, “Haydut Devlet” tanımının içine sokar,
Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılatırım, demiş oluyor. Benim BOP’um hayata geçecek ve sen de bu Projedeki eşbaşkanlık görevini yani Türkiye’yi üçe bölme
planımı gerçekleştireceksin, diyor.
“Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi”nin 4
ana başlığı şunlar:
1- Anavatanı Korumak,
2- Amerikan Refahını İleri Taşımak
3- Güç Yoluyla Barışı Korumak,
4- Amerika’nın Etkisini İlerletmek.
O 4 ana başlığın altbaşlıkları da var bir
hayli. Ama biz bu yazımızda onlara girmeyeceğiz.

***
ANAVATANI KORUMAK: Başkan
Trump’ın temel sorumluluğu, Amerikan
halkını, anavatanı ve Amerikan hayat tarzını korumaktır.
“(…)
-Amerika, tehditleri kaynağında hedef
alacak. Tehditlerle sınırlarımıza ulaşmadan
ve insanlarımıza zarar vermeden önce yüzleşeceğiz.
“(…)
-Amerika’yı füze saldırılarından korumak için katmanlı bir füze savunma sistemi
mevzilendireceğiz.
“(…)
AMERİKAN REFAHINI İLERİ TAŞIMAK: Güçlü bir ekonomi Amerikan halkını korur, hayat tarzını destekler ve Amerikan gücünün devamlılığını sağlar.
“(…)
GÜÇ YOLUYLA BARIŞI KORUMAK: Güçlenmiş, yenilenmiş ve canlanmış bir Amerika, barışın güvencesi olacak
ve saldırganlığı önleyecektir.
-Amerika’nın askeri gücünü kimsenin
arkasında kalmayacak şekilde yeniden inşa
edeceğiz.
-Amerika, stratejik rekabetin yeni döneminde çıkarlarını korumak için siyasi ustalığın bütün araçlarını, -diplomatik, bilgiye dayalı, askeri ve ekonomik- kullanacak.
-Amerika, uzay ve siber başlıkları da
dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda kapasitesini güçlendirecek ve ihmal edilenleri
yeniden canlandıracak.
“(…)
-Dünyanın anahtar bölgelerinde -Hint
Pasifiği, Avrupa ve Ortadoğu- güç dengelerinin Amerika’nın yararına kalmasını sağ-

layacağız.
AMERİKA’NIN ETKİSİNİ İLERLETMEK: Tarihi boyunca iyilik için bir güç
olan Amerika, etkisini çıkarlarını ve insanlığın yararını ilerletmek için kullanacak.
(…)”
(http://t24.com.tr/haber/
trump-abdnin-yeni-ulusal-guvenlik-stratejisini-acikladi-tehdit-cihatci-teroristler-ve-uluslararasi-suc-orgutleri,515665)
***
Gördüğümüz gibi, ABD Emperyalistleri olağanüstü gerçekçi. Ve olağanüstü yüzsüz. Ya da ikiyüzlü.
Hiçbir ahlâki değer taşımıyorlar. Kendi yaptıkları zalimliklerin, soygunların,
sömürülerin, haksızlık ve adaletsizliklerin
tümünü başka ülkelerin sırtına yükleyip
geçip gidiyorlar. Adaletin ve hukukun koruyucusu geçiniyorlar. Özgürlük ve Demokrasiden dem vuruyorlar, hiç utanıp
sıkılmadan. Ve dünyada, 1940’lı, 50’li yıllardan sonra gerçekleştirdikleri işgallerin,
ilhakların, cinayetlerin, süikastların, darbelerin planlayıcısı/uygulayıcısı kendileri değilmiş gibi bunları önlemek için çaba sarf
edeceklerini söylüyorlar.
Yanıbaşlarındaki, 90 mil ötelerindeki
Küba Halkına uyguladıkları ablukaya ve
onun lideri Fidel’e yapmaya çalıştıkları,
ortaya çıkarılabilmiş tam 638 suikast girişimini yok sayarak, “suikastları yönetmek
ve ilham vermek için görsel ağları kullanan
cihatçı teröristler”, diyerek kendi yarattıkları canavarları suçluyorlar utanmadan.
Onları kim yarattı? Kim eğitti? Kim donattı? Ve onları başta Ortadoğu olmak üzere
dünya halklarının üzerine kim saldırttı?
Şek ve şüphe yok ki ABD Emperyalistleri. Onların casus örgütleri CIA…
Hangi anabaşlığı ve altbaşlığı alsak,
ABD’nin ikiyüzlü politikaları sırıtıveriyor.
Ve insan acı acı gülümsemeden edemiyor,
bunlar nasıl yaratıklar, bu kadar yalanı art
arda nasıl sıralayabiliyorlar, nasıl yazabiliyorlar, diye…
“Anavatanı Korumak”, “Amerikan Refahını İleri Taşımak”, “Güç Yoluyla Barışı
Korumak”, “Amerika’nın Etkisini İlerletmek” anabaşlıklarının tamamı bir tek hedefe yönelik: ABD’yi küresel güç olarak,
dünyanın jandarması olarak tutmak. Onun
için gerekenleri yapmak.
Nasıl?
Esas olarak “Güç Yoluyla” yapmak!
Hangi güçle?
Başta; Askeri güçle.
Sonra?
“Siyasi ustalığın bütün araçlarını, -diplomatik, bilgiye dayalı, askeri ve ekonomik- kullana”rak…
Yani, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın
dediği gibi: Para-Casus-Ordu gücüyle.
“Tarihi boyunca iyilik için bir güç olan
Amerika”, diyor Strateji Belgesi, “Amerika’nın Etkisini İlerletmek” başlığının altında.
Gel de ölme!
Gel de öfkeden tir tir titreme!
“-Dünyanın anahtar bölgelerinde -Hint
Pasifiği, Avrupa ve Ortadoğu- güç dengelerinin Amerika’nın yararına kalmasını sağlayacağız.”, diyor Belge.
Nasıl sağlanacakmış bu?
“-Amerika, tehditleri kaynağında hedef
alacak. Tehditlerle sınırlarımıza ulaşmadan
ve insanlarımıza zarar vermeden önce yüzleşeceğiz.”, diyor yine Belge.
Yani?
Yani, askeri müdahalelere devam. İşgallere devam…
Ama bir şartla:
“Tehditlerle sınırlarımıza ulaşmadan ve
insanlarımıza zarar vermeden önce yüzleşeceğiz.”
Yani?
Biz Conilerimizi kullanmayacağız bu iş
için artık.
Ya ne yapacağız?
Taşeronlar kullanacağız. Bundan önce
de kullandık ama kendi Conilerimiz de vardı bu işin içinde. Artık kendi Conilerimizi
kullanmayacağız. “Sahadaki Ortaklar”dan,
“Yerel güçlerden” yararlanacağız, diyor
Belge açıkça.

ABD’nin yeni “Ulusal
Güvenlik Strateji Belgesi”
ve Amerikancı Kürt
Hareketinin gün gibi açığa
çıkan Amerikancılığı/
Amerikan Taşeronluğu

Bunun “sahadaki” uygulaması nasıl
olacakmış ya da oluyor peki?
Sorumuzun cevabı 23 Aralık tarihli
Hürriyet Gazetesi’nin Cansu Çamlıbel imzalı, bu konuyla hiç ilgisi olmayan şu haberinde var:
‘SDG sayesinde Rakka’da tek ABD’li
ölmedi’
“ABD Başkanı Donald Trump’ın
DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett
McGurk, 2018 yılında terör örgütü
PKK’nın uzantısı YPG’nin yer aldığı
SDG ile çalışmaya devam edeceklerini
ancak onlara verdikleri askeri desteğin

ğini söyledi.
“McGurk, ülkesi ABD’nin SDG’ye
giden silahlar konusunda her zaman
Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduğunu
ve olmaya devam edeceğini belirtti. Ankara’nın Rakka savaşı öncesinde Washington’a önerdiği seçeneğe üstü kapalı
değinen McGurk, “Diğer seçenek on
binlerce Amerikan askerinin sahada
olmasını gerektirecekti ki, biz artık bu
modele dönmek istemiyoruz” dedi. Özel
temsilci ülkesinin SDG tercihi sayesinde
Rakka savaşında tek bir Amerikalı kaybetmediğine işaret etti. 2017 yılındaki
gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında Brett McGurk, şunları söyledi:
“- “Yerel güçlerle çalışmak için Suriye’de kalmayı sürdüreceğiz. Eğitmekte
olduğumuz Rakka’nın iç güvenlik gücü
Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmaya devam etmemizi sağlayacak bir güç.
Ancak yıllar geçtikçe kampanya başlarken verdiğimiz desteğin biçiminde yeni
düzenlemeler olacaktır. Bu çok olağan
bir durum. Zaten plan her zaman buydu
ve Rakka kararı öncesinde bunu Türklere söyledik. Bu önümüzdeki yıl da bir
şekilde devam edecek.
“- Suriye’de kalmaya devam ettiğimiz sürece yerel aktörlerle çalışmayı
sürdüreceğiz. Yerel halkın kendi yaşadıkları bölgelerde söz sahibi olmasını
istiyoruz.” (http://www.hurriyet.com.tr/
sdg-sayesinde-rakkada-tek-abdli-olmedi-40687266)
Gördünüz mü ABD’nin yeni “Ulusal
Güvenlik Strateji Belgesi” nasıl hayata
geçiriliyormuş ya da geçirilecekmiş… Bu
kadar açık, bu kadar net, bu kadar gerçekçi
daha nasıl anlatılır bir strateji?
İşte böyle!
Çünkü ABD Emperyalistleri gayet gerçekçiler ve açık sözlüler.
Burada, ister istemez söz konusu etmek
zorunda kalıyoruz, konumuzu uzatmak pahasına.
Yani SDG’nin görevi neymiş?
ABD’nin yeni “Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi”nin hayata geçirilmesinde taşeron rolü oynamak. Başka hiçbir şey değilmiş!
E, bunu biz söylemiyoruz gördüğümüz
gibi, Temsilcilerinin ağzından açıkça ABD
Emperyalistleri söylüyorlar…
Ondan sonra gelsin “Rojava Devrimi”, gitsin “Kobane Direnişi” öyle mi?
Bak, bunun için kuruyor/kurduruyor
senin sözde yeni ordunu:
“Demokratik Suriye Ordusu’ndan
(HSD) sonra Rojava ve Kuzey Suriye’yi
savunacak ‘Kuzey Suriye Ordusu’ adı
altında yeni bir ordu kuruluyor.” (http://
krdnews.net/news/bati-kurdistan/kuzey-suriye-ordusu-kuruluyor)
Sen de, ben ordulaştım sanıyorsun kendi gücünle, öyle mi?..
“PYD’nin yöneticilerinden Siyabend
Velad (ki Kuzey Suriye Ordusu Genel
Komutanı olarak tanıtılıyor.- KY), Pentagon’dan kendilerine “Türkiye sınır
boyunda 100 bin kişilik ordu kurun,
tüm gücümüzle yanınızdayız” mesajı
verdiğini açıklamıştı.” (http://krdnews.
net/news/amerika/abdden-ypgye-50-tir-silah-yardimi)
İşte gerçeklik bu!
Sonra siz, sizin önderleriniz kalkacak
ABD’den, hem de bizzat Trump’tan dünya
barışını korumasını isteyecek, Kürt Halkına devlet kurmasını isteyecek… O da verecek öyle mi?
Yok öyle yağma ABD’nin tarihinde!
O, sadece alır. Vermez. Verir gibi… görünür ama esasta alır.
Bakın, bir kez daha yazıyoruz, ABD
size niye “sahadaki ortağımız”, “yerel
gücümüz”, diyerek askeri yardımda bulunuyor?
Siz artık ABD için; “Suriye’de incelemeden geçmiş muhalefet”siniz. ABD
çıkarları için çalıştığınız onaylanmış, kabul
edilmiş “muhalefet”siniz…
Ne acı! Ne hüzün verici bir durum!
Bir halk, dünyanın en mazlum halklarından birisinin mücadelesi böyle yeyim
ediliyor ABD’nin aşağılık çıkarları için.
ABD, 100 bin kişilik orduyu kime karşı
kullanacak?

Öncelikle şimdi olduğu gibi, Beşşar
Esad liderliğindeki meşru Suriye Yönetimine ve Suriye Halkına karşı.
Sonra?
Türkiye’ye, İran’a ve ihtiyaç duyduğunda Irak’a karşı. Diğer Ortadoğu Halklarına karşı.
Ve ABD tarafından kurulacak bir “Kürt
Devleti” aynı zamanda kimin güvenliğini
sağlayacak?
İsrail’in!
Arap Halkının bağrında ikinci bir İsrail
yani…
Ya daha sonra?
ABD’nin Ortadoğu ve Kafkaslar’da
kontrol etmekte zorluk çektiği anlarda kullanılmak üzere…
Bakın yiğit Beşşar Esad sizlere ve Ortaçağcı Şeriatçı örgütlere ne diyor:
“ABD için çalışanlar vatan haini”dir!
Yalan mı? Doğru değil mi? Kim aksini söyleyebilir? Söylerse ne kadar ciddiye
alınır?..

Asıl Haydut devlet kim?

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi,
Belge, İran ve Kore’yi “Haydut Devlet”
(Rogue State) olarak niteliyor. Dünya barışı için tehdit sayıyor.
Bildiğimiz gibi, daha önce bu iki devlete ek olarak, Irak ve Libya da vardı “haydut
devlet” kapsamında.
Şimdi onlar yok. Çünkü amaç hâsıl
oldu, Irak ve Libya BOP çerçevesinde
bölündü, parçalandı atomlarına kadar. Ve
onların yeraltı ve yerüstü servetleri başta
ABD Emperyalistleri olmak üzere AB-D
Emperyalistlerinin eline geçti.
Şimdi sırada iki devlet kalmış oldu:
İran ve Kore.
İran’da bir şeyler denemeye çabalıyor.
Henüz somut bir başarı elde edebilmiş değil kendisi açısından.
Kore’ye ise şimdilik diş geçiremiyor
ABD Emperyalistleri. Kore lideri ve halkı
kararlıca meydan okuyor ABD Emperyalistlerine, nükleer teknolojisine de güvenerek.
Bildiğimiz gibi; “Kural ve hukuk
tanımayan, küresel barışı tehdit eden,
belirli bir düzen ve sistem içinde hareket etmeyen, ne yapacağı önceden tahmin edilemeyen, terörizme destek veren,
kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına
yardım eden devletleri tanımlamak için
“Haydut Devlet” denmektedir” ABD
Emperyalistlerince.
Tanıma baktığımızda, bütün olguların
ABD’yi işaret ettiğini görüyoruz. Ama
ABD bu! Gerçeği tersyüz etmeyi çok iyi
becerir. Kendisini “Tarihi boyunca iyilik
için bir güç olan Amerika” olarak niteler.
Hem de hiç utanıp sıkılmadan. Yahu benim
Tarihim, katliamlar, soykırımlar Tarihi demez. Kıtadaki Kızılderilileri ben soykırıma
uğrattım. Ben onların bizonlarını bile yok
ettim. Çiçek virüsü bulaştırdığım battaniyelerle, ben o yerlileri katlettim, demez.
Ben dünyanın dörtbir yanında onlarca karşıdevrimci darbeler düzenledim, düzenlettim, demez. Milyonlarca, on milyonlarca
masum insanı ben çıkarttığım savaşlarda
katlettim, onların on milyonlarcasını sakat
bıraktım, yerlerinden yurtlarından ettim,
demez. Aksine “Tarihi boyunca iyilik için
bir güç olan Amerika” olarak niteler.
Medya, onların elinde bu suçlarını örtbas etmekte çok güçlü bir araç. Medyanın
tümünü kendileri kontrol ediyorlar. Dolayısıyla doğruyu yanlış, yanlışı doğru olarak
yutturuyorlar. Velhasıl saymakla bitmez
ABD’nin İnsanlığa karşı işlediği suçlar.
İşte bu “Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi” de suçlarına suçlar katacağının somutlanmış kanıtıdır.
Yani ABD’nin güvenliği demek, Dünya
Halklarının güvensizliği demektir. Saldırı
ve katliam, demektir. İşgal, talan, soykırım demektir. Dünyanın yeraltı ve yerüstü
servetlerinin dizginsizce sömürülmesi, demektir.
Biz, tüm dünyayı, Fidel’in vasiyeti
olarak da kabul ettiğimiz sözüyle: Tek bir
Sosyalist aile olarak yaşayacağı iktidarlara
kavuşturacağız, başta kendi ülkemiz olmak
üzere. Ve sonra da dünya halklarıyla birlikte bu yüce amacı gerçekleştirmek için savaşacağız. Ve kazanacağız!q
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Vur baba vuralım, düzeni…

KP’giller vurgunda, talanda, iç etmede, yağmalamada sınır tanımıyorlar. Korkunç bir açgözlülükle
saldırıyorlar, saldırıyorlar… Ha bire vuruyorlar, ha bire vuruyorlar…
Reislerinden başlayarak, başbakanlarına, bakanlarına, milletvekillerine, il, ilçe
başkanlarına, diğer yandan bürokrasideki
adamlarına kadar hepsi “yağma Hasan’ın
böreği” diyerek saldırıyorlar. “Devlet malı
deniz yemeyen domuz” diyorlar. Bu anlayıştalar tepeden tırnağa kadar… Tabiî
vurgunculukta iş insanları da baş çekiyor.
Onlar da bu han-ı yağmadan pay kapma telaşındalar. Köprüler, otoyollar, havaalanları, duble yollar, özelleştirmeler vb. derken
onlar da kendilerine düşen payı kapıyorlar
bu vurgun düzeninden.
Vur baba vuralım, dön baba dönelim…
Nasılsa devran bizim, diyorlar. Ve vurgunda, yolsuzlukta, hukuksuzlukta, adaletsizlikte, adam kayırmacılıkta hiçbir sınır tanımıyorlar. Ayıp olur, söz olur, uygun olmaz,
demiyorlar. Bulduk bir vurgun, soygun
kapısı vurabildiğimiz kadar vuralım, telaşındalar.
Eee, başta Reisleri, “kupon arsalar benden habersiz satılmasın” diyorsa, kuyruktakiler de ne bulurlarsa artık kapıyorlar.
Bunun güncel birkaç örneğini vermek
istiyoruz eğitim alanından ve maliyeden.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün çiftliğine
dönmüş resmen yaptığı atamalara bakınca.
Neredeyse bütün sülalesini işe yerleştirmiş:
“Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün
görev yaptığı 2014 yılından bu yana eşi
Prof. Dr. Zeynep Türk’ü dekan vekili, akrabası Prof. Dr. Sabri Ulukanlı’yı
rektör yardımcısı, Ulukanlı’nın biyolog eşi Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı’yı
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, yine akrabası Doç. Dr.
Bülent Öz’ü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdürü, Öz’ün eşi Gıda Mühendisliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr. A. Ayşe Tülin
Öz’ü Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü olarak atadığı ileri sürüldü. Ayrıca
rektörün eşinin dayısı Savaş Dündar’ın
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı,
kuzeni Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar’ın
da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi. Bu
atamalarla Prof. Dr. Murat Türk’ün senatoda 7 oy hakkına sahip olduğu ileri
sürüldü. (DHA)”
(http://www.hurriyet.com.tr/yokten-universitelerde-es-durumu-operasyonu-40691039)
Eee, o yapar da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Dekanı durur
mu?
Durmamış tabiî. Benim
neyim eksik, demiş atamış
o da akrabayı taallukatını:
“Konya
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in, erkek
kardeşi, oğlu ve eşinin de
aynı üniversitede işe alındığı ortaya çıktı.” (agy)
Başka örnek var mı?
Var, var. Olmaz olur
mu?
“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Rektör Mustafa Güden,
eşi Gülay Güden’i enstitünün Basın ve
Halkla İlişkiler Birimi Şube Müdürü
olarak atadı.
“Sivas Cumhuriyet Üniversitesi:
Rektör Alim Yıldız, bir yeğenini Cumhuriyet Üniversitesi vakfına genel koordinatör yaparken, diğerini ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne sekreter olarak atadı.
Alim Yıldız’ın kendisiyle aynı soyadı

Bu bir İç Savaş Kışkırtıcılığı Suçudur!

A

KP iktidarı için insan hakları diye
bir kavram yoktur. Hukuk yoktur,
Anayasa yoktur, kanun yoktur!
Yalnızca rantlarını koruma ve geleceklerini
kurtarma telaşı vardır!
Karşımızda klasik bir burjuva iktidarı
yok. Hiçbir burjuva siyasal-hukuksal devrimini-kültürünü dahi tanımayan, onun çok
daha gerisinde bir “desizyonist” iktidar var.
İşte Batı perspektifli bakan şaşı liberallerin,
Batıcı aydın ve hukukçuların göremediği,
debelendiği yer burasıdır! Bir çağdaş/burjuva hukukuna uygunluk beklemesidir bu
prekapitalist, Antika Tefeci Bezirgân Sınıf
kökenli gericilerden…
Desizyonist hukuk, aslında hukuk olmayan, egemenin söz ve eylemini hukuk
kabul eden bir Ortaçağ hukukudur. Çağdaş toplumlar bunu çoktan aşmıştır. Kaçak
Saraylı ve avanesi için ise, başka bir bilinç
türü de yoktur, başka bir kurtuluş yolu da…
Çünkü boğazlarına kadar suça batmışlardır.
Bir burjuva iktidarından talep edilebilecek, burjuva iktidarın da taahhüt ettiği
yasal güvence/yasama güvencesi dahi yoktur Kaçak Saraylı’nın OHAL faşizminde.
Bir burjuva parlamentosu da yoktur! Kağıt
üstünde kalan Anayasa Yargısal Denetim
Mekanizması da tümüyle emrindedir! Ve
elbette hiçbir içtihadî Yargı kararına da
saygıları yoktur! Yalnızca Tayyip’in emirleri vardır.
İşte 696 sayılı OHAL KHK’sini anlamanın tek yolu budur. Bunları bir hukuki

B

güç, herhangi bir burjuva iktidarı olarak
gören hiçbir göz, bir politik ya da hukuksal tahlil yapamaz, yanılır, hayal kırıklığına
uğrar… Bunlar bir suç örgütüdür! Cumhuriyet idaresini tümüyle ele geçirip Cumhuriyetin ve hukukunun, kurumlarının canına
okumuş bir suç örgütü!
Devrimcilerin 12 Eylül
zindanlarında bir işkence,
bir itibarsızlaştırma olarak kabul edip karşısında
direndikleri, duruşma salonlarında
üzerlerinden
yırtarak çıkarttıkları ya da
iç çamaşırlarıyla gitmek
zorunda kalarak, hiçbir
koşulda kabul etmeyerek
püskürttükleri bir Faşizm
uygulaması/dayatmasıdır
tek tip cezaevi giysisi…
Sağmalcılar, Sultanahmet,
Metris gibi cezaevlerinde
büyük direnişlerle karşılanmış, Ölüm Oruçlarına
yatılmış, devrimci mahpuslar; bedence yaşamlarını
yitirmişler, ağır bedeller
ödenmiştir.
1989 yılında, tek tip elbise düzenlemesi DANIŞTAY KARARI ile
iptal edilmiştir. Kaçak Saraylı’nın OHAL
faşizmi, elbette bu Danıştay kararına uymayacaktır.
Bir eksik ya da yanlış anlaşılmayı baştan giderelim. KHK’ye göre, cezaevi dışı-

Maraş Katliamı’nı unutmadık,
unutturmayacağız!

undan 39 yıl önce, 19-24 Aralık
1978 tarihinde, insanlık tarihinin en
korkunç ve en planlı katliamlarından biri yaşandı. CIA ve Kontrgerilla’nın
ve planladığı, Ortaçağcı gericiler ve Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’lilerin kullanıldığı; Maraş Katliamı.
Bu katliamda hamile kadınlar,
genç-yaşlı, çoluk-çocuk demeden yediden
yetmişe 150’ye yakın insanımız hunharca
katledildi. İşte onun içindir ki bu bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı işlenen suçlar
ne affedilir, ne de unutulur.
Bundan 39 yıl önce Maraş’ta yaşanan
katliamı gerçekleştirenlerle, AKP’giller
arasındaki tek fark aradan geçen 39 yıldır.
Bundan 39 yıl önce “komünistler camiyi bombaladı” yalanını ortaya atıp, bu
insanlık dışı katliamı gerçekleştirenlerle,
bugün Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren,
demokrasi getireceğiz yalanıyla halkları birbirine düşüren, milyonlarca masum
Müslümanın kanını döken, ABD-AB Emperyalistlerinin uşakları yerli satılmışlar

cephesi, aynı zihniyetin ürünüdür.
12 Eylül Faşizmine giden yolda
MİT-CIA-KONTRGERİLLA ve Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP tarafından yapılan bu katliam, dünya döndükçe unutulmayacaktır. O dönem ülkemizde yükselen
devrimci halk hareketini baskı altına almak
ve halkı terörize etmek için yapılmıştır bu
katliam.
39 yıl sonra ülkemiz ve Ortadoğu,
ABD-AB Emperyalistleri ve yerli satılmışlar cephesi tarafından kan gölüne döndürülmüş durumda. Ülkemiz; AKP’giller
ve Feto İblisiyle Ortaçağ’ın karanlığına
itilmiş. Mustafa Kemal ve Laiklik düşmanı Ortaçağcı iki hareketin; AKP’giller’in
ve Fetöcülerin, 15 Temmuz kanlı ganimet
paylaşım savaşından galip çıkan AKP’giller, OHAL ilan ederek tüm ülkeyi KHK’ler
ile yönetmeye başladı. 16 Nisan hileli referandumundan sonra yasa ve hukuk tanımazlık had safhaya ulaştı. 12 Eylül Faşizmi ile yapamadıklarını, arkasına Maraş
Katliamı’nın baş aktörü Kontrgerilla’nın

taşıyan yeğeni teknisyen Zafer Yıldız,
Sosyal Bilimsel Enstitüsüne genel sekreter oldu. Diğer yeğen Mehmet Sakar ise
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı’na
genel koordinatör olarak getirildi.
“Pamukkale Üniversitesi: Rektör
Prof. Hüseyin Bağ, öğretmen olan eşi
Derya Bağ’ı İslami İlimler Enstitüsü’ne
sekreter olarak atadı. Tepkilerin üzerine
ise YÖK atamayı iptal etti.
“Alanya Keykubat Üniversitesi: Rektör Prof. Ahmet Pınarbaşı, eşi Meryem
Pınarbaşı’nı Sosyal Bilimler Enstitüsüne
sekreter yaptı. Ardından Meryem Pınarbaşı, vekâleten Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı olarak atandı.
“Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi:
Eski Rektör İrfan Aslan, imam olan kardeşini Meslek Yüksek Okulu sekreterli-

çin bunları bir kalem. Onlar bu devirde,
AKP’giller iktidarında, geçer akçe değil.
Yukarıda da söylediğimiz gibi, vurgun ve
talan geçer akçe…
Eğitim alanı böyle de devletin diğer
alanları farklı mı?
Yoo, hayır. Hiç farklı değil.
Bakın ne “yetenekli” bürokratlar varmış devlette. 23 Aralık tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki haberin başlığı şu:
“Yetenekli Osman Çelik
“Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in
akrabalarını kamuda önemli görevlere yerleşmesi bürokrasiyi rahatsız etti.
Çelik’in dünürü Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu’na üye atandı.
Damadı ise kamudaki henüz 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde
görevlendirildi.”
( h t t p : / / w w w. h u r r i yet.com.tr/yetenekli-osman-celik-40687211)
Ama her şeye rağmen
bunlar çerez kabilinden
şeyler oldu Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya’nın yaptıkları karşısında:
“AKP
döneminde
devlette kadrolaşmanın
simgesi sayılabilecek Sayan kardeşlerin görevleri
şöyle:
“* Kız kardeşi Ayşe
Hilal Sayan Koytak geçen
hafta Kuveyt Büyükelçisi
atandı.
“* Kardeşi Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) Başkanı.
“* Diğer kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Meclisi Üyesi.
“* Yengesi Ayşe Hilal Sayan Kotek,
getirildiği BTK müsteşar yardımcılığından tepkiler üzerine alındı.” (http://
www.diken.com.tr/sayan-kardeslerle-aile-boyu-burokrasi-kardesinin-yardimcisi-

ni-mustesar-atadi/)
İşte bunlar böyle. Utanma, arlanma, ahlâki ve insani değerlerin hiçbirisi kalmamış
durumda. Bunlar dördüncü cins yaratıklar.
Bunlara izin veren, kapı açan, örnek
olan yukarıda söylediğimiz gibi Reis ve
adamları. Bakın, OHAL ile ilgisi olmayan
bir konuyu (başka birçok alanda yaptıkları
gibi) son çıkardıkları KHK’nin içine koyarak çıkardıkları bir uygulama ne?
“OHAL kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile başhekimlere 5 yıllık, ilçe sağlık müdürlerine
ise üç yıllık iş tecrübesi şartı kaldırıldı.
Bundan böyle yeni mezun bir doktor
bile başhekim olabilecek. İlçe sağlık
müdürlerinde de üç yıllık iş tecrübesi
şartı aranmayacak.” (http://www.hurriyet.com.tr/yeni-mezun-doktor-bile-bashekim-olabilecek-40689877)
Yani, kendi yandaşlarına, “hülooğğ”cularına kadro açılıyor. Onun maddesi bu…
Daha önce Fethullah’ın militanlarına
peşkeş çekilen, şimdi başta Menzilciler olmak üzere bilumum tarikatlara açılan kadrolar, kendi has adamlarına açılacak böylece. Liyakatmış, tecrübeymiş… Bunları da
geçin bir kalem demiş oluyor AKP’giller.
Bizden misin? Değil misin? Tek ölçü bu
onlar için.
Dolayısıyla da devleti ele geçirmiş çetenin kadrolaşmasıdır bu örnekler. Ortada
meşru bir iktidarın, meşru devlet görevlilerinin olmadığı, hukukun, yasanın değil,
hangi çetenin adamı olduğunun muteber
sayıldığı bir çete düzeni.
Ne olacak? Hep böyle mi gidecek? Hesabı sorulmayacak mı bütün bu pis işlerin?
Devran hep böyle mi dönecek? Bunlar ilânihaye bu koltuklarda mı oturacaklar? Soyup soğana çevirecekler ülkemizi?
Asla!
Çete devleti, çete düzeni yıkılacak.
Suçlular hesap verecekler adil mahkemeler önünde hukuka uygun yargılama yapan
yargıçlar karşısında. Bu olacak. Mutlak
olacak!q

ve Gördükleri Muamele” başlıklı bir
TEMATİK NOT yayımlamıştır. Tek tip
cezaevi uygulaması tam olarak AİHM’in
mahpuslar için de koruduğu Sözleşme’nin
3. maddesine (onur kırıcı muamele yasağı)
aykırıdır. Özellikle Modârcă/Moldova ka-

rarı, mahpusa cezaevinde giysi verilmemesi halini ihlal saymıştır. Bu karar, mahpusun kendi giysisini giymesine izin verilmemesi halini de kıyasen kapsayacaktır.
AKP’giller, aynı KHK ile kendi yandaş
katil sürüsüne de cezasızlık hali öngörerek, 6755 sayılı KHK’nin 37/1 maddesi ile
kamu görevlileri bakımından getirilen bu
“sorumsuzluk” veya hukuki, idari ve cezai
sorumluluktan “muafiyet” halinden yararlanacaklar arasına, aynı
maddeye eklenen bir
ikinci fıkra ile “siviller”de dâhil edildi.
Fıkra şu şekildedir: “Resmi bir sıfat
taşıyıp taşımadıklarına
veya resmi bir görevi
yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde
gerçekleştirilen darbe
teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların
devamı niteliğindeki
eylemlerin bastırılması kapsamında hareket
eden kişiler hakkında
da birinci fıkra hükmü
uygulanır.”
Yani siviller de bu
“fiilleri nedeniyle hukuki, idari ve cezai
sorumlu”luk altında olmayacaklar, bunlardan dolayı hukuki ve cezai bir takibata
uğramayacaklardır...
Meşru bir güç ya da topluluk olsa, neden yargılanmaktan çekinsin?
Argumentum a contrario yorumu bu

maddeyi şöyle çevirir: “İnfazlar gerçekleştirdik, cinayetler işledik, SADAT’ı
saldık, tüm bunların üstünü örteceğiz.”
Kaçak Saraylı Reis, kendi etrafındaki
suç örgütlerini, gerici katil sürülerini dokunulmaz kılacaktır bu maddeyle… Bir Paramiliter devletinin, bir Kontrgerilla devletinin ilanıdır bu düzenleme…
Kendisine yönelebilecek olası bir halk
hareketine karşı da tedbir almaktadır elbette Kaçak Saraylı… Bir korkunun tezahürü,
bir sona yaklaşma halinin ikrarıdır…
Gidişi çok kan dökerek olacaktır belli
ki… Halkı birbirine kırdırmadan yerinden
olmaya hiçbir şekilde razı olmayacaktır.
Bu düzenleme, HİÇBİR SEÇİM SONUCUNU DA TANIMAYACAKLARININ KANITIDIR.
Diyelim ki seçim hileleriyle, emrindeki
YSK’siyle dahi kapatamadığı bir oy oranıyla yenildi. Bir KHK ile seçimi geçersiz
kılarak, karşı çıkan halkın üstüne dokunulmaz paramiliter güçleri salmanın hazırlıklarını yapmaktalar.
Ancak yenilecektir. Hiçbir KHK, hiçbir Kontrgerilla örgütü, hiçbir gerici-faşist
çete bunları yaklaşmakta olan sonlarından
kurtaramayacaktır. Ne insanlık Tarihi, ne
Türkiye Tarihi, böylesine bir geriye gidişi
kaldıramayacak kadar yok olmamıştır.
Onlarca kazanım-deneyimle dolu Devrimci Mücadele Tarihimiz göstermektedir
ki, Halkımız; bu faşizmi süpürecek ve kendi adil yönetimiyle, kendi adil mahkemeleri, kendi adil yasalarıyla hesabını soracaktır…
Kuşkumuz olmasın. 25.12.2017

özel örgütü MHP’yi de alarak yapmaktadır. Dediğimiz gibi Maraş Katliamı’nı yapanlar ile AKP’giller aynı zihniyetin ürünüdür. Siyasi genetik şifreleri aynıdır. Her
iki anlayış da yerli yabancı Finans-Kapital
ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin sömürü ve
soygun düzenine hizmet etmek için dizayn
edilmiş hareketlerdir.
Geçen 39 yıl içinde ülkemizde sayısız
katliamlar ve yargısız infazlar yapılmıştır.
AKP’giller tarafından silahlandırılan, finanse edilen Ortaçağcı hareketler Maraş
Katliamı’nı aratmayacak katliamlara imza
atmışlardır, başta Suriye olmak tüm Ortadoğu’da. Ülkemizde her yerde tarikatlar
hüküm sürmektedir. Eğitim tarikatların
isteğine göre şekillenmekte. Son günlerde
Ortaçağcı gericiler yeni provokasyonlar
peşindeler. Malatya’da, Manisa’da Alevi
vatandaşlarımızın evleri işaretlenmekte…
Yani Maraş Katliamı’nın 39. yıldönümünde ülkemizi karanlık ve zor günler
bekliyor. O yüzden biz kazanmak zorundayız. İnsanlık tarihi kanıtlamıştır ki, Örgütlü Halklar Yenilmez!
Zafer her zaman, insanlığın kurtuluşu
için mücadele edenlerin olmuştur. İnsanlığın kurtuluşu için kendilerini feda eden

devrimciler de, hep insanlığın gönlünde,
bilincinde yaşamaya devam etmektedirler.
Kaybedenler ve kaybedecek olanlar da
insanlığa çektirdikleri acılarla beslenen sömürgenlerdir. Onlar yok olmaya mahkûmdur. Bugün için bu sömürgenler AB-D Emperyalistleri ve yerli ortaklarıdır. İnsanlık
eninde sonunda bu kan emici keneleri ortadan kaldıracaktır.
Yeni Maraş’lar, Sivas’lar yaşamak is-

temiyorsak; bu topraklarda, tıpkı Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi,
halkımızla ve bin yıldan beri birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle omuz omuza
vererek, AB-D uşağı hainler cephesini yenilgiye uğratmak zorundayız. 24.12.2017

ğine atadı. Ardından da İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesine, fakülte sekreteri
olarak getirdi.” (http://www.sozcu.com.
tr/2017/gundem/universitelerde-hanedana-yokten-mudahale-2149045/)
Bunlar şimdilik basına yansıyan haberler. Yansımayan ne var Allah bilir…
Adamların eğitim faaliyetinden anladıkları bunlar. Bilimsel eğitimmiş, Laik
eğitmiş, Özerk Üniversiteymiş… gena çıkartılmaları durumunda giydirilecek
tek tip cezaevi giysisi, yalnızca FETÖ tutukluları-hükümlülerine değil, terör suçları
ya da Devletin güvenliğine karşı suçlardan
tutuklu/hükümlü olanlara da, yani devrimci-demokrat-yurtsever-muhalif siyasi mahpuslara da uygulanacaktır.
Bir hukuki bilgi olsun diye ekleyelim, AİHM Ocak 2016’da “Tutuklu ve
Hükümlülerin Tutuldukları Koşullar
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Asıl sizin “Gözünüze Dizinize” dursun!
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çıkladığınız bu Asgari Ücreti size
verelim de bir gün geçinin bakalım!!!
Hükümet, Asgari Ücreti -Asgari Geçim
İndirimi  (AGİ) hariç- aylık; 1.450,91 TL,
günlük; 48,36 TL olarak açıkladı.
Hadi AGİ’yi de dâhil edelim; aylık
1603,03 TL, günlük; 54,43 TL’ye tekabül
ediyor.
Çalışma Bakanı’nın; “Bir ay zorlu görüşmeler yaparak”, belirledik dediği asgari ücrete yapılan artış (AGİ dâhil) aylık;
199 Liradır. Günlük ise 6,63 TL.
“Zorlu görüşmeler”in sonunda yaptıkları artış işte bu kadar.
Oysa Kaçak Saraylı Reiz’inizle yaptığınız görüşmeler nedeniyle saatlerce Basın
Açıklamasını yapamadığınızı dünya alem
biliyor…
Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4/d maddesinde Asgari ücret; “İşçilere normal bir
çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve
kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün
fiyatları üzerinden asgari düzeyde kar-

D

şılamaya yetecek ücret”, olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanıma göre Asgari Ücretin; işçinin
sadece gıda harcamalarını değil; kira, ulaşım, giyim-kuşam, sağlık, kültür gibi harcamalarını da karşılayacak düzeyde olması
gerekir.
Tabiî işçi sosyal bir varlık olduğundan,
onun bir de ailesi olacağından işçinin alacağı Asgari Ücretin asgari dört kişilik bir
ailenin zorunlu giderlerini karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir.
Ne geçmiştekilerin ne de bu yıl açıklanan Asgari Ücretin yukarıdaki “asgari kriterlere” uymadığı çok açıktır.
Ama AKP’giller karşılaştırmayı çarpıtarak;
bir aylık asgari ücretle kaç kilo süt, benzin,
kömür vb. alınabileceği ile kıyaslamaktalar.
İyi de işçi, asgari ücreti ile bir ay süt
içmeyecek ki, her işçinin aracı yok ki...
Yine işçi, bir ay boyunca et de yemeyecek. Daha doğrusu işçi; aldığı ücretle
yemek içmekten başka gereksinimlerini

Asgari Ücret 1.603 TL diye
Yalan Söylüyorlar! Kanmayalım!
Asgari Ücret Net: 1.450,91 TL’dir.

evletin Çalışma Bakanı Asgari
Ücreti açıklarken milyonların gözünün içine baka baka yalan söy-

ledi…
Maalesef, çoğunlukla bu yalana inanılmakta ve asgari ücretin 1603 TL. olduğu
kabul edilmektedir.
Gerçekte ise asgari ücret net; 1.450,91
TL’dir.
İşçinin sigorta primleri bu ücret üzerinden yatacak, işten ayrılırken alacağı Tazminat, Yıllık İzin vb. hesaplamaları bu ücretten yapılacak.
Çalışırken yaptığı/yapacağı bir fazla
çalışma, genel tatil çalışması bu ücret üzerinden ödenecek.
Peki, 1603’e nerden ulaşıyorlar?
Şundan:
Asgari ücretten kesilmesi gereken
258,76 TL. Gelir Vergisinin 152,12 TL’si
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak işçiye iade edildiği için 1.450,91 TL olan Asgari Ücretin neti; oluyor 1.603,12 TL.
Bilindiği gibi bu AGİ; Özal tarafından

1985 yılında getirilen KDV’nin halka yedirilmesi amacıyla, çalışanlara yaptığı
harcamaların fişlerini toplatarak, işverene
tesliminden sonra ödenen Vergi İadesinin
yerine, 04.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5615
sayılı Yasa ile 193 sayılı Gelir
Vergisi Yasasının 32. maddesi değiştirilerek getirilmiş ve 1
Ocak 2008’den beri uygulanmaktadır.
Yani çalışanlara asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 50’si
Gelir Vergisinden mahsup edilerek, bu miktar “vergi iadesi”
olarak ücrete dahil edilmektedir.
(Bu oran bekârlar için olup çalışanın evli ve çocuklu olması halinde oran değişkenlik gösterir.)
Dolayısıyla, 2018 yılı için
açıklanan brüt Asgari Ücretten
AGİ (Vergi İadesi) olarak bekâr bir işçiye
iade edilen miktar 152,21 TL olacaktır.
“RAKAMLARLA SÖYLENEN YA-

Halkın Kurtuluş Partisi’nden Asgari Ücreti
protesto eylemleri…
Baştarafı sayfa 1’te
Ankara
“Sizin Zenginliğiniz İşçiden Çaldıklarınızdır”, “Sefalet Ücretine HAYIR” dövizlerimiz ve Parti Bayraklarımızla haykırdık AB-D Emperyalistlerinin
güdümündeki Parababaları iktidarlarının
emekçi halkımıza hiçbir şey vermediğini,
vermeyeceğini.
Emekçi Halkımızın ancak ve ancak

Halkın iktidarında gerçekten huzura kavuşacağını, gerçek özgürlükle buluşacağını
ve sıkıntılarından kurtulabileceğini haykırdık, sağır kulaklara.
Emekçi Halkımıza gerçek kurtuluşu
sağlama görevi bizim omuzlarımızda. Ant
olsun ki bu görevimizi de yerine getireceğiz. 29 Aralık 2017
İstanbul
Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak yeni çıkarılan İç Savaş kışkırtıcılığı yapan KHK’leri, Taşeron Yasasını ve
Sefalet Ücreti olan Asgari Ücreti, polisin
aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında
protesto ettik.
29 Aralık’ta açıklanan Asgari Ücret
AGİ dahil bin 603 TL oldu. Bu ücret dört
kişilik bir ailenin geçinmesi için gereken
rakamın yarısı bile etmiyor. Yani Asgari
Ücret değil sefalet ücretidir.

HKP İzmir İl Örgütü yılın ilk eyleminde
Sefalet Ücretini protesto etti
Kurtuluş Yolu/İzmir
AKP’giller tarafından 2018 yılı için belirlenen Asgari Ücreti protesto için HKP İzmir İl Örgütü 2018 yılının birinci gününde
eylem yaptı.
1 Ocak Pazartesi günü Karşıyaka Çarşıda biraraya gelen HKP üyeleri, açtıkları
pankart ve dövizlerle, attıkları sloganlarla
sefalet ücretini protesto ettiler.

Eyleme İzmir Halkı yoğun bir ilgi
gösterdi. Parabalarının temsilcileri, Sarı
Gangster Konfederasyon Türk-İş ve Parababalarının sömürü ve soygun düzeninin
bekçisi AKP’giller’den oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücreti 1603
TL net olarak açıklamıştı. Bunun böyle olmadığını HKP adına açıklama yapan İl Yönetim Kurulu ve İşçi Komitesi üyesi Fahri
Kaya şöyle açıkladı:
Asgari
Ücret,
AGİ (Asgari Geçim İndirimi)   dâhil
1603 TL. Bekâr bir
işçi için açıklanan
AGİ (Asgari Geçim
İndirimi) 152,21 TL.
Geriye kalır 1450,82
TL. Yani Asgari Ücret
aslında 1450,82 TL.
İşte
Parababaları düzeninin ve
AKP’giller’in Asgari
Ücret aldatması bu.
Her zamanki gibi;

de karşılayacak…
Kaçak Saraylı Reiz’leri ise, işçi kardeşlerimize reva gördükleri bu SEFALET ÜCRETİ’ni eleştirenleri; “gözünüze dizinize
dursun, 2002’den beri dokuz kat artırdık”, diye suçlamakta.
İyi de bugüne kadar sizin maaşlar kaça
katlandı?
Ayrıca 2002’den bu yana başta temel
besin maddeleri olmak üzere, elektrik, su,
doğalgaz gibi zorunlu gereksinimlere yaptığınız zammı kaça katladınız?
Bırak şimdi bu “dokuza katlama” demagojisini, dört kişilik bir aile için yapalım
bir çay-simit, yol parası hesabı da görelim
bakalım nasıl bir yalan söylüyorsunuz?
Simit; 1,5 TL, Çay; 1,5 TL, ulaşım (İzmir için ve zamsız gidiş-dönüş) 5,20 TL.
Dört kişi her üç öğünde simit ve çayla
beslensin; 3x3x4=36 TL. (sadece günlük
“beslenme”ye…)
Dört kişinin günlük yol ücreti ise;
5,20x4= 20,80 TL.
Bu durumda dört kişinin günlük simitle beslenme ve ulaşım harcaması;
36+20,80=56,80 TL.
Aylık harcama ise; 56,80x30= 1.704
TL.
Neydi sizin açıkladığınız (AGİ dâhil)
LANLAR İNSANLARI EN KOLAY
KANDIRMA YOLUDUR” der, bazı İktisatçılar.
Devletin bakanı ve sarı sendikacılar
da bu rakam yalanlarıyla İşçi Sınıfımızı
yine Sefalet Ücretine mahkûm ettiler.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda
işçileri temsil eden sarı-gangster Türk-İş
Konfederasyonu’nun yöneticileri de; “Asgari ücret kabul edilebilir değil ama ha-

yırlı olsun demekten başka bir şey yapamayız”, diyorlar.
İyi de niye “hayırlı olsun demekten
başka bir şey yapamıyor”sun?
Asgari Ücret değil Sefalet Ücreti
Kadıköy’de gerçekleştirdiğimiz coşkulu, kalabalık ve Halkımızın yoğun ilgisiyle
gerçekleştirdiğimiz eylemde Partimiz adına basın açıklamasını İstanbul İl Başkanımız Avukat Pınar Akbina yaptı.
Akbina; “Halkın İktidarında asgari ücretin açıklanmasını işçiler ve aileleri dört
gözle beklemeyecekler, onları bir heyecan

basmayacak, “yüzde kaç olacak artış” diye
bir meraklanmaları olmayacak. Çünkü
Halkın İktidarında standart belli. Ne diyor Halkın Kurtuluş Partisi’nin Prograyine yalan, yine kandırmaca, yine atlatmaca, yine alavere-dalavere… TÜİK’in bile
bir kişinin aylık geçim maliyeti olarak
açıkladığı rakam yani bir kişinin bir
ayda geçimini sağlayabileceği rakam ise
1893,90 TL’dir.
Devlet kurumunun açıkladığı Açlık Sınırı rakamının altında Asgari Ücret yani sefalet ücreti. Daha fazla söze gerek var mı?,
dedi.
Fahri Kaya konuşmasında daha sonra
Halk İktidarında yapılacakları anlatarak,
halkımızı Kurtuluş Partisi saflarında, Halk
İktidarını kurma mücadelesini vermeye çağırdı.
Eylem sırasında sık sık “Sefalet Ücreti
Değil, İnsanca Yaşam Ücreti”, “İşsizliğe
Pahalılığa Zama Zulme Son”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam zulüm Demektir”,
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”,
“Zam Zam Zam Ucuzluk Ne Zaman”,
“Örgütsüz Halk Köle Halktır”, “Örgütlü Halk Yenilmez”, “Sefalet Ücreti İstemiyoruz” sloganları atıldı.
Eylem Parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı, Ortaçağcı gericiliğe
karşı halkımızın HKP saflarında örgütlü
mücadele çağrısıyla sonlandırıldı.

Asgari Ücret?
1603 TL.
Gördünüz mü; dört kişilik bir ailenin,
sadece simit ve çayla üç öğün beslense ve
sadece bir kez evinden çıksa sizin verdiğiniz asgari ücretin üzerine 101 TL koyması gerekmektedir.
Şimdi İşçi Sınıfımıza AKP’nin “Reizi”nin kendi sözleriyle sesleniyoruz:
“Bu zalim yönetim bu aziz millete, 1
bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor, bunların peşinden nasıl gideceksi-

niz. Evin kirasını kim ödeyecek, elektrik
parasını kim ödeyecek, su parasını kim
ödeyecek, çoluk çocuğun okul masrafını
kim karşılayacak, soruyorum sizlere?
İşte ekonomik durum bu.” https://www.
youtube.com/watch?v=k2anZuIzauQ
Evet sizin İşçi Sınıfımızı, emekçi halkımızı getirdiğiniz durum bu...
Öyleyse, asıl sizin gözünüze dizinize
dursun söylediğiniz yalanlar.q

Baskı ve tehdit altında mısın?
Niye açıklamıyorsun.
Temsil ettiğin işçi kitlesine yaptığın
ihaneti “hayırlı olsun” demekle örtemezsin…
Aslında bunlar da insan aklıyla alay
ediyorlar. Komisyon kararlarına sözde
“muhalefet şerhleri” koyarak ya da bu tür
mızıldanmalarla hükümet yandaşı olmalarını perdelemek istiyorlar.
Öte yandan, AGİ dâhil Asgari Ücrette yapılan net artış; 199,06 TL olmuştur. Ama
daha asgari ücret açıklanmadan elektriğe % 8,8 zam yaptılar.
Vergi ve harçlara yapılan
zamların yanında diğer zamlar da kapıda bekliyor.
2017 Enflasyon oranı %
12,98 olduğu halde asgari ücrete
uygulanan zam oranı; % 12,42
oranında olmuştur. Esasen açıklanan resmi enflasyon oranları
gerçek enflasyonun çok çok altında olmasına karşın, açıkladıkları rakamlara dahi uymamaktalar.
Kendisini “Başbakan” sanan birisi “işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz”
demiyor muydu?

Bunun da kocaman bir yalan olduğu
açığa çıktı mı?
Cumhurbaşkanı maaşının 39 bin lira,
Milletvekili maaşının 17 bin lira olduğuna
da girmeyelim…
Zaten bunda bir sürpriz yok. Çünkü
bunlar hep yaptıklarını yapıyorlar ve sürekli YALAN SÖYLÜYORLAR…
Oysa gerçekten adil ve hakkaniyetli
bir Asgari Ücretin normal geçim endeksinden aşağı düşmemesi ve bugün için
bu rakamın 5.500 TL olması gerekir.
Öyleyse bize düşen de bunlara kanmamak ve yalanlarını teşhir etmek.
Maalesef insanlarımızı “doğruya alerjisi olan” bir konuma düşürdüler. Şu an
için, bizim doğrularımız bunların yalanlarından fazla etki uyandırmıyorsa da biz
görevimizi yapmak zorundayız.
Bu dönem de geçecek ve doğrular-gerçekler galip gelecektir.
Son söz olarak; İşçi Sınıfımıza reva
gördüğünüz bu asgari ücreti sizlere verelim de bir ay değil, bir hafta değil, bir
gün geçinin de görelim.
Var mısınız?..
30.12.2017

HKP
Genel Merkezi

mı Asgari Ücret için?, diyerek, Partimizin
görüşlerini aktardı.
Tek tip elbise düzenlemesi faşizmdir
İç Savaş Kışkırtıcılığı yapan KHK’lere de değinen Pınar Akbina; “AKP iktidarı
için insan hakları diye bir kavram yoktur.
Hukuk yoktur, Anayasa yoktur, kanun yoktur” dedi ve Tek tip Elbise uygulamasının
12 Eylül Faşizmince uygulanmaya çalışıldığını ancak yenilgiyle sonuçlandığını,
devrimcilerin, yurtseverlerin bu dayatmayı boşa çıkardıklarını söyleyerek, bunu da
boşa çıkaracağız, dedi.
Basın açıklamasından sonra eylem;
“İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme
Son”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Gün Gelecek Devran Dönecek
AKP Halka Hesap Verecek”, “Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Sefalet Ücreti
İstemiyoruz”, “Asgari Ücret Arttırılsın”
sloganları atılarak sonlandırıldı.
Bursa
Halkın Kurtuluş Partisi Bursa İl Örgütü
olarak 31 Aralık Pazar günü saat 14.00’da
Bursa Kent Meydanı’nda asgari ücreti, ta-

şeron yasasını ve yeni çıkartılan KHK’leri
protesto ettik.
Basın açıklamasını Yüksel Yoldaş’ımız
okudu.
“Sefalet Ücretine Hayır” “Taşeron
İşçiliği Kaldırılsın Ayrımsız Şartsız Kadro” “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” Ve “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son” dövizlerini taşıdığımız eylemimizi, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP
Halka Hesap Verecek”, “Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Sefalet Ücreti
İstemiyoruz” sloganları ile sonlandırdık.

Ahmet Tahsin Telci Yoldaş ölümsüzdür!

1

996 yılında Aras Kargo’da kendi halinde bir Başşoför olarak çalışırken,
Devrimci Sendikal Önderlerle, Nakliyat-İş Yöneticisi Yoldaşlarımızla tanıştıktan sonra, işverenin sunduğu tüm olanakları elinin tersiyle iterek boylu boyunca daldığı ve 500 günden fazla süren Aras Kargo
Grevi’nin öncülerindendi.
Grevin başarısı için Alibeyköy Baraj
Yolu’ndan Kâğıthane Cendere Yolu’na
kadar grev kırıcılarının peşini bırakmadı,
ailesiyle ve yoldaşlarıyla birlikte yılmadan
kavga etti.
Sansaryan Han’daki Mahkemelerde
Aras Kargo grevini hukuken de kırmak
isteyen patron uşaklarına gerekli dersi verenlerdendi. Duruşma salonlarını eylem
alanına çeviren öncülerdendi.
En kızgın mücadele ortamlarında bile
hep sessiz ve mütevazı bir duruşu vardı.
Yakalandığı kanser illeti nedeniyle bedence aramızdan ayrılışı da öyle oldu…
Anısı mücadelemizde yaşatılacaktır.
HKP Genel Merkezi
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At izi it izine, at/eşek eti kavurmalara…

Ü

lkemiz yangın yeri. Ortaçağcı AKP
İktidarı, güzelim ülkemizi işsizlik,
pahalılık cehennemine çevirdi.
Bağımsız yargı diye bir şey bırakmadı. Şu
anda iktidarda oluşu bile mevcut yasalara
göre illegal olan bir “suç örgütü”, “hırsızlar imparator”u ve avenesi ülkemizin tüm
yönetim organlarını işgal etti. Ergenekon
ve Balyoz Operasyonlarıyla Ordu içindeki
ilerici, Mustafa Kemalci unsurlar bu suç
örgütü tarafından bertaraf edildi, sindirildi,
korkutuldu. En son 15 Temmuz kanlı ganimet savaşında da efendisi ABD tarafından galip getirildi. Bundan aldığı cesaretle
FETÖ’cüleri ayıklıyoruz ayağına Ordu’yu
tamamen ezdi bu çete. Onurunu ayaklar
altına aldı. Savaşamaz, ülkesine sahip çıkamaz hale getirdi.
Bunları yapmasının bir amacı var elbet.
Efendisi ABD Emperyalistlerinin emirlerini yerine getiriyor. “Büyük Ortadoğu
Projesi” adı altında ülkemizi bölüp parçalama, Yeni Sevr’i uygulama planını hayata
geçiriyor. Bu planın bir parçası olarak da
ülkemizi Ortaçağ karanlıklarına götürüyor,
ABD’nin öncülüğünde. Yaptıkları vurgunların, hırsızlıkların haddi hesabı yok. Bu
hırsızlık ve vurgunlar alenen, en kör göze
bile batarcasına yapılıyor olmasına karşın,
mahkemeler de bunlar tarafından tutulduğu
için artık ülkemiz bunlar için vurgun cennetine dönüşmüş durumdadır. Bütün bunları “Müslümanlık” adı altında yapıyorlar,
“hülooğğcu”larını peşlerinden sürüklüyorlar. Aslında Hz. Muhammed’in değil, ABD
Emperyalistlerinin yarattığı sahte bir İslamiyet’in, CIA İslamı’nın müritleri bunlar.
İşte böyle bir ortamda, bildiğimiz gibi,
geçtiğimiz aylarda Donanma Komutanlığının aldığı kavurma etlerinde tek tırnaklı hayvan etine rastlanmıştı. Türk Ordusu’nun bugün içine düşürüldüğü durum
yetmezmiş gibi, yaşanan asker zehirlenmeleri, yedirilen at etleri Ordu’yu daha da

aşağılayan görüntüler oluşturuyor.
2017 Mayıs ayından beri; yaklaşık
2000 asker yemeklerden zehirlenerek tedavi altına alınmış ve ne yazık ki bir asker
de Manisa’da hayatını kaybetmişti.
Halkın Kurtuluş Partisi avukatlarınca yapılan suç duyurusunda, bu yaşananların bir tesadüf olmadığı, sistematik bir
durum olduğu belirtiliyordu. Askeri birliklerde yemek pişirme işlerinin özelleştirilmesinin AKP iktidarı ile 2003’te başladığı,
böylelikle tüm vatandaşların can ve mal
güvenliğini korumakla görevli kurum olan
Ordu’nun, özel şirketlerin kâr hırsına terk
edildiği ifade ediliyordu. Yemek ihalelerini fiyat kırarak alan şirketlerin
asıl amacının kâr etmek olduğu
ve en ucuz malzemeyle yapılan
yemeklerin sonucunun da bu
acı tablo olacağı vurgulanıyordu suç duyurusunda.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’deki skandallar bununla
da bitmedi. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının ihtiyacı için 12
bin 500 kilogram kavurma tipi
kutulanmış et konservesi tedariki kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Erzurum Tedarik
Bölge Başkanlığınca 8 Ekim
2015 tarihinde Pınarsan İnş.
Nak. San. ve Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Askerler için alınan 12
bin 500 kilo kavurma hem bozuk hem
de 4 bin 50 kilosu at eti çıktı. Sözleşmesi 10 Eylül 2017’ye kadar süren Erzurum
merkezli firma, 24 askeri birliğe daha et
sağlamış. Yani buralardaki askerlere de bu
süre boyunca bozuk et ve at eti yedirildi.
Milli Savunma Bakanı Canikli, çok
“güven veren” açıklamasını yaptı, satın alınan kavurmanın 8 bin 950 kilosu “sorunsuz” tüketilmişti. Biz bunu, kimse çakmadan, ne olduğunu anlamadan bu kadar bo-

TTB’den
“Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı”…

H

ep söylüyoruz, TTB (Türk Tabipleri Birliği) eski TTB değil. DİSK ve
TMMOB için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Son 10 yıldır bu örgütler eski

ilkelerini bir yana bıraktılar. KESK’in sağa
savrulması, bu örgütleri de etkiledi. Suriye’ye 6 yıl önce AB-D Emperyalistleri ve
bölgesel işbirlikçilerinin saldırısıyla başlayan savaşta, bu örgütlerin emperyalizme karşı
tutum almamaları, bu
örgütleri bitiren en temel nedenlerden biri.
En son geçtiğimiz
Ekim ayında yapılan
“Savaş Göç ve Sağlık
Çalıştayı”, bu durumu bir kez daha gözler
önüne serdi. Bu Çalıştay’da, AB-D Emperyalistlerine karşı tek bir
söz yok. Soyut bir savaş karşıtlığı yapılıyor.

Özgürlüğümü kaybettim... Hükümsüzdür

İ

smin O-hal’i
Önce barışı yok ettiler bombalarla,
Sonra binlerce insanı işten attılar
KHK’lerle,
Adaletin
boynuna
ip
astılar
referandumla,
Gerici müfredatı getirdiler sözde
yasalarla,
Hepsini bir kaba sığdırmaya çalıştılar
adına OHAL denilen zulümle.
Karanlık kötülüğü, kötülük ise çoğu
zaman gece yarısını çağrıştırır ya işte öyle
bir gece yarısında çıkageldi son ferman.
Muktedirin
örgütlü
kötülüğü
örgütsüz halka giydirmenin adı oldu
KHK. Yasadışılığına kılıf arayıp ülkeyi
yönetilemez hale sokan Kaçak Saraylı’nın
son çıkardığı hükümsüz KHK’de neler yok
ki… İç savaş kışkırtıcılığından köleliği
daha da meşrulaştıran Taşeron Yasasına,
tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip
kıyafet uygulamasından Şeker Fabrikasının
kapatılmasına kadar binbir çeşit hukuka
aykırı uygulama mevcut.
En çarpıcı olanı ise “darbe ve terör
eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki
eylemlerin bastırılmasında” kendini görevli
addeden sivillerin yargı dokunulmazlığına

kavuşturulması.
Ne anlama geliyor bu?
Artık Ali İsmail’leri Sokak ortasında
sopayla öldüren katillerin her tür türlü
linç, suikast, provokasyon gibi olası tüm
saldırılarına yasal koruma getirilmiş
durumda. Kolluk kuvvetlerinin yanı
sıra halka saldıracak paramiliter yapıyı
oluşturmadan başka bir şey değil.
Bir ülke düşünün ki;
Gerici-piyasacı eğitime karşı laik
bilimsel eğitimi savunmak için alanlara
çıkan öğretmenlere, elleri palalı grup
saldırsın ve doğrasın. Ve bu güruh” yerli
ve milli eğitimi” savundukları ve de olası
“darbeyi önledikleri” için affa uğrasın.
Bir ülke düşünün ki;
Antidemokratik KHK ile işlerine son
verilen kamu emekçilerinin işlerine geri
dönme eylemlerini, iktidar yalakası grup
bassın. Ellerindeki silahlarla hepsini tarasın
ve sonuçta “teröristleri kurşunladık” diye
affedilsin.
Bir ülke düşünün ki;
Sağlık alanında yaşanan sorunlara
dikkat çekmek için sağlık emekçilerinin
düzenlediği basın açıklaması, elleri satırlı
grupça basılsın. Doktorları doğrayan grup
“teröristleri öldürdük” diye
ödüllendirilsin.
Bir ülke düşünün ki;
Açlık sınırının altında
yaşamaya
mahkûm
edilmiş halkın yapılan
sefalet zamlarına karşı
düzenledikleri
protesto
gösterisi,
eli
sopalı
kalabalık
tarafından
dağıtılsın.
Bu
güruh
“kamu düzenini sağlamış

zuk eti ve at etini yedirdik askerlere, olarak
anlayalım. Gece gündüz durmadan yemek
yer su içer gibi yalan söyleyen bir partinin
bakanı böyle hassas bir konuda doğruyu
söyler mi?
Ancak kalan 5 bin 550 kilo kavurma
konservesinin kapağı açıldığında zaman
zaman koku geldiği tespit ediliyor. Yani
zaten sorunlu olan kavurmalar artık kokma
noktasına gelince firmanın ve firmayla anlaşanların foyası ortaya çıkıyor. Yüklenici
firmadan ürünleri değiştirmesi talep ediliyor. Firma bozuk etlerin yerine “taze” kavurma getiriyor. Kavurmalarda kullanılan
etin türünü anlamak için Bursa Gıda ve
Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğüne gönderiliyor. Analizler sonucunda 4 bin 50 kilo kavurmada at eti
tespit ediliyor.

Ülkemizin Ordu’sunun düşürüldüğü
durumu görüyor musunuz?
Zehirliyorlar, bozuk et yediriyorlar, at
eti yediriyorlar. Ciddiye almıyorlar, önemsemiyorlar. Ne yerse yesin, ölsün varsın,
ben kârıma bakarım hesabı yapıyorlar.
Ordu’muzun hali böyle de halkımızın
hali daha mı iyi?
Birkaç hafta önce Adana’nın Yüreğir
ilçesi Bahçelievler Mahallesi yakınında
bir su birikintisinde at ve eşek kafasıyla
kemikleri bulundu. At ve eşeklerin bu bataklık alanda yılbaşında piyasaya sürülmek

üzere kesilmiş olabileceği basına yansıdı.
Yine basından öğrendiğimize göre, bu
bölgede satışa sunulmak üzere sık sık at
ve eşek kesimi gerçekleştiriliyormuş. At
ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan
parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa
savrulduğu görülmüş. Sevimli dostlarımız
bu iğrenç olayın ortaya çıkmasına vesile
oluyorlar.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, görevli personelin üzerinde inceleme yaptığı kemikler ve diğer hayvansal
atıkların birçoğunun eskiden kalma olduğunu belirliyor. Yani burası at ve eşek
mezbahası olmuş. Tonlarca at ve eşek eti
halkımıza dana, kuzu vb. etler adı altında
satılıp yedirilmiş.
Ülkemizde gıda tağşişi, gıda
terörü diyebileceğimiz boyuta
gelen gıda zehirlenmeleri had
safhada. Can alıyor, ama yine de
hiçbir ciddi yaptırım, caydırıcı
cezalar uygulanmıyor. Çözüm
Ordu’da, ilkokul, ortaokul, lise
ve üniversiteler başta gelmek
üzere tüm kamu kurum ve
kuruluşlarında yemek işinin
özel şirketler tarafından değil, kurum bünyesinde kendi
çalışanları tarafından organize
edilmesidir. Bu organizasyonun
temel taşlarından biri olarak
gıda güvenliğini sağlamak üzere yeter sayıda, mesleki bağımsızlığı sağlanmış gıda mühendisi istihdam etmektir.
Özel sektör için de gıda mühendisi istihdamını arttırmak, özel sektörde çalışan
mühendislerin iş güvencesini ve mesleki
bağımsızlığını sağlamak gerekir. Halkımıza tek tırnaklı hayvan ya da Gıda Mevzuatı
ile yenmesi uygun olmayan başka etlerin,
bilgisi dışında yedirilmesinin önüne geçmek için denetimler arttırılmalı, bu denetimleri gerçekleştirebilecek ilgili meslek
mensuplarının kamuda yeter sayıda istihdamı sağlanmalıdır.

Ayrıca halkımızın kaynağının ne olduğu
bilinmeyen, kaçak kesilmiş etlere muhtaç
olmaması için ülkemizde hayvancılık desteklenmelidir. Kooperatifler çatısı altında
hayvancılık yapan çiftçilerimiz örgütlenmelidir. Et alımları sadece kamu tarafından
denetlenen bu kooperatiflerden yapılmalıdır. Halkımıza böylece ucuz ve güvenli
et sağlanmalıdır. Buna rağmen ette tağşiş
yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışan
Adana’daki gibi örneklerde caydırıcı para
ve hapis cezaları uygulanmalıdır. Bu cezalarda kesinlikle indirime gidilmemelidir.
İnsani hiçbir değer taşımayan tam da
bu yüzden canlılar âleminin diğer üç türüne hiç benzemeyen dördüncü tür dediğimiz
bir insan grubu tarafından halkımız zehirleniyor. Hz Muhammed’in güzel ahlâk ve
kendine yetenden gayrısını paylaşma öğretisiyle dolu gerçek İslamiyet’le hiçbir ilgisi
olmayan, yalanlar, hırsızlıklar, vurgunlar,
zulümler üzerine kurulu CIA İslamı’yla zehirledikleri yetmiyor insanlarımızı.
Doymak bilmeyen bir para kazanma açlığıyla zaten doğru düzgün beslenemeyen
halkımızı gıda terörüyle zehirliyorlar bir
de.
Kim bunlar?
Bunlar Ortaçağ artığı Tefeci-Bezirgân
Sermayenin ideolojisi olan Şeriatın-gericiliğin bugünkü savunucuları AKP’giller.
Tek başlarına kalsalar birgün iktidarda duramayacaklarken dünyanın kanlı zalimi,
başhaydut ABD Emperyalistlerinin himayesine ve hizmetine girerek on yıllardır
iktidar koltuklarında oturmayı başarıyorlar.
Neyin karşılığında?
Başta kendi onurları ve insanlıkları
gelmek üzere, vatanını, halkını bu emperyalistlere satmanın karşılığında.
Bugünler de geçecek. Demokratik
Halk İktidarı kurulacak. Çocuklarımız
dolu sofralara oturacak. Yetersiz ve yanlış
beslenme sonucu benzi solan çocuklarımız
yanakları pembe pembe gülümseyecek.
İhtiyacı kadar güvenli besine ulaşabilecek
herkes.q

Suriye’de meşru bir hükümet var. Bu
hükümet ve Suriye Tabipler Birliği’yle bir
işbirliği önerisi yok. Savaş sırasında sınır
bölgelerindeki hastanelerde yaşanan olaylardan, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıdan da söz eden yok. Savaşın en kanlı dönemlerinde televizyonlarda vermişti; gündüz Suriye’de savaşa katılıp, akşam Türkiye’ye dönen ne idüğü belirsiz ama AB-D
Emperyalistlerinin hizmetinde görev yapan
katilleri dile getiren yok. Bölgedeki hastanelerde çalışan sağlık emekçileri, daha
sonra kendi şehirlerine füze atacak olan katilleri de tedavi etmek zorunda kalmışlardı.
Sunumlardan birinde Prof. Dr. Cem
Terzi şöyle diyor: “Irak’ta bugün IŞİD’in
yükselmesine neden olan durumun asıl
sebebi ABD’nin Irak işgalidir.” (http://
www.ttb.org.tr/userfiles/files/cterzi.pdf)
Buyur buradan yak. AB-D Emperyalistlerinin 1979’dan beri kurduğu, büyütüp beslediği apaçık ortada olan bir örgüt,
nasıl da emperyalistlerden bağımsız basit
bir örgüt gibi değerlendiriliyor. Herkes bi-

liyor ki Taliban, El Kaide, IŞİD, El Nusra
aynı kökenden gelip birbirinin devamı olan
Ortaçağcı örgütler. AB-D Emperyalistleri,
bu örgütler üzerinden bölgemizi kan gölü
haline getiriyor. Yine herkesin bildiği gibi,
Suriye’de etki alanı iyice daralmış olan
IŞİD militanları ABD kontrolünde güvenli
bölgelere götürülüyor. Bir kısmının da ülkemize getirildiği söyleniyor. BBC’de yeni
yayınlanan habere göre 300 İngiliz kökenli IŞİD militanı ülkemize getirilmiştir.
(http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42489843)
Sınıfsal gerçekliklere yüz çeviren, insan
hakları ihlallerine yönelik sorunlara, burjuva insan hakları çerçevesinde-soyut olarak
yaklaşan TTB, artık eski TTB değil. Kendisi kurumsal olarak, değilse bile ilişkili olduğu dernek ve “sivil toplum kuruluşları”
denilen kuruluşların birçoğu, ABD ve AB
dernek ve vakıflarından fonlanıyor. Yönetim kademelerinde yer almış pek çok doktor da bu kuruluşlarda görev alıyor. TTB,
bayır aşağı gidiyor. AB-D Emperyalizmine

karşı durmamanın sonu, emperyalistlerle
işbirliğine kadar gider. Bu noktada artık
dur, demek gerekiyor. Çünkü Tabip Odası
bir dernek değil. Esasında bütün doktorların üye olmaları gereken meslek örgütü.
Geçen yüzyılın başında doktorlar, Kurtuluş Savaşı’na fiilen katılmışlardır. Cumhuriyet’in kuruluşunda Harbiyeliler ile
beraber Tıbbiyeliler olarak kendilerini ortaya koymuşlardır. AB-D Emperyalistleri
açık savaşla yapamadığını, işbirlikçi örgütler kurdurtarak da yapar. Gazetecileri, demokratik kitle örgütü ve sendika yöneticilerini satın alır. Yakın geçmişimizde bunun
örnekleri çoktur. Bunlardan ders çıkaralım.
Son yapılan “Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı”, TTB’deki akıl tutulmasını ve bayır
aşağı gidişi gösteriyor. Meslek örgütümüz
olan Tabip Odalarını ve TTB’yi bu bayır
aşağı gidişten kurtarmak gerekiyor.

olmakla” af olunsun.
Bir ülke düşünün ki;
Kadın olarak yaşamanın bıçak sırtı
anlamı olsun. O kadınlar ki, evde gördüğü
şiddetten sokak ortasında ayrıldığı kocası
tarafından bıçaklanmaya kadar her türlü
şiddete maruz kalıp sonra öldürülsün. Ya
da sırf şort giyip, başı açık olduğu ve de
bisiklete bindiği için önce tecavüze uğrayıp
sonra öldürülsün. Bu katliamları yapanlar
“Türk aile yapısını korumak” ve “örf ve
adetlere sahip çıkma” gibi ulvi amaçlarla
hareket ettiklerinden(!) öldürülen kadınlar
da büyük olasılıkla “terörist” sayılsın.
İşte “Yeni Türkiye”nin kadrajından
memleket manzaraları. Artık birileri 696
sayılı KHK’ye dayanarak sözüm ona
FETÖ’cülere ya da kendinden olmayanlara,
“terörist” diyerek müdahale etme hakkına
kavuştu.
Bu sonu gelmez gibi görünen
adaletsizliğe karşı bilinç dürtüyor:
“Uyan, isyan et”, “Kalk”, “kalk ki bu
sonu gelmez zamansızlığın da bir sonu
vardır elbet senin direnişinle başlayıp,
zaferinle biten.”
Yeni yıla girerken...
Ülkemizin AKP çetesiyle tanışmasından
bu yana geçirdiği her yıl bir öncekinden daha
gerilimli ve kanlı yaşanıyor. Dolayısıyla
2018’den büyük umutlar beslemenin
mevcut iktidar ve muhalefeti ile pek de
mümkün görünmüyor. Nasıl ki geçen yıl
bu yılın habercisiydi, 2018’de 2019’un ön
sürümü olacak muhtemelen. Türkiye’nin
girdiği antidemokratik virajdan, yaşanan
onca hak ve ihlallerden, yitirdiği onca
candan sonra yeni yılda atılacak adım,
haksızlıklara karşı mücadeleyi yükseltmek
olmalıdır. Karşımızda örgütlü bir kötülük
çetesi var iken tek yol örgütlü mücadeledir.

Ankara’dan Bir Yoldaş

Kurtuluş Partili Bir Doktor

Halktan birini, “Yaşar Usta”yı kaybettik

S

anatçı Hasan Fehmi Hızal anlatıyor:
“(...) İstanbul’da öğrenciyken
onunla aynı sokakta, Kazancı Yokuşu’nda oturuyordum. Çok alçakgönüllüydü, halktan biriydi. Sokağımızda
özürlü bir çocuk vardı. Münir Abi her
gün ona yemek yedirir, ellerini, yüzünü
yıkayıp temizlerdi. Sağlığına dikkat etmezdi...”
İşte Münir Özkul’un arkasından neredeyse herkesin gözyaşı dökmesinin, neredeyse her yaştan insanımızın yüreklerinde inceden bir sızı hissetmesinin nedeni içimizden
yani Halktan biri olmasıdır. Alçakgönüllülüğüyle, filmlerinde canlandırdığı, insanımızın
kendini gördüğü veya
görmek istediği karakterlerle, bir Yeşilçam hastalığı olan şöhret
şımarıklığına düşmemesiyle, yardımseverliliğiyle taht kurdu halkımızın gönlünde. Adı mesela çarpık, dejenere ilişkilerle
gündeme gelmedi hiç. Adı mesela yandaş
sanatçılar kervanına katılanlar arasında yer
almadı hiç. Adı mesela servetine servet katan sanatçılar arasında değildi. Münir Özkul içimizden biriydi. O okulumuzun, sert
görünen, kuralcı ama alabildiğine yufka
yürekli, herkesin yardımına koşan, derdiyle dertlenen, anlayışlı, tek derdi çocukların
okuması olan Mahmut Hoca’ydı.
O, Parababaları tarafından işinden
edilen, haksızlığa uğrayan, ekmeğiyle oynanan emekçilerin; “bak beyim, sana iki
çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran
var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi
çalışıyor emrinde, yakışır mı sana ekmekle
oynamak. Yakışır mı bunca günahsızı, ço-

luğu çocuğu karda kışta sokağa atmak, aç
bırakmak. Ama nasıl yakışmaz. Sen değil
misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören. Anlamıyor musun
beyim, bu çocuklar birbirini seviyor. Ama
ben boşuna konuşuyorum, sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum.
Hıh sen büyük patron, milyarder, Parababası, fabrikalar sahibi Saim bey sen mi
büyüksün? Hayır ben büyüğüm, ben, Yaşar
Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun, bir hiç. Gözümde pul kadar bile
değerin yok.” diyen
Yaşar Usta’sıydı.
Gerçek yaşamında da Halkın gözünde
hep bir Mahmut Hoca’ydı, Yaşar Usta’ydı.
Halkımız O’nu bu iki
karakterle özdeşleştirdi. Çünkü halka yansıyan yaşamı da mütevazıydi, yardımseverdi. Ve en önemlisi
para karşısında sanatçı onurunu satmadı.
İktidar gücü karşısında eğilmedi. Biat etmedi. “Hülooğğ”cu sanatçılar kervanına
katılmadı.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak, namuslu, sanatçı onurunu ve duruşunu kaybetmemiş bu sanatçımızın kaybından dolayı
tüm halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Münir Özkul filmleriyle aramızda,
haksızlığa uğrayan emekçinin Yaşar Ustası
olarak, çarpık eğitim sistem kurbanı gençliğin Mahmut Hocası olarak yaşamaya devam edecek. 06.01.2018

Halkın Kurtuluş Partisi
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Küba Devrimi
İnsan sevgisinin, yurtseverliğin, yoldaşlaşmanın,
inancın, kararlılığın, cesaretin adı
ABD Emperyalizmine karşı boyun eğmeyişin bayrağıdır

Bu yüzden halkların gönlünde yaşıyor
ve yaşayacak, bu devrime önderlik eden
Fidel, Che, Camilo ve Raul. İşte bu yüzden Küba Devrimi her 1 Ocakta Dünya
Halkları tarafından anılıyor.
Gericilik rüzgârlarının alabildiğine sert
estiği, insan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistlerinin insanlığa
en büyük zararı verdiği günümüzde Küba
Devrimi umut olmaya, onurun sesi olmaya
devam ediyor.
Küba Devrimi’ne önderlik eden kadronun yürekleri insan sevgisiyle doluydu.
Onları bugün bile hâlâ Halkların özgürlük
mücadelesinde yaşıyor olması, “dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı
kendinize karşı yapılmış gibi hissetme
kabiliyetinizi koruyabilme” özelliklerini “bir devrimcinin en önemli özelliği”
saymalarındandı.
Onlar, ülkelerinin, ABD Emperyalizminin kerhanesi ve kumarhanesi haline
getirilmesine isyan ettiler. Onlar, Küba’nın
kaynaklarının ve halkın alınterinin sömürgenlere peşkeş çekilmesine başkaldırdılar.
Sahip oldukları yüksek insanlık onuru ve
yurtseverlikleri izin vermedi bu aşağılamaya, bu peşkeşe. Vatan aşkını hiç sakınmadan, korkmadan haykırdılar ve Küba Halkı
işte bu âşıkların önderliğinde gerçekleştirdi
devrimi.
Tek bir hedefe odaklanmışlardı: Küba

Halkını gerçek özgürlüğe ulaştırmak; ABD
Emperyalistlerinin dizginsiz sömürüsüne
ve yerli satılmışların egemenliğine son vermek.
Aynı dava uğruna mücadele ederek
yoldaşlaştılar, mücadele içerisinde tanıdılar birbirlerini. Hiçbir şey ayıramadı onları. Ölüm bile sadece bedence ayırdı onları.
Anıları, mücadeleleri arkadan gelenin mücadelesinde yaşamaya devam etti.

İnsanlığın eninde sonunda tek bir sosyalist aile olacağı inancını hiç yitirmediler.
Ne diyordu Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı: “Küba yöneticileri, bütün dünya-

Mesude Yoldaş ölümsüzdür!
Tokat-Zile’nin bir köyünde, 10 Nisan
1957’de başlayan yaşamı, İstanbul’un en
eski işçi semtlerinden Taşlıtarla’da, iki
küçük odacığı olan bir gecekonduda, ev
kadını olarak devam ediyordu. 12 Eylül
Faşizmi’nin sürdüğü yıllardı. O küçücük
gecekonduda eşi, iki çocuğu ve akrabalarına vakfetmişti kendini.
O yıllarda tanıştı Partili Yoldaşlarla.
Kısa sürede güvendi, inandı onlara. Oysa
düşünde görse inanamazdı hiç tanımadığı
insanlarla böylesine kaynaşacağına. Bir
kez güvenince, inanınca “evim küçükmüş,
komşular yadırgarmış” diye düşünmedi
hiç. Açtı gecekondusunu yoldaşlarına. Her
geldiklerinde yemek yedirmeden, ağırlamadan imkânı yok göndermezdi onları. Kıt
kanaat gelirlerine bakmadan, köyden gelenlerle, değişik yöre yemekleriyle doldururdu zor sığılan yer sofrasını. Yoldaşlarını
doyurmaktan, hele de beğenince yoldaşları
yemeklerini; sevinçten, mutluluktan duramazdı yerinde.
O, hızla değiştiğini görüyordu; kendisinin, eşinin, çocuklarının, düşüncelerinin
ve davranışlarının. Artık başka bir Mesude
olduğunu duyumsuyordu. İşçileri, köylüleri, emekçileri sömürenleri tanıyordu artık.
12 Eylül’ü kimlerin, neden getirdiğini anlıyordu. Bir tarafta kendi gibi gecekonduda
oturan yoksullar, diğer yanda saraylarda
yaşayanlar. Hem de hiç çalışmadan, yorulmadan, alınteri dökmeden. Soruyordu sürekli yoldaşlarına “Neden böyle?” “Nasıl

düzelir bu adaletsizlik?” “Ne yapmalı?”
Ve öğrendikçe sorularının cevaplarını daha
bir güveniyordu kendisine.
O, çok istemesine ve çok sevmesine
karşın hiç kitap okuyamamıştı. Ne ki, yüzlerce kitap okuyan ama hiçbir şey anlamamış, öğrenememişlere inat kavramıştı olanı
biteni ve olması gerekeni. Değişmeliydi bu
yıkılası düzen ve kendisi de yer almalıydı
bu en kutsal, en insancıl, en onurlu mücadelede.
Artık o günlerde, Faşizmden çıkışta,
sendikalara üye olma ve diğer yasakların
kalkmasıyla birlikte, üzerindeki kayanın
kalkmasıyla güneş görmüş karıncalar gibi
kaynaşmaya başlamıştı İşçi Sınıfı. Başta
metal işkolu olmak üzere tüm işkollarında
sendikalaşma ve toplusözleşme mücadelesi
yayılıyordu ülkenin dört bir yanına.
Yoldaşları da, Hareket’in kararı doğrultusunda, Faşizm geldiğinde yurtdışına
kaçmamışlar; tersine fabrikalara, işyerlerine girerek, işçi semtlerine taşınarak sınıfı
örgütlemeye hız vermişlerdi. Çünkü Devrim’in önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın “nöbet yerini bir an olsun terk etmemek”
ilkesi, Hareket’in yaşam biçimi olmuştu.
Ve sınıf mücadelesi yeniden grevlerle, direnişlerle yükselişe geçmişti.
İşte o günlerde, nerede yoldaşlarının örgütlediği bir grev, direniş var; O, oradaydı.
Grevcilere yemekler, börekler götürüyor,
beraber nöbet tutuyor, onlara destek oluyordu; hem de büyük bir mutlulukla, gu-

Devrim Şehidi Teğmen Kubilay anıldı

23 Aralık 1930 tarihinde Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düşmanı Ortaçağcı
gericiler tarafından katledilen Teğmen
Kubilay, bekçiler Hasan ve Şevki’yi Menemen’de yaptığımız bir yürüyüşle andık.
HKP İzmir İl Örgütü olarak, 23 Aralık Cumartesi günü saat 09.00’da Menemen tren istasyonunda toplandık. Buradan
sloganlarla Kubilay’ın anıtının bulunduğu
yere doğru yürüyüşe geçtik. Anıt girişinde
bir süre slogan atarak bekledik. Bu arada
Devrim Şehidi Kubilay için hazırlanan
bildirilerimizi dağıttık.
Anıt girişinde Parti adına yaptığımız

da en doğru sosyalist hattı savunuyorlar.”
Her zaman bu hatta kaldılar, Sosyalist
Kamp hatalarından dolayı alta düştüğünde
bile Sosyalizmin bayrağını en yükseklerde
dalgalandırmaya devam ettiler.
Küba Devrimi başarıya ulaşmış ise bunun temel nedenlerindendir Küba Halkına
önderlik eden kadronun kararlılıkları. Sayıları on iki kişiye düştüğünde bile kararlı-

lıklarından hiçbir şey kaybetmediler. Küba
Halkı bu kararlı duruşundan taviz vermeyen, odaklandıkları hedefe “Ya Özgür Vatan, Ya Ölüm!” diyerek koşan ölümsüzlerurla. Ve yoldaşlarının yaptığı etkinliklerde
mutlaka yerini alıyordu. Hikmet Kıvılcımlı’nın anması mı var; O orada. Hem de en
erken gelenlerden. O yıllar zorluydu. Devlet, devrimcilerin mezarbaşında anılmasına bile saldırabiliyordu. Ama olsun, O,
korkmadan yerini alıyordu. Açık sözlüydü.
“Önceleri korkuyordum ama artık attım
korkuyu”, diyordu.
Yasaklı 1 Mayıs’larda bile, komşularına kızıl karanfiller dağıtarak başlıyordu anmaya, daha sonra geliyordu yoldaşlarının
yanına. Komşuları da alışmıştı artık O’nun
bu davranışlarına. Onlar da yoksuldu,

emekçiydi ama O’nun gibi olamıyorlardı
henüz. Onun için O’na saygıyla, imrenerek
bakıyorlardı.
Bir süre sonra artık yalnız direnişçi,
grevci işçi kardeşlerine destek olan, onların
Mesude Bacı’sı değildi. İşçilerin Mesude
Abla’sı olmuştu. Çünkü düzenin ağırlaşan
koşulları, çocuklarının sorumluluğu ama
aynı zamanda gönüllü olarak işçileşme is-
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İzmir’den
Kurtuluş Partililer

Camilo’larla, Raul’larla gerçekleştirildi
Küba Devrimi. Ve 59 yıldır ışığı hiç sönmedi. Yön göstermeye, umut olmaya devam ediyor.
Küba Devrimi ve Önderleri;
Ortaçağ karanlığına ve Yeni Sevr’e
doğru AB-D Emperyalistleri ve onların eşbaşkanları Ortaçağcı AKP’giller eliyle götürülen bugünün Türkiye’sinde,
“Zafere kadar Daima” sloganını dilinden hiç düşürmeyen ve gereklerini yerine getiren,
Vatan aşkını söylemekten ve gereğini
yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğleyen,
“Katil ABD Ortadoğu’dan ve Ülkemizden Defol!” diyerek insan soyunun en
büyük düşmanlarının düşmanlığını kazanma onuruna erişen,
İşçi Sınıfımızın ve Devrimcilerimizin
kanıyla suladığı Taksim Vatanı’nı korumak
için her şeyini ortaya koyan,
Halkın Kurtuluş Partisi’nin mücadelesinde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.
Ve Küba Halkının önderlerine ve Küba
Devrimi’ne karşı en büyük hediyeyi biz
vereceğiz. O da; Türkiye Devrimi’dir. Ant
olsun ki gerçekleştireceğiz. 03.01.2018

teği O’nu da işe girmeye yönlendirmişti.
Çalışmaya başladığı işyerinde kısa
sürede öncü olmuştu. Nasıl olmasındı,
kaç yıldır yoldaşlarından öğrenmişti her
şeyi. Grev-Direniş okullarında öğrenmişti mücadeleyi. Artık sadece destekçi değil
mücadelenin öncüsüydü. Çalıştığı tekstil
işkolundaki işyerinde, haksızlıklara, yasadışı uygulamalara, patron baskısına karşı
örgütlüyordu işçi kardeşlerini. Sendikacı ve hukukçu yoldaşlarının da dışarıdan
desteğiyle direnişe geçmişlerdi. Ve zoru
görünce patron, dize geliyordu sonunda. O
artık İşçi Mesude, işçilerin önderi Mesude
Abla’ydı.
Direniş başarıyla bitirilince, O, sevincini yoldaşlarıyla paylaşıyor; aylığının
azlığına bakmadan Parti’sine bağışta bulunuyor, hediyeler alıyordu.
Ancak Parababalarının
bu her yanı bozuk, çürümüş
düzeni yıllar içinde O’nun
da sağlığını bozmuştu. Bel
ağrılarından duramıyordu.
Dayanılmaz ağrılar sonucunda 3-4 kez ameliyat ediliyor, platin çubuklar takılıyordu sırtına. Biraz düzeldiğinde hemen
arıyordu yoldaşlarını. “Ayağa kalkayım,
hemen geleceğim Parti’me, sevdiğiniz yemekleri, turşuları getireceğim” diyordu.
Hasta yatağındayken gelemeyeceği
için her eylemden önce arıyordu Parti’yi
mutlaka. Başarılar diliyordu yoldaşlarına.
Katılamayacağı için kahroluyordu. Bir
kez olsun atlamamıştı önemli günlerimi-

zi. Hikmet Kıvılcımlı’nın anmalarında,
1 Mayıs’larda hasta yatağından telefonla
arardı erkenden. Sesinden anlaşılırdı inancı, sevgisi ve üzüntüsü. Yoldaşları O’nun
bu konuşmalarından hem üzülür hem de
daha bir kinlenirlerdi yıkılası bu düzene.
Ve O en son, hastanede çok az konuşabilmesine rağmen mücadeleyi merak ediyor, yoldaşlarını tek tek soruyor, onlara her
zaman yaptığı gibi zafer işaretiyle selam
gönderiyordu.
O bir köylüydü, O bir işçiydi, O bir
anaydı ve O bir kadındı…
Ve kadınlar bir kez buluştular mı gerçek
devrimcilerle, bir kez güvendiler mi onlara,
bir kez sevdiler mi onları ve bir kez inandılar mı davaya, hiçbir zorluk durduramaz,
mücadeleden vazgeçiremezdi. Tüm dünya
halklarının mücadelesi bu gerçekliğin örnekleriyle doludur.
Örneğin emperyalist işgalcilere karşı
verilen Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda
onlar elde silah savaşan Aydınlı Çete Emir
Ayşe, Erzurumlu Kara Fatma, Adanalı
Tayyar Rahmiye ve daha niceleridir…
Ve onlar Lenin’in ülkesinde Gorki’nin
Ana’sıdır. Ve Hikmet Kıvılcımlı’nın ülkesinde Parti’nin Mesude Bacı’sı, Mesude
Yoldaş’ıdır. Onların ve Mesude Yoldaş’ın
anısı Partimizin öncülüğünde verilen Devrim Mücadelesi’nde yol göstericidir.

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!
Kahrolsun Emperyalizm,
Yaşasın Sosyalizm!
Yaşasın Küba Devrimi!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Selam Olsun O Kadınlara, Selam Olsun Mesude Yoldaş’a!
Ve And Olsun Onlara, And Olsun Ki
Mücadeleleri Zafere Ulaştırılacaktır!

TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı’nda Derleniş Yayınları
“NATO, Ortadoğu Ve Türkiye” konferansı gerçekleştirdi

u yıl 11’incisi gerçekleşen TÜYAP
Çukurova Kitap Fuarı’nda, Derleniş
Yayınları olarak “NATO, Ortadoğu
Ve Türkiye” başlıklı bir konferans gerçekleştirdik. 06.01.2018 tarihinde, HKP Adana
İl Örgütü’nden Ayşe Küçükosmanoğlu’nun
yönettiği ve sunduğu konferansın konuşmacısı ise HKP Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan idi.
Erkan, NATO’nun kuruluş sürecini,
amaçlarını, Sovyetler Birliği’ne ve halkçı
hükümetlere karşı yürüttüğü operasyonları ve savaşları anlattıktan sonra, 90’lardan
sonra yeniden revize ettiği “terör-terörist”
algısıyla yeni düşmanlar yarattığını ve 11
Eylül saldırılarının ardından “Yeni bir Or-

açıklamanın ardından, tekrar sloganlarla
ve yürüyüş yaparak geri döndük. Yürüyüş sırasında sık sık, “Teğmen Kubilay
Ölümsüzdür”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Şeriat Ortaçağdır”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi
Gidecekler”, “Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol”, “İsrail Amerika’dır”, “Filistin
Halkı Yalnız Değildir” sloganları atıldı.
Yürüyüş sırasında çevremizden de atılan
sloganlara eşlik edildi.

rin önderliğinde gerçekleştirdi devrimi.
Ve cesaret. Sahip olmazsanız ona; ne
vatanı koruyabilirsiniz ne de onurunuzu.
İşte bu önderlerin sahip olduğu en büyük
özellik.
Ne diyor Genel Başkan’ımız Nurullah
Ankut?
“Cesaret bir vatandır. O vatana sahip
değilsek, onurumuzu da, maddi vatanımız olan üzerinde yaşadığımız coğrafyadan oluşan vatanımızı da koruyamayız.”
Onlar bugün emperyalizme ve yerli işbirlikçilere karşı mücadele eden halkların
gönlünde yaşıyorsa, unutulmalarına insanlık izin vermeyecekse, cesaret vatanına sahip olmalarından, bu vatana hiçbir zaman
ihanet etmemelerinden, “Ölüm nereden
ve nasıl gelirse gelsin.. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve
silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer
naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi”, diyerek
birer cesaret anıtına dönüşmelerindendir.
İşte AB-D Emperyalistleri en gelişmiş silahları da olsa, bu anıtları yıkamıyorlar.
Küba Devrimi’nin önderleri, dünya
halklarına kan kusturan AB-D Emperyalistlerine karşı sonsuz bir kinle doluydular,
düşmandılar onlara. Ve insanlığı, Hayvanlık konağından İnsanlık konağına geçirmemeye yeminli insanlığın en büyük baş
belası emperyalistlerin, Nürnberg benzeri bir mahkemede yargılanmaları gerektiğini dile getiriyordu Küba Halkının ve
Dünya Halklarının Fidel’i.
Fidel, Che, Camilo, Raul ve daha nice
sayısız kahraman Fidel’lerle, Che’lerle,

tadoğu’nun zamanı geldi” söylemiyle bu
kez Ortadoğu’da açıkça sınırları değiştirmeye yöneldiğini belge ve argümanlarıyla
ortaya koydu.
Amerikan silah ve savunma sanayinin
emri dışında bir ABD hükümeti olamayacağını, NATO’nun ise patronunun ABD olduğunu aktaran Erkan; NATO ve ABD’yi
Ortadoğu’ya yönlendirenin Petrogaz Jeopolitiği olduğunu ortaya koydu. Nihayet,
Sovyetler Birliği’ni kuşatmak için emperyalistlerin doğu tampon sınırı olmasından
kaynaklı Türkiye’ye karşı emellerini bir
oranda ertelediklerini ifade etti. Emperyalistlerin, Sovyetler’in çözülüşünden sonra
ise Türkiye’yi en az üç parçaya bölünmüş

gösteren NATO Haritasını anlatan Erkan,
buna rağmen Türkiye Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde “NATO Türkiye’nin güvenlik politikasının gereğidir”
şeklinde bir ibare bulunduğunu vurguladı. Bunun ise, AKP’nin bile bile bu sürece uşaklık ettiğini gösterdiğini aktararak;
“tüm bunlara rağmen hakikat bizimle,
emekçi halklar bizimle, bunca yalan-manipülasyon, sömürü, katliam elbet halkları
ayağa kaldıracak birgün… Halkız, haklıyız, yeneceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı. 6 Ocak 2018

Adana’dan
Kurtuluş Partililer
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Başyazı
Ortaçağcı bir Din Derebeyliği olan, Ayetullah’ların ekonomik, sosyal
ve siyasi zulmü altında bunalan ve isyan patlamaları ortaya koyan İran
Halkının meşru hak arama eylemleri ve bu isyan potansiyelini rayından
çıkarıp, yörüngesine çekmeye çalışan emperyalist leş kargalarının
sahtekârlıkları

Baştarafı sayfa 1’de

Hatırlanacağı gibi; TUDEH, ABD Emperyalist Haydudunun Irak işgaline
onay ve destek vererek tüm devrimci
saygınlığını ve güvenilirliğini sıfırlamış bir örgüttür. Yani antiemperyalizmi lugatından çıkarmıştır. Dolayısıyla
da, “sahte sol” bir örgüt haline dönüşmüştür.
Gerçek bu olduğu için, bu son İşçi
Sınıfı İsyanında da bu örgütün varlığı,
az sayıdaki taraftarının eylemlere katılmış olmasının dışında, hiçtir...
Ekonomik
zulüm
dizboyudur
İran’da da, Türkiye’de olduğu gibi. Üstüne üstlük, Mollaların, Ayetullah’ların
Ortaçağcı Şeriat Yasalarını dayatan siyasi ve sosyal zulmü de aynı düzeyde-

dir. Buna rağmen, kitleler, dayanamadıkları durumlarda isyan patlangıçları
yapmış olsalar da, yenilgiyle karşılaşıp
geri çekilmekten başka bir tepki ortaya
koyamıyorlar.
Hep söyleyegeldiğimiz gibi; Sovyetler Birliği’nin ve Sosyalist Kamp’ın
yıkılışı, dünyanın dengesini bozmuştur, yörüngesinden çıkarmıştır dünyayı. İnsanlık bayıraşağı gitmeye başlamıştır, 1991’den bu yana.
İşin tuhafı; o tarihten itibaren, Antika ve Modern Parababalarının sömürü
ve talanları alabildiğine artmasına rağmen, ezilen ve sömürülen halk kitlelerinde devrim dalgaları ortaya çıkamaz
olmuştur.
Morallerini, özgüvenlerini, umutlarını yitirmiştir, bir anlamda, kitleler.
Hani Kıvılcımlı Usta da der ya; “İnsan denilen makine, moral denilen
yakıtla çalışır”, diye... İşte o yakıttan
yoksun kaldığı için, ne kadar ağır zulüm altında olursa olsun, her şeyi göze
alıp davranamıyor yığınlar.
İsyan patlangıçlarında sonuna kadar gidemiyorlar...
Tabiî bu bayıraşağı gidiş, devrimci
örgütleri de devrimci örgütler olmaktan
çıkarmıştır. O örgütler, ideolojilerini ve

inançlarını yitirmişlerdir öncelikle...
Yine Ustaların deyişiyle; “Devrimci Teori olmadan Devrimci Pratik
olmaz...”
İşte bizde de durum aynı değil midir?
Bizim dışımızda antiemperyalist,
devrimci hareket mi kalmıştır?..
Namuslu olmak kaydıyla, her aydının da görüp tanık olduğu gibi, bizim
dışımızda antiemperyalist bir ideolojiye sahip hareket kalmamıştır.
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan
defol!”, diyebilen bir sol örgüt var mıdır, bizim dışımızda?
Duyan, bilen var mı böyle bir örgütün varlığını?
Yok...

Öyleyse; bizim dışımızda Gerçek
Devrimci bir Parti de, herhangi bir örgüt de yoktur.
İran’daki halk isyanı, emperyalistlerin iğrenç içyüzlerinin ve sahtekârlıklarının da bir kez daha ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Yine tanık olduğumuz gibi, başta
ABD Emperyalist Haydudunun psikopat ve bunak Başkanı Trump gelmek
üzere; İngiltere Başbakanı, Avrupa Birliği Sözcüleri, Siyonist İsrail Başbakanı ve İslam Dünyasının en önde gelen
yüzkaralarından olan Suudi Krallığı
hemen açıklamalar yaparak, bu isyanı
sahiplenmeye kalkıştı.
Bu kaşar ve alçak halk düşmanları,
İran’daki bu meşru halk isyanını hiç içtenlikle sahiplenebilirler mi?

Buna imkân var mı?
Tabiî ki yok...
Fakat onların derdi başka:
Onlar şu an ABD’nin BOP’unun
önünde bir engel teşkil etme görüntüsü sergileyen İran Devletinin, Irak ve
Libya’da olduğu gibi parçalanıp çökmesini, dolayısıyla da ortadan kalkmasını arzulamaktadırlar. Böylece de
hem BOP’un önündeki bir engel yok

edilmiş olsun, hem de Batılı Emperyalistlerin Ortadoğu’daki ileri karakolu
rolünü oynayan İsrail, bir düşmanından
daha kurtulmuş olsun...
Onlar bunun hesabı içindeler...
İran’daki halk isyanını, sözde sahiplenmeleri de tamamen bu amaca yöneliktir. Bu isyan hareketi yaygınlaşır, biz
de bir şekilde müdahale eder, İran’ı da
Irak ve Suriye haline getiririz, hesabı
içindeler. Dertleri budur...
Yoksa halkın çektiği acılar, sıkıntılar zerrece umurlarında olmaz bunların...
Acıdır ki arkadaşlar; bizim bu yaklaşımımızı da Türkiye’de herhangi bir
parti ya da örgüt paylaşmamaktadır.
Onların açıklamalarını izleyenler, okuyanlar görmüşlerdir bu gerçeği zaten.
İşin enteresan yönü şu olmuştur arkadaşlar, bizce:
Bizim bu değerlendirmemizi, Dünya Sendikalar Federasyonu adlı, dünyanın devrimci sendikalarından oluşan
Federasyonu, neredeyse tamı tamına
paylaşmıştır.
Birbirimizin konuya ilişkin düşüncelerimizi somutça öğrenmemiş olmamıza rağmen, her ikimiz de aynı değerlendirmede bulunmuşuz. Bu bizi sevindirdi. Demek ki, ülkemizde olmasa
da, dünyada böyle örgütler de varmış.
İlgili arkadaşların bileceği gibi; Nakliyat-İş Sendikası da bu Federasyon’un
Türkiye’deki temsilcisidir. Nakliyat-İş
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da
bu Federasyona dahil, Dünya Taşımacılık İşçileri Enternasyonali’nin Genel
Başkanıdır şu an. Ve de aynı zamanda
Başkanlar Kurulu Üyesidir, Federasyon’un.
Şimdi de isterseniz, arkadaşlar, bu
Devrimci Federasyon’un açıklamasını
görelim:
***
İran’daki protestolar ve emperyalist “havlama”
Enternasyonalist, sınıf temelli, birleştirici bir sendikal örgüt olarak Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF),
dünyanın dört bir tarafındaki her bir
işçinin özgür biçimde gösteri yapma,
greve gitme, haklarını savunma, hükümetlerinin ve işverenlerinin uyguladıkları işçi düşmanı politikaları protesto etme haklarını savunmaktadır. Bu,
DSF’nin zorunlu bir prensibidir. Aynı
şekilde biz, İranlı İşçilerin, kendi hayatları için daha iyi çalışma koşulları
talebiyle, özgür bir şekilde protesto ve
gösteriler düzenleme haklarını da destekliyoruz. Pahalılığın sınırlandırılmasını, maaşların iyileştirilmesini ve sosyal yardımları talep eden İran İşçilerini
anlıyoruz.
Aynı zamanda, gerçek anlamda antiemperyalist bir sendikal örgüt olarak

Eee, Hafız...
Ülkenin en göze çarpan merkezlerindeki bilboardları doldurdun yine
afişlerinle. Üstüne de yazdırdın: “KUDÜS’Ü SAVUNMAK, İNSANLIĞI
SAVUNMAKTIR”, diye.
Altına da devam ettirdin: “İNSANLIĞI SAVUNAN LİDER RECEP TAYYİP
ERDOĞAN”...
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E, tabiî bu arada da “Durmak yok,
yola devam” deriz, küplerimizi doldurmaya hız kesmeksizin devam ederiz...
Milyar dolarlarla dolu küpleriniz
çoğaldıkça, vurgun iştihalarınız daha
da artıyor, değil mi Hafız?..
Ha vuralım de vuralım diye gayrete geliyorsunuz, ekin tarlalarını istila
eden çöl çekirgeleri gibi koca ülkemizin şehirlerini, dağlarını, ovalarını,
nehirlerini, limanlarını yağmaladıkça
yağmalıyorsunuz.
Ne kadar veciz buyruklar veriyorsun amigolarına, Hafız...
Diyorsun ki; “Kupon arsalar benden
habersiz satılmasın.” Yani, yağlı kuyruk sadece benim hakkım. Sizse gerisiyle idare edin artık.

Bu han-ı yağmanın hiç sonu gelmeyecek sanıyorsunuz, değil mi Hafız?..
Hiç hesap sorulmayacak, bize gık
diyen olmayacak hiç...

Ama yanılıyorsunuz, Hafız. Fena
halde yanılıyorsunuz. Yok öyle bir dünya...
Bütün hırsızlıklarınız, tek tek, kuruş

Dünya Sendikalar Federasyonu, tüm
dünyadaki işçilere gür ve net bir şekilde seslenmektedir:
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı T.
May, kendi ülkelerinde sendikal faaliyetleri yasaklayan Ortaçağcı Krallar ve
Emirler ve AB vs. tarafından bu eylemlere verilen destekler; emperyalistlerin
ikiyüzlü bir şekilde, stratejik planlarını
hayata geçirebilmek için, İran’da şu
anda var olan pahalılık ve maaşlarla ilgili problemleri istismar etmeye çalıştıklarını ortaya çıkarmaktadır.
Son süreçlerde, bir bölümü kitlesel
olmak üzere, Hindistan’da, Fransa’da,
Yunanistan’da ve Brezilya’da grevler
örgütlenmiş; fakat Krallar, Emirler,
Trump ve tüm diğerleri, hiçbir zaman
bu gösterileri desteklediklerini belirten bir açıklama yapmamışlardır. Bu
yüzden, onlar ikiyüzlülüklerine bir son
verseler iyi olur.
Bugün sözde “Arap Baharı” senaryosundan sonra, ABD’nin ve müttefiklerinin Suriye’deki eli kulağında
yenilgilerinden sonra, Mazlum Yemen
Halkının Suudi Arabistan tarafından üç
yıl boyunca bombalanmasından sonra, Trump Hükümetinin Kudüs’ü İsrail’e bir “armağan” olarak veren faşist
kararından sonra, tüm işçiler gerçekliği görmektedir. Hiç kimse, bölgede
yeni bir yangın başlatmayı amaçlayan
emperyalistlerin gözyaşlarına kanmamaktadır. Halkların ve işçilerin büyük

ekonomik yoğunlaşma derecesinden
kaynaklanır. Onların devasa tekelleri,
hem dünya pazarlarını, hem de dünyanın hammadde kaynaklarını ele geçirmek için durup dinlenmeden mücadele
etmeye mecbur ve mahkûmdur.
Yoksa dünya çapındaki egemenlik
yarışında geriye kalır ve tökezler. Gözü
dönmüş bir hırsla o yarışı dürdürmek
zorundadır bu tekeller.
Bu tekellerin birer yürütme komitesi durumunda bulunan emperyalist
devletlerse, bunların bu insanlık dışı,
hayâsızca amaçlarına ulaşabilmeleri
için durmadan entrikalar çevirmek, ikiyüzlü oynamak, yalanlar ve düzenlerle
insanları aldatmak, savaşlar çıkarmak,
işgaller yapmak zorunda kalırlar.
İşte onların ikiyüzlülükleri, sahtekârlıkları, namussuzlukları, alçaklıkları, bu doğalarından kaynaklanan bu
amaçtan dolayıdır.
Tabiî amaçlarını da açık açık söyleyemeyecekleri için, çünkü azıcık bile
olsa açık davransalar insanlık bunların
yüzlerine tükürür, mecburen ikili oynarlar, ikiyüzlülük ederler, düzenbazlık, namussuzluk ederler, durup dinlenmeden de yalanlara, hilelere, entrikalara başvururlar. Alçakça ve İblisçe
niyet ve amaçlarını ambalajlamaya,
gizlemeye ve hatta masumlaştırmaya
ve meşrulaştırmaya çabalarlar. Yani
öyle göstermeye çabalarlar.
Emperyalizm yeryüzünden silinmediği sürece de bunlar, doğaları gereği

çoğunluğu, empryalistlerin stratejik
hedeflerini gerçekleştirmek için havlamakta olduklarını anlamışlardır.

böyle davranmaya mecburdurlar. Onlar
asla açık oynayamazlar, dürüst, mert,
namuslu olamazlar...
Kahraman Gerilla Che’nin dediği
gibi; “İnsan soyunun başdüşmanı”dır, ABD ve onun müttefiki olan AB ve
Siyonist İsrail.
Bu alçaklar güruhu, insanlığın yüzkarasıdırlar, kanserleşmiş unsurlarıdırlar. Zarardan, kötülükten, zulümden
başka hiçbir şey beklenmez bunlardan.
Tabiî ki sonunda insanlık bu beladan kurtulacak. Bunları Tarihe gömecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

***
Bu devrimci yaklaşımın bir tek
cümlesi hariç tümüne biz de aynen katılırız, imzamızı atarız. Katılmadığımız
cümle ise şudur:
“Bu yüzden, onlar (emperyalistler
ve destekçileri) ikiyüzlülüklerine bir
son verseler iyi olur.”
Emperyalistler, ikiyüzlülüklerine
asla son veremezler. Onların doğası buna el vermez. Onlar, doymaz bir
hırsla saldırmaya, işgallere, ilhaklara, savaşlara, sömürülere, talanlara
mahkûmdurlar. Bu, onların iyi ya da
kötü niyetli oluşlarından kaynaklanmaz. Bütünüyle, ulaşmış bulundukları
kuruş biliniyor, be Hafız!
Hesap günü gelince, önünüze konacak bunlar, somut belgeleriyle...
Neyse, dönelim Kudüs’e...
Kudüs’ün en önde gelen iki düşmanından birincisi olan ABD Emperyalist
Çakalının Başkanı Trump’ın önünde,
bir yandan eğilip bir yandan ceket ilikleyen kimdi, be Hafız? He?..
ABD’deki Yahudi Lobisinin örgütünden “Cesaret Madalyası” alan kimdi
be Hafız?
Hafızanı bir yokla bakalım. Ondan
sonra da aynaya bir bak. Ruhun, aynadaki suretine sorsun; “Bu üç günlük
dünya için, bu gelip geçici saltanatlar
için böyle kılıktan kılığa girmeye, bu
hallere düşmeye değer miydi be Tayyip?”, diye. “Ne oldun sen böyle, sana
bu kötülükleri kim yaptı da seni bu hallere düşürdü?”, diye…
Aslında acınacak adamsın be Hafız...
Ve biz gerçekten acıyoruz sana. Ve
tabiî avanene de...
Fırıldak gibi dön her konuda, kalıptan kalıba gir, bugün dediğinin yarın
tersini savun, yalan üstüne yalan, de-

4 Ocak 2018

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

magoji üstüne demagoji üret ve durup
dinlenmeden insanları Allah’la aldat...
Ne yapabiliriz ki... Kendiniz seçtiniz bu yolu. Özgür iradenizle seçtiniz.
Özetçe; ruhunuzu sattınız Şeytan’a.
Sadece dünya menfaati için...
Bizse hep ne dedik Hafız?
“Onur yaşamdan önemlidir”, dedik.
Ve hep bu altın değerindeki özdeyişimizin kapsamı içinde yaşadık. Bedeli
ne olursa olsun, başka türlü bir yaşam
asla düşünmedik. Hep böyle yaşadık,
son soluğumuzu verene dek de böyle
olacağız.
Diyoruz ya hep; ayrı dünyaların insanlarıyız biz, diye...
Suret olarak benzerliklerimiz olabilir. Ama özümüz, ruhumuz birbirinin
yüz seksen derece karşıtıdır...
Evet, son sözümüz de şu olsun:
Katil Amerika, Katil İsrail, Ortadoğu’dan defol!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Aralık 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı
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Kardeş Müslüman Ülkeler ve Halkların Düşmanları

K

açak Saraylı Hafız’ın hâlâ
“Zalim Esed, devlet terörü
uyguladı. Onunla birlikte
yol yürüyemeyiz.” söylemi, apaçık
bir şekilde, devşiricisi, yapımcısı ve
efendisi ABD Haydut Çakalına; “Ya,
siz bakmayın benim Zarrab’la ilgili
gak guk ettiğime. Ben aslında sadakatle size bağlıyım, emrinizdeyim ve
hizmette sınır tanımam.” mesajı vermektir.
Yoksa, bu saatten sonra hâlâ zafer kazanmış, yurtsever ve antiemperyalist Beşşar Esad’la ve onun
liderliğindeki BAAS Yönetimiyle
uğraşması, aklını zerre miktarda da
olsa özgürce kullanabilen bir insanın
yapacığı bir iş değildir.
Hadi, diyelim ki Kaçak Saraylı Hafız, sözlerinin ve eylemlerinin ne gibi
sonuçlar doğuracağını hesaplayamaz
ve göremez. Ama benzer söylemler,
Kaçak Saray Sözcüsü, cin gibi zeki
İbrahim Kalın tarafından da sarf ediliyor.
Demek ki, bunlar, ABD’nin sadık
kulları olmuşlar artık. Onsuz iktidarda kalınabileceğine bir türlü akıllarını
yatıramıyorlar, bu konuda kendilerini ikna edemiyorlar. Ne yapıp edip
ABD’ye güven vermek, onun gözüne
girmek, ona hizmette kusur etmemek,
ona sadakat gösterilerinde bulunmak;
bu sayede de ihanet, vurgun ve zulüm
düzenlerini sürdürmek derdindeler.
Anlayışları bu...
Kaçak Saraylı Hafız’ın ve amigolarının algılayamadıkları ise şudur:
Her nesnenin olduğu gibi, her işbirlikçi hizmetkârın da bir kullanım süresi
vardır. O süre doldu muydu, ABD Haydudu hemen tekerlendirir işbirlikçisini
iktidardan. Yerine büyük bir heveskârlıkla sıra bekleyen, devşirdiği uşaklarından derleşik bir kadroyu getirir.
İşte bu nedenle de, Kaçak Saraylı’nın ve onun AKP’giller’inin kullanım süresinin sonuna gelindiğini görmüş oluyor, ABD Emperyalist Haydudu.
Bu sebeple de, onun koltuğunu sallayıp çatırdatıyor, art arda ona, açılış
babından da olsa, darbeler indiriyor.
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad
için “Esed devlet terörü estirmiş bir
teröristtir ve Esed’le yürümek imkânsızdır” dedi.
“Tunus’a yaptığı resmi ziyarette, Tunuslu mevkidaşı El-Baci Kaid
es-Sibsi ile ortak basın toplantısında
konuşan Erdoğan “Suriye’de Esed’le
yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir
Suriye’nin başkanıyla
nasıl olacak da geleceği
kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister
mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü
estirmiş aslında bir teröristtir” dedi.” (http://
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42493610)
Yukarıdaki
birkaç
cümlesi içine kaç yalanı
birden sığdırıyor, Kaçak
Saraylı Tayyip, değil mi arkadaşlar?
Halkımızın deyişiyle; “Yalan bunların ağızlarında yuva yapmış.”
Soralım Hafıza:
Hani Esad kardeşindi senin?
Hatta kardeşten de yakındın, Beşşar
Esad’la?
Ne oldu da birden “zalim” oldu
Esad?
Esad hiçbir değişiklik göstermedi,
Hafız...
Pervane gibi dönen sen oldun. Efendin Obama’dan aldığın bir buyruk üzerine, anında sattın Esad’ı ve kardeş Suriye Halkını. Tüm Müslüman Halklara
olduğu gibi, kardeş Suriye Müslüman
Halkına karşı da savaş suçu işledin.
Durduk yerde, efendinin BOP’unu hayata geçirmek için savaş açtınız, Türkiye dostu kardeş Suriye’ye ve onun
namuslu, yurtsever liderine ve yönetimine. ABD ve Emperyalist Haydutlarıyla birlikte, Siyonist İsrail’le birlikte
ve insan soyunun yüzkarası tiplerden
oluşan, hain insan sefaletinden derleşik
Suudi Arabistan Krallığı yöneticileriyle birlikte. Katar gibi alçak emperyalist
uşaklarıyla birlikte.

İşgalci Yunan ve Vatan Satıcılar
Eee, Hafız?..
Yunanistan’a gidersin ama 18
Ada’yı hiç ağzına almazsın, değil mi?
Bu da gösteriyor ki Kaçak Saraylı Hafız; bu adalarımızı sen koltuk
için, ABD’li ve AB’li efendilerine yaranmak için ellerinle Yunanistan’a
teslim ettin.
Yani resmen vatan satıcılığı yaptın.
Yunanistan’a yaptığın resmi gezide, “Lozan’ın güncellenmesi gerek”,
“Batı Trakya Türklerinin müftü seçimi” gibi hiçbir sonuç doğurmayacak,
dolayısıyla da ciddiyetsiz konulardan
söz ettin. Her ikisinin de cevabını tokat
gibi çarpıverdi yüzüne, Syriza Lideri
Çipras.
Türk azınlığın müftü seçimi, Yunanistan’ın iç işidir, içişlerimize başka
devletlerin karışmasına izin vermeyiz,
deyiverdi...
Sense hiçbir lafa kadir olamadın, bu
madaralizasyon karşısında...
Yani düpedüz madara ettin kendini.
Lozan Meselesindeki sözlerine ise,
yine aynı şiddette cevap verdi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:
“Bu anlaşmanın güncellenmesi
söz konusu olamaz.” (http://www.mepanews.com/haberler/11618-cipras-lozan-in-guencellenmesi-soez-konusu-olamaz.html)
Ne yaptın, bu karşılıklar karşısında,
Hafız?
Başın önünde yürüdün gittin...
Senin dayılanman, sadece Kaçak
Saray’a toplandığın gariban muhtarlar
önünde söker. Bir de, adı “Mülayim”
olacakken yanlışlıkla “Kemal” konmuş, Yeni CHP’nin Lideri Sorosçu
Kemal önünde söker. Başkaları yemez,
senin “kuru gürültü”nü.
Bak, senin hain, Amerikan uşağı kralları önünde, ayağına gidip diz

ettiğin, Ortadoğu’da İsrail’le birlikte
Türkiye’nin en önde gelen düşmanları arasında yer alan, Suudi Arabistan
medyasının gazetecileri bile, senin söylemlerini sadece “kuru gürültü” olarak
değerlendiriverdiler.
İsrail de benzer bir değerlendirmede
bulundu, hatırlarsın...
Burada sormak en doğal hakkımızdır:
18 Ada Vatan Toprağımız değil mi?
Bu adaları, 2004’ten başlamak üzere, kademeli bir biçimde Yunanistan işgal ve ilhak etmedi mi?
Yerleşime açıp, oralarda kilise yapıp dini ayinler düzenlemedi mi?
Ve de o adaları silahlandırarak, top
namlularını Türkiye’ye karşı yöneltmedi mi?
Vatan Toprağımız ve kendi karasularımız içinde avlanan bir balıkçımızı
alçakça katletmedi mi?
Daha başka balıkçılarımızı tutuklayıp zindanına atmadı mı?
Bu adalar, Lozan Antlaşması’na
göre, çok net ve kesin bir biçimde bizim Vatan Topraklarımız olarak belirlenmedi mi?
Ayrıca da, Fransız, İngiliz ve Amerikan Haritalarında bile bu adalar Türk
Toprağı olarak gösterilmedi mi?
Ve bütün bu saldırganlıklara karşı,
işgallere karşı sen bugüne dek ağzını
açıp bir tek kelam edebildin mi?
Cevap ver Tayyip!
Cevap verin Tayyipgiller avanesi!
Bu soru sorulacak size...
Hukuka bağlı, bağımsız, vatansever
Türk Mahkemeleri önüne çıkarıldığınızda, soracak hâkimler bu soruyu size:
Neyin karşılığında sattınız Vatan
Toprağını, diyecek.
Vatan Toprağını yabancı devletlere
peşkeş çekenlere hain denmez de başka
ne denir, diyecek.

Tüm derdiniz efendinize yaranmak,
vurgun ve soygun düzeninizi devam ettirmekti, değil mi?..
Ne diyor, Kaçak Saraylı?
“1 Milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan”, diyor Esad için.
Yalan!
1 milyon masum insanı emperyalist
çakal sürülerinden derleşik efendilerinle birlikte, İsrail’le, Suudi Krallığı,
Katar Emirliği’yle birlikte sizler öldürdünüz. Tıpkı Irak’ta, Libya’da olduğu
gibi.

Elleri kanlı olan sizlersiniz. Müslüman katliamcısı olan sizlersiniz. Emperyalist Haçlı’nın işbirlikçisi, onun
taşeron katilleri olan sizlersiniz. Yatacak yeriniz yok sizin be!
Sizi ancak Cehennemin en derin
bölgesi olan, adına “Hâviye” denen ve
inanmadıkları halde inanmış görünen
sizin gibi müşriklerin bulunduğu yer
kabul eder.
Yüreğinde zerre miktarda olsun Allah korkusu taşıyan ve Din Günü’ne
inanan bir insan, nasıl yüz milyarlarca
dolarlık kamu malını aşırır?
Ve nasıl Emperyalist Haçlı’nın emrine girip on milyon civarında masum
Müslümanın kanının akıtılmasında onlarla suç ortaklığı eder?
Sizin dinciliğinizin Muaviye ve
Yezid Dinciliğinden en ufak bir farkı
yoktur. Hep söyleyegeldiğimiz gibi; bir
tek Tanrıya tapınırsınız siz; o da Para
Tanrısı’dır.
Bir de, hangi yalanı ve demagojiyi
öne sürüyor yukarıda, Kaçak Saraylı?
“Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi?”
Sen milleti ahmak sanıyorsun herhalde tümden, Hafız...
çekileceksiniz Hafız!
Kaçışınız, kurtuluşunuz asla olmayacak.
Bu ihanetin belgesini, yurtsever, namuslu asker Ümit Yalım şöyle ortaya
koymuştu yıllar önce:

***
Türkiye’ye ait adaların Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini, Yunan
Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarının, papazların
sıkça askerleri ziyaret ettiğini, milislerin eğitildiğini, paraşüt atlayışlarının
yapıldığını, adaların silahlandırıldığını
belgeleriyle sıkça gündeme getiriyoruz.
Adaların işgalini ilk anlatan, belgelerle
ortaya koyan ise emekli Kurmay Albay
Ümit Yalım oldu. Bosna’da Müşterek
Harekât Merkezi’nde, 2. Ordu Harekât
Merkezi’nde görev aldı. Adalarımızın
durumunu Genelkurmay karargâhında
Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât
Merkezi’nin amirliğini yaptığı dönemde yakından görmeye başladı. Görevli
olduğu yer hava sahası, karasuları ihlalleri, üs uçuş izinleri, hava limanları
uçuş izinleriyle de ilgiliydi. Yunanistan
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı sitelerine girip işgaller
ve gelişmeleri adım adım izledi.
‘YAZILI EMİR’ İSTİYORLAR
Kendisi de emekli kurmay albay
olan Ümit Yalım, kaldığı orduevlerinde, dost ortamlarında eski meslektaşlarıyla konuşuyor. Yalım, “İnanın bütün
subaylar bu işgalden alabildiğine rahatsız. Onlar, adalarla ilgili her gelişmeyi hemen Birleştirilmiş Hava Harekât
Merkezi’ne anında rapor ettiklerini
ama hiçbir şey yapılmadığını” belirtiyor, bu yüzden ilgili gelişmeleri Sözcü’ye şöyle aktarıyor:
“Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda
görevli subaylara, ‘işgal altındaki adalara yaklaşmayın talimatı’ var. Subay-

İşte birkaç yıl önce Suriye’de seçimler yapıldı. Ve Beşşar Esad, halkının yüzde 84’ünün oyuyla yeniden
devlet başkanlığına seçildi.
Üstelik de, emperyalist efendilerin
iftira atamasınlar, namussuzluk yapamasınlar diye, onların gözlemcilerini
de davet etti ülkesine, Beşşar Esad.
Onlar bile seçimlerin kanunlara uygun
bir biçimde yapıldığını ve hiçbir usulsüzlüğün olmadığını rapor ettiler.
Asıl kanunsuzluk yapan sensin. 16
Nisan Referandumunu yüzde 53’e yüzde 47 oranıyla kaybettiğini adın gibi biliyorsun.
Kendi yan örgütüne çevirdiğin Yüksek Seçim
Kurulunun yaptığı bir
“Tam Kanunsuzluk”la
ve bunun sonucunda da
2 buçuk milyon civarındaki sahte oyu sisteme
sokup geçerli kılmasıyla
kıl payı kazanmış gösterebildin kendini. Aslında
kaybettiğini kendin de,
avanen de, dünya âlem
de biliyor. Efendin Batılıların gözlemcileri de
senin yaptığın kanunsuzlukları raporunda belirttiler. Bu da gösteriyor ki,
“hülooğğ”cuların bile yavaş yavaş seni
görüp gerçek kimliğinle tanımaya başladılar. Ne yaparsan yap, bayır aşağı
yuvarlanmaya başladın, Hafız. Kurtuluşun yok artık.
Kaçak Saraylı Hafız, Beşşar Esad’a
attığı bu iftirayla, tam anlamıyla psikolojik projeksiyon yapıyor. Yani, kendi
işlemiş bulunduğu suçu, Beşşar Esad’a
yansıtmış oluyor.
Kaçak Saray Sözcüsü İbrahim Kalın da 4 gün önce şu demagojiyi gevelemiştir.
“Esed meşruiyetini ve liderlik vasfını yitirmiştir, Suriye’nin geleceğini
inşa etme gibi bir şansı kalmamıştır.” (http://www.demokrathaber.org/
siyaset/kalin-rojava-devrimi-sol-perspektif-acisindan-cok-ciddi-bir-paradoks-h94763.html)
Bununki de tamamen efendisine yaranma telaşından başka bir şey değildir.
Onun dediğini değişik ifadelendirmeyle öne sürecek ki, Kaçak Saray’daki
makamını ve küpünü koruyabilsin.
Oysa bütün dünya ne demektedir?
“Esad’sız bir Suriye üzerine he-

sap yapmak ve ona göre strateji belirlemek gerçekçi değildir. Esad’ın
kalıcılığı artık netçe ortaya çıkmıştır.”
ABD ve AB Çakalları bile artık bu
noktaya gelmişlerdir. Bizimkilerse,
bütün işbirlikçi hizmetkârların yaptığı gibi, kraldan çok kralcı görünerek,
efendilerine yaranma ve ihanet ve talan
iktidarlarını sürdürme telaşındadırlar.
Tabiî Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesinin yaptığı, bu efendiye sadakat
gösterileri, bölge ülkeleri nezdinde
onun zaten oldukça sarsılmış olan güvenilirliğini yerle bir etmektedir.
Düşünün, bunların Türkiye’yi düşürdüğü durumu. Dünyada hiç kimse
bunlara saygı duymamaktadır, bunlara
iyi gözle bakmamaktadır.
Bunlardan bize ne, diyebiliriz. Bunlar zaten vatanımızın ve halklarımızın
düşmanıdır, diyebiliriz. Fakat iş bu kadar basit değildir. Bunlarla birlikte itibar kaybeden, ülkemiz de olmaktadır,
Türkiye de olmaktadır.
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, aslında
bunlar asla gelemezlerdi Türkiye’nin
Yönetimine. Fakat 1950’den bu yana
ABD Emperyalist Haydudunun tüm
İslam Ülkeleriyle birlikte boynumuza
dolamış olduğu lanet halkası “Yeşil
Kuşak Projesi”, hem bunları yetiştirdi, hem de halkımızın önemli bir bölümünde sağduyu diye, özgür düşünce
diye, mantık diye, kavrayış diye bir şey
bırakmadı.
İşte bu ABD Projesinin yaratmış
bulunduğu tahribat üzerine inşa edebildi bunlar iktidarlarını...
ABD ve AB Haydutları, Kahraman Gerilla Che’nin de dâhiyane biçimde özetlediği gibi, İnsan Soyunun
başdüşmanıdırlar. Üstelik sadece bununla da kalmamaktadırlar; hayvanların da, doğanın da başdüşmanıdır bu
sömürgen, alçak emperyalist çakallar.
Gün gelecek, insanlık bunlardan ve
onların işbirlikçisi hainlerden hesap soracak!
İnsan içine çıkamayacak bunlar.
İnsanlık hep tiksintiyle, lanetle anacak
adlarını...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Eğer gitmemizi istemiyorsanız yazılı
emir verin’ diyor. Sahil Güvenlik Komutanı ve kurmay başkanı da yazılı
emir veremiyor. Subaylar da işgal edilen adalar dahil o bölgede dolaşıyor.

tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını
savunmakla yükümlü. Temmuz 2013’e
kadar yurt içinde de tehditten sorumluydu. Bu tarihten sonra yurt içindeki
tehdit ve tehlikelere karşı askerin sorumluluğu kalmadı. Yapılan bu kanun
değişikliğiyle yurt içinde bulunan Yunan askerleri, kanunla TSK’ye karşı
koruma altına alındı.

Her gemide, ‘gemi jurnali’ var. Bu
jurnale, yapılan bütün seyirler kaydediliyor. Dolayısıyla o subaylar hem milli

görev yapıyor, vatan toprağına sahip
çıkıyor hem de ilerde doğabilecek yargılamalar karşısında kendilerini garanti
altına alıyorlar.
YUNAN ASKERİ KORUMA ALTINDA
Her ordunun savunmakla sorumlu olduğu vatan toprağı var. Ege’deki
adalar da Ege Ordu Komutanlığı’nın
sorumluluğu altında… Bunlar da, adalardaki gelişmeleri rapor ediyor ama
üst taraftan bir sonuç alamıyor. Adaların içinde ise asayiş ve güvenlikten jandarma sorumlu… Adaların etrafındaki
karasularının emniyetini sağlamak ise
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevidir. Hepsinin sorumlusu ise il valisidir.
Genelkurmay Başkanlığı da kendilerine ulaşan adalarla ilgili olup bitenleri rapor ediyor. Ancak İç Hizmet
Kanununun 35. Maddesi değiştirildiği
için onların da eli-kolu bağlandı. Ya-

29 Aralık 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

ÖNLEME DE YAPILAMIYOR

Daha önceleri bir Yunan helikopteri
adalarımıza gelmek isterse Çiğli’den
kalkan uçaklar önleme yapar, helikopteri sokmazdı. Şimdi bu önleme yapılmıyor. Hem kanundan, hem de hükümetten kaynaklanıyor.

Türk Hava Kuvvetlerimiz işgal edilen adalarımızın üzerinden uçup ‘egemenlik’ gösteriyor. Çünkü hava sahası
bize ait. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, adalar üzerindeki uçuşları sanki
kendi hava sahasını ihlal etmişiz gibi
şikâyet ediyor.

Ben, adalarımızın işgalini ilk kez
31 Aralık 2008’de öğrenmiştim. Yunan
Kara Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanı Aydın’a bağlı Bulamaç Adası’na gitti. Hava Kuvvetleri,
‘hava sahası ihlali’ verdi. ‘Bunların
hava sahamızda ne işi var?’ diye araştırınca olay ortaya çıktı.
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Bu olaydan sonra 6 Ocak 2009’da
Yunan Cumhurbaşkanı Papulyas Aydın’ın Eşek Adası’na gitti.
O ADAYA BAYRAK DİKİLECEK
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatları Genelkurmay’a
davet ettik, müşterek bir toplantı yaptık.
Bu toplantıda Genelkurmay yetkilileri
adaların boşaltılmasını talep etti. Hükümet kanadı ise bu konuda ayak sürüdü.
Verilen arada önemli bir isim ‘bu adaların AKP hükümetinin bilgisi dahilinde
işgal edildiğini’ itiraf etti. Bugün işgal

D

Artık resmen kanunlarüstüler

aha önce de söylemiştik; Kaçak Saraylı Reis’i ya getiren
götürecek (ABD), ya da bir
iç savaş çıkarmadan bu zat iktidarı
bırakmayacak, diye...
İşte son çıkarmış olduğu, adına
“Kanun Hükmünde Kararname”
dediği 695 ve 696 sayılı emirnameleriyle açıktan bir iç savaş hazırlığı
içinde bulunduğunu ortaya koymuş
oldu.
Öyle görülüyor ki, Kaçak Saraylı Hafız artık dış
desteğini (ABD, AB, İsrail)
yitirdiği kanaatine varmıştır. Bunun sonucunda da,
başka türlüsünü asla kabul
edemediği, ölünceye dek iktidarda kalma imkânını ve
umudunu sadece “Allah’la
aldat”arak meczuplaştırdığı
“hülooğğ”cularına bağlamıştır.
İşte bu sebeple de, söz konusu emirnameleriyle bu meczuplara
dokunulmazlık zırhı giydirmiştir.
Yani demiştir ki bunlara; Benim
iktidarımı korumak için, vurun, kırın,
öldürün, kesin, ne yaparsanız yapın,
size hiç kimse dokunamayacak, hesap
soramayacak. Adli, idari, cezai hiçbir
soruşturmaya uğramayacaksınız.
Mahkemeler karşısında benden bir
farkınız kalmayacak. Yeter ki yaptığınız her şeyi; “Reis’imizin iktidarı için
yapıyoruz”, deyin. Gerisini düşünmeyin...
Ne diyor, Kaçak Saraylı’nın çıkarmış olduğu bu son emirnameler?
“Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine
bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve
terör eylemleri ile bunların devamı
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler
hakkında da birinci fıkra hükümleri
uygulanır.” (696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararneme, 121’inci Madde,
2’nci Fıkra, http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.
htm)
Neymiş, uygulanacak olan o hükümler?
Şunlar:
“(1) 15/7/2016 tarihinde gerçek-
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edilen ada sayısı 18’e ulaştı.”
İşgal edilen adalardan biri Nergiscik. Ümit Yalım’ın annesinin adı da
Nergis. Anne, “Oğlum Nergiscik Adası’na ne zaman gideceğiz” deyince
Ümit Yalım, “Merak etme, Yunanlıları
çıkaracağız, bayrağımızı mutlaka bir
gün çekeceğiz. Seni de adını taşıyan
adaya götüreceğim” diye söz veriyor.
Bakalım, Nergis Hanım o günleri görebilecek mi? (Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi, http://www.sozcu.com.tr/2017/
yazarlar/saygi-ozturk/askere-yaklasmayin-talimati-var-1840840/)

leştirilen darbe teşebbüsü ve terör
eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması
kapsamında karar alan, karar veya
tedbirleri icra eden, her türlü adli
ve idari önlemler kapsamında görev
alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde
kararnameler kapsamında karar
alan ve görevleri yerine getiren ki-

şilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai
sorumluluğu doğmaz.” (6755 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname, 37’inci
Madde, 1’inci Fıkra, http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatMetin/1.5.6755.pdf)

Tayyip’in emirnameleri net ve açık,
değil mi arkadaşlar?
Hem resmi koruyucularına, hem sivil koruyucularına, eksiksiz bir şekilde
her türden suç işleme serbestisi tanıyor.
Ha, tek isteği var; yeter ki her yaptığınızı benim için yapın, benim Sarayımı korumak için yapın... Gerisini
düşünmeyin, diyor.
Böyle bir, bırakalım hukuk devletini, kanun devleti bile olabilir mi?
Kesinlikle olamaz...
Biz boşuna demedik yıllardan bu
yana; bunlar hukuku, yargıyı, Orduyu,
eğitimi, dini, ahlâkı yıktılar, yerle bir
ettiler, diye...
Biz boşuna çıkarmadık, hepsi de
ders kitabı ebadında “Kanunsuzlar”
adlı üç cilt kitabı ve devamı niteliğinde olan “Kaçak Saraylı Caligula Din
Devletine Giderken”, “Çürütücüler”
ve “İkili Oynayanlar” isimli kitaplarımızı...
Bunlar ne Anayasa bıraktılar, ne kanun, ne yargı, ne bağımsız mahkeme...
Hepsini dümdüz edip geçtiler.
Bunların “hukuk” dediği düpedüz

***
İşte ihanetinizin belgesi de bu, Kaçak Saraylı Hafız!
Aslında Türkiye’de hukuka uygun
çalışan, bağımsız adalet mekanizmasının zerresi olsa, bu ihanet ve kanıtı
karşısında sizi anında vatana ihanetten
tutuklar ve yargılar.
Bugün yok, ama yarın olacak böyle
bir yargı.
Senin Başbakanın Milyar Ali de,
Yunanistan’dan vize alarak bu adalarımıza turist olarak gitmişti, değil mi

Hafız?
Ne utanç verici bir durum yahu!
Kendi vatan toprağına başka bir
devletten vize alarak, onun izniyle girebileceksin ha?..
Ondan sonra da sırıtarak pozlar vereceksin.
Nasıldı o ünlü özdeyiş?
“Böyle başa böyle tarak...”
Milyar Ali de, diğer avanen de senin
kategorindedir, Hafız... Hepiniz aynı
toptan kesmesiniz. Zaten bu sebeptendir, birbirinizi bulmanız...
Daha önce de söz verdik Halkımı-

za; Çeşme ya da Bodrum Meydanı’nda
mahkeme kurup yargılayacağız sizi.
Canlı yayınla da Halkımızın tamamına
izleteceğiz. İhanetinizin hesabını verişinizi...
Bak bakalım, o zaman “hülooğğ”cuların sizler için ne diyecekler...
Gelecek o günler de, gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

“Çete Hukuku”dur. Mafyatik bir suç
örgütünün hukukudur. Başka hiçbir şey
değil...
Ne Türkiye’de meşru bir devlet başkanı var, ne hükümet...
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, bunlar
Laik Cumhuriyet yıkıcılarıdır. Anayasa
ve hukuk düşmanlarıdır, Ordu düşmanlarıdır, yargı düşmanlarıdır, laiklik düşmanlarıdır. Özetçe; vatan millet ve halk
düşmanlarıdır.
Hatırlanacağı gibi, aslında Kaçak
Saraylı’nın AKP’giller’i, 7 Haziran
2015 Seçimlerini kaybetti. Her
ne kadar birinci parti geldiyse
de, tek başına hükümet kurma
yeterliliğini sağlayamadı. Fakat
bıraktı mı iktidarı?
Hayır...
ABD, AB, İsrail, Deniz
Baykal ve Devlet Bahçeli ile ittifak ederek, kanunsuz biçimde
iktidarını sürdürdü.
Yine, 16 Nisan 2017 Referandumu’nu kesin bir biçimde
kaybetmiştir. Bütün kanunsuzluklarına, yolsuzluklarına rağmen, yüzde 53’e karşı yüzde 47
oranıyla kaybetmiştir.
Fakat ne yaptı?
Kaybettiği ortaya çıkmaya başlar
başlamaz hemen, bir hukuk bürosuna
çevirdiği YSK’yi devreye soktu, ona,
hukukçuların deyişiyle “Tam Kanunsuzluk” yaptırtarak 2 buçuk milyon
sahte oyu geçerli saydırtıp kendisini kıl
payı da olsa kazanmış gösterdi.
Sorosçu Kemal ve avanesinin boş
yere beklediği 2019’da ne yapacaktır?
Bugüne kadar yaptıklarının aynısını...
Adam ve avanesi, yani AKP’giller’i, normal bir siyasi partiden oluşan
normal bir iktidar değil ki... Bunlar, 15
yıl önce de belirttiğimiz gibi, “çıkar
amaçlı bir suç örgütü”, kriminal bir
yapı. Bu bakımdan da normal yollardan iktidarı bırakmayacaklardır. Zaten
tepeden tırnağa binbir suça batmış durumdadırlar.
Bu sebeple de, iktidara mahkûmdur
bunlar...
Ha, bunları, getiren götürebilir kolaylıkla. ABD bir sinyaliyle Kaçak
Saraylı’nın altını boşaltıverir. Hatta
öylesine boşaltır ki, Damat Berat bile
Kaçak Saraylı’nın karşısında yer almış
olur.
Eğer bu olmaz ise, şunu iyice bilelim ki, Kaçak Saraylı ancak bir iç savaş
sonucunda yenilgiye uğrarsa iktidar-

dan vazgeçer. Yoksa asla vazgeçmez.
Bildiğimiz gibi, 15 Temmuz
2016’daki, Pensilvanyalı İmam’la yapmış oldukları Ganimet Paylaşım Savaşı
ve o savaştan kazanan olarak çıkmış olması, çok sevindirdi Kaçak Saraylı’yı.
400 civarında vatan evladının hayatını
kaybettiği o gece, Atatürk Havaalanı’nda boşuna demedi; “Bu bize Allah’ın
bir lütfudur.”, diye... Hem de Damat
Berat, ağzı kulaklarında gülerken, kendisi de bir mutluluk tebessümü yaşarken söyledi bu sözleri...
Bir anlamda, ağzına tat bulaştı Kaçak Saraylı’nın. Bu bakımdan, bir iç
savaş çıkarsam da, tüm muhaliflerimi
ezip geçsem, heveskârlığı içindedir
bizce şu an.
İşte son çıkarmış olduğu emirname
de apaçık bir biçimde bu iç savaş hazırlığının bir göstergesidir, bir kanıtıdır...
Adam boşuna dokunulmazlık zırhına büründürmüş olmadı adamlarını.
Muhaliflerimi yok edin, size hiç kimse söz söyleyemeyecek, el uzatamayacak...
Emirnamesinin özü bu...
Fakat şunu hatırlatalım:
Böylesine hukuk dışı, vicdan dışı,
insanlık dışı yollara tevessül edenlerin
sonu hep hüsran olmuştur. Tarih bunun
örnekleriyle doludur. Eğer zulümle,
tehditle, korkutmayla, öldürmeyle, katletmeyle iktidarda sürgit kalınabilseydi, hiçbir despot devrilmezdi koltuğundan.
Oysa Tarih bize neyi göstermektedir?
Despotların hep acıklı sonlarıyla
karşılaşmış olduklarını...
Kaçak Saraylı’nın çıkarmış olduğu
bu sözde kararname, apaçık bir biçimde Nazi Kuralıdır. Hatırlayacağımız
gibi, Hitler’in Naziler’inin de paramiliter bir cinayet ve katliam örgütü olan
SS’leri ve SA’ları vardı. Fakat bunlar
Hitler’i ve Nazi Liderlerini trajik sonlarıyla karşılaşmaktan kurtaramadılar.
Kaçak Saraylı’nın bu emirnamesi,
net bir anlatımla bir Kontrgerilla örgütünün hayata geçirilmiş olduğunu göstermektedir.
Hatırlanacağı gibi, MHP de Süper
NATO’nun, Kontrgerilla’nın, Gladyo’nun siyasi plandaki örgütüdür. Tabiî
Süper NATO’nun yönetimi CIA’nın
elindedir. MHP’nin “Ülkü Ocakları”
vardır, 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde,
çok yoğun ve etkili katliam eylemleri
ortaya koyan. Bu örgüt, Kahramanmaraş, Çorum, Sivas Katliamlarını yap-

mıştır, hatırlayacağımız gibi. Çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden bu katliamlarıyla yüzlerce masum insanımızı, satırlarla, palalarla, silahlarla katletmiştir.
Ayrıca, binlerce antiemperyalist,
yurtsever, Mustafa Kemal’ci, laik, devrimci ve sosyalistimizi de kalleş pusularla öldürmüştür, bu katliam örgütü.
Hatta, namuslu Savcımız Doğan
Öz’ü bile katletmiştir bu örgüt, CIA’dan
aldığı bir emir üzerine. Cavit Orhan
Tütengil gibi, Ümit Kaftancığlu gibi,
Bedrettin Cömert gibi onlarca bilim
insanımızı da acımasızca katletmiştir. DİSK Başkanı Kemal Türkler’i,
hatta Adana Emniyet Müdürü Hakan
Yurdakuler’i bile namuslu olduğu için
katletmekten çekinmemiştir.
Kaçak Saraylı Tayyip de, işte böyle
bir örgüt kurmuş bulunmaktadır artık,
kendi Sarayını ve iktidarını korumakla
görevli. Onları dokunulmazlık zırhıyla
donatmakta, istedikleri yer ve zamanda
katliam yapma özgürlüğü tanımaktadır
bunlara.
Bu, apaçık bir biçimde, yukarıda
da belirttiğimiz gibi, bırakalım hukuk
devletini, kanun devletinin bile eser
miktarda da olsa kalmamış olduğunu
göstermektedir, Türkiye’de.
Biz de şunu kesince belirtmiş olalım ki, bu hukuksuzluklar, bu kanunsuzluklar, bu zulümler, bu tehditler, bu
korkutmacalar; Tayyipgiller’in iktidarını korumaya yetmeyecektir. Eninde
sonunda bunlar da hazin sonlarıyla karşılaşmaktan kurtulamayacaktır.
Bakın, bu gerçeği, daha önce de
kendisinden söz ettiğimiz, “StateofIsrael” adlı çok zeki bir MOSSAD ajanı
nasıl netçe görüyor:
“Bu işin sonunda TR Libya gibi
olur, bizim RTE’nin sonu da Kaddafi
gibi olur ama bizim için sorun değil,
yerine yine bize çalışan biri gelir...”
(https://odatv.com/burhan-kuzu-adalet-bakaninin-aciklamalarini-yalanladi-2612171200.html)
Bilmiyoruz, Kaçak Saraylı ve avanesi bu gerçekleri ne kadar kavrar...
Fakat, kavrasa da kavramasa da,
onlar için geriye dönüş yok gibidir.
Çünkü, yüzlerce suça batmış durumdadırlar. İktidarlarına ölümüne sarılmak
dışında bir seçenek bırakmamışlardır
kendilerine...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Aralık 2017

sahasına, Türk karasularına ve Türk adalarına girmelerine engel olacaklar mı? Yoksa
daha önce olduğu gibi olanı biteni turist
gibi izleyecekler mi? Göreceğiz.” (Sözcü
Gazetesi, 6 Ocak 2018)
***

alacak şekilde konuşlandırmışlar, bununla
da yetinmemişler; birkaç aylık periyotlarla Başbakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları gelip buralarda gâh
savaş gemileriyle turlayıp gövde gösterisi
yapıyor, gâh dini ayin yapıyorlar, yeni yapmış oldukları kiliselerinde, gâh mangal yapıp uzo partileri düzenliyorlar, gâh da uçak
ve helikopterleriyle bu adalarımızın üzerini oluşturan hava sahamızı ihlal ediyorlar.
“Türk Hava sahasındasınız” diye uyarıda
bulunan Sahil Güvenlik Görevlisi askerlerimize de, hem de Türkçe “Bre siktir”, diyerek küfrediyorlar.

28 Aralık 2017
Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Yunan Çakal adalarımızda hava atar
Kaçak Saraylı ve avanesiyse,
CHP’li Belediye Başkanını görevden atar

unanistan Başbakanı, Savunma
Bakanı, senin iktidarında işgal
ettiği 18 Adamızdan biri olan,
Bodrum’un tam karşısına düşen Kilimli’ye çıkıp gösteriş için dini ayin yapacak, oradan da Kardak Kayalıklarına
geçip işgallerinin ve ilhaklarının şovunu
yapacak; sense Ana Muhalefet Partisinin Belediye Başkanlarını görevden almakla meşgulsün, gariban muhtarları
Kaçak Saray’ına toplayıp kurusıkı esip
gürlemelerle meşgulsün...
Bir de diyorsun ki; “Ben Reisim...”
Ne Reisi be, ne Reisi...
Sen, on numara bir ABD işbirlikçisisin, ABD devşirmesisin, ABD yapımısın
ve de cahil, bilinçsiz, yoksul insanlarımızı akıl almaz yalan ve demagojilerle
kandırma üstadısın, “Allah’la Aldatma”
üstadısın...
Öyle akla hayale gelmez hile ve düzenlerle din alıp satarsınız ki, saf, masum dindar insanlarımızı öylesine kandırıp aldatırsınız ki, İblis bile sizin yanınızda ağzı süt kokan bebe kalır...
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte Sözcü Gazetesi’nin bugün manşet-

ten verdiği haber. Bakar mısınız?..

de

***
“Yunan Hükümeti Ege’de tahrik peşin-

“FETÖ’YE ARKA ÇIKAN YUNAN
BAKANI KARDAK’A ÇIKIYOR
“Yunanistan Başbakanı ve Savunma
Bakanı işgal ettikleri 18 adamızdan biri
olan Kilimli’ye çıkacak. Bakan buradan
Kardak’a gelip şov yapacak!..
“Türkiye’den kaçan FETÖ’cü hainleri iade etmeyen Yunanistan Ege’de suları
iyice ısıtıyor. Başbakan Çipras ve Savunma Bakanı Kammenos bugün, Bodrum’un
hemen karşısında yer alan, Türkiye’ye ait
Kilimli (Kalalimnos) Adası’na gidip dini
törene katılacak.
“TÜRKİYE NE YAPACAK?
“YUNANİSTAN’daki bazı yayın organları, Bakan Kammenos’un daha sonra
Kardak kayalıkları bölgesine gideceğini
duyurdu. Milli Savunma Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “İktidar Kammenos’un
Türk hava sahasına girmesine izin verecek
mi?” diye sordu.
“Ege Denizi’nde uluslararası anlaşmalara göre Türkiye’ye ait olan 18 ada ve bir

kayalığı işgal eden Yunanistan, tahriklerine
devam ediyor. Yunan yetkililer, işgal ettikleri adaları ağır silahlarla donattı, kiliseler
açıp, ayinler yaptı. Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanlar, komutanlar sıkça adalara gidip oradaki Yunan askerlerine
moral veriyor ve Türkiye’ye karşı gövde
gösterisinde bulunuyorlar. (...)
“ÇİPRAS DA KATILACAK
“Ziyarete Yunan Başbakanı Aleksis
Çipras’ın da katılacağı öne sürüldü. Ziyaret öncesi, dün bölgede askeri hareketlilik
arttı. Bir Türk savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın olan Yunan savaş gemisini
uzaklaştırdı.
“Adaların Yunanistan tarafından işgalini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım,
SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Çipras ve
Kammenos’un, anılan Türk adalarına gidip
egemenlik ve bayrak gösterisi yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Kardak Kayalıkları 6 millik Türk karasuları içinde. Kayalıkların üzeri de Türk hava sahası. AKP
Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan
Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Çipras ve Kammenos’un Türk hava

Adamlar, Vatan Toprağımızı işgal ve
ilhak etmişler, hem de Lozan’da bize ait
olduğu, katılımcı tüm taraflarca kabul edilip tescil edilmiş olan 18 Adamızı ve 153
Kayalığımızı işgal etmişler, yerleşime
açmışlar, kiliseler yapmışlar, silahlandırmışlar, topları, namluları Türkiye’yi hedef
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İşte böylesi hakaretamiz gövde gösterilerinden birinin daha yapılacağını açıklamış bulunmaktadır Yunan Basını.
Bir sesin çıksın bu konuda be, Kaçak
Saraylı Hafız!
Sen ki her konuda konuşursun. Sen ki her
şeyi bilirsin, kendince. Sen ki ekranlarda,
mikrofon başlarında sadece Türkiye’ye
değil, sadece İslam Dünyasına değil, tüm
dünyaya nizamat verirsin.
E hadi bu konuda da iki kelam et...
Edemezsin, değil mi?..
Bakma abi, diyorsun; bizimki kurusıkı

sallama...
İş gerçeğine geldi mi, biz orada yokuz...
Bizimki sadece saf, cahil “hülooğğ”cularımızı, esip gürleyerek, “Allah, Kitap”
diyerek kafakola almak... Başkasıyla işimiz olmaz bizim...
Başbakanın da böyle be Hafız...
Üstelik de o, halkımızın deyişiyle tam
ibretlik. Yani mostralık...
İşgal altındaki kendi adalarımıza turist
olarak, Yunanistan’dan vize alarak gidebiliyor, Başbakanın Milyar Ali. Üstelik de,
düştüğü ve Türkiye’yi düşürdüğü durumdan

Dağ fare doğurdu
Taşeron İşçilerine kadro kazığı

Baştarafı sayfa 1’de

Peki bu artışın sebepleri
nelerdir?

Bunların en önemlisi, İşçi Sınıfımızın
örgütsüz ve sendikasız bırakılarak, Özelleştirme adı altında kamu mallarının Parababalarına peşkeş çekilmesidir. Yani çalışma hayatına taşeron sisteminin girmesiyle
birlikte, işçilerin ekonomik, demokratik ve
sosyal hakları daha da yok edilmiş, Parababalarının sömürü ve soygun düzeninin
sürdürülebilmesi için ucuz işgücü sağlanmış, böylelikle Ülkemiz, Parababaları için
adeta dikensiz gül bahçesine ve cennete
çevrilmiştir
İşçi Arkadaş,
Son yıllarda taşeronluk sisteminin acımasızlığı artık bütün çıplaklığıyla ortaya
çıkmıştır. İş cinayetleri almış başını gitmiş,
haksızlık, adaletsizlik had safhaya çıkmıştır. Talan ve soygun düzeni olabildiğince
acımasızlaşmış, sendikal örgütlenme nerdeyse imkânsız hale getirilmiş, İşçi Sınıfımız açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Artık bıçak kemiğe dayanmış, taşeron
işçileri seslerini duyurmak için çeşitli şekillerde örgütlenmeye başlamışlardır.
Nihayet son beş altı senedir ülke gündemine yerleşen taşeron işçilerinin sorunu,
AKP iktidarı tarafından defalarca seçim
malzemesi yapılarak gündeme getirilmiş,
seçimler atlatılınca hep ertelemiştir. Yine
2019 seçimleri yaklaşırken, kuruluşundan
bu yana en zor günlerini yaşayan AKP iktidarı, taşeron işçisinin kadro talebini sanki
bir lütufmuşçasına gündemine almış ve konuyu seçim malzemesi haline getirmiştir.
Toplamda 2.5 milyonu bulan ve aileleriyle birlikte 10 milyon işçiyi kapsayan
böylesine önemli bir konu, oldubitti ile tartışılmadan ve kapalı kapılar ardında hazırlandı. Konu, işçilerin temsilcisi olan sendikalardan bile kaçırıldı. Yine Taşerona kadro konusu, dillerinden hiç düşürmedikleri
sözde milletin temsilcisi olan “Meclis”ten,
“milli irade”den kaçırıldı. Çünkü konu
tartışılsın istenmedi. Konunun açmazları,
yalanları, kadro olayının bir yalandan ibaret olduğu, işçilerin beklentilerini karşılamadığı ve riskleri detaylı olarak bilinsin
istenmedi.
Halkımızın deyimiyle “yangından mal
kaçırırcasına” bir gece yarısı ansızın Taşeron İşçilerine kadro konusunu da düzenleyen 696 sayılı “Torba KHK” yayımlandı.
Bir kere böyle bir yasanın KHK ile çıkarılmasının OHAL ile ne ilgisi var?
Bu konuda Anayasa’nın 121. maddesi

“olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir” hükmünü içeriyor.
Onun için Hükümet her istediği konuda
KHK çıkaramaz. Sadece olağanüstü halin
gerekli kıldığı konularda KHK çıkarabilir.
Taşeron işçiye kadro konusu ise olağanüstü halin gerektirdiği bir konu olmadığı çok
açıktır.
İşçi Arkadaş,
KHK ile tüm taşeron işçilere kadro
verilmiyor. Sadece 5018 sayılı yasa kapsamında (I) sayılı cetveldeki genel bütçe
kapsamındaki kamu kuruluşları (bakanlıklar gibi), (II) sayılı cetveldeki kuruluşlar
(üniversiteler ve diğer özel bütçeli kuruluşlar), (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici kuruluşlar (RTÜK ve SPK gibi) ve (IV)
sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kuruluşlarında taşeron işçi olarak çalışanlar
kamuda daimi işçi olarak kadroya alınacak.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı
ortaklıklarında çalışan taşeron işçiler kapsamda değil.
Özel, kamu ve mahalli idarelerde toplam 2 milyon 500 bine yakın taşeron işçisi
çalışıyor. Bunlardan sadece kamudaki 450
bin kişi kadroya alınacak, Mahalli İdarelerde Çalışan 400-450 bin işçi de belediye ve
özel İdarelerin şirketlerine aktarılacak.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve
bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçileri
ile bir milyonun üzerindeki özel sektörde
çalışan taşeron işçileri ne olacak?
Ne yazık ki bu konuda Disk Nakliyat-İş
Sendikası ve bizim Derneğimizin dışımızda hiçbir sendikadan, Meclisteki proje partilerinden (AKP-CHP-HDP-MHP) ses yok.
İşçi Arkadaş,
Kadroya alınacak olanlar için 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinin çeşitli hükümleri uygulanacak. Böylece devlet memuru değil işçi
olacaklardan devlet memurları için gerekli
şartlar aranıyor.
Nedir bu şartlar?
En önemli ön koşul, güvenlik soruşturmasıdır. Güvenlik soruşturması hukuki
denetimi olmayan keyfi bir süreçtir. Ayrımcılığa, kayırmacılığa ve hatta keyfi uygulamalara yol açacaktır.
Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından yasaklanmış olmamak,
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, ana-

Çocuklarımızın geleceğini çalan İblis’lerden
hesap soracağız!

E

vet… Bu suçu işleyen, sessiz kalan,
suçun üstünü örten tüm kurum ve
kişilerden elbet hesap soracağız.
1950’lerden beri, en ücra köylere varıncaya dek, ülkemizi örümcek ağı gibi
sarmalayan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisi Ortaçağcı Şeriatçı güçler; Kur’an kursları, tarikatlar, cemaatler, yurtlar, özel okullar eliyle; özellikle
anası babası olmayan, sahipsiz, gariban
halk çocuklarını cendereye alıp gerçek
dinle alakası olmayan CIA İslamı’yla uyutuyor. Bilimden, sanattan uzak, sadece dini
doktrinlerle eğitilen çocuklar, ne yazık ki
zihin ve ruh hasarlı olarak yetiştirilip mezun ediliyor. Tabiî mezun olana kadar yaşamayı başarabilirlerse…
Geçtiğimiz hafta basına yansıyan; aslında her gün yüreğimizi yakarcasına karşımıza çıkan bir haberle daha sarsıldık.
Dokuz küçücük beden, İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Süleymancılar Tarikatı’na
ait “Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim
Erkek Öğrenci Yurdu”nda, Din derslerine de giren Ömer Faruk E. adlı belletmen
tarafından cinsel istismara uğradı.
Bir öğrencinin ailesine anlatması üzerine ortaya çıkan bu olaydan sonra, yirmiye yakın çocukla görüşüldü ve üç öğrenci

daha itiraf etti. Bunun üzerine herhangi bir
sıfatla adlandıramadığımız bu mahlûkat,
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorgusunda suçunu itiraf etmiş gibi görünse
de durum böyle değildir. İfadesinde, “Öğrencilerin din dersine de giriyordum.
12 yaşındaki bir çocukla iki defa cinsel
ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk
ile kendi rızası ile birlikte oldum.
WhatsApp konuşmalarından da
anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç
olmadı.”, dedi.
Çocuk kendi rızası ile birlikte olmaz. Bunu ona zorlayan olur.
Dolayısıyla bu yaratık, yaptığını
bir suç olarak görmüyor. Bu sebeple de “suç”unu itiraf etmiyor.
Olayın ardından üç çocuk hastaneye götürüldü. Yapılan ilk tespitte, iki çocuğun cinsel istismara uğradığı
doktor raporu ile belirlendi. Soruşturma
devam ederken, cinsel istismara maruz
kaldığı kesinleşen dokuz çocuk “Çocuk
İzleme Merkezi”ne (ÇİM) gönderildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünce geçici olarak
mühürlenen yurttaki bazı çocuklar ailelerinin yanına gitti, bazıları da özel bir yurda

gayet de memnun. Ağzı kulaklarında geziyor, Yunan işgali altındaki adalarımızda.
Bakanların da aynı be Hafız...
Yok birbirinizden bir farkınız...
Yani boşuna bulmamışsınız birbirinizi.
Hepiniz aynı toptan kesmeymişsiniz de,
ondan gelmişsiniz yan yana. Giyim mağazalarındaki aynı marka giysiler gibi...
Türkiye, Tarihin hiçbir döneminde, sizin düşürdüğünüz durum benzeri utanç verici bir duruma düşmemişti.
Kendi onurunuzu koruyamadığınız
gibi, kendinizle birlikte milletimizin, vatanımızın ve halkımızın onurunu da koruyamıyorsunuz. İşiniz gücünüz din tacirliği
yapmak, saf insanlarımızı Allah’la aldatmak, oylarını kapmak, iktidarda kalmak
ve Karun’un hazinelerinin milyarlarca katı
büyüklükte hazineler edinmek.
Bak, Şeytan’ın bile bilmediği, İngiltere’yle İrlanda arasındaki küçücük Man
Adası’nı biliyorsunuz. Aile boyu şirketler
kuruyorsunuz oralarda. Ve 15 milyon dolar
gönderiyorsunuz, orada 1 Sterlinlik sermayeyle kurmuş olduğunuz şirketinize.
Yukarıda da dedik ya, Şeytan bile, inanın, akıl erdiremez sizin düzenlerinize, hi-

lelerinize...
Zavallı asgari ücretlilerimizden, emeklilerimizden aylık 250 liradan az olmamak
üzere vergiler alırsınız, değil mi?
Ama siz, vergi vermemek için Man
Adaları’nı bulursunuz, bir mafya adası
olan Malta’yı bulursunuz, oralarda şirketler kurup dümenler çevirirsiniz; milyonlar,
on milyonlar, yüz milyonlar kazanırsınız,
değil mi?
Açlık sınırının, Birleşik Kamu-İş’in
yaptığı hesaplamaya göre 1.857 lira olduğu
Türkiye’de, 1.603 TL olarak belirlediğiniz
Asgari Ücrete, “bu ücretle bir aile nasıl
geçinebilir” diyerek itiraz eden işçi kardeşlerimize, hiç vicdanınız sızlamadan kalkıp
bir de hakaret ve beddualar yağdırırsınız,
değil mi; “Eline diline dursun.”, diyerek...
Aslında deyimi de bilmiyorsun, be Hafız sen...
Metin yazarları kadron yazıp eline tutuşturmadığı için, hemen her sıradan insanımızın bildiği bir deyimi de bilmiyorsun be
Hafız... Türkçen de kıt, görüldüğü üzere...
Dursun be Hafız, dursun bakalım...
Ama senin ve ailenin vurduğu, yüz milyarı aşkın kamu malı ne olacak Hafız?..

Bak, bu rakamı AKP kurucularından,
Ekonomi Profesörü ve senin 2007’ye kadar
Ekonomiden Sorumlu Bakanın olan Abdüllatif Şener söylüyor...
Bu da sizin dursun mu “elinize yüzünüze”?
Durmasın be Hafız. Biz beddua etmeyiz kimseye, düşmanımız bile olsa...
Ama hesap sorarız!
Hukukun en temel ilkesidir, hırsızlardan, yolsuzlardan, hainlerden, zalimlerden
hesap sormak.
Daha önce de belirttik; hesaba çekileceksiniz!
Adalarla ilgili olarak vatana ihanetten
yargılanacağınız; davanın mahkemesi de
Bodrum ya da Çeşme Meydanı’nda kurulacak. Canlı olarak da yayınlanacak TRT’de,
TRT Haber’de...
O günler er ya da geç gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Ocak 2017

yasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlarla, yüz kızartıcı suçlar denilen suçlardan mahkûm olmamak,
Akıl hastası olmamak,
Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasına takılmamak.
Sadece bu şartlar bile taşeron işçilerinin kadroya geçmelerine en büyük engeldir.
Taşeron işçilerin kadroya geçebilmeleri
için taşeron olarak çalıştırılmalarına ilişkin
daha önceden işverenlerine karşı açtıkları
davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceklerine dair yazılı beyanda bulunacaklar, böylelikle işçilerin açtıkları ve
kazandıkları alacak ve muvazaa davaları
boşa gidecek ve yargı kararları uygulanamayarak yargı kararlarıyla kazanılmış hakları işverenlere peşkeş çekilecek.
En son çalıştıkları işverenlerinden geçmiş iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir
hak ve alacak talebinde bulunmayacağına
ve bu haklardan feragat ettiğine dair yazılı
sulh sözleşmesi yapmayı kabul edecekler.
Yani kadroya alınmak için sadece geçmişte
açılacak davalardan feragat değil, gelecekte bu tip davalar açılmayacağının da taahhüt edilmesi ve tüm haklardan feragat edildiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi istenecek. İşçiler geçmişteki iş sözleşmelerinden doğan fazla çalışma, genel tatil ücreti,
yıllık izin alacağı ve hatta kıdem ve ihbar
tazminatı gibi alacaklarının üzerine de bir
bardak soğuk su içecekler. Kadroya alınma
için davadan vazgeçme koşulu, hukuk devletinin en temel ilkesi olan yargıya başvurma hakkının açıkça gaspıdır, ihlalidir.
Öte yandan kadro için başvuran işçilere
sınav koşulu getiriliyor. İşçilerin yıllardır
yaptıkları işi yapıp yapamadıkları sınavla
belirlenecek. Kadroya başvuran işçilerin,
idarelerince belirlenen usul ve esaslara
göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da
uygulamalı sınavı başarması gerekecek.
Başaramayanlar işsiz kalacaklar. Açıkçası
bu sınav idarece istenmeyen, yandaş olmayan, hatta idarenin istediği sendikayı seçmeyen işçileri kadroya almamak için elemeye ve ayrımcılığa dönüşecek keyfi bir
durum yaratacaktır.
Kadroya alınan işçilerse aynı işi yapan
kamu işçileri ile eşit haklara sahip olamayacaklar. Kadroya geçen işçiler daha önce
çalıştıkları taşeron şirketlerde Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlanan
toplu iş sözleşmelerindeki mevcut haklarını almaya devam edecekler. Bu düzenleme
ile toplu iş sözleşmesi hukuku da yerle bir
ediliyor. Aynı işyerinde iki farklı toplu iş
sözleşmesinin uygulanmasına kapı açarak
kadroya geçen taşeron işçileri Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlanan
toplu iş sözleşmesine mahkûm olacaklar-

dır. Yine taşeron işçisi gibi çalışmaya devam edecekler. Anayasa’nın eşitlik ilkesine
de aykırı olan bu durum kamuda birinci ve
ikinci sınıf kamu işçisi yaratmış olacak.
Bir başka durum da, toplusözleşme
hakkını ortadan kaldıracak bir düzenlemenin KHK’de yer almasıdır. İş kolundaki sendikaları taraf olmaktan çıkaracak ve
aynı zamanda işlevsiz hale getirecek olan
düzenlemeye göre; hükümet ile kamu işveren sendikaları ve işçi konfederasyonları
arasında bütün kamu işçilerini kapsayan
çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilecek ve bu protokol konfederasyona üye
sendikalar için bağlayıcı olacak. Böylece
kadroya alınan taşeron işçiler ile eski kamu
işçileri arasındaki farklar devam edecek.
Böylece Taşeron İşçilerinin örgütlenmesi
imkânsız olacak.

kolundaki sendikalar devre dışı bırakılıyor.
657 sayılı Devlet Memurlarına uygulanan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması isteniyor.
Kısacası 696 Sayılı KHK’yle düzenlenen taşeron işçilerine kadro konusu işin
neresinden bakılırsa bakılsın koskoca bir
yalandır, kandırmacadır, aldatmacadır, göz
boyamadır. Aileleri ile birlikte milyonlarca
işçinin tertemiz duygularıyla, umutlarıyla
oynamaktır onlara yok saymaktır. Bunların
inanma, kanma, umutlarınla oynatma, tanı
bunları.
Ahmet Arif’in dediği gibi; Bunlar, Engerekler ve çıyanlardır, Bunlar, Aşımıza,
Ekmeğimize Göz koyanlardır, Tanı bunları,
Kamuda ve özel sektörde taşeron çalıştırılması yasaklanmalı ve her işçi ayrımsız kadroya alınmalı. Kadrolu işçilerin tüm sosyal ve ekonomik haklarından
faydalanmalıdır.
Biz, bir kez daha haykırıyoruz

yerleştirildi. İfadeyi alan polisler bilgi sızdırmaması için karakol dışına dahi çıkarılmadı. Dosyaya jet hızıyla gizlilik kararı
getirildi.
Bir başka haber Konya’nın Selçuklu ilçesinde “Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi”nden geldi. Okulun
sözde, hem de yirmi yıllık Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın sosyal medya
paylaşımları bu sapığın gerçek yüzünü ortaya çıkardı:

“Ya benim çok sapık duygularım
var ya da Şeytan onlara uğramıyor. Bir
genç kızın vücut hatlarını gördükten
sonra Şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz
demektir”, “Kız öğrencilerin giydiği
eşofman onları çıplak yapar...”
Beden Eğitimi dersinin zinaya zemin
hazırladığını ve kız öğrencilerin giydiği

Sonuç olarak;
İşçi Arkadaş,
696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin
önemli bir bölümü kamu işçisi kadrosuna alınmıyor,
Kadroya alınan işçilere yeni bir hak
verilmiyor onun için devlete ek bir maliyet veya yük getirmiyor, aksine kadroya
alınmak için sadece geçmişte açılacak
davalardan feragat değil, gelecekte bu
tip davalar açılmayacağının da taahhüt
edilmesi ve tüm haklardan feragat edildiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi istenerek kazanılmış davalardan kaynaklı
haklar ve olası haklar gasp ediliyor,
Kadroya alınacak taşeron işçilerin keyfi olarak elenmesine imkân tanıyan sınav
sistemi getiriliyor,
Kamuda ikinci sınıf kamu işçiliği statüsü yaratılıyor,
Toplu pazarlık hakkı gasp edilerek işeşofmanların onları çıplak yaptığını savunan bu şerefsiz mahlûkat, gelen tepkiler
üzerine Twitter hesabından kendini şöyle
savundu:
“Evet, tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır, isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir
konu için tartışmam. ‘Bu bir inanç meselesi’ derim. Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum. Karşılığı cennetse suçu vız gelir.”
İşte bu Ortaçağcıların kafası böyle çalışmaktadır. Adı eğitimci olan
bu zavallılar da insana, kadına insan
gözüyle bakmaz; beden olarak, köle
olarak bakarlar. Onlar için kadın
-öğrenci bile olsa- cinsel bir objedir, esaret altında tutulması gereken,
“sofradaki yeri öküzden sonra gelen”
bir takım canlılardır.
Yine Zonguldak’ta bir lisede
sözde Beden Eğitimi Öğretmeni,
özde ise azılı bir sapık daha öğrencilerine sözlü ve elle tacizden tutuklandı.
Adana Aladağ’da yine Süleymancıların yurdunda yanarak can veren küçük
bedenleri nasıl unutalım? Yüreğimiz hâlâ
alev alev…
Hangi birini sayalım?..
Her gün onlarcası basına yansıyan ve
basına yansımayıp üstü kapatılan ve gele-

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

İşçi Arkadaş,
Senin kurtuluşun işine aşına ekmeğine
göz koyanlarda değil,
Senin kurtuluşun sahte vaatlerle kandırarak bütün hayallerini umutların yok
edenlerde değil,
Senin kurtuluşun durumu ve çıkarı seninle aynı olan kalbi seninle birlikte atan
sınıf kardeşlerinle yaratacağın örgütlü mücadelededir.
Seninle aynı dava uğruna mücadele
eden; Tüm Taşeron Çalışanları Derneği’nde Örgütlen.
29.12.2017

Tüm Taşeron Çalışanları
Derneği
Genel Merkezi
ceğimiz olan çocukların hayatını, hayallerini karanlıklara bürüyen, içimizi cayır
cayır yakan olaylarla karşılaşıyoruz. Duyulanın kim bilir kaç katı duyulmayanların ülkesidir burası. Hukukun AKP’giller
hukukuna dönüştürüldüğü yerin adıdır bu
ülke… Gizlilik kararı verilen dosyaların
kapatıldığı, sapıkların, din tüccarlarının,
AKP’giller’in “şu an için” köpeksiz köyde
değneksiz gezdikleri ülkedir cennet vatanımız…
Sahipsiz sansınlar bakalım... Bizim
adaletimizden kaçamayacaklar. Halkın
Kurtuluş Partisi’nin Programı’na göre;
“Irz suçu dışında idam cezası olmayacak.”
Bizim adaletimiz böyle işleyecek. Çelik bilezikle tanışacak, hak ettikleri muameleyi görecekler. Ve o gün geldiğinde
hayatı karartılan, çocuklukları, gençlikleri,
sağlıkları, hayalleri, gelecekleri çalınan
tüm çocuklar adına davranacağız. Çünkü
biz devrimciyiz. Başkasının suratında patlayan her tokat bizim de canımızı acıtır.
Bir çocuğun çıkaramadığı ses, bağıramadığı çığlık olmak zorundayız. Tecavüzcü
Ortaçağcı sapık sürüden hesabı mutlaka
soracağız. Bu, sözümüz ve andımız olsun.
27 Aralık 2017
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Real Market işçileri yeni yıla direnişle giriyor
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu’nun
konuşması:

Sevgili basın emekçileri,
Aylardan beri sarı sendikacılığa karşı, haklarının gasp edilmesine karşı mücadele eden yiğit, cefakâr Real Market
İşçileri,
Real Market İşçilerinin eş ve çoçukları, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün, burada bir yılı geride bırakıyoruz. 2017’yi geride bırakıp 2018’e saatler
sonra gireceğiz.
Bu mücadele kazanana kadar devam
edecek. Çünkü bu mücadele, dünyanın en
haklı mücadelesi olan ekmek kavgasıdır,
sınıf kavgasıdır. Hakları gasp edilmeye çalışılan işçilerin, emekçilerin kavgasıdır bu
kavga, bu mücadele. O bakımdan bu mücadele kazanana kadar devam edecek.
Sendika olarak da biz bu mücadeleye
sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Bu mücadele karşısında işçilerin haklarını gasp etmekten sorumlu olan Metro’nun
önündeyiz. 1475 sayılı İş Kanununa göre
Metro Grup tarafından Beğendik’e satılan
Real Hipermarketlerin hileli bir şekilde
iflas ettirilmesinden ve işçilerin o dönemdeki tüm alacaklarından yasal olarak Metro
sorumludur.
(Slogan… İşçi Düşmanı Metro…)
Metro Grup bu sorumluluktan kaçamaz. Halen daha 2014’te yapmış olduğu bu
satışla ilgili, Beğendik’e hangi koşullarda
satıldığı konusunda, kamuoyuna ve işçilere herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
O bakımdan da her anlamıyla Metro Grup
bundan sorumludur. İflas Masasına bakıyoruz: İflas Masasında en büyük alacaklı
Metro AG görünüyor. Bu ne hainlik, bu ne
alçaklık… İşçilerin ekmeği üzerine, işçilerin yıllardan beri çalışmış oldukları hakları
üzerine hesap yapanlar sanıyorlar ki; biz bu
işten sıyrılırız.
(Slogan… Hileli İflası Yutmuyoruz..)
Burada tamemen, mevcut Türkiye
Cumhuriyeti yasalarına karşı da hileyle,
düzenbazlıkla yapılan hileli bir iflas söz
konusu. Bu hileli iflası da işçilerin, emekçilerin kabul etmesini istiyorlar. Çünkü İflas Masasında Real Hipermarketlerin 8-10
milyonluk bir mal varlığı var. İçini boşaltmışlar.
Kim boşaltmış?
Metro’yla Beğendik Grubu boşaltmış.
8-10 milyonluk alacağın da tamamına
yakını devlet alacaklarıdır.
O bakımdan işçilere şunu diyorlar; tamam siz de yıllardan beri çalışmış olabilirsiniz, ne yapalım, işte iflas etti, yapacak
birşey yok. İflas Masasına gidin.
İflas Masasındaki durum ne?
Ortada.
O bakımdan diyorlar ki size; ne yapalim sonuç böyle, bunu kabullenin.
Bu nedemektir?
Yani bunu kabul etmek demek; yıllardan beri burada çalışan, alınteri döken işçi
arkadaşlarımızın gece gündüz demeden,
ailelerini dahi ihmal ederek, çoluğunu da
çocuğunu da, bayram seyran demeden çalıştığı dönemdeki sürede geçen kıdem tazminatı haklarından vazgeçmesi isteniyor.
Kim istiyor bunu?
(Slogan: Tazminat Hakkımız Söke
Söke Alırız…)
Sen bu dönemde iş yapmışsın, bu dönemde milyarlarca avro kâr açıklamışsın.
Bu, senin rakamlarınla ortada. Bu işçiler

Real Market İşçileri’nin
konuşması:
Sevgi Kıpçak: 17 sene Real Hipermarketlerde çalıştım. Haklarımızın hiçbirini
alamadık. Metro ve Beğendik tarafından
haklarımız gasp edildi. Aylardır eylem yapıyoruz. Yılın son gününü biz burada eylem yaparak geçiriyoruz.
Sanmasınlar ki biz inancımızı yitirdik,
biz hakkımızı alamayacağız. Biz inancımızı yitirmedik. Kesinlikle. Haklarımızı tek
kuruşuna kadar bırakmaya niyetimiz yok.
Sonuna kadar davamızın arkasındayız. Direne direne kazanacağız!
(Slogan: Zafere direnen İşçilerin
Olacak…)
Ayşe Atbaş: Ben de Real Hipermarketlerinde 17 yıl çalıştım. Dişimle tırnağımla
biriktirdiğim kıdem tazminatımı, ihbar tazminatımı alamadım. Aylardır sokaklardayız. Aylardır Metro marketlerin önlerindeyiz, onlardan haklarımızı istiyoruz.
Emeğimizin karşılığını almadan buradan
gitmiyoruz. Alınterimizin karşılığını Metro
bize verecek. Ayrılmıyoruz buradan. Direne
direne kazanacağız! Haklarımızı kazanağız!
Can Beriş: Merhaba, Türk milletine iyi
seneler diliyoruz.
Fakat bu yeni yıl bizim için çok masum
bir şekilde geçecek çünkü mağduruz, hak-

Çünkü başlarda çağrı yaptık; Bizim bu
kadar yoğun direnişlerimiz var, mücadelelerimiz var.
En son biliyorsunuz, Çankaya Belediyesindeki Norm Altaş İşçilerinin mücadelesi ve diğer mücadelelerimiz var.
Çağrı yaptık; gelin işçilerinize sahip çıkın, diye Tez-Koop-İş Sendikası’na.
Bizim, farklı bir işkolu olmamıza rağmen, bu işçi arkadaşlarımıza İşçi Sınıfına
olan sorumululuğumuzla sahip çıktık. Onlar gerekeni yapmayınca, o zaman sahip
çıktık.
Bir özeleştiri verin işçi arkadaşlara ve
kendi üyelerinize sahip çıkın. Bu işçiler
yıllardan beri size aidat ödemişler. Bundan
sonrasi için sahip çıkın, biz de sendika olarak destek verelim, dayanışma içerisinde
bulunalım.
Ama bu çağrımıza uymadı. Tersine, bu
çağrımıza uymadığı gibi, bu hak mücadelesini engellemeye çalıştılar. Bu hak mücadelesini işverenler, yani Metro Patronları ne diyorsa o gerekçelerle engellemek
istediler; işte Beğendiğin önüne gitmeyin,
Real’ın önüne gitmeyin, orada yediğiniz
dayakla kalırsınız, dediler.
Ondan sonra bazı arkadaşlarımızı para
ile satın almaya çalıştılar.
Kurban bayramında, biliyorsunuz beşer
yüz liralık çek vererek
parayla satın almaya
çalıştılar.
Biz dedik ki; işçilerin parasıdır, alan
alsın.
Ama daha önce
niye
yapmıyorsun
bunu?
Ya da bu süreç içerisinde ne yaptın? Senin elini tutan mı var?
Senin elini Nakliyat-İş
mi tutuyor?
Biz, belli sayıda
arkadaşımızla
Konya’da, Adana’da, Ankara’da bu mücadeleyi
sürdürüyoruz. Senin
elini tutan mı var?
Ne yaptın şimdiye kadar Real Hipermarket İşçileriyle ilgili?
Ne yaptın bu mücadeleyi engellemekten başka?
Bu mücadeleyi provokasyona götürmekten başka ne yaptın?
Ne yaptığını söyle, biz de diyelim ki;
tamam bunu yapmış…
Yok. Yani bu mücadeleyi engellemekten başka bir iş görmemiştir, değerli arkadaşlar.
(Slogan: İşçiler burada Tez Koop-İş
Nerede?..)
Burada, DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası da, Metro’daki örgütlü sendika da iyi
bir sınav vermemiştir. Bir açıklamayla bu
işten Metro’nun sorumlu olmadığını söylemiştir.
Sana mı düştü Metro’nun sorumlu olup
olmadığını söylemek?
Metro’nun avukatı bile diyor ki; bizim
hukuki olarak bir sorumuluğumuz varsa,
biz bu sorumluluğuğu yerine getiriyoruz.
Sosyal-İş Sendikası’nın bu açıklaması
da işverene destek olan bir açıklamadır.
DİSK’e bağlı bir sendika da olmuş olsa, biz
bu mücadelede haklı olduğumuz sürece,
önümüze kim çıkarsa; anamız da çıkarsa
babamız da çıksa tanımayız! DİSK’e bağlı
bir sendika da olsa eleştirmeye devam edeceğiz.
Bizim, hiçbir sendikanın, İşçi Sınıfına
yapılan yanlışını örtmek gibi bir davranışımız, tutumumuz olamaz.
Her şey açık. Kim işçilerden yana, kim

patrona destek veriyor, kim mücadelenin
başarısı için uğraşıyor, bunların hepsi ortada.
O bakımdan, bir taraftan da bu mücadele değerli arkadaşlar bu kadar haklı, onurlu,
kararlı bir mücadele.
Bu OHAL koşullarında aylardan beri
devam eden Türkiye’de ikinci bir mücadele yok!
Türkiye’de yıllardan beri sarı sendikacılığa karşı, patronların hak gaspına karşı
böylesine dört beş tane ilde, bölgede verilen kitlesel mücadele yok!
Ancak bu mücadele, birileri tarafından
görmezden geliniyor. Üç maymunu oynamaya devam ediyor birileri.
Nasıl devam ediyorlar?
Görmedik, duymadık, bilmiyoruz, diye
üç maymunu oynamaya devam ediyorlar.
Ne için, niye yapıyorlar?
Metro, vermiş olduğu reklamlarla medyayı satın almış durumda. Birçok medya
grubuna, birçok yayın organına daha önce
vermediği reklamları veriyor Metro. İşte,
Türk mutfağıdır, diye, bilmem ne diye…
Sen Alman Parababasısın, senin Türk mutfağıyla ne alakan var?..
(Slogan: Metro Şaşırma Sabrımızı
Taşırma…)
Bazı sendikalar da, örgütler de, bu mücadelenin yanında bulunması gerekenler
de, Tez-Koop-İş Sendikası’yla davranıyor.
Tez-Koop-İş Sendikası da kendince solculuk yapıyor, sosyal demokratım, diyor. Ben
de icabında solcuyum, diyor bazı yöneticileri.
Solculuk öyle ucuz değil!
Sosyal-İş Sendikası’yla ilişkilerinden
dolayı bu mücadeleyi görmeyenler var.
Ama kim üç maymunu da oynasa, kim
görmezden de gelse, dünya âlem biliyor ki,
tüm Metro İşçileri biliyor ki, Carrefour’daki İşçiler biliyor ki, tüm İşçi Sınıfı biliyor
ki, Türkiye emekçi halkları da biliyor burada kararlıca devam eden, gözaltılara, baskılara, OHAL’e buhale rağmen devam eden
onurlu bir direniş var!
(Slogan: Baskılar Bizi Yıldıramaz…)
Yoksa bu mücadeleden Hindistan’dan,
Rusya’dan, Portekiz’den sendikaların haberi oluyor, onlar dayanışma mesajı yayınlıyor, Türkiye’de Allah için bir tane sendika; ya böyle bir hak mücadelesi veriyorsunuz, diyerek bir mesaj dahi yayınlamıyor.
Yani o bakımdan, burada bir hak mücadelesi veriyoruz, birileri üç maymunu
oynamaya devam etsin… Bu mücadele devam edecek.
Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvele karşı, tüm emperyalistlere karşı Türkiye Halkları Mustafa Kemal’in önderliğinde
yedi düveli yenmişse, Kurtuluş Savaşı’mız
zafere ulaşmışsa, bu hak mücadelesi de
2018’de zafere ulaşacaktır. Bunu hiç kimse
engelleyemecektir!
(Slogan: Zafer Direnen İşçilerin Olacak…)
Çünkü bu mücadele; dünyanın en haklı mücedelesidir.
Bu mücadele içerisinde arkadaşlarımız
daha kararlıdır.
Daha kararlıyız, daha inançlıyız.
Daha inançlı ve kararlı bir şekilde,
2018’de bu mücadelemiz başarıya ulaşacaktır, zafere ulaşacaktır.
Bu vesileyle, en fazla hak eden sizlersiniz, tüm arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.
2018 yılının, Real İşçilerinin zafer yılı
olacağına inanarak kutluyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum, kutluyorum.
(Slogan: Tazmınat Haktır Gasp Edilemez…)

Artık market sektöründe, özellikle market sektöründe İşçi Sınıfının bir ayaklanması var, ezilmeyecekler. İşçi Sınıfı baş
kaldırmıştır market sektöründe.
Patronundan tut, şefine kadar işçiyi
her zaman ezmektedirler. Bana her zaman
yazıyorlar; bizim müdürümüz şöyle baskı
kuruyor, bizim müdürümüz böyle, şefimiz
böyle... Bilhassa Metro’dan ben şikâyetler alıyorum. Çalıştığınız personel sizden
şikâyetçi. Siz daha neyin kafasını yaşıyorsunuz? Siz kendi personelinizi memnun
etmiyorsunuz.
Şimdi Tez-Koop-İş Sendikası, dolaylı
yollardan bize haber gönderiyorsun. Bilhassa başı çeken arkadaşlara mesaj gönderiyorsun. Ben diyorum ki defalarca; bize
haber gönderme, bizi şubeye çağırma, bizi
oraya çağırma, buraya çağırma. Bizim yerimiz bellidir: Metro önleridir, Beğendik
önleridir, Media Markt önleridir. Bizim
yerimiz bellidir. Yüreğin varsa gel buraya.
Kim var burada?
Nakliyat-İş Sendikası var.
Gelsinler, Nakliyat-İş’le beraber, yürekleri varsa gelsinler, burada beraber mücadele etsinler. Mücadele ofiste değil ağalar, mücadele meydan meydan…
(Slogan: Yaşasın Onurlu Direnişimiz…)

sana, 1998’den 2014 yılına kadar, milyarlarca avro kazandırmışlar gece gündüz
çalışmanın karşılığı olarak. Ama senin bu
işçilere gördüğün reva, senin bu işçilerin
kabul etmesini istediğin şey; haklarından
vazgeçmeleridir.
Bu işçi düşmanlığıdır, insanlık düşmanlığıdır. Bu kabul edilemez!
Bu, yasal hakların gasp edilmesidir.
Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır. O bakımdan bunun kabul edilmesini istemek de
aynı zamanda bu suça ortak olmaktır.
Bundan dolayı bu mücadele, bu hak
mücadelesi, bu ekmek kavgası dünyanın
en haklı mücadelesidir.
(Slogan: Yaşasın Onurlu Mücadelemiz…)
Şimdi Cumhurbaşkanının son günlerdeki bilbordlardaki açıklamaları ortada.
Ne diyor açıklamalarda?
“Güçlü olanın değil, haklı olanın olduğu bir dünya istiyoruz.”
Bunu ne için söylüyor?
Kudüs’teki Filistinliler için söylüyor.
Burada Metro dünya devi olabilir. Metro Grubun dünyanın
birçok yerinde, biliyorsunuz şirketleri var.
Diğer ülkelerde Real
Hipermarketleri çalışmaya devam ediyor.
Birçok yerde Media
Markt Yatırım Ortaklığından, marketler zincirine kadar marketleri
var. Dünya genelinde
270 bin kişi çalışıyor.
O bakımdan bir dünya
parekende devi olmak
demek, buradaki işçilerin haklarını gasp etme
sonucunu doğurmaz.
(Slogan: Metroya
Girme Zulme Ortak
Olma…)
Nasıl ki İsrail Siyonizminin ABD Emperyalistleriyle beraber,
katil ABD Emperyalistleryle beraber Ortadoğu’da Filistin’de, o insanların yerinden yurdundan edilmesine karşı Filistin
Halkının Direnişi nasıl meşru ve haklı bir
direnişse, en son İslamiyetin, Müslümanların en kutsal mekânlarından bir tanesi olan
Kudüs’ü başkent ilan etmesi insanlık dışı,
islamiyete bir saldırıysa ve ona karşı mücadele nasıl meşru ise; Real Market İşçilerinin de dünya parekende devi Metro Grubuna karşı direnişi de en az o kadar meşrudur,
haklı bir mücadeledir.
(Slogan: Direne Direne Kazanacığız…)
Metro Grubu; Ankara’da, İstanbul’da,
diğer tüm ilerde, valiliklerden OHAL gerekçesiyle bu hak eyleminin yasaklanmasını istiyor. Hatta daha da ileri giderek, bazı
yerlerde güvenlik güçleriyle ilgili, gerekenin yapılmadığı için suç duyurusunda bulunmakla tehdit ediyor.
Bu güçünü kimden alıyor?
İşçi düşmanı, haksız ve adeletsizce işçilerin yasal haklarını gasp ettikleri yetmiyormuş gibi, bu mücadeleyi engellemeye
çalışıyor.
OHAL gerekçesiyle Ankara Valiliği tarafindan eylemler yasaklandı. Tüm girişimlerimize rağmen yasaklandı. Arkadaşlarımızın geçtiğimiz hafta müşterleri ziyaret
etmesi bile engellenmek istendi. Ona rağmen arkdaşlarımız İstanbuldaki Metro’nun
birçok müşterlerine gittiler. Konya’da,
Adana’da, İstanbul’da Valiliklere Kayma-

kamlıklara başvurarak bu hak mücadelesini engellemeye çalışıyorlar.
(Slogan: Baskılar Bizi Yıldıramaz…)
Ama bu mücadele haklı mücadeledir.
Dünyanın en haklı mücadelesidir. Biz gücümüzü ve haklılığımızı buradan alıyoruz
ve kazanacağız.
Metro’nun bu işçi düşmanlığına, işçilerin alın teri düşmanlığına ortak olmayan
müşterileri de var. Burada bu çağrıya kulak vererek alışveriş yapmayanlar da var.
Konya’da Rixos Otel, sadece bu gerekçe
ile Metro’yla ilişkilerini sonlandırmış.
Yine burada görüşülen büyük müşterilerden de, Metronun bu işçi düşmanlığına,
alınteri düşmanlığına, yasa düşmanlığına,
yasal hak hukuk düşmanlığına ortak olmayın, Metro’yu bırakın, çağrılarımıza kulak
verecek duyarlı işletmelerin de olduğunu
biliyoruz. O bakımdan müşterilere yönelik
çalışmamız, mücadelemiz devam edecek.
(Slogan: Zafer Direnen İşçilerin Olacak…)
Bu mücadelenin diğer en önemli bir
yanı da, aynı zamanda sarı sendikacılığa

larımız gasp edildi.
Bu hak gaspına Metro Grubu sebep olmuştur, haklarımızı gasp etmiştir. Kıdem
haklarımızı gasp etmiştir. Hak gaspı Nazizimdir, Faşizimdir. Bunun işbirlikçisi,
Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası’dır.
Tüm işbirlikçilere karşı, emperyalizme
karşı mücadelemiz devam edecektir.
(Slogan: Direne Direne Kazanacağız…)
Ahmet Fazıl Şahin: 2014’ten 2017’ye
kadar 3 yılda şirketin içini boşaltıp iflasa
sürekledikleri için, bizleri bugün bu yağmurun, çamurun altında buralara kadar
getirip eziyet çektirdikleri için, Metro kuruluşlarına karşı Metro Gross Market ve Media Markt önlerinde eylemlerimize devam
edeceğiz.
Ben 10 yıl emek verdim. Şöyle bir geriye bakıp düşündüğüm zaman geceleri; bu
şirkete bir zararım yok, emek vermişim,
alınteri vermişim, hizmet vermişim. Geçmişim, gençliğim çalınmış burada.
Ben, Metronun şubeleri olan Metro
Gross Marketler ve Media Markt’ların
önlerinden ayrılmayarak, hileli bir şekilde
gasp ettikleri haklarımı alana kadar mücadele edeceğim.
Halkımızdan da bizlere destek vermesini istiyoruz. Hileli bir şekilde haklarımızı gasp eden Metro AG’nin kuruluşları

olan Metro Gross Marketten ve Media
Markt’tan alışveriş yapmayarak bizlere
destek olmalarını istiyoruz. Bu kararlılığımız, azmimiz devam edecek. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız, diyorum.
(Slogan: İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız…)
Şenol Ağca: Aylardan beri direniyoruz.

musunuz; İşçi Sınıfıdır! Öğrendiğimiz budur.
Bilhassa bize, bu işi başta götüren arkadaşlarımıza, biliyor musunuz ki Metro’nun
içinden yazıyorlar, destek oluyorlar.
Biliyor musunuz ki Carrefourcular bize
yazıyor, destek oluyorlar.
Biliyor musunuz ki, Migroscular yazıyor, destek oluyorlar. Sizin bundan haberi-

İlk gün ne ise bugün de o bizim için. Bıkmıyoruz, usanmıyoruz, direneceğiz.
Şimdi arkadaşlar, bu bizim için tazminatın üstünde onur meselesi olmuştur.
Onur ne demek belki içerdekiler bilmiyorlardır, ancak onur ne demektir biliyor

niz yok.
Aslında biz çok şeyi götürüyoruz, tazminatımızın dışında çok şeyi başarıyoruz.
Çoğu işçinin sesiyiz burada. Ve biz sonuçlandırana kadar bu işi götüreceğiz, bu böyle biline!

karşı bir mücadele olmasıdır.
Bu mücadele, Türkiye’deki sendikal
hareketin durumunu da ortaya koymuştur.
Bu mücadele, Türkiye’deki sendikalar
faciasının, Türkiye’deki sendikal hareketin
görülmesi açısından da bir turnusol kâğıdı
işlevi görmektedir. Kimin, nasıl sendikacılık yaptığı, kimin gerçek anlamda işçi sendikaçılığı yapıp yapmadığı, bunların hepsi
açısından bir gösterge olmuştur bu mücadele…
(Slogan: Kahrolsun Sarı Sendikacılık…)
İşçilerin hakları gasp edililirken, yasalar hiçe sayılarak hilelei iflas gösterilirken Tez-Koop-İş hiçbir şey yapmamıştır.
Türk-İş’e bağlı Tez Koop-İş Sendikası’nın
buradaki yapmış olduğu sendikacılık; sarı
sendikacılıktır. O bakımdan bu sürecin bir
sorumlusu da Tez-Koop-İş Sendikası’dır.
Böyle sendikacılık olmaz, değerli arkadaşlar.
Sendika demek; işçilerin işçilerin ekonomik, demokratik çıkarlarına sahip çıkan
örgüt demektir.
Sen böyle yaparsan, İşçi Sınıfının haklarına ihanet etmiş olursun.
Sen böyle yaparsan, işçilerin haklarını
korumak için değil, patronların çıkarları
için davranmış olursun.
Bu noktaya gelene kadar sürecin sorumlusu da, dediğim gibi Tez-Koop-İş
Sendikası’dır.
(Slogan: Kahrolsun Tez Koop-İş, Yaşasın Nakliyat-İş…)
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Yakup Çoşkun: Buradan Metro’nun
sahiplerine sesleniyorum: biz bu haklarımızı alana kadar, sizleri rahat bırakmayacağız, rahat yataklarınızda yatırmayacağız.
Asla bunu unutmasınlar, bunu bilsinler.
Biz buradan her zaman şunu söyledik:
Ali Rıza Başkan’a, Nakliyat-İş Sendikası
Genel Başkanı’na sonuna kadar teşekkür
ettik, teşekkür edeceğiz. Ölünceye kadar
bu teşekkürlerimizi esirgemeyeceğiz, bunu
bilsinler.
Buradan Tez-Koop’a da sesleniyorum:
Tez-Koop-İş bizim paralarla böyle villalar kurdu, böyle yükseldiler. Haram olsun
onların aldığı paralar. Yıllarca bizden aidat
aldılar, bizlere hiçbir gün sahip çıkmadılar. Sendikayız diye Türkiye’de yaşamaya
devam ediyorlar. İnşallah Rabbim, dilerim
bu akşam inşallah ölürler, bunları duyarız.
İnşallah bunların cenazeleri kalkar. Başka
bir şey demiyorum. Allah belasını versin.
Buradan Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum; her zaman diyor ki, haklının yanındayız, mazlumun yanındayız.
Biz mazlum değil miyiz Cumhurbaşkanı? Biz haklı değil miyiz?
17 yıl, 15 yıl, 18 yıl, 20 yıl çalışan
emekçi arkadaşlarımız var. Şu milletin haline bakar mısın?
Millet 2018’e alışveriş yaparak hazırlanıyor, evinlerinde oturcaklar akşam, biz
sokaklardayız. Bunu duyuyor musun Cumhurbaşkanı, bunu görmüyor musun aylardan beri?
Sen her zaman demiyor musun, biz haklının yanındayız, mazlumun yanındayız.
Biz senin vatandaşın değil miyiz?
15 Temmuz’da biz neredeydik Cumhurbaşkanı? Patronbabaları sokaklara döküldü mü?
Bir lafınla, gözümüzü kırpmadan sokaklara düştük biz.
Niye düştük?
Biz ülkemize, bayrağımıza sahip çıkmak için. Biz her zaman, halen daha yine
de, senin sözünün arkasındayız. Bizim davamıza sahip çık, başka bir şey demiyorum
sana. Eğer bizim bu davamıza sahip çıkarsan sana ölünceye kadar ve arkandayım ve
arkandayız, bunuda bil.
Buradan Metro’ya şunu söylüyorum:
Metro, her zaman, halen daha devletin, polisin arkasında duruyor. Polisi bir kenara
bırak, varsa gücün yüzyüze gel kardeşim.
Böyle dövüşse dövüş, yumruksa yumruk
sonuna kadar varım ben. Sonuna kadar varım ben, emin olsunlar.

Buradan yine sesleniyorum: Metro bizim haklarımızı verene kadar biz bu işin
peşini bırakmayacağız. Kardeşim artık bu
iş tazminat, alacak verecek davası değil.
Bir onur meselesi oldu. Bir gurur meslesi
oldu. Şunu da söyleyebilirim sana; emin ol
ki, namus meselesi oldu!
Bu haklarımızı alana kadar sizin kapılarınızdan gitmeyeceğiz. Ne yaparsanız
yapın bize, bizi yıldıramayacaksınız. Bunları bilin. Sizi rahat rahat yatırmayacağız.
Bir gün, emin ol ansızın öyle gireceğiz ki,
ölünceye kadar da içeriden bizi ölümüz de

çıksa, çıkaramayacaksınız. Bunu bilin, başka bir şey demiyorum.
(Slogan: Her Yer Metro Her Yer Direniş…)
Kamile Yılmaz: Bizi görüyorsunuz,
bizi duyuyorsunuz. Biz senelerce Metro’yla birlikte çalıştık. Ama Metro şimdi kariyeri sokaklarda yaptırıyor. Türk mutfağıyla
mutfağımızı boş bıraktırarak yaptırıyor.
Buradan bizi destekleyenler, görenler
veya desteklemek isteyen herkes lütfen
bize 2018’de de destek verin ki, biz de mutlu yıllar yaşayabilelim. Yeni yılda bizimle
olun. Bize destek verin. İsteğimiz budur.
Yaşar Kara: 2017’nin Ağustos ayından beri sokaklardayız. Bunun gerekçesi
Metro AG, Beğendik ve Tez-Koop-İş Sendikası’nın üçlü, organize yaptıkları oyun
sonrasında, hileli iflas ile bu kadar işçinin
mağdur edilmesinden kaynaklandı.
Sonrasında davamıza hiçbir şekilde
sahip çıkılmamasından dolayı, biz kendi
hakkımızı kendimiz aramak zorunda kaldık. Bir şekilde Nakliyat-İş’le buluştuk. Bir
şekilde bu haklı mücadelenin nasıl verileceğinin örneğini gördük. Bilgisini aldık.
Birlikte sahiplendik. Ağustos’tan bugüne
kadar sahipsiz bırakılmamıza rağmen, bu
işi göğüsleyerek bu noktaya getirdik.
Sağ olsunlar sesimizi duyan vatandaşlar var. Metro’nun, Beğendik’in müşterisi
olan vatandaşlar var. Sesimizi duyduktan
sonra alışverişten vazgeçenler var. Biz sesimizi en son kişiye ulaştırana kadar, sonuna kadar mücadelimizi vereceğiz. Direniş
noktalarımızda aynı kararlılıla mücadelemiz sürecek. Gasp edilen haklar bir şekilde
verilecek. Biz yılmayacağız. Her zaman
bulunduğumuz noktalarda eylemlerimiz
sürecek.
2018 yılına saatler sonra gireceğiz. Herkes, şu an vatandaş alışveriş yapıyor, evinin
mutfağını dolduruyor, akşamki programına
hazılarlanıyor. Biz yıllardan beri 15 yıl, 17
yıl, 20 yıldır gasp edilen haklarımızı almak
için mücadele veriyoruz.
Şu anda biz de aynı diğer vatandaşlar
gibi, evimizde keyfimize bakabilirdik ama
ne yazık ki geçmişe dönük haklarımızın
peşindeyiz şu anda. Bu gerçekten içler acısı bir durum.
Yani neye sığar? Hangi akla mantığa
sığar bu denetimsizlik, bu kontrolsüzlük?
Bu insanlar, bu patronlar, bu işverenler
gücü nereden alıyorlar? Neden bu kadar
boş bırakılıyorlar?
Biz bu kredi kartımızın borcunu ödemediğimizde kırmızı çizgi yiyorken, bir şirket üst
üste üç kez iflas verip de,
hileli iflas verip de nasıl
kontrolsüz şekilde halen
işletmesine devam edebiliyor? Biz bunu öğrenmek istiyoruz.
Neden bir şekilde bu
işletmelerin, halen insanların haklarını gasp etmesine göz yumuluyor?
Biz buna anlam veremiyoruz.
Şunu
söylüyoruz;
2018 yılına giriyoruz,
umutlu giriyoruz, onurlu mücadelemizle
birlikte giriyoruz. Ve inanıyoruz ki aynı
buradaki arkadaşlarımızın kararlı inançlarıyla, 2017’de gelmeyen bu haklı mücadele
sonucu, 2018 yılında çok da fazla uzamadan neticelendirecektir.
Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Ve son kez şunu söylüyorum, Metro’ya
giren tüm vatandaşlar:
Metro’ya girmeyin zulme ortak olmayın! Sokaktaki sese, işçinin sesine duyarsız
kalmayın, diyorum, teşekkür ediyorum.

(Slogan: Metro’ya Girme Zülme Ortak Olma…)
Yılmaz Balkesen: Şu an Kozyatağı
Metro önündeyiz. 2018’e sayılı saatler var.
Herkes şu an, arkadaşların söylediği gibi,
evlerinde veya şu an alışveriş yapma telaşında. Malum yılbaşı…

vam edecekler ve alacakaları neyse, hakları
neyse bu haklarını alacaklardır!
Metro; bu sorumluluktan kaçamazsın.
98-2014 yılları arası alacaklarımızdan yasal olarak sorumlusun. Bu sorumluluktan
dolayı yasal olarak suç işliyorsun. Bu insanları buraya getiren sensin. Bu işçiyi,

Evet, burası Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Metro AG, Türkiye Cumhureyeti
devleti sınırları içerisinde ticaret yapmaktadır. 2014 yılında Beğendik’e devir yaptığı Real İşçileri, Türk işçileridir. Metro AG,
bir Alman kuruluşudur. Türk Halkı ulusu
için yaşar. Ekmeği, onuru ve namusu için
yaşar. Bunlardan birini kaybetmeye kalkarsa her türlü mücadeleyi verir.
Biz de Ağustos ayından beri Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde kaybedilen
haklarımız için mücadele ediyoruz. Sarı
sendikacılığın bir numaralı örneği Tez-Koop kendini tescil etti. 6 aydır, 7 aydır Real
İşçileri sokaklarda ama Tez-Koop’ta ses
yok. Görüntü yok. Ama oturdukları yerden
nutuk atmak var. Her şeyi söylemek var.
Engellemek var.
Şimdi soruyorum, burası Türkiye Cumhuriyeti devleti ise ve bu insanlar Türk insanı ise, neden hakları savunulurken yanlarında olunulmuyor? Türk Halkını, Metro’yu bugünden sonra boykot etmeye davet
ediyorum.
Türkiye’de başka alışveriş yapacak mağaza yok mu şu an? Sadece Metro mu var?
Sadece Media Markt mı var? Bir sürü, şimdi reklam olmasın, bir sürü daha firma var
değil mi?
O yüzden bizim manevi desteğe, maddi
destekten çok, ihtiyacımız var. Çünkü onur
mücadelesi veriyoruz.
Biz işçiyiz. Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de, tabanı en yüksek ve bu devletin vergilerinin dahi en çok alındığı çalışan, işçi kesimi.
O yüzden Türk Halkından Real İşçilerinin yanında olmalarını istiyoruz 2018’e
girerken.
Biz haklarımızı alacağımızdan en ufak
şüphe duymuyoruz. Kimsenin de bundan
şüphesi olmasın. 2018 yılında Nakliyat-İş
Sendikası önderliğinde mücadelimize devam edeceğiz.
Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun.
(Slogan: İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız…)
İdris Polat: 2017’den 2018’e girdiğimizde 2 yıl olacak. Real Hipermarketler
zincirinin İşçilerinin Direnişi var.
Bu Direnişi gören ve buna duyarsız
kalan Metro ve sarı sendikacılara buradan
sesleniyoruz: bu işçiler sonuna kadar direnecek, haklarını alacaklardır. Bunu siz açık
açık görüyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz.
Buraya gelen işçiler, İşçi Sınıfının onurlu, haysiyetli, şerefli birer temsilcileridir!
Bunlar sonuna kadar bu mücadeyi de-

bu direnişi buraya getiren tek sebep; Metro’nun bu vurdumduymazlığıdır ve kanunu
tanımamazlığıdır.
Biz burada kanun insanlarına da söylüyoruz; Metro burada suç işliyor, bu suçu
işleyişine de devam ediyor. Biz adliyelerde
bu işçiler adına dilekçeler verdik, savcıları
da, Cumhuriyet savcılarını da göreve çağırdık.
Bu Cumhuriyet savcılarına buradan
tekrardan sesleniyorum: bu Metro ve Beğendik, Beğendik’i geçtik, bir bunduna
getirdi, bir kalpazanlık yapıp devrettiniz. O
sizi de dolandırdı. Orada biz gördük ki, 50
milyar daha alacaklısın, bu bizi ilgilendirmez, kardeşim.
Bizi ilgilendiren; bu onuru, haysiyeti ve
şerefiyle direnen Real Emekçileridir, Real
İşçileridir.
Bu Real Emekçileri ve İşçileri; direne
direne haklarını alacaklardır. Başka da yolu
yoktur.
Teşekkür ederim.
(Slogan: Direne Direne Kazanacağız…)
Kader İpek: Merhabalar ben 17 yıl
Real Hipermarketler zincirinde çalıştım ve
tek bir kuruş almadan işyerinden çıkarıldım. Aylardır direniyoruz. Lütfen sesimizi
duyun, Metro’ya girmeyin zülme ortak olmayın!
(Slogan: Metro’ya Girme Zulme Ortak Olma…)
Kenahat Polat: Ben de emeği gasp
edilen bir Real İşçisi olarak maalesef buradayım. Yani 6 aydır sokaklardayım.
Susmam gerekiyor diyorsanız, susarım
yeri gelince, fakat sorun emeğim olunca,
hakkım olunca, hukukum olunca, hele hele
benim çocuğumun rızkı olunca, maalesef
maalesef bir Türk kadını olarak susamıyorum. Ve her zaman geliyorum, burada direnmeye devam ediyorum.
Şimdi sorun şu: diyorsunuz ki, biz bundan sorumlu değiliz.
Neden peki? Neden biz buradayız ve 6
aydır burada hakkımızı savunmaya çalışıyoruz?
Demek ki sizin de bu olayda bir parmağınız var. Ve lütfen artık sesimizi duyun ve
duyarak bizi anlamaya çalışın. Biz buraya
her zaman gelip hakkımızı savunmaya çalışıyoruz, yıllarca da bunu yapmaya çalışacağız. Direne direne de kazanacağız.
(Slogan: Direne Direne Kazanacağız…)
Yakup Çoşkun: Buradan gerçekten
Cumhurbaşkanına son kez sesleniyorum:
Biz asgari ücretle çalıştık hepimiz.

20 TOMA, 1000 çevik kuvvet polisi, özel tim ve 500 zabıta ile plastik
mermiler, biber gazlı saldırılarla Nakliyeciler Sitesi, üyelerimizin kanı
ve canı pahasına verdiği mücadeleye rağmen tamamen yıkıldı
Baştarafı sayfa 1’de

Bizler Cuma (05.01.2018) akşamından itibaren Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu başta olmak
üzere İstanbul Şube Yöneticilerimiz ve
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, sitede
çalışan 1000’e yakın üyemizle birlikte
site içerisinde işyerlerimizi terk etmeme eylemini ve direnişini başlatarak bu
keyfiliğe, hukuksuzluğa kanımız, canımız pahasına engel olmaya çalıştık.
Nakliyeciler Sitesinin dışındaki sokaklar da dahil sitenin etrafı yirminin
üzerinde TOMA, 1000’in üzerinde çevik kuvvet polisi, 500 zabıta, panzer
ve kepçelerle sarılmış durumdayken
üyelerimiz sloganlarla, ıslıklarla bu
durumu protesto ederek kamyonlarla
ve nakliye arabaları ile sitenin giriş ve
çıkışını kapatarak yıkımı engellemeye

çalıştılar. Sitenin çerisinde ise üyelerimiz işyerlerinin önünde ve sitenin girişinde ateşler yakarak, gece boyunca
sloganlar atarak, direnişlerini kararlı
bir şekilde devam ettirdiler.
İşçilerin kararlı duruşu ve direnişi
sonucunda yapılan görüşmelerde site
içerisinde bulunan sadece boş ve kullanılmayan 17 binanın yıkılacağı konusunda anlaşmaya varılmışken Cumartesi sabahı bu anlaşma hiçe sayılarak
faaliyette olan işyerlerini de yıkmak
için tekrar iş makinaları geldi. Çevik
kuvvet 1. Blok’un çevresini ablukaya
alarak yıkımı başlatmak istedi. Bu yıkıma engel olmak için üyelerimiz ve
yöneticilerimiz kenetlenerek sloganlarla protesto ederek, iş makinalarının
önünü keserek, üzerine çıkarak yıkıma
engel olmaya çalıştılar. Ancak yöneticilerimize ve üyelerimize gaz sıkıldı,

plastik mermi ile polis ve çevik kuvvet saldırdı. Saldırı sırasında üyelerimiz yerlerde sürüklendi, tekmelendi. Olaylar sırasında 5 üyemiz göz
altına alındı ve daha sonra serbest
bırakıldılar. Üyelerimizden yaralananlar oldu.
İşyerlerinden bazıları içerisinde
eşyalar olduğu halde, bazıları da eşyalar tahliye edildikten sonra yıkılmaya
başlandı. Cumartesi tüm gün süren
yıkım neticesinde Nakliyeciler Sitesinde bulunan yedi blok, 180’ni ambar, toplam 254 işyeri, sendikamızın
İstanbul Şube binası, İşveren Sendikası Nak-İş’in binası, Nakliyeciler
Derneği NAKO’nun binası da yıkılmıştır.
Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi,
binlerce insana iş ve ekmek sağlayan
bir yerdir. Hiçbir bildirim yapılmadan,

süre tanınmadan bu şeklide işçileri ve
işverenleri sokağa atmak hiçbir yasayla, hukukla insanlıkla bağdaşmamaktadır. Bunu yapanlar ve yaptıranlar er
yada geç işçi sınıfına hesap vereceklerdir. Ambar İşçileri bu ranta ve talana da
boyun eğmeyecektir. Bir oldubitti yaratarak, hukuki durumu da hiçe sayarak,
bir keyfilik yaratarak, bazı mafya türü
yöntemlerle buradaki insanların ekmekleri, aşları ranta kurban edilemez.
Yeni bir site yapılıncaya kadar da

Bunun bedeli bu olmaması gerekirdi. Biz
asgari ücretle yıllarca çalıştık. Ben 50 yaşındayım. Ben burada bu tazminatımızı
alamadık ya, hakikaten çok onuruma ve
zoruma gitti bu iş. Asgari ücretle biz 14001450 lira maaşla çalışıp bir de haklarımızı
alamadık. Bunlar bizim haklarımız vermediler ya, hakikaten çok zorumuza gidiyor.
Yani şu insanlara bir bakar mısınız? Hepsi
1400 lira maaşla çalışıp ve bir de haklarını
alamadı.
Ve ayriyeten bu binada, buralarda oturan herkese, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlerin sesi rahatsızlık verdi diye,
bir kere kapılara çıkmadılar, bir kere burada bağıramazsınız demediler. Hepsinin anlayışına teşekkür ediyorum, sonuna kadar
da teşekkür ediyorum onlara, hepsinden de
Allah razı olsun.
Nihal Akbaş: Biz yıllardır Real Market’te çalışıyoruz ama bugune kadar hiçbir
hakkımzı alamadık. Şu ana kadar her gittiğimizde bir sorun yaşıyoruz, mutlaka bir
zorluk çekiyoruz. Bu ülkede herhalde en
çok zorluğu biz çektik. Kimse bizim kadar işkence çekmedi. Yani resmen işkence
çekiyoruz; soğukta bekliyoruz, üşüyoruz
veya herhangi bir sorun yaşıyoruz. Polis
müdahalesine, baskısına maruz kalıyoruz
yeri geldiği zaman, yine sesimizi çıkartmıyoruz. Bu saatten sonra inşallah hepimiz
için en iyisi olur. 2018’de hakkımızı alıp
yeni yıla girmiş oluruz, diyorum.
(Slogan: Metro’ya Girme Zülme Ortak Olma…)
Barış Laçın: Ölmek var dönmek yok!
Yeni yılda da var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz.
Teşekkürler.
Mesut Çelik: Yıllarımızı verdik Real’e, Beğendik geldi emeğimizi de çaldı.
Metro; senin yasal olarak bize tazminat
verme hakkın var. Biz bunun peşindeyiz.
Yeri gelecek biz burada 10 sene de bekleriz paramızı almak için. Başka hiçbir şey
demiyorum.
(Slogan: Direne Direne Kazanacağız…)
Uğur Çelik: Herkese merhabalar.
Ben 10 yıllık Real Hipermarketleri çalışanıyım. 10 yılın sonunda hiçbir hakkımı
alamadan, hileli bir iflas sonucu hem işsiz
kaldım kaldım hem de hakkım olan tazminatı alamadım.
Yasal haklarım için, çocuklarımın rızkları için mücadele ediyorum.
Şu anda bizi Metro’dan pencerenin arkasında ve köşelerde izleyenlere sesleniyorum: bir gün bizim başımıza gelen sizin
de başınıza da gelecek. Başınızı önünüze
eğdikçe, haksızlığa sessiz kaldıkça, siz de
bizim gibi mağdur olacaksınız. Bizi anlayın, bizim sesimizi duyun. Gizli gizli bizi
takip etmeyin, hakkınızı arayın.
2018’de de hak arayışımız devam edecek ilk günkü azim ve kararlılıla. Bu hak
mücadelesidir.
Bizi, insanı hayvandan ayıran özellik,
hakkını aramasıdır. Metro’ya koyun olmadığımızı göstereceğiz. Hakkını arayan
onurlu, şerefli insanlar olduğumuzu göstereceğiz.
Teşekkür ederim.
(Slogan: Yaşasın Onurlu Mücadelemiz…)
Mehmet Uslu: 17 yıldır Real Marketlerde çalışıyorum.
Metro hakkımızı verin. Vermezseniz
Cenabı Allah sizi bu dünyada ve öbür dünyada kahredecek ve mahfolacaksınız. İnanıyorum ve çocuklarımın hakkını istiyorum. Ve sonuna kadar da devam edeceğim.
Allah sizi bildiği gibi yapsın. İnşallah
kahrolursunuz.
(Slogan: Yaşasın Onurlu Mücadelemiz…)

mücadelemiz devam edecektir. Bizim
davamız ekmek davasıdır, haklı bir
davadır. Bu kanunsuzluğu, hukuksuzluğu yapanlardan yasalar çerçevesinde,
mücadelemizle hesap soracağız.
Yarın (08.01.2018 Pazartesi) tüm
üyelerimizle Akzirve Gayrimenkul
önünde, saat 11:00’de ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi önünde saat
13:00’da protesto eylemleri yapacağız.
07.01.2018
Nakliyat-İş Genel Merkezi
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Malum Kişi Lozan’ı neden diline doladı?
Baştarafı sayfa 16’da
Bir de arada halkımızı kandırmak amacıyla” milliyetçi” çıkışlar yapıyor ya, “Eyy
Amerika!”, “Eyy Trump!” gibi, ne olur,
ne olmaz, emperyalizmi rahatlatayım düşüncesiyle, güven tazelemek; “Bakın emrinizdeyim, görevimi sürdürüyorum.”, mesajı vermek için.
Şu anda doğrudan Lozan’ı ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama tartışmaya
açıp, zayıflatıp, yıpratıp ileride uygun bir
ortamda tümüyle silmek için bu sözleri sarf
ediyor.
Ayrıca, Türkiye’de gerici-emperyalist
blok, oldum olası Lozan’a karşı durmuştur.
Lozan’ın imzalandığı dönemde, İlk Mecliste dahi…
Mustafa Kemal, Lozan görüşmelerinde Heyet Başkanı olmak isteyen ve gerici
güruh tarafından öne sürülen Rauf Bey’i
heyet başkanlığına kabul etmez. Gerici güruhun önde gelenlerindendir çünkü. Ayrıca, Sevr öncesinde imzalanıp Sevr’e çanak
tutan bir antlaşma olan Mondros Ateşkes
Anlaşması’nı imzalayan kişidir. Mustafa
Kemal, Nutuk’ta Mondros’u “yüz kızartıcı” olarak niteler ve ülkeye ne kadar zarar
verdiğini şu sözlerle belirtir:
“Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı Devletinin bağlaşıklarıyla birlikte
uğradığı acı yenilginin yüz kızartacak
bir sonucudur. O anlaşma hükümleridir ki, Türk topraklarına yabancıların
girmesine yol açtı. O anlaşmada kabul
edilen maddelerdir ki, Sevr Anlaşması
hükümlerinin de kolaylıkla kabul ettirilebileceği düşüncesini yabancılara akla
yatkın ve olabilir gösterdi.
“Rauf Bey o anlaşmayı, ‘ulusumuzun
dünyayı barışa kavuşturmakta ne büyük bir etmen olduğunu eylemle tanıtlamak amacıyla’ imzaladığını söylüyorsa
da, bu düş ürünü tümce ile kendinden
başka kimseyi kandırıp avutamaz; çünkü böyle bir amaç yoktu.”
Ve İnönü, Lozan görüşmelerinde

heyet başkanı olur. Gerici güruh, Rauf
Bey’in önderliğinde İnönü’yü güç duruma
düşürmeye çalışsa da, Mustafa Kemal’in
zoru ile Lozan olumlu sonuçlanır, Mecliste
kabul edilir ve imzalanır.
Malum Kişi, “bağırsan duyulacak
adaları biz Lozan’da verdik”, derken yalan söylüyor. (Kendi gözündeki merteği de
görmüyor: 18 adamıza Yunanistan el koydu, “gık” yok!) Yalanı çok açık…
Gerici Taha Akyol bile bu yalanı eleştirdi “Lozan Zırvaları” başlıklı yazısında:
“LOZAN konusundaki zırvaların
iki temeli var; biri cehalet öbürü husumet.
“Cehalet, Lozan’la ilgili bilgisizlik...
“Husumet?... Yunan kazansaydı diyebilecek kadar kör bir kin.”
“Etraflı araştırmalardan elde edilmiş
objektif bilgiler söz konusu olmayınca
bir yığın uydurmalar, çarpıtmalar tezgâhlanıyor.
“Lozan’ın gizli maddeleri varmış,
2023’te geçerliliği bitiyormuş gibi...
“Ege adalarını ve Musul’u alabilirmişiz de almamışız gibi... Amerika Lozan’ı onaylamamış imiş, niye imiş gibi...
“Hele de ”Lozan’da 2.5. milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük” sözü akla ziyandır.” (http://
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/taha-akyol/
lozan-zirvalari-40531003)
Şunu da ekleyelim. Bugün Yunanistan’da görülen 12 Ada zaten İtalya’daydı, ancak İkinci Emperyalist Savaş sonrasında emperyalistlerce Yunanistan’a
teslim edildi.
Taha Akyol yazısının devamında şöyle diyor:
“Lozan’da en büyük kavga toprak
sorunlarında yaşanmadı. Çünkü Trakya
ve Ege’de Birinci Dünya Savaşı öncesindeki Osmanlı sınırlarının geçerli olması
kabul edilmişti; adaları Balkan harbinde kaybetmiştik.
“Arap topraklarından da Misak-ı

Nakliyat-İş’ten:

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
Gelirin, servetin paylaşımında adalet istiyoruz

S

endikamız yarın belirlenecek olan ve
7 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren Asgari Ücret ile ilgili Konya’da kitlesel basın açıklaması yaptı.
Saat 13.00’da yapılan eylemimiz Sendikamızın Konya Temsilciliği’nin önünden başladı. Sendikamız üyesi Ambar İşçileri kortej oluşturularak basın açıklamasının yapılacağı Kayalı Park Alanı’na kadar
sloganlarla, pankart ve dövizlerle coşkulu
ve kitlesel bir yürüyüş yaptı.
Basın açıklamasında “Asgari Ücret
Sefalet Ücreti Olmasın 2.300.00 TL Net
Asgari Ücret Olsun” pankartı açıldı ve
“Az Kazanan Az, Çok Kazanan Çok
Vergi Ödesin”, “Asgari Ücret Sefalet
Ücreti Olmasın”, “Asgari Ücret Artırılsın”, “Gelirin, Servetin Paylaşımında
Adalet İstiyoruz” dövizleri taşındı.
Basın açıklaması, Sendikamızın Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve
Konya Temsilcimiz olan Mehmet Ünver
tarafından yapıldı. 28.12.2017
Mehmet Ünver’in yaptığı açıklamanın metni;

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın 2.300.00 TL Net Olsun
Vergide, Gelirin, Servetin Paylaşımında Adalet İstiyoruz
Hangi ortamda asgari ücret belirleniyor?
Ülkemizdeki servetin ve gelirin dağılımı nasıl?
Yapılan en son araştırmalara göre
Türkiye nüfusunun en zengin %1’nin
servetinin toplamı Türkiye’deki servetin % 54,3’üne sahip. Nüfusun geri kalan % 99’nun yani 80 milyonun toplam
servet içindeki payı ise % 45,7. Kısacası
en zengin yüzde birin serveti % 99’un
servetinden daha fazla servete sahip.
TUİK’in gelir dağlımı rakamları da
pek farklı değil. En yüksek gelire sahip
% 20’lik grupta toplam gelirden aldığı
pay % 46,5, en düşük (yoksul) % 20’lik
grubun payı ise % 6,1’dir.
Bu servet ve gelir dağılımının sosyal
devletle, adaletle, hak-hukukla her hangi bir ilgisi yoktur. Sosyal devlet, sosyal
adalet ilkesi toplumda servetin ve gelirin

Milli ile vazgeçilmişti, doğru bir karar
olarak.
“Lozan’da en büyük kavgalar, müzakerelerin ikinci döneminde, üç ay süreyle kapitülasyonlar ve mali konularda
yaşandı. Bu yüzden ordu üç defa alarma
geçirildi.
“Bu tartışmaların zabıtlarını okumadan, Lozan’ı ve son iki yüz yıllık tarihimizi anlamak mümkün olmaz.” (agy)
Mustafa Kemal, Nutuk’ta Lozan sürecini uzun uzun anlatır. Emperyalistler,
Kurtuluş Savaşı daha sonuçlanmadan, Sevr
(10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz
1923) dışında Mart 1921 ve Mart 1922’de
“barış” önerisinde bulunuyorlar. Tabiî
amaçları hep Sevr’i kabul ettirebilmektir.
Mustafa Kemal, tüm bu dört barış çağrısı
sırasındaki durumu birbirleriyle kıyaslar:
Sınırlar (Trakya, İzmir bölgesi, Suriye,
Irak, Kafkas sınırları, Boğazlar, Kürt bölgesi); Sömürü Bölgeleri (Fransız ve İtalyan
sömürü bölgeleri); İstanbul’un durumu;
uyruk sorunu; ayrıcalık hakları; azınlıkların korunması; ordu; esirlerin değişimi; akçalı işler; iktisadi işler gibi… Lozan, bütün
bunlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileri
taşımıştır.
Tabiî, en önemli ilerleme kapitülasyonların kaldırılması yönünde olmuştur.
Sevr dayatması ve emperyalizmin daha
sonraki sözde “barış” önerileri yırtılıp atılmıştır.
Mustafa Kemal, gerici güruha karşı
İnönü’yü 24 Temmuz 1923’te şu telgrafla
kutlar:
“Lozan’da Delegeler Kurulu Başkanı
“Dışişleri Bakanı İsmet Paşa Hazretlerine
“Ulusun ve Hükümetin yüksek
kişiliğinize vermiş olduğu yeni görevi
başarı ile sonuçlandırdınız. Yurda sıra
sıra yararlı işlerle dolu olan ömrünüzü
bu kez de tarihsel bir başarıyla yücelttiniz. Uzun savaşmalardan sonra yurdumuzun barışa ve bağımsızlığa kavuştuğu
bu günde parlak başarılarınız dolayısıyla sizi, sayın arkadaşlarımız Rıza Nur ve

Hasan Beyleri ve çalışmalarınızda size
yardım eden bütün Delegeler Kurulu
üyelerini içten duygularla kutlarım.
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
“Başkomutan
“Gazi Mustafa Kemal”
Lozan, Kurtuluş Savaşçıları için de,
halkımız için de çok büyük bir zaferdir.
Emperyalizm sadece cephede değil, masada da dize getirilmiştir.

adaletli paylaşımını esas alan bir toplumsal düzendir. Ülkemiz dünyadaki servet ve
gelir dağılımının en adaletsiz olduğu ülkelerden biridir. Bu durumun gerçek İslamiyet’le herhangi bir ilgisi yoktur.
Ülkemizde vergi düzeni de adaletsiz-

kesildi.
2018 yılı vergi dilimleri rakamları yeniden belirlenecek. Ancak vergi oranları
yine aynı oranda kademeli olarak artacak.
Bu uygulamayla asgari ücretli dahi 9
ve 10’uncu aydan sonra % 20’lik dilime
girmektedir.
Bildiğimiz gibi işçiler ve diğer çalışanlar harcama yapmadan vergilerini
peşin olarak ödemektedirler. İşçilerin ve
emekçilerin gelirden servetten aldıkları
pay ortadayken vergi almaya gelince de
devlete en çok vergiyi ödeyendir. Bu adaletsizlik, vicdansızlık kabul edilemez.
Servetin ve gelirin dağılımında, vergide adaletsizlik ortada. Tüm bunlar
yetmiyormuş gibi işverenlere, sermayedarlara farklı gerekçelerle teşvik, üzerine
teşvik veriliyor. Bütçeden ve İşsizlik Fonundan. Bu durum da kabul edilemez.

dir. KDV, ÖTV gibi Dolaylı Vergilerin
toplam vergiler içerisindeki oranı % 73.
Dolaylı Vergi sistemi adaletsiz bir sistemdir. Asgari Ücretli de Parababası da aynı
ürüne aynı vergiyi ödemektedir.
Türkiye bugün OECD ve AB ülkeleri
içerisinde ücretlerin vergi yükü oranında
ilk sıralardadır. Bir başka adaletsizlik de
ücretlerdeki vergi dilimleri uygulamasıdır.
2017 yılında ki oranlar; 13.000.00
TL’ye kadar % 15; 13.000.00 TL’den sonra 31.000.00’e kadar % 20, 31.000.00’den
71.000.00’e kadar % 27; 71.000.00’den
sonrası için % 35 oranında gelir vergisi

Kurtuluş Partisi Gençliği, Direnişçi Real İşçileri’ni ziyaret etti…
Safımız İşçi Sınıfı’nın yanıdır!

D

ünyanın en haklı ve onurlu mücadelesi, ekmeği ve işi için direnen
İşçi Sınıfının mücadelesidir. Bu
mücadelenin ülkemizdeki yansımalarından biri olan onurlu Real İşçileri’nin mücadelesi ise bizlere bu mücadelenin doğruluğunu her geçen gün kanıtlıyor. Hileli
bir iflas süreci sonrası işten atılan işçiler
yollarını Nakliyat-İş Sendikası ile birleştirerek kar demeden, soğuk demeden, yılmadan; gözaltılara, polis müdahalelerine
boyun eğmeden onurlu bir şekilde sonunda kazanacaklarına emin olduğumuz bu
mücadeleyi bir an bile vazgeçmeden sürdürüyorlar.
İşte biz, Kurtuluş Partisi Gençliği
olarak, “Gençliğin Safı, İşçi Sınıfının
Yanıdır” diyerek bugün (17 Aralık) Kozyatağı Metro Market önünde direnişte bulunan yiğit Real İşçileri’ni ziyaret ettik,
desteklerimizi sunduk.
Saat 15’te Yenisahra Metro İstasyonu
önünde buluşarak sloganlarımız ve alkışlarımız eşliğinde direniş yerine doğru
yürümeye başladık. Direnişte olan Real
İşçileri sloganlarımıza eşlik ederek bizleri candan ve sıcak bir şekilde karşıladılar.
Real İşçileriyle beraber attığımız sloganlarla, alkışlarla Real İşçilerinin bu onurlu
mücadelesinde yanlarında olduğumuzu
vurguladık.

Direniş alanına varır varmaz gördük ki,
işçilerin kararlı, umutsuzluğun zerresini
barındırmayan tavırları gözlerinden okunuyordu. Real İşçileri, mücadelelerinin

haklılığına ve Nakliyat-İş Sendikası’nın
İşçi Sınıfı mücadelesi içindeki yılmaz
tavrına sonuna kadar güvendiklerini her
tavırlarıyla belli ediyorlar. Bizleri, sanki
yıllardır birlikte mücadele ediyormuşuz
gibi sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar. Heyecanlarına ortak olduk, öfkelerine öfkemizi, inançlarına inancımızı katarak haykırdık sloganlarımızı hep birlikte: “Real
İşçisi Yalnız Değildir”, “Metro’ya Girme, Zulme Ortak Olma”, “Gençliğin
Safı İşçilerin Yanıdır.”
Daha sonra Kurtuluş Partisi Gençliği’nden bir yoldaşımız yaptığı coşkulu
konuşmasında, işçilere hitaben şunları
belirtti:
“Günü geldiğinde bu Parababaları
ve işbirlikçi sarı-gangster sendikacıları

kaçacak delik arasınlar. Varsın tir tir
titresinler, sonlarını düşünsünler. Bizim zincirlerimizden başka kaybedecek
hiçbir şeyimiz yok. Real ve Beğendik
patronları haklarınızı verene kadar bu
mücadelenin yanında sizin temiz yüreklerinizle birlikte olacağız. Şan olsun
alın teri için mücadele edenlere, Şan olsun direnen Real İşçilerine”
Yoldaş’ımızın yaptığı konuşmanın ardından sloganlarımıza devam ettik hep beraber. Ziyaretimiz boyunca, yoldan geçen
araçlardan halkımızın kornalarıyla, camlardan uzanan zafer işaretleriyle Real İşçilerine nasıl destek olduğuna tanık olduk.
Direnen işçilere onların her zaman yanında olacağımızı ve bu mücadelenin sonunda Real ve Beğendik Parababalarının
pes edeceğini, zaferin, onuruyla direnen
yiğit Real İşçilerinin olacağını ve Kurtuluş Partisi Gençliği’nin safının her saman
İşçi Sınıfının yanı olacağını bir kez daha
ifade ederek ziyaretimizi sonlandırdık.
Real İşçisi Yalnız Değildir!
İşçi Gençlik El Ele Örgütlü Mücadeleye!
Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!
Kurtuluş Partisi Gençliği

Denecek ki, “Ya Musul?”
Musul, Lozan’da karara bağlanmamış,
sonraya bırakılmıştır. Aslında Mustafa
Kemal, Musul’un İngiliz tehlikesi altında olduğunu da görür. Lozan görüşmeleri
sırasında 24 Mayıs 1923’te İnönü’ye çektiği telgrafta, İstanbul’un işgal kuvvetleri
tarafından boşaltılmasındaki gecikmeyi
Musul işinin İngiltere yararına çözümlenmesine ilerleyebileceğini belirtir.
Lozan sonrasında, hem emperyalistlerce kışkırtılan Kürt İsyanları (özellikle
Seyh Sait İsyanı), hem de emperyalizm
ile ittifak halindeki gericilik (özellikle
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çıkışı) nedeniyle, Lozan kazanımları korunmuş, Musul’da daha fazla direnilememiştir.
Mustafa Kemal bu gerici ittifakı, Nutuk’ta şu sözlerle açıktan ortaya koyar:
“Baylar, yeni parti (Kazım Karabekir başkanlığında Rauf Orbay, Ali Fuat
Cebesoy, Adnan Adıvar, Refet Bele vb.
gericilerce kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası – KY), adındaki ‘İleri’
ve ‘Cumhuriyet’ sözcüklerinin karşıt
anlamlarıyla gelişmiştir. Bu partinin ileri gelenleri, gerçekten gericilere umut
ve güç vermiştir. Buna örnek vereyim:
Ergani’de, ayaklanıcıların (gerici Kürt
ayaklanması, Şeyh Sait İsyanı – KY) valiliğini kabul eden ve sonradan asılan
Kadri, Şeyh Sait’e yazdığı bir mektupta: ‘Millet Meclisinde, Kazım Karabekir
Paşa’nın partisi, din kurallarına saygılı
ve dinseverdir. Bize yardım edeceklerine
kuşkum yoktur. Dahası, Şeyh Eyüb’ün

İşçilerin ücretlerinden alınan
* Gelir Vergisi %10’da sabitlensin,
* Asgari ücretten vergi alınmasın,
* Asgari ücret net ödensin,
* Az kazanan az çok kazanan çok vergi
ödesin,
* Temel ihtiyaç ürünlerinden dolayı
vergi alınmasın. İşçilerin üzerindeki dolaylı vergi yükü kaldırılsın,
*Sermayenin, Parababalarının gelirleNakliyat-İş’ten:
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yanında (Şeyh Eyüb, gerici ayaklanmanın şeflerindendir – KY) bulunan parti
sorumlu yazmanı, partinin tüzüğünü
getirmiştir…’ diyor. Dini kurtaracak
biricik partinin, Kazım Karabekir Paşa’nın kurduğu parti olduğunu; din kurallarına uyulacağının, parti tüzüğünde
bildirildiğini’ söylemiştir.”
Evet, emperyalist saldırı had safhadadır. Cumhuriyet’in korunması gerekmektedir. İsyan bastırılır, söz konusu parti kapatılır ama Musul’da da taviz verilir. Kaçınılmaz olarak…
Sonuç olarak Lozan, genç Türkiye’nin cephedeki zaferinin masada
kanıtlanmış ve pekiştirilmiş halidir.
Malum Kişi’nin yalanları; BOP
Eşbaşkanı oluşundan, emperyalistler
için güven tazelemek istediğinden ve
Kurtuluş Savaşı sırasında emperyalist
uşaklığı yapan Tefeci-Bezirgân Sermayeye dayanmasındandır.
Kaldı ki, Lozan’ı sadece Cumhuriyetçiler değil, emperyalist “bilimadamları” bile
Türkiye bakımından çok büyük bir zafer
olarak niteler. Örneğin, Birinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı sürecinde Türk düşmanlığı yapmış, Ermeni soykırımı yalanı tezine
kaynaklık eden “Mavi Kitap”ın da yazarlarından, İngiliz Entelicans Servis Ajanı,
ünlü İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee, bu
gerçeği hemen Lozan’ın arkasından şöyle
ortaya koyar:
“Türkiye’nin Yunanistan ve Yunanistan’a arka çıkanlara karşı kazandığı
parlak askeri zafer, Lozan’da eşit ölçüde çarpıcı başarılarla devam etti. İsmet
Paşa daha önce kılıcıyla kazandığını
Lozan’da Türk Ulusal Bağımsızlığını
hemen tümüyle elde edene dek diplomasi ile sürdürdü. Türkiye konferansta
hemen her istediğini elde etti; çünkü dediğini kabul ettirecek kadar güçlüydü;
Müttefikler içinse tek yol askeri baskıydı
ancak bu da çok tehlikeli ve pahalıydı.”
(Arnold J. Toynbee, The East AfterLausanne, ForeignAffairs, September 1923) q
ri, servetleri vergilendirilsin.
Servetin ve gelir dağılımının bu kadar
adaletsiz olduğu, hayat pahalılığının, enflasyonunun artma sürecine girdiği dönemde asgari ücretliye toplu taşıma ücretsiz
olmalıdır.
* Asgari ücret tespit komisyonu tüm
işçi konfederasyonları katılmalı,
* Asgari ücret hesabında uluslararası
standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
* Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı İLO sözleşmesi onaylanmalı. Avrupa
Sosyal Şartına konan çekince kaldırılmalıdır.
* Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.
* Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın.
* 2.300.00 TL Net Asgari Ücret Olsun.
* Vergide Adalet İstiyoruz.
* Servetin ve Gelirin Paylaşımında
Adalet İstiyoruz.
Yaşasın İşçilerin Birliği!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat-İş!
20.12.2017
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Gözaltılar serbest bırakılsın!

ardeş sendikamız Birleşik Metal-İş Sendikası’na, POSCO ASSAN TST Çelik Sanayi AŞ İşçilerine yönelik polis saldırısını, gözaltıları
protesto ediyoruz.
Birleşik Metal-İş Sendikası, İzmit Alikahya Organize Sanayi’de bulunan POSCO ASSAN fabrikasında örgütlenmiş,
çoğunluğu sağlamış, Çalışma Bakanlığına
yetki tespitinde bulunmuştur.
Örgütlenmeden haberdar olan Güney
Koreli ve yerli ortağı Kibar Holding olan
POSCO ASSAN patronları işçilerin en temel örgütlenme hakkına saldırarak 90 işçi
kardeşimizi işten atmıştır. Atılan işçiler 42
günden beri işe geri dönmek için mücadele
ediyorlar, direniyorlar.
Çalışma Bakanlığı yasal olarak 6 iş
günü içinde göndermesi gereken sendikanın çoğunluk tespitini göndermemektedir.
Kardeş sendikamız;
işten atılan POSCO ASSAN İşçileri ile birlikte
keyfi işten çıkartmalara
ve yetki tespitinin gönderilmemesine
dikkat
çekmek, kamuoyu oluşturmak, protesto etmek
amacıyla
demokratik
haklarını kullanarak fabrika önünden Ankara’ya
Çalışma Bakanlığı’na
bir yürüyüş başlatma ka-

rarı almışlardır.
Ancak bugün yürüyüş başlamadan polis müdahale etmiş, başta Sendika Genel
Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Özkan Atar olmak üzere, Şube Yöneticileri ve 40’ı aşkın işçiyi zor kullanılarak gözaltına almışlardır.
Kardeş sendikamız Birleşik Metal-İş ve
POSCO İsçilerine yönelik keyfi gözaltıları protesto ediyoruz. Birleşik Metal-İş ve
POSCA İşçileriyle dayanışma içerisinde
olduğumuzu bildiriyoruz.
Gözaltılar Serbest Bırakılsın!
Birleşik Metal-İş ve POSCO ASSAN
İşçileri Yalnız Değildir!
26.12.2017
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Nakliyat-İş’ten:

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız, ABD İstanbul Konsolosluğu önünde
Filistin Halkıyla Dayanışma eylemi yaptı
Baştarafı sayfa 16’da
Basın açıklaması Genel Başkan’ımız
Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.
Basın açıklaması sırasında sık sık “Katil ABD, İsrail Filistin’den Defol”, “Zafer Direnen Halkların Olacak”, “Yaşasın
Halkların Kardeşliği”, “Filistin Halkı
Onurumuzdur”, “Direnen Halklar Kazanacak”, “Katil İsrail Filistin’den Defol”, sloganları atıldı. 20.12.2017
Basın Açıklamasında Okunan Basın
Metni:
Filistin İşçi Sınıfı ve Halkı Yalnız
Değildir
“İnsanlık soyunun en büyük düşmanı ABD Emperyalizmi”nin Başkanı, insan
sefaleti Trump’un iktidara gelmesi ile Siyonist İsrail’in işgalci zulmü, şiddeti daha
da artmıştır. Geçtiğimiz Mart ayında Batı
Şeria’da 3 bin kişilik Yahudi yerleşim evlerinin inşa edileceğini açıklamıştı. Böylece

o bölgede Filistinlilerin mülklerine el koymayı meşrulaştırmış oluyordu.
Bugünlerde de Trump, seçimlerdeki
vaatlerinden olan Kudüs ile ilgili açıklama
yapmıştır. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını açıklamıştır.
Haydut ABD emperyalizminin başkanı
sen kimsin?
Bu yetkiyi kimden, nasıl alıyorsun?
Bu açıklama, başta o bölgedeki Filistin
Halkı olmak üzere tüm Müslüman halklara
yönelik savaşın, şiddetin, yeni katliamların habercisi bir saldırıdır. Çünkü Kudüs,
Mekke ve Medine’den sonra Müslümanların 3. Kutsal şehridir.
Değerli Basın Emekçileri
Ekonomice Yakındoğu, Ortadoğu, petrol demektir. İran’dan Cezayir’e, Fas’a dek
uzanan toprakların altında, yeryüzünün
damarlarında dolaşan petrol yatmaktadır.
Bunlar petrol hazinesidir.
Emperyalizm bir yerde hazine gördü
mü onu aşırıp metropolüne taşıyamazsa
“böl, yönet” prensibi ile hazinenin yerini
yangın yerine çevirir.
Çünkü Emperyalizmin can damarı,
kapitalizmin can damarı, kan damarı, petrol damarı, Yakındoğu’dadır, Ortadoğu’dadır. Bu can damarının böğrüne Emperyalizm tuttu 1948 yılında hiç yoktan İsrail
kamasını soktu.
Ne vardı bu Filistin’de?
1,5 milyonluk zavallı, vatansız Yahudi’yi getirip o nalla mıhın arasına sokmasının ve her gün ölümle göz göze getirmenin
alemi var mıydı?
Vardı: o “alem” petroldür.
Kaldı ki Yahudilik bir millet, ulus değildir, olsa olsa bir ümmet içine yetmiş
yedi buçuk millet karışmış. İslam’lar yahut
Hıristiyanlar yahut Budalar ayrı bir yurt istiyorlar mı?

Kısacası, Siyonist İsrail Devleti meşru
değildir. Filistin’e katil ABD Emperyalizmi ve diğer emperyalistlerce petrol tekellerinin işbirlikçileri tarafından sokulan bir
kamadır. Petrolün ve doların bölgedeki
bekçi köpekliğini yapmaktadır.
Değerli Basın Emekçileri,
Senaryo devam etmektedir. 2003 yılında o dönemde ABD’nin güvenlikten sorumlu danışmanı olan Condoleezza Rice,
“Fas’dan Basra Körfezine kadar Ortadoğu’da bulunan 22 devletin rejiminin,
sınır ve haritalarının değiştirileceğini,
Türkiye’nin de bunların içerisinde bulunduğunu” belirtiyor. Bu proje “Büyük
Ortadoğu Projesi” BOP’tur. Ülkemiz
Türkiye’de bu proje kapsamındadır. BOP
haritasını çizen Amerikalı bir asker Ralph
Peters’dir. Çizdiği harita ve bu haritaya ek
gerekçeleri “Kanlı Sınırlar, daha iyi bir
Ortadoğu” başlığı altında açıklamıştır.
Bu süreç devam ediyor. 2003’ten bu yana
aynı zamanda bir İslam
coğrafyası olan Ortadoğu’da
açıklandığı
gibi yeni sınırlar kanla,
katliamlarla gözyaşı ile
çiziliyor. Irak’tan Libya’ya, Yemen’e ülkeler
parçalanıyor. Ülkemizde de bombalar patlatılıyor, katliamlar yapılıyor. 10 milyona yakın
insan BOP savaşlarında
katledildi, yaşamlarını yitirdi. Katil ABD
ve Siyonist İsrail’in kanlı ellerinde milyonlarca Müslümanın kanı var. Bir o kadarı
da mülteci durumuna düşürüldü, Irak’ta,
Suriye’de, Libya’da…
Sınırlar kanla yeniden çizilirken ikinci,
üçüncü petrol ve doların bekçi köpekliğini
yapacak ülkeler yaratılmaktadır, katil ABD
Emperyalizmi, petrol tekelleri ve işbirlikçileri tarafından.
Değerli Basın Emekçileri,
15-21 Aralık tarihlerinde üyesi bulunduğumuz Dünya Sendikalar Federasyonu’nun almış olduğu kararla, dünyanın
dört bir yanında Filistin İşçi Sınıfı ve Halkıyla Dayanışma eylemleri yapılmaktadır.
Kudüs, Filistin Halkı ve Müslüman
Halklarındır.
Filistin İşçi Sınıfının ve Halkının insanlık dışı işgalci zulme, baskıya teröre karşı direnişi ve mücadelesi bölgedeki başta
Araplar olmak üzere tüm Müslüman halkların aynı zamanda bir insanlık davasıdır.
Bu direniş ve mücadele ancak Filistin
İşçi Sınıfının, halkının öncülüğünde zafere
ulaşabilir. Zafer er geç Emperyalizme ve
İsrail Siyonizm’ine karşı direnen Filistin
Halkının ve direnen halkların olacaktır.
Kudüs, Filistin Halkınındır!
Kahrolsun Siyonizm!
Katil ABD, Siyonist İsrail, Kudüs’ten, Filistin’den Defol!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Yaşasın Filistin İşçi Sınıfının ve Halkının Direnişi!
20.12.2017
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Real Market İşçileri yeni yıla direnişle girdi

Real Market İşçileri,
Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadeleye devam ediyor
Real Market İşçileri; gasp edilen hakları için aylardır İstanbul Kozyatağı ve Güneşli Metro önlerinde haftanın dört günü,
Ankara, Konya ve Adana’da Metro Mağazaları önünde haftanın belirli günlerinde
Direnişlerini sürdürüyorlar.
2017 yılının son günü, 31 Aralık’ta,
Real Market İşçileri aileleri ile birlikte saat
14.00’da Kozyatağı Metro önünde bir araya geldiler. Saat 16.00’ya kadar sloganlarla
Kozyatağı Metro önündeki Direnişlerine
devam ettiler. Saat 16.00’da burada bir basın açıklaması yaptılar.
Real Market Direnişçileri, Ağustos
ayından bugüne gelene kadar süreçlerini
anlattılar. 2018 yılında da mücadelelerini
kararlı bir şekilde sürdürerek, gasp edilen
haklarını alacaklarını vurguladılar. Real
Market Direnişi’ni sahiplenen Nakliyat-İş
Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da bir açıklama yaptı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu açıklamasında, Real Market İşçilerinin hileli iflasa,
haklarının gasp edilmesine ve sarı sendikacılığa karşı mücadele verdiğini ifade etti.
Real Market İşçilerinin haklarının gasp
edilmesinde Metro, Beğendik kadar TezKoop-İş’in de sorumlu olduğunu belirtti.
Real Market İşçilerinin mücadelesine
Tez-Koop-İş’in sahip çıkmaması ile birlikte Türkiye’deki sendikalar faciası bir kez
daha gözler önüne serilmiştir, dedi.
Nakliyat-İş Sendikası olarak, aylardır
hakları için mücadele eden işçilerin mücadelesine sahip çıkacaklarını vurguladı.
Real Market İşçilerinin mücadelesini görmeyen, duymayan, konuşmayan yani üç
maymunu oynayanlara rağmen, ucu kime
dokunursa dokunsun, karşılarına kim çıkarsa çıksın teşhir edeceklerini, mücadele
zaferle sonuçlanana kadar sahipliklerinin
devam edeceğini ifade etti.
Metronun yasal olarak Real Market İşçilerinin alacaklarından sorumlu olduğunu
belirterek, Metro’nun bu sorumluluğundan
kaçamayacağını vurguladı.

İşimizi, ekmeğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz

Baştarafı sayfa 16’da
Buranın taşınması ile ilgili bir süreç
başlamış durumdadır. Buna göre 2008
yılında TOKİ tarafından Hadımköy/Deliklikaya mevkiinde 265 dönüm yer yeni
bir Nakliyeciler Sitesi yapımı için kamulaştırıldı. Ancak 2008 yılından bugüne
kadar, orada bir çivi bile çakılmadı.
Ve yeni bir yer yapılmadan buranın
taşınmayacağı konusunda Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar
tarafından bir mutabakat var.
Şu an sitenin bulunduğu yer, Akzirve Gayrimenkul tarafından siyasi bağlantılar sayesinde satın alındı.
Ve bu bölgenin yıkımı ile ilgili yasal
mevzuat da yerine getirildi.
Yine NAKO ile Akzirve Gayrimenkul arasında yapılan sözleşmede
de yeni bir yer yapılmadan buranın taşınamayacağı belirtiliyor.
Bu nedenle biz TOKİ’yi, Başbakanlığı,
Şehircilik Bakanlığını göreve çağırıyoruz.
Kamulaştırılan yere yeni bir sitenin yapılması ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.
Akzirve’ye de bir sözümüz var:

NAKO ile yapılan taahhütnameye uymaması halinde ve yeni bir yer yapılmadan
buranın taşınmasını, yıkımını günde getiremeyecek.
Burada binlerce insanın ekmeği ve
geleceği söz konusudur. Bu davada haklı

olan biziz. Üç-beş tane rant sevdalısının
buranın rantı için binlerce insanın ekmeği
ve geleceği ile oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sermayedarların para gücü
buna yetmez.
Buradaki insanlar DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlü insanlar.
Yeni bir Nakliyeciler Sitesi yapılmadan

buradan çıkmak yok.
Canımız, kanımız pahasına ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Bu böyle bilinsin.
Ekmeğimize ve geleceğimize sahip
çıkmak en doğal ve meşru hakkımızdır.
Bu bir uyarı eylemidir. Tüm
sorumlu olan kamu kurumlarını da sorumluluğa davet ediyoruz. Oynanan bu rant oyununu
bozacağız. Bizim mücadelemiz
bozacak. Buna inanıyoruz. Çünkü
bizim davamız haklı bir davadır, diyerek basın açıklamasını bitirdi.
Basın açıklamasında sık sık; “Akzirve Şaşırma Sabrımızı Taşırma”,
“Ölmek Var Çıkmak Yok” “Ekmeğe
Uzanan Eller Kırılsın”, “Davamız
Ekmek Davasıdır” sloganları atıldı.
Ayrıca eylemde; “İşimizi, Ekmeğimizi
Ranta Kurban Ettirmeyeceğiz/Ambar İşçileri” pankartı ve çeşitli dövizler
taşındı. 04.01.2018
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş’ta aralarında Temsilcilerimizin de bulunduğu
işten atılan 12 üyemiz işbaşı yapıyor

Baştarafı sayfa 16’da
Üyelerimizin işe geri alınması ile ilgili
olarak çeşitli görüşmeler yapılmış, bunun
sonucunda 16 Aralık Cumartesi günü Çankaya Belediye Başkanı tarafından twitter
mesajı ile atılan işçilerin işe geri alınacağı
kamuoyuna ilan edilmişti. Ancak geçen
hafta içinde işbaşı yaptırılacağı söylenen
üyelerimiz işbaşı yaptırılmamıştı.
Bunun üzerine sendikamız, tekrar
bugün (26 Aralık) için CHP Genel Merkezine “Hak, Hukuk, Adalet ve Atılan
İşçiler Geri Alınsın, Sözleşme Hakkımız Engellenemez” yürüyüşü yapılacağı
duyurusunda bulunmuştur.
Nakliyat-İş’ten:

Pazartesi günü Çankaya Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde
27.12.2017 Çarşamba günü 12 Üyemize
işbaşı yaptırılacaktır. Bu nedenle bugün
yapılacak olan yürüyüşümüz iptal edilmiştir.
Bütün İşçi Sınıfımıza ve Norm Altaş

Filistin Halkı yalnız değildir!

Baştarafı sayfa 16’da
ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in
başkenti olarak ilan etmesini kınıyoruz.
Bu hamle emperyalizmin gaddar, vahşi ve
saldırganlığını ortaya sermektedir.
ABD, İsrail’in Filistin işgalini; cinayetlerle, tutsaklıklarla, duvarlarla ve yerleşimlerle Filistinlilerin kanı pahasına İsrail’in
sürekli suç işlemesini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bu gelişme, ABD’nin enerji
kaynakları ve ulaşım yollarının kontrolünü amaçlayan bölgedeki sınır değişimine
ilişkin planıyla bağlantılıdır. Bu kaynaklar,
Almanya, İngiltere ve Fransa arasındaki
karşıtlıkları da belirlemektedir. Bununla
birlikte, AB’nin bu durumda ciddi bir
sorumluluğu vardır, çünkü AB, İsrail ile
ilişkileri geliştirmekte, faili mağdurla
aynı kefeye koymakta ve Filistin Halkının haklı mücadelesini terörizm olarak
nitelendirmektedir.
Bizim görevimiz, kahraman Filistin Halkını bu saldırganlık karşısında
desteklemektir. Görevimiz; İsrail hükümetinin politikalarına, İsrail’in işgaliyle uzlaşma çağrılarına karşı, işgal
ordusuna yönelik uzun erimli bir mücadele veren bu halkın yanında olmaktır.
Filistin Halkının meşru müdaafası için
mücadele etmekten gurur duyan bütün Fi-

listin sendikaları, yanlarında bizleri bulacaktır.
Bugünkü koşullar, hele hele ABD Başkanı’nın bu kabul edilemez kararı sonrasında, sınıf temelli, genç, enternasyonalist, kitlesel, birleşik bir sendikal hareket
gerektirir; bürokratik müdahalelerden ve
yolsuzluklardan uzak bir sendikal hareket.
Yalnızca örgütsel olarak bağımsız olan
ve mücadele eden bir sendikal hareket,
Filistin Halkının mücadelesine yardımcı
olabilir.
Bu bağlamda, tüm sendikaları,

Metro yönetiminin Real Market İşçilerinin mücadelesini OHAL gerekçesiyle yasaklatmak istediğini, savcılığa şikâyet dilekçeleri verdiğini hatırlatarak, Metro’nun
bugüne kadar Real İşçilerinin gasp edilen
haklarından sorumluluğu olmadığına yönelik bir açıklaması olmadığını vurguladı.
Çünkü 1475 Sayılı İş Kanunu 14. Madde-

beraber yenildi. Ardından eylem sloganlarla devam etti.
Yeni yıla girerken yapılan basın açıklamasına Nakliyat-İş Sendikası yöneticileri
de katıldı.
Eylemde, “Metro, Real, Beğendik
Haklarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” pankartı açıldı. “Metro’ya Girme Zulme Ortak Olma”, “İşçi
Düşmanı Metro”,
“Hileli İflası Yutmuyoruz”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları
atıldı.

sine ve Yargıtay kararlarına göre sorumlu
olduğunu bilmektedir, dedi.
Basın açıklamasından sonra Direnişçilerin evlerinde hazırladıkları pasta, börek,
kek gibi yiyecekler Direniş alanında hep

DSF’nin dünyanın dört bir köşesinde ilan
ettiği “Filistin için Uluslararası Dayanışma Haftası”nı desteklemeye çağırıyoruz. Hep birlikte…

Real Market Direnişi’nde neler
yaşandı?
Bilindiği gibi,
Real Market 2014
yılında Beğendik
Grubu’na satılmış,
Beğendik ise içini
boşaltarak hileli bir şekilde Real Marketi
iflasa götürmüştür. Hileli iflasla 1700 işçi
işinden olmuş, 500’ün üzerinde işçi hiçbir
hakkını alamamıştır. Bu süreçte işçilerin
sendikası olan Tez-Koop-İş işçilere

İşçilerine hayırlı olsun.
Üyelerimiz işbaşı yaptıktan sonra mücadelemiz toplu iş sözleşme hakkımızı almak için devam edecektir.
Norma Altaş’ta sendikamızın almış olduğu Grev kararı, Ankara 12. İş Mahkemesi tarafından hukuksuz bir şekilde durdurulmuştur. Bununla ilgili olarak dava devam
etmektedir. Dava sürecine bağlı olarak toplu iş sözleşme sürecimiz devam edecektir.
Basına ve halk örgütlerine duyurulur.
26.12.2017
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
Taleplerimiz:
* Filistin, 1967’deki sınırları içinde
ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde
tanınsın,
* İsrail tarafından Filistin topraklarında gerçekleştiren yerleşimler sona ersin ve
1967’den sonraki yerleşimlerin hepsi ortadan kaldırılsın,
* Kudüs’ü bölen duvar yıkılsın,
* Bütün Filistinli mültecilerin, Birleşmiş Milletler’in ilgili kararları doğrultusunda evlerine dönme hakkı garanti altına
alınsın,
* Batı Şeria ve Gazze Şeridindeki Filistinlilere yönelik ayrımcılıklar ortadan
kaldırılsın,
* Tutsak Filistinliler ve İsrail zindanlarında tutulan diğer siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılsın,
* İsrail Ordusu, 1967’den bu yana
işgal ettiği tüm topraklardan, Golan
Tepeleri ve Güney Lübnan’ın Şeba
bölgesi dâhil olmak üzere çekilsin.
AST - CGTL - CGTP-IN - CLA DEV-İŞ - GFTU - GUPW - ICATU
- NAKLİYAT-İŞ - NFL - OATUU
- OTT - PAME - PEO - SNAPEST
- STAL - UD CGT 13 - UGTA - UIS
PYJ - USB - USM - UTJT - WFT

sahip çıkmamış, hatta eylem yapmalarını
engelleyecek davranışlar içerisine girmiştir.
İşçileri iflas masasına yönlendirmeye
çalışmıştır. Ancak İşçilerin işkolunda
olmayan Nakliyat-İş Sendikası’nın Real
Market İşçilerine sahip çıkmasıyla birlikte,
gasp edilen haklarını almak için Direnişlere
geçmişlerdi.
İstanbul’da, Ankara’da, Kayseri’de,
Konya’da kitlesel yürüyüşler, eylemler
gerçekleştirdiler. İstanbul’da Alman Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptılar. Sarı Tez Koop-İş Sendikası’nın önüne
siyah çelenk koyarak sarı sendikacılığı protesto ettiler. Çağlayan Adliyesi ve Ankara
Adliyesi önünde kitlesel eylemler yaparak
savcılığa suç duyurularında bulundular.
Kartal Adliyesinde İflas Masası birinci alacaklılar toplantısına katılarak hileli iflası
yutmadıklarını haykırdılar. Metro, Bağendik, Media Markt mağazalarının önlerini
direniş alanına çevirdiler.
Gaz yediler, gözaltına alındılar yılmadılar. Metro’nun önemli müşterilerinin
işyerlerinin önlerine direnişlerini taşıdılar.
Metro, Media Markt ve Beğendik’te alışveriş yapmama çağrısı içerikli bildiriler dağıttılar, stickerlar yapıştırdılar.

Malum Kişi Lozan’ı
neden diline doladı?

Malum Kişi 2016 yılı eylül ayı sonunda şöyle diyordu:
“Tarihte bize ne yaptılar? 1920’de bize Sevr-i gösterdiler.
1923’te bizi Lozan’a razı ettiler. Birileri de bize Lozan’ı zafer diye
yutturmaya çalıştı. Her şey ortada. Şöyle bağırsan duyulacak adaları biz Lozan’da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi.” (https://
odatv.com/erdogan-lozana-saldirdi-2909161200.html)
Burada Malum Kişi görevini yapıyor. Cumhuriyet’in temel kuruluş
taşı olan Lozan Antlaşması’nı karalıyor. “Birleri” diye adlarını açıktan
söyleyemediği kişiler ise, kendi deyişiyle “İki Ayyaş”, yani Mustafa
Kemal ve İsmet İnönü.
Yetmedi, aynı konuşmasında gene ad vermeden “O anlaşmada
masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını veremediler. Veremedikleri için sıkıntısını biz yaşıyoruz” (agy), diyerek İnönü’ye saldırdı.
Birkaç ay sonra, 2016 Ekim ayında bir muhtarlar toplantısında ise
şu sözlerle Lozan’a saldırdı:
“Yavrularımıza tarihimizi iyi anlatalım, bizi hep yalan söyleyen bir tarihle aldattılar. Malum son zamanlarda gündem olan Misak-ı Milli konusu bu sürecin nasıl yönetildiğinin en açık ifadesidir. Gençlerimizin Lozan’ı incelemesinden birileri rahatsız oluyor.
Niye rahatsız oluyorsunuz?”
(http://www.gunes.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-728004)
Aynı konuşmasında yalanlarına ve karalamalarına devam etti:
“Biz 780 bin metrekareye, 20 milyon metrekarelerden geldik.
2016 yılında 1923 psikolojisiyle hareket edemeyiz.” (agy)

7’de
Nakliyat-İş’ten:

A

Sendikamız, ABD İstanbul Konsolosluğu önünde
Filistin Halkıyla Dayanışma eylemi yaptı

BD’de Trump’ın iktidara gelmesiyle
birlikte Filistin Halkına yönelik işgal, şiddet ve baskı daha da artmıştır.

Bunun en son örneği ABD Başkanı Donald
Trump’ın seçimlerdeki vaatlerinden biri olan
Kudüs ile ilgili yaptığı açıklamadır. Trump, Ku-

düs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıyarak,
Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e
taşınacağını açıklamıştır.
Sendika olarak bu kararı protesto ediyoruz.
İsrail Siyonizmini, Emperyalizmini ve İşbirlikçilerini bir kez daha lanetliyoruz.

Nakliyat-İş’ten:

İşimizi, ekmeğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz.

T

opkapı Nakliyeciler Sitesi’nde 1000
Üyemizle İş Bırakarak “Yeni Nakliyeciler Sitesi Yapılmadan, Zeytinburnu
Nakliyeciler Sitesine herhangi bir müdahale
yapılmasına izin vermeyeceğiz” dedik.
Sendikamızın örgütlü bulunduğu Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi’nin ranta kurban edilerek,
yeni bir yer yapılmadan, yıkılmak istenmesine
karşı bugün (4 Ocak) Nakliyeciler Sitesi’nde
çalışan 1000 üyemiz ile iş bırakarak protesto eylemi gerçekleştirdik.
Eylemde basın açıklaması, Sendikamız
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu
tarafından yapıldı.
Küçükosmanoğlu yaptığı konuşmada şunları
belirtti:
Bugün burada haksızlığı hukuksuzluğu, keyfiliği protesto etmek, ekmeğimizi, çoluğumuzun
çocuğumuzun geleceğini ranta kurban etmek
isteyenlere karşı kinimizi, isyanımızı haykırmak
için buradayız.
Sanki burası dağ başıymış gibi, birkaç gün
önce bize bir haber geldi: “Cuma günü bu site
yıkılacak”, diye.
Burada, Anadolu ile birlikte binlerce insanın

ekmeği var. O bakımdan burada bir oldubitti
yaratarak, hukuki durumu da hiçe sayarak, bir
keyfilik yaratarak, bazı mafya türü yöntemlerle
buradaki insanların ekmekleri, aşları ranta kur-

15’te
Nakliyat-İş’ten:

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş’ta
aralarında Temsilcilerimizin de bulunduğu
işten atılan 12 üyemiz işbaşı yapıyor

Ç

ban edilemez. Buna izin vermeyeceğiz.
Bu söylenti tesadüf değildir. Bu söylentilerle bir oldubittiye getirmenin hesabını yapanlar
var. Baştan söyleyelim. Ekmeğimize ve geleceğimize yönelik bu durum karşısında burada
kanımız, canımız pahasına direneceğiz. Bu iş o
kadar kolay değil.

Kurtuluş Savaşı Zaferi ve Lozan öncesinde Türkiye sağmal inek olarak
görülmektedir.
Burada da Malum Kişi’nin açıktan Lozan’ı tartışmaya açtığı, Lozan’ı küçük düşürdüğü, Kurtuluş Savaşımızın Önderlerini karaladığı
görülüyor. Sanki 20 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye
Lozan nedeniyle düştük gibi bir izlenim doğuruyor.
Ve son olarak da Yunanistan’a gitmeden önce yaptığı açıklamada
gene Lozan’dan söz etti. Özetle, Lozan’ın güncellenmesi gerektiğini
belirtti.
Acaba neden Malum Kişi Lozan’ı diline doladı?
Tabiî ki, BOP Eşbaşkanı olduğu için. Çünkü, BOP’un uygulamaya konulabilmesi için ilk iş Lozan’ın geçersiz kılınmasıdır. BOP,
Türkiye için II. Sevr’dir.
14’te

Devrim Şehidi Teğmen Kubilay,
İzmir anıldı

7’de

Nakliyat-İş’ten:

ankaya Belediyesi taşeronu
Norm Altaş İş Ortaklığı’nda
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış
ve yasa gereği grev kararı alınmıştır. Aldığımız grev kararının duyurusundan bir gün sonra, aralarında

15-21 Aralık tarihlerinde sendikamızın da
üyesi bulunduğu Dünya Sendikalar Federasyonu almış olduğu kararla, dünyanın dört bir
yanında Filistin İşçi Sınıfı ve Halkıyla Dayanışma eylemleri yapmaktadır.
Sendikamız da, Katil ABD ve Siyonist İsrail’in Filistin Halkına yönelik şiddet ve katliamlarını protesto etmek amacı ile bugün birçok
eylem yaptı.
İlk olarak İstanbul’da Tüvtürk Araç Muayene İstasyonları ve Bursa’da Tüvsüd Araç Muayene İstasyonlarında çalışan üyelerimiz sabah
işbaşı yapmadan sendikamız tarafından hazırlanan bildiriyi okuyarak, İsrail Siyonizmini,
ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçilerini lanetlediler. Okunan bildirilerin ardından üyelerimiz
işbaşı yaptılar.
Bugün diğer eylemimiz ise İstanbul
ABD Konsolosluğunun önünde yapıldı. Saat
11.00’da başlayan eylemimize sendikamız yöneticileri ve Topkapı Nakliyeciler Sitesi’nden
işyeri temsilcilerimiz ve Real Direnişçileri ile
birlikte 100 kişi katıldı.
15’te

Sendikamız Baştemsilcisi’nin de
bulunduğu 12 Üyemiz, haksız ve
hukuksuz bir şekilde işten atılmıştı.
Atılan üyelerimiz 8 Aralık’tan beri
işlerine geri dönmek için sendikamız öncülüğünde mücadele ediyorlardı.

15’te

Filistin Halkı yalnız değildir!

Fransa Marsilya’da Fransız Genel İşçileri Sendikası Konfederasyonu
(CGT) ve Dünya
Sendikalar Federasyonu (DSF)’nin düzenlediği 14 Akdeniz
ülkesinden sendika
temsilcisinin katıldığı uluslararası sempozyum 13-15 Aralık
tarihlerinde düzenlenmiştir. Bu
sempozyuma sendikamız adına
Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu katılmıştır.
Sempozyumda aşağıda isimleri
bulunan sendikalar tarafından Filistin Halkıyla Dayanışma amacıyla şu ortak bildiri yayımlanmıştır.

Uluslararası Akdeniz-Güney
Avrupa Sempozyumu
13-15 Aralık 2017’de Marsilya-Fransa’da bir araya gelen Akdeniz’deki 14 ülkeden işçi sendikaları olarak Filistin’in yalnız
olmadığını bildiririz.
15’te

