
Yunanistan tarafından işgal edilen Ege 
Adaları ile ilgili İzmir Çeşme’de coş-
kulu bir eylem, bir miting gerçekleştir-

dik. İşgal altındaki Ege Adalarımızı, vatan top-
raklarımızı savunmak için Çeşme’de toplandık 
ve bu vatanın sahipsiz olmadığını haykırdık.

Ege Adalarımızın Yunanistan tarafından 
işgal edildiğini ve buna karşı sessiz kalınma-
ması gerektiğini günlerce yaptığımız stant, afiş 
çalışmaları ve bildiri dağıtımları ile halkımıza 
anlattık. Davalar açtık, eylemler yaptık. 18 Ege 
Adalarının Yunanistan’a değil bize ait oldu-
ğunu belirttik. Yürütülen mücadelelerden bir 
tanesi de bugün Çeşme’de gerçekleştirdiğimiz 
yürüyüşümüz ve miting havasında geçen eyle-
mimiz oldu.

Bugün saat 14.00’te Çeşme Adliyesi yanın-
da toplanıp, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na 
kadar coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdik. 
Yürüyüş boyunca “İşgalci Yunanistan Ada-

lardan Defol”, “Adalar Vatan Toprağı, İş-
birlikçiler Hesap Verecek”, “Emperyalistler 
İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, 
Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol”, “ Yaşa-
sın Halkların Kardeşliği” sloganları atıldı. 
Eylemimize Çeşme halkının ilgisi ve desteği 
yoğundu. Biz “İşgalci Yunanistan Adalardan 
Defol” dediğimizde halkımız da bize alkışlarla 
destek verdi.

Eylemimiz Çeşme Cumhuriyet Meydanı’n-
da devam etti. Burada HKP Genel Sekreter 
Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin 
Çolak, bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma-
sında Ege Adalarımızın Yunanistan tarafından 
işgal edildiğini ve buna karşı hem iktidar hem 
muhalefet partilerinin sessiz kaldığını hatta 
Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sek-
reteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’ın 
dediği gibi bir müzik notası bile veremedikleri-
ni söyledi.

Parababaları ve Ortaçağcı işbir-
likçiler, 3 Mayıs 2014 günü 301 
madenciye Soma’yı mezar ettiler.

İşçi Sınıfını adeta bir “yük hayva-
nı” gibi gören bu insanlıktan çıkmış 

dördüncü tür yaratıklar, aşırı üretim 
zorlaması, iş güvenliği önlemlerinin 
alınmaması ve teknolojik gerilikler 
nedeniyle maden işçilerini bile bile ölü-
me gönderdiler. Biz de, yaşamımız boyunca, aşağıda 

hukukçu yoldaşlarımızın aktardığı 
Amerikan Yerlisi Şefi’nin altın de-

ğerindeki şu prensibi çerçevesinde yaşa-
dık, düşündük, davrandık, duygulandık:

“Her şey aynı nefesten alır; Hayvan-
lar, insanlar, ağaçlar… Tüm hayvanlar 
gitse, insanların ruhu büyük bir yalnızlı-
ğa boğulur; İnsanlar yalnızlıktan ölür.”

İnsanlar, hayvanlar ve doğa, bir bütü-
nün değişik unsurlarıdır. Hepsi beraber 
hayatı oluştururlar. Hepsi canlıdır, durup 
dinlenmeden değişirler, dönüşürler. Yani 
hayvanlar da bizim gibi doğayı oluşturan 
birer parçadırlar. Bu sebeple de değerlidir-
ler, önemlidirler. Onların da duyguları var-
dır, sevgileri vardır, bağlılıkları, sadakat-
leri vardır. Onlar da bizim gibi sevinirler, 
üzülürler, acı çekerler, gözyaşı dökerler...

Partimiz yasada aranan şartları 
gerçekleştirerek örgütlenmesini 

tamamlamış, biri yerel ikisi genel ol-
mak üzere tüm Türkiye’de seçimlere 
katılmıştır.

Tüm bu süreç binbir hukuk mü-
cadelesi ile geçmiştir, geçmeye de ne 
yazık ki devam etmektedir.

Bu zorluklardan biri de;2010 yı-
lında örgütlenmemiz devam ederken 
kurucuların örgütlenilen şehir ve ilçe-
lerde ikamet etme şartı yasada olma-
masına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu-
nun teşkilat kuruluşlarımızı kabul 
etmemesi olmuştu. Buna karşı 
Ankara 7. İdare Mahkemesine 
2011/168 Esas sayı numara-
sı ile Partimiz hukukçuları 
tarafından dava açılmış, bu 
dava yasada olmayan şartın 
tarafımızdan beklenemeye-
ceği gerekçesiyle lehimize 
sonuçlanarak kesin biçimde ka-
rara bağlanmıştı.

Ancak 8 yıl sonra aynı Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu 
kesinleşmiş mahkeme kararını hiçe sayarak, 

gerekçedeki kelimeleri bile değiştirme 
ihtiyacı duymaksızın aynı gerekçeyi 
önümüze sunarak, devam eden il ilçe 
kuruluş bildirimlerimizi kabul etme-
yerek parti kuruluşlarımızı sicile kay-
detmemiştir.

Kesinleşmiş mahkeme kararını ta-
nımayarak hukuka, kanuna, anayasaya 

aykırı işlemler yapan Yargıtay’ın bu son 
kararınıda hukukçularımız idari yargı yolu-

na taşıdılar, 17 Ocak 2018’de.
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

3’te 11’de6’da 14’te 16’da

7-8-9-10’da

ABD Emperyalistleri satar  
Hiç acımadan, hiç 

düşünmeden satar...

Kaçak Saray’ın
hijyen memurları ve

“Gazilik” unvanı
Bu adamlar

gazeteci mi şimdi?
Hastalıklı ithal etler 

halkımıza yedirildi mi?
Evir çevir, kıvır çevir, 

salla!

Evet, Kaçak Saraylı Hafız...
Suriye de içinde olmak üzere, Or-

tadoğu’daki cehennemin yaratılma-
sında büyük bir iştahla rol oynadın. 
Taşeronluk ettin. 

Suriye’deki cehennem ateşineyse, 
7 yıldan bu yana durup dinlenmeksi-
zin kütük taşıdın.

Devşiricin, yapımcın ve efendin 
olan ABD Emperyalist Haydutlarına 
sadakatını ispatlamak için, meydan-
dan meydana, kürsüden kürsüye, ek-

randan ekrana koşup “Zalim Esed, 
Zalim Esed” diye höykürdün durdun.

Üstelik de, başta Suudi gelmek 
üzere Amerikan uşağı Arap Krallıkla-
rının, Emirliklerinin tedariklediği si-
lahları Türkiye üzerinden soktun Su-
riye’ye, ulaştırdın oradaki Ortaçağcı 
meczuplara.

Dünyanın dört bir yanından devşi-
rilmiş yarı sapık, yarı manyak, insan 
öldürmekten büyük bir haz duyan 
Ortaçağcı Muaviye-Yezid Dincilerini, 

yine Türkiye üzerinden soktun Suri-
ye’ye.

Hastanelerimizi, otellerimizi, ko-
nukevlerimizi emirlerine tahsis ettin 
bunların. 

Tüm bunlara ilaveten, kendilerini 
ve ailelerini beslettin milletimize. On-
dan sonra da diyorsun ki; “Biz Suri-
yeli kardeşlerimize 30 milyar dolar 
harcadık.”

Bu milletin parasını kime danışıp 
da verdin, bu Ortaçağcı, insan-
lıktan çıkmış cellâtlara?

1603 liralık Asgari Ücret, Açlık 
Sınırının altında Türkiye’de. Kendi 
halkından esirgediğin Kamu Hazine-
sini serdin bu gericilerin önüne...

Hiç aklına getirmedin; yahu 
bu komşu ülkedeki cehennem 
ateşi bu denli harlanırsa, gün 

gelir, bu ateş bize de sıçrar, Türkiye’y-
le birlikte beni de yakar, diye...

Oysa bunu bebeler bile akıl ederdi 
be...

Şimdi Amerikancı Kürt Hareketi 
PKK’nin Suriye kolu PYD ve YPG’ye 
“terör örgütü” diyorsun. 

İyi de, yıllar boyu yardım ve yatak-
lık ettin o örgütlere sen. Salih Müs-
lim’le İstanbul’da, Ankara’da kaç kez 
görüştü senin adamların?..

Başyazı
Suriye Cehennemine kütük taşıyıcılar

Nurullah Ankut

8’de

5’te

Hukuk, kanun koruyucu Yargıtay; hukuku, yargı kararlarını tanımıyor

Soma Davası yine ertelendi!
Dava uzatılıyor! Adalet geciktiriliyor!

Sevmek, acılara 
katlanmayı baştan, 

gönüllü kabullenmektir

3’te

2’de

7’de

İşgal altındaki Ege Adalarımızın,
vatan topraklarımızın hesabını soracağız!

2’de

Halkın Kurtuluş Partisi mücadeleye devam ediyor: Partimiz hukukçuları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu 
Savcısı Haluk Beşer ve Siyasi Partiler Bürosu Müdürü Fahrinaz Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu

Yunanistan tarafından işgal edilen Ege Adaları ile ilgili İzmir Çeşme’de coşkulu bir eylem düzenledik.
İşgal altındaki Ege Adalarımızın sahipsiz olmadığını dosta düşmana haykırdık.

Biz daha çok para öderiz...

Nurullah Ankut
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Real Market İşçileri, yasal hakları-
nı gasp eden Metro’nun en önem-
li müşterilerinden MİDPOİNT 

Restoranlarına “METRO’dan Alışveriş 
Yapma Zulme Ortak Olma” çağrısı yaptı . 
Real Market İşçileri, aylardır, haklarını gasp 
eden METRO ve Beğendik işverenlerine 
karşı mücadele ediyorlar. Haftanın belli 
günleri METRO mağazalarının önünde ey-
lem yapan Real Market Direnişçileri,  Metro 
A.G.’den alışveriş yapan büyük firmaların 
önünde eylemler yaparak, METRO’dan 
alışveriş yapmamalarını ve bu zulme ortak 
olmamalarını istiyorlar. 

Daha önce Hilton, Divan, Sofra gibi 
büyük işyerlerinin önünde eylem yapan 
Direnişçiler bugün de o müşterilerden 
biri olan MİDPOİNT Restoranların 
Bağdat Caddesi’nde bulunan şubesinin 
önünde eylem yaptılar. Eyleme Direnişçi 
İşçilerle birlikte Sendikamız Yöneticileri 
de katıldı.  

Basın açıklamasında ilk olarak işçiler 
söz aldı. Söz alan beş kadın işçi ve üç erkek 

işçi METRO’dan alışveriş yapan firmaları 
tek tek ziyaret ederek, bu zulme ortak olma-
maları ve alışveriş yapmamaları hususunda 
bilgilendirdiklerini ve bundan sonra da hak-
larını alıncaya kadar bilgilendirmeye devam 

edeceklerini belirttiler. Her türlü zorluklara 
göğüs gererek, aylardır sokaklarda eylem 
yaptıklarını, gasp edilen haklarını alıncaya 

kadar da bu mücadeleye devam edeceklerini 
belirttiler. 

Basın açıklamasında söz alan Sendika-
mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu da METRO’nun, işçilerin gasp edilen hak-
larından 1475 sayılı kanunun 14. Maddesine 
göre 1998’dan 2014 yılına kadar sorumlu 
olduğunu ve bu sorumluluktan kaçamayaca-

ğını belirterek, işçiler haklarını alıncaya ka-
dar işçilere sahip çıkacaklarını, bu işin peşini 
bırakmayacaklarını belirtti.

Bugün de METRO’nun müşterisi olan 

MİDPOİNT Restoranlarına gelmelerinin ne-
denini ise bu işçi düşmanlığına ve hak gas-
pına daha fazla ortak olmamalarını ve MET-
RO’dan alışveriş yapmamaya davet etmek 
olarak açıklayan Küçükosmanoğlu, aynı şe-
kilde MİDPOİNT Restoranların müşterilerini 
ve tüm halkı METRO’dan alışveriş yapma-
maya ve duyarlı olmaya davet etti.

Küçükosmanoğlu, Sendika olarak bu-
güne kadar girdikleri her mücadeleden ka-
zanımla çıktıklarını ve bu mücadeleyi de 
kazanacaklarını belirterek ko-
nuşmasını bitirdi. 

Konuşmaların ardından 
MİDPOİNT işverenlerini bil-
gilendirmek üzere işçilerden 
oluşan bir heyet işverenle gö-
rüşerek konuyla ilgili bir dos-
ya verdiler.  Dışarıda slogan 
atarak arkadaşlarının çıkması-
nı bekleyen direnişçileri, Mİ-
DPOİNT müşterileri ve halk 
da alkışlayarak destek oldu.

İki otobüs çevik kuvvet ve 
polisin güvenlik önlemi aldığı 
eylem, görüşmeye giden işçiler 
geldikten sonra sloganlar ve al-

kışlarla sona erdi. 

Yaşasın, Real Market İşçilerinin Hi-
leli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, 
Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelesi!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
16.01.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Bu kez de hukukçularımız, yapmış ol-
dukları hukuksuz işlemler, mahkemeler 
üzerinde kurmuş oldukları baskılarla Parti-
mizin seçimlere girmesine engel olan Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Parti-
ler Sicil Bürosu Savcısı Haluk Beşer ve Si-
yasi Partiler Bürosu Müdürü Fahrinaz Ünlü 
hakkında; kesinleşmiş mahkeme kararına 
uymadıkları, siyasi hamaset duygularıyla 
hareket ederek görevi kötüye kullanmaları 
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kurtuluş Partili Hukukçuların eylemli 
olarak bir basın açıklamasıyla gerçekleştir-
dikleri basın açıklaması metni ve suç duyu-
rusu dilekçesi aşağıdadır:

***

Konuyla ilgili Basın Açıklaması:

Partimize karşı açıkça suç işleyen
Siyasi Partilerden Sorumlu Yargıtay 

Cumhuriyet Savcısı ve
Yazı İşleri Müdürü hakkında suç 

duyurusunda bulunuyoruz

AKP iktidarının hukuk bürosuna dönü-
şen Yargıtay Savcılığı Siyasi Partiler Büro-

su, Partimizin seçimlere girme yeterliliği-
ni, yasada olmayan kurallar uydurarak yok 
etmektedir.  

2820 sayılı Siyasi partiler yasasında 
seçimlere katılmak için yeterli örgütlenme 
sayısı en az 42 il ve bu illerdeki ilçelerin 
1/3’ü olmalıdır. HKP’nin bugün için ör-
gütlendiği il sayısı 49 il ve bağlı ilçeleridir. 
Yine yasa, büyük genel kurulunu yapmış 

olma şartını aramaktadır. HKP bu gereklili-
ği de doğaldır ki yerine getirmektedir.

Ancak 2820 sayılı yasada hiç olmayan 
bir kural getiren Yargıtay 
Savcılığı Siyasi Partiler 
Bürosu, tüm il ve ilçe-
lerin de genel kurulunu 
yapmış olması kuralını 
uydurmuştur. Bu genel 
kurullarını tamamlama-
yan hiçbir partinin se-
çimlere katılmayacağı 
kuralı geliştiren ve ka-
nun dışı davranan Yargı-
tay Savcılığı Siyasi Par-
tiler Bürosunun, bu emri 
özel olarak Partimiz için 

aldığı anlaşılmaktadır.
Bu meseleyi gerek idari davalar, gerek 

Anayasa Mahkemesi, gerekse Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’ne kadar götürdük.

Ancak bu hukuksuzluğa karşı örgütlen-
me çalışmalarımızı da hızla sürdürdük ve 
yeni il ve ilçelerde parti örgütleri kurmaya 
başladık.

Ancak Partimize karşı siyasi bir hu-

sumet ve siyasi bir kararla hareket ettiği 
artık açık olan siyasi partilerden sorumlu 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Yazı İş-
leri Müdürü, bu kez de, teşkilatlarınızda 
görev alanların o ilçede ikamet etmemesi 
sebebiyle teşkilat bilgileriniz siyasi partiler 
sicilinize kaydedilememiştir gerekçesiyle 
yeni örgütlenmelerimizi yok saymıştır.

NE VAR Kİ, Yargıtay Savcılığı Siyasi 
Partiler Bürosu 2010 yılında da aynı yönde 
karar almıştı ve açtığımız dava sonucunda 
2011 yılında Ankara İdare Mahkemesi bu 
hukuksuz uygulamayı iptal etmişti. Şöyle 
demişti Ankara İdare Mahkemesi: 

Siyasi partilerin ilk kuruluşları sı-
rasında görev alacakların seçimi veya 
atanması hususunda ilgili hukuki metin-
lerde bir düzenleme bulunmaması, aynı 
şekilde ilk teşkilat kuruluşu sırasında 
teşkilatların atama suretiyle belirlenme-
si hususu ile bu şekilde belirlenen kişi-
lerin ikamet ettikleri yer hususunda da 
herhangi bir hukuki düzenleme olmak-
sızın ‘kıyas yoluyla’ sınırlama getirilme-
sinin de hukuka aykırılık teşkil edecek 
olması karşısında davacı siyasi partinin 
teşkilatında atama suretiyle belirlenen 
kişilerin ‘teşkilatın bulunduğu yerde 
ikamet etme’ koşulunu sağlamadığı ge-
rekçesiyle siyasi partiler siciline kayde-
dilmemesinde açıkça hukuka aykırılık 
bulunmaktadır.

Ankara İdare Mahkemesinin bu kararı 
kesinleşmiştir. Ve siyasi partilerden sorum-

lu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Yazı İş-
leri Müdürü, bu kararı bilmelerine rağmen, 
kendilerine “mahkeme kararı hilafına iş-
lem yapıyorsunuz suç işliyorsunuz” demiş 
olmamıza rağmen, KASTEN BU SUÇU 
İŞLEMİŞLERDİR.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu “(…) yargı 
kararlarının hukuksal sonuçlarının etkisiz 
bırakılmasının amaçlandığı dosyada bu-
lunan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından 
(…) görev onayında imzası bulunan ..’un 
eylemine uyan TCK’nın 228. maddesi uya-
rınca lüzumu muhakemesine” şeklindeki 
kararı, Partimize karşı mahkeme kararını 
geçersizleştirmek isteyen işbu şüpheliler 
hakkında da birebir uygulanmak zorunda-
dır.

Çok daha yukarıdan bir emirle geldiği 
açık olan YSK kararının asıl sebebi seçim 
propaganda olanaklarıyla, Genel Başkan’ı-
mızın TRT konuşmalarıyla, Partimizin mil-
yonlara ulaşması, aldığı 82 bin oy ve aslın-
da daha fazla oranda insanın gönlünde taht 
kurmasıdır. Ulusal ve Uluslararası hukuk 
mücadelesi, etkili eylemleri, yurtseverliği 
ve AKP’nin tüm gericiliklerine karşı mili-
tan devrimci mücadele yürütmesidir.

Zalimden ve onun hukukundan baş-
ka türlüsünü beklemiyoruz. Tüm meşru 
yollarla mücadelemiz sürecek ve er-geç 
Emekçi Halklarımızı hak ettiği yere, İkti-
dara taşıyacağız! 02.02.2018

Kurtuluş Partili Avukatlar

Duruşmalar başlayınca madende ya-
pılan bilirkişi incelemeleriyle ortaya çıktı 
ki; işveren her gün tonlarca kömür üretimi 
yapılsın da gerisi ne olursa olsun diye dav-
ranmış. İşçilerin metan gazından korunmak 
için kullandıkları maskelerin bile kullanım 
ömürlerini doldurdukları, hiçbir işlevleri-
nin kalmadığı açığa çıktı. Öyle ki, katliam 
öncesinde yapılan müfettiş incelemelerinin 
bile usulüne uygun yapılmadığı kanıtlandı. 
Hatta katliamdan sağ çıkan işçilerden ba-
zılarının verdiği ifadelere göre; müfettişler 
ocağa inmeden işverenle yemek yiyip çay 
içtikten sonra raporlarını düzenlemişler.

Katliamın baş sorumluları 3,5 yıldır ce-
zaevinde tutuklular. 

Ancak katliam davasının uzaması da 
adaleti geciktirmektedir. 

Davalar uzatılırken, mahkeme heyeti 
değiştirildi. Davayı baştan beri başarıyla 
götürmekte olan ve geniş hacimli bir dava 
olmasına karşın, dosyaya tamamen vakıf 
olan Mahkeme Başkanını başka yere gön-
derdiler. 

Bu da yetmiyormuş gibi, tutuklu sanık-
lar, 15 Temmuz’dan sonra davanın yönünü 
başka yöne çekmeye başladılar.  “Sabotaj” 
iddiasında bulunarak, kendilerinin katliam-
daki sorumluluklarını örtmeye çabalamak-
talar. Bu saçma iddiayı ise Manisa Cumhu-

riyet Savcılığı “ciddiye” alarak soruşturma 
başlatmış ve katliam sonrası Bilirkişilik 
yapanların zorla ifadelerini almıştır. Ancak 
bugüne kadar herhangi bir dava da açılmış 
değildir. 

Öyleyse ne beklenmektedir?
Yirminci blok duruşması dün ve bugün 

yapılan duruşmalarda, tarafların beyanları 
ve savunmaları alınmış, aileler de şikâyet-
lerini ifade etmişlerdir. Ama her nedense 
mahkeme Manisa’daki soruşturma dosya-
sını da beklemeye alarak yirmi birinci du-
ruşma tarihini 16 Mart 2018 gününe erte-
lemiştir. 

Bize göre bu davada dosya fazlasıyla 
tekemmül etmiştir. Sanıkların suçu sabittir. 

301 kere cezalandırılmaları-
na yetecek delil mevcuttur. 
Daha fazla beklemek davaya 
başka ellerin karışmasını da 
beraberinde getirmiştir ve 
getirmektedir. 

Ancak bu davada yargıla-
nan sanıklara 301 kere ceza 
verilse bile karar yine de ek-
sik kalacaktır. Zira katliamın 
siyasi sorumluları yargıla-
maya dâhil edilmemişlerdir. 
Yargılanan patron, hükümet-
ten bağımsız değildir. Bu 

nedenle sorumlu siyasetçilerin yargılanma-
dığı ve cezalandırılmadığı bir karar eksik 
kalmaya mahkûm olacaktır. 

Her ne kadar biz; üç ayrı dosyadan yar-
gılaması yapılıp beraat eden “Soma’nın 
Katili; AKP’gillerin Bekçiliğini Yaptığı 
Sömürü Düzenidir” pankartımızla duruş-
ma salonunun dışında gerçek sorumluları 
göstersek de, bu iddiamız şimdilik dava 
dosyasına girmiyor.

Ancak Demokratik Halk İktidarında bu 
dosya yeniden açılacak ve gerçek siyasi 
sorumluların da yargılamaları yapılacaktır.  
10.01.2018

Kurtuluş Partililer

Hukuk, kanun koruyucu Yargıtay, hukuku, yargı kararlarını tanımıyor
Halkın Kurtuluş Partisi mücadeleye devam ediyor:

Partimiz hukukçuları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler 
Sicil Bürosu Savcısı Haluk Beşer ve Siyasi Partiler Bürosu Müdürü 

Fahrinaz Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu

Soma Davası yine ertelendi!
Dava uzatılıyor! Adalet geciktiriliyor!

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Sevmeyene karınca yük,
Sevene filler karınca,
Dağı bile taşır,
İnsan âşık olup inanınca.
Necla yoldaş’ın, alçakgönüllü, zeki, 

araştıran, soran, sorgulayan bir Yoldaş’ı-

mız olduğunu, bir kere inandığında da mü-
cadeleye boylu boyunca daldığını söyledi.

 Necla Yoldaşın hem siyasi yaşamında 
hem özel yaşamında ne kadar özverili biri 
olduğunu, Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut’un, “kavgayı paylaşmak için ev-
lenmediysen prangalar edindin demek-
tir”, sözünün ne kadar doğru olduğunu, 
Sait Yoldaş’la evliliğinin aynı zamanda 
kavgayı paylaşmak için olduğunu yaşa-
mından örnekler vererek anlattı.

Kamu çalışanları mücadelesinde, An-
kara’da MHP’li kadrolu faşistlerin egemen 
olduğu çalıştığı kurum olan Devlet İstatis-
tik Enstitüsünde, erkeklerin bile cesaret 
edemediği dönemde temsilcilik görevini 
üstlendiğini, O’nun emekli olmasından 
sonra da bir daha görülmeyen iş bırakma 
eylemleri örgütlediğini, Kamu Emekçile-
rinin 12 Eylül’den sonra sendikalaşması 
için, sahte sendika yasasına karşı yapılan 
mücadelelerde en önde olduğunu, Türki-

ye’de ilk defa denenen gaz bombalarına 
karşı nasıl kararlıca mücadele ettiğini an-
lattı.

Mücadeleci kişiliğinin, kanser illeti yü-
zünden son nefesini verirken bile; “savaş, 
savaş”, diyecek denli belirgin olduğunu, 
son nefesini inançla, korkusuzca verdiğini 

hatırlattı.
Adnan Yoldaş son 

sözlerini, Pierre-Jean 
de Béranger’in

Yolun düşerse kı-
yıya bir gün

ve maviliklerini 
enginin

seyre dalarsan,
dalgalara göğüs 

germiş olanları ha-
tırla,

selamla, yüreğin 
sevgi dolu

çünkü onlar fırtınayla çarpıştılar 
eşit olmayan savaşta

ve dipsizliğinde enginin yitip gitme-
den

sana liman gösterdiler uzakta.
şiiriyle tamamlayarak, Necla Yoldaş’ın 

o limana ulaştırmak için mücadele ettiğini, 
o mücadeleye hayatını adadığını söyleye-
rek sözlerine son verdi.

Katılımcı Yoldaşların da Necla Yol-
daş’la olan anılarını anlatmalarıyla anma 
sona erdi.

Ancak bizler biliyoruz ki; O’nun gibi 
seversek, davamıza âşık olursak, inancını 
örnek alırsak eksikliğinin çok hissedildiği 
Necla Yoldaş, Necla Ablamız da bizimle 
birlikte savaşıyor olacak… 21 Ocak 2018 

Necla Yoldaş Ölümsüzdür!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

***
Mücadelemizde yaşayan 

Semiha ve Perihan Yoldaşlar, 
İstanbul’da anıldı

Halkın Kurtuluş Partisi’nin iki önemli 
neferi; Semiha Güldemir Yoldaş ve Peri-
han Güldemir Yoldaş, İstanbul’da Kartal 
İlçe Örgütü tarafından düzenlenen etkinlik 
ile aramızdan bedence ayrılışlarının yıldö-
nümünde anıldılar.

Anma etkinliği, Yoldaşlarımız ve Dev-
rim Şehitlerimiz için gerçekleştirdiğimiz 
saygı duruşu ile başladı.

Ardından gerçekleşen sunumda, Se-
miha Güldemir ve Perihan Güldemir Yol-
daşlar’ın mücadele hayatından kesitlere 
yer verildi. Sunumda Perihan Güldemir 
Yoldaş’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü sırasında gerçekleştirdiği konuşma, 
izleyicilerle paylaşıldı.

Sunumun ardından Sancaktepe İlçe 
Örgütü’nden Yoldaşımız Deniz Bin, iki 
Yoldaş’ımızın yaşamı ile ilgili anılarını 
paylaştığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Deniz Bin, yoldaşların isyan ettiği ya-
şam koşullarının bugün daha da ağırlaş-
tığına değinerek, gündemle ilgili kısa bir 
değerlendirmeyi de paylaştı.

Deniz Yoldaşı’n sunumunun ardından 
Kurtuluş Partili Yoldaşları, Semiha ve Pe-
rihan Yoldaş ile ilgili anılarını paylaştılar 
ve iki Yoldaş’ımızın eksikliğini ne kadar 
hissettiklerini belirttiler.

Anmaya, Halkın Kurtuluş Partisi Ge-
nel Başkanı Nurullah Ankut da katıldı.

Halkın Kurtuluş Partililer olarak Se-
miha ve Perihan Yoldaş’ların isyan ettik-
leri bu düzeni mutlaka sona erdireceği-
mizi bir kez daha haykırıyoruz. Eninde 
sonunda dünyamız tek bir sosyalist aile 
olarak, huzura kavuşacaktır. 21 Ocak 2018  

İstanbul’dan Kurtuluş Partililer

Bedence aramızdan ayrılan Necla Kıran,
Semiha ve Perihan Güldemir Yoldaşlar

Ankara ve İstanbul’da anıldı
Baştarafı sayfa 16’da

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Orhan Alpay 

METRO’dan alışveriş yapma, zulme ortak olma
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Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi?
PKK ve PYD önderleri, 

AKP’giller’in Afrin saldırısı 
öncesi ve sonrası yaptıkları açıklamalarda, 
Rusya’yı açıkça, ad vererek “ihanet 
etmekle” suçladılar.

Suriye’deki Kürt Demokratik Birlik 
Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı Halk 
Savunma Birlikleri’nin (YPG) Genel 
Komutanı Sipan Hemo, YPG’nin resmi 
internet sitesinde 22 Ocak günü yayımlanan 
röportajında şunları söyledi: 

“YPG: Rusya Kürtlere ihanet etti, 
açık şekilde bizi sattı

Sipan Hemo “(…) Rus güçlerinin iki 
yıldır Afrin’de olduklarını ve kendilerine 
sürekli olarak “Kürtlersiz bir çözüm 
mümkün değil” dediklerini kaydetti ve 
şöyle sürdürdü:

“Rusya ile bazı anlaşmalarımız 
vardı. Ama Rusya bir gecede bu 
anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti. 
Açık şekilde bizi sattı (...) Rusya tüccar 
bir ülkedir. Anlaşılan Türk devleti ile 
bazı anlaşmalar yapmışlar.” (http://www.
bbc.com/turkce/haberler-dunya-42773971)

PKK Önderlerinden Murat Karayılan 
da bu konuda daha usturuplu bir biçimde 
şunları söyledi:

Rusya “(…) “Suriye’de bazı şeyleri 
oluşturmak için çabalıyor ve biz buna 
anlam veriyoruz, olumlu görüyoruz. (…) 
Şu an Kürtlerin dostluğunu kazanmaya 
çalışan Rusya, gerçekten bunu istiyorsa 
Türk devletinin müdahalesine izin 
vermemeli. Tekrar ediyorum; Efrîn’e 
yapılacak herhangi bir saldırı, Türk 
devletinin yanı sıra Rusya’nın saldırısı 
anlamına gelecektir. Kürt halkı ve tüm 
dünya, böyle algılayacaktır.”

“Karayılan, Efrin semalarında 
Türk keşif uçakları dolaşmasının 
Rusya tarafından zemin oluşturmak 
için keşif izni verildiğinin göstergesi 
olduğunu belirtti. Karayılan Suriye’yi 
yeniden inşa edeceğini, halklar 
kongresini toplayacağını iddia eden 
Rusya’nın Türkiye’nin müdahalesine 
izin vermemesini umduklarını söyledi.” 
(http://www.nerinaazad.info/tr/news/
actual/pkk/karayilandan-efrin-aciklamasi)

Rusya için bunları söylüyorlar ama iş 
ABD’ye gelince susuyorlar. Hiç o konuya 
girmiyorlar. PKK Önderlerinden Murat 
Karayılan, Sterk TV’de yayımlanan bir 
röportajında, “büyük güçler” diyor. Başka 
bir şey demiyor.

PYD-YPG önderleri de hakeza aynı 
tutumu takınıyorlar.

Bu neyi gösteriyor?
PKK önderliğinin ABD’yle işbirliği 

yapmaya devam etme isteğini, kararlılığını. 
Eleştiri yaparak, ABD’yle aralarını 
açmak istemiyorlar. Sahadaki ortaklıkları 
bozulmasın istiyorlar açıkça.

ABD kendilerine bir devlet versin, 
istiyorlar. O yüzden de Trump Başkan 
seçildiğinde onu bizzat kutluyorlar ve 
ondan dünya, ABD Halkı ve kendileri 
için demokrasi istiyorlardı. İnsanlığın 
yararına işler yapacaklarına inandıklarını 
söylüyorlardı açıkça. PKK liderlerinden 
Cemil Bayık, özetçe şunları söylemişti 
mesajında:

“Cemil Bayık, Trump’ı tebrik 
etti: ABD’nin Kürtleri de göz önünde 
bulunduracağını umuyoruz”, dedi.

“Cemil Bayık, ABD’nin yeni başkanı 
seçilen Donald Trump’ı tebrik ederek 

Trump’ın kendi halkının ve insanlığın 
çıkarına politikalar geliştireceğini 
umduklarını, ABD politikalarının 
Kürdistan da dahil olmak üzere tüm 
dünyayı etkilediğini belirtti.

“(…)
“ABD’nin Ortadoğu politikalarında 

Kürtleri de göz önünde bulundurmasını 
umuyoruz. ABD’nin Kürtlere karşı 
adaletsizliği, vahşeti ve soykırımcı 
politikaları ve Kürtlerin bu 
saldırganlığa karşı mücadelesini 
göreceğine inanıyorum” dedi.” (http://
www.abcgazetesi .com/cemil-bayik-
trumpi-tebrik-etti-abdnin-kurtleri-de-
goz-o-nunde-bulunduracagini-umuyoruz-
36039h.htm)

Allah için ABD de bu yönde 
davrandı. PYD’yi “sahadaki ortakları” 
“müttefikleri” olarak adlandırıp, onlara 
her türlü askeri ve siyasi desteği sağladı, 
Suriye’de. Binlerce TIR ve uçak dolusu 
silah gönderdi. Askeri üsler kurdu onların 
bölgesinde ve hem Suriye yönetimine 
hem de Türkiye ve Irak’a karşı her türlü 
koruyup kollama işini başarıyla yerine 
getirdi. Özellikle Kobani’de aktif askeri 
destek sağladı. “Ulusalararası Koalisyon 
Güçleri”nin uçakları, her zor anlarında 
yardımcıları oldu. ABD askerleri ve PYD 
askerleri birlikte çalıştılar, çalışmaya da 
devam ediyorlar. ABD, PYD’lileri, SDG 
adıyla örgütledi ve onlara askeri eğitimler 
verdi. “Kuzey Suriye Ordusu” adı altında 
ordularını kurdurdu.

İşte ABD bu süreçte de aynı tutumunu 
sürdürdü. PYD’yle işbirliğinin (onlar SDG 
de diyorlar), daha da güçlenerek süreceğini 
söyledi açıkça. Tayyipgiller’in, “Menbiç’e 
de yürüyeceğiz” efelenmeleri karşısında 
açıkça, netçe tavır aldı. 1 Şubat tarihinde 
yaptıkları açıklamada şöyle söylediler:

“ABD’den YPG açıklaması: Desteğe 
devam edeceğiz

“ABD Merkez Kuvvetler 
Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı 
General Joseph Votel, Suriye ve Irak’a 
ziyaretinin ardından bölgeden bir grup 
gazetecinin sorularını telekonferansla 
yanıtladı.

“Gazete Habertürk’ten Nalan 
Koçak’ın haberine göre, Votel 
YPG’ye ilişkin şöyle konuştu: 
“DEAŞ’la mücadelede ortaklarımızın 
gösterdiği inanılmaz fedakârlığın 
altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve 
SDG’den binlerce kişi önemli şehirleri 
özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. 
Birkaç gün önce Rakka’daydım ve 
şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu 
çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız 
gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, 
küresel toplum onlara minnettar 
olmalı.”

“Votel’e Türkiye’nin Afrin’deki 
operasyonuna rağmen Suriye’de 
YPG’yle işbirliğinin sürüp sürmeyeceği 
soruldu. Votel, çok net bir şekilde 
“Evet” yanıtını verdi: “Onlar DEAŞ’la 
mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede 
istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe 
devam edeceğiz. Bu hükümetimizin 
politikası. Türkiye’nin sınırıyla ilgili 
haklı endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yle 
bu konuda birlikte çalışmak bizim için 
önemli. Türkiye DEAŞ’la mücadelede 
çok önemli bir ortağımız oldu ve tabii 
ki NATO müttefikimiz. DEAŞ’ın kalıcı 
olarak yenilmesi de bir diğer önemli 

amacımız. Bunu yapmak için sahadaki 
ortağımızsa SDG. Kanımızca DEAŞ’a 
karşı şimdiye kadarki en etkili güç onlar 
oldu.” (http://www.abcgazetesi.com/
abdden-ypg-aciklamasi-destege-devam-
edecegiz-77321h.htm)

Aynı içerikte bir açıklamayı da bir 
başka yetkili şöyle dile getirdi:

“Türkiye’nin terör örgütü ilan ettiği 
YPG’ye ABD böyle seslendi: Ortağımız

“(…)
“Irak’taki en üst düzey Amerikalı 

komutan Korgeneral Paul Funk, Irak-
Suriye sınırındaki Kaim kasabasını 
ziyareti sırasında Türkiye’nin Afrin 
harekâtına ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Funk, Afrin’deki çatışmanın 
Suriye’nin diğer bölgelerinde 
IŞİD üzerindeki baskıyı ortadan 
kaldırabileceğini kaydetti.

“Amerika’nın Sesi’nin haberine 
göre Amerikalı komutan Funk, YPG’yi 
kastederek ”Ortağımızın dikkatinin 
dağılmasını istemem, bu, Suriye 
tarafında IŞİD’e karşı devam eden bir 
savaş” dedi.” Odatv.com” (https://odatv.
com/ortagimiz-0102181200.html)

Yani ABD, “ortak”larından asla 
vazgeçmiyor. Onu korumaya ve kollamaya 
devam ediyor. Ve bundan her iki taraf da 
memnun…

Çünkü, ABD bu sayede Irak ve Suriye 
topraklarını kontrol ediyor, edebiliyor. Bu 
güç sayesinde, kendi Conilerinin hayatı 
tehlikeye girmiyor. Onlar için savaşanlar 
ve ölenler var nasılsa. O yüzden de PYD-
SDG’yi burada savunuyorlar. Tümden 
satmıyorlar, çıkarları şu anda öyle 
gerektirdiği için.

Henüz Suriye’den umudu kesmiş 
değiller. Bu kanalla BOP’un Suriye ayağını 
hayata geçiriyorlar çünkü.

Ancak ABD, Afrin konusunda bu 
tutumunu sürdürmedi/sürdüremedi. Mızrak 
çuvala sığmadı Afrin’de. O da açıkça ve 
netçe sattı ortaklarını.

AA muhabiri Kasım İleri’ye konuşan 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 
sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine 
Galloway, 16 Ocak günü şunları söyledi:

“(…) Afrin’de bulunan PYD 
unsurlarına ilişkin, “Onları IŞİD’le 
mücadele operasyonlarımızın parçası 
olarak kabul etmiyoruz. Onları 
desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz 
yok’’ dedi.

“(…)
“ABD’nin Afrin’de verdiği bir destek 

veya eğitim olmadığına işaret eden 
Binbaşı Galloway, “Demokratik Suriye 
Güçleri (DSG) alanlarının dışındaki 
unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-
tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz 
gruplar özellikle IŞİD karşıtı 
operasyonlara katılan gruplardır” 
vurgusu yaptı.” (http://www.abcgazetesi.
com/pentagon-afrindeki-pyd-isidle-
mucadelenin-unsuru-degil-75353h.htm)

ABD, Afrin operasyonu öncesi de, 21 
Ocak günü de, aynen şunları söylemişti:

‘Afrin, operasyon alanımız değil’
“(…)
“ABD Merkez Kuvvetler 

(CENTCOM) Komutanı Joseph 
Votel, Ortadoğu’da görev bölgeleri 
arasında seyahat ederken uçakta 
basın mensuplarına Afrin operasyonu 
hakkında kısa bir açıklama yaptı.

“Sputnik’te yer alan habere 
göre Votel, “Afrin’in kendileri için 
bir operasyon alanı olmadığını” ve 
“Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği 
operasyon konusunda kendilerine bilgi 
verdiğini” söyledi.

“(…)
“Votel, Türkiye’nin niyetini 

bilmediğini ancak söz konusu Afrin 
operasyonunun IŞİD’le mücadeleye 

yapacağı etki konusunda endişe 
ettiklerini dile getirerek, “IŞİD ile 
Suriye’deki mücadele devam ediyor. 
Halen bu konu üzerine oldukça 
odaklanmış durumdayız ve onların 
kontrol ettiği yerleri geri almak için 
ortaklarımızla çalışmaya devam 
ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.” 
(http:/ /www.abcgazetesi .com/afrin-
operasyon-alanimiz-degil-75890h.htm)

Yine bir başka ABD yetkilisi benzer bir 
açıklamada şöyle söyledi:

“ABD öncülüğündeki IŞİD 
karşıtı koalisyonun sözcüsü 
Albay Ryan Dillon, bugünkü 
basın toplantısında Türkiye’nin 
muhtemel Afrin harekâtına adeta yeşil 
ışık yaktı. (…)

“Haberi duyuran gazeteci 
Wladimir van Wilgenburg, 
sorduğu soruya Dillon’un, ”Afrin, 
koalisyonun operasyon alanı içerisinde 
değil” yanıtını verdiğini belirtti.” 
(http://www.abcgazetesi.com/erdoganin-
efelenme-oyunu-abd-afrin-operasyonunu-
destekliyor-75381h.htm)

Yani, Rusya’dan önce ABD, Afrin’de 
Türkiye’ye karışmayacağını söylemişti. 
Rusya tutumunu sonradan, sözlü değil fiili 
olarak duyurmuş oldu. Ama buna rağmen 
PKK-PYD, Rusya’yı “Kürt Halkına 
ihanet”le suçlarken, ABD’ye tık demedi, 
demiyor.

Rusya konusunda aldandık, diyor. 
Rusya bizi aldattı, diyor. Ama ABD için 
böyle bir belirlemede bulunmuyor.

Niye?
Yukarıda söylediğimiz nedenden: 

ABD bize bir Kürt Devleti kuruversin. 
Bu konuda bize yardım etsin, önümüzü 
açsın, destek versin. Bizi korusun, kollasın 
Türkiye, Suriye ve İran’ın saldırılarından, 
diyorlar.

Peki PKK-PYD, kendi ifadesiyle neden 
“aldan”dı?

Ya da daha genel anlamda sorarsak 
önderler, örgütler niye yanılırlar?

Gerçek önder olmadıkları için. Gerçek 
örgüt olmadıkları için. Halklarının 
hak ve çıkarlarını kendi güçleriyle 
koruyamadıkları için, başkasından medet 
umdukları için. Bir zamanlar savundukları 
ideolojiye ihanet ettikleri için.

Marksizm-Leninizm Bilimi, önderlik 
için; önceden gören ve doğru görendir, 
der.

Gerçek bir önder ve önderlik için bu iki 
nitelik olmazsa olmazdır toplumsal olayları, 
süreçleri anlayabilmek, kavrayabilmek, 
çözümleyebilmek ve yönetebilmek için.

Eğer bu niteliklere sahip değilseniz, 
önce anı kavramakta yetersiz kalırsınız 
sonra da gelişen süreçleri. Bu da önderlik 
ettiğiniz kesimler başta olmak üzere, tüm 
toplumu etkiler.

Bir başka deyişle, yanılmamak ve 
taraftarlarınızı ve kitleleri, toplumu 
yanıltmamak esastır gerçek bir önderlik 

için.
Eğer bu niteliklere sahipseniz, 

taraftarlarınızı ve kitleleri doğru yönde 
ilerletirsiniz ve sonuca ulaşırsınız, er ya da 
geç.

Bunun zıddı da; kılavuzu karga olanın 
burnu b.ktan çıkmaz, deyişidir. Halkımız 
böyle ifade eder.

Doğru mudur?
Sonuna kadar doğrudur.
İşte PKK-PYD önderliğinin durumu bu 

kapsam içindedir.
PKK önderliği, Marksist-Leninist 

geçiniyordu bir zamanlar. Onu 
savunduklarını söylüyorlardı. Ancak, 1991 
yılında Sosyalist Kamp’ın acılı bir çöküşle 
yıkılmasından sonra bu hatlarını terk ettiler. 
Bunu da açıkça söylediler. Programlarını, 
bayraklarını değiştirdiler. ABD’ye dümen 
kırdılar. ABD’ye eklemlendiler ve yukarıda 
da aktardığımız gibi artık ondan umut 
bekliyorlar. Yani kaderlerini, geleceklerini 
ABD’nin insafına terk ettiler.

Ha, yine de, zaman zaman da olsa, bu 
hattı savunduklarını söyleyerek, bizim 
“Sevrci Soytarı Sahte Sol” dediğimiz 
zavallı kesimleri de bu argümanla peşlerine 
takabiliyorlar hâlâ… Ama bu sadece 
söylemde artık.

Gerçeklikte, fiiliyatta, hayatta ABD’nin 
çıkarlarının savunucularıdırlar. Aynı bayrak 
altında savaşıyorlar ve bundan hiç rahatsız 
değiller. Aksine bundan memnunlar ne 
yazık ki.

Antiemperyalist bir hareket için 
asla ve asla kabul edilemeyecek işler 
bunlar. Ama artık PKK Önderliğini ve 
PYD-YPG önderliğini bunlar hiç mi hiç 
ilgilendirmiyor. Onlar realpolitikerlik 
yapıyorlar. Günü kurtarmaya bakıyorlar.

Ama aldanıyorlar. Umut bekledikleri 
ABD, Afrin’de sattı anında. Barzani’yi, 
Barzanistan’ı sattı daha dün. Geçmişte 
hangi işbirlikçilerini satmadı ki…

Satar ABD. Hem de gözünü kırpmadan 
satar. Yeter ki çıkarları öyle gerektirsin. 
Hiç acımaz. Hiç üzüntü duymaz. Kılı 
bile kıpırdamaz, çıkarı öyle gerektirirse. 
Ama ne yazık ki olan, bu tür Amerikancı 
Hareketlerin peşine takılmış halk kitlelerine 
olur. Onlar acılar çekerler. Onlar ölürler. 
Onlar yerlerinden yurtlarından olurlar.

Ve yine dikkat edersek, PKK ve PYD-
YPG-SDG, AB’ye de tık demiyorlar. 
Onlara ilişkin de en ufak, en küçük bir 
eleştiri bile yapmıyorlar. Çünkü onlarla da 
aynı ilişkiler içindeler. Onlardan da umut 
bekliyorlar.

Yani PKK-PYD-YPG-SDG, ne 
derseniz deyin, hangi adla adlandırırsanız 
adlandırın, artık o yolun, ABD-AB 
Emperyalistlerinin çıkar arabalarının 
beygirleri konumundalar.

Ne zamana kadar?..
Halklar, başta Kürt Halkı, bu gerçekliği 

görünceye kadar. Bu politikalar sonucu da 
bu süre çok uzun olmayacaktır. Bundan da 
eminiz…q

ABD Emperyalistleri satar
Hiç acımadan,

hiç düşünmeden satar…
M. Gürdal Çıngı

Böyle başlık atmış Hürriyet Gazetesi 
muhabiri Banu Şen haberine. Okur 
okumaz içimiz acıyla, içimiz öf-

keyle doldu.
İşin gerçeğini ister misiniz?
Ağladık gizli gizli…
Geçtiğimiz günlerde, 15 Ocak günü, 

İzmir’in Uzunderesi’nde bir facia yaşandı. 
Hem de ne facia: 7 ve 5 yaşlarında iki ço-
cuk, Yusuf ve Ali hayvan pazarı da kuru-
lan bir arazide yapılan inşaatlar için açılan 
çukura düştüler ve çamurda boğularak ya-
şamlarını yitirdiler.

Kurtaramadı onları anneleri, kurta-
ramadı onları teyzeleri… Konu komşu 
da kurtaramadı. Çukur balçık doluydu ve 
vermiyordu küçük çocukları. Neden sonra 
suyu boşalttılar da aldılar küçücük beden-
leri. Ama artık çok geçti. Yitip gitmiştiler. 
Kuş olup uçmuştular başka bir evrene… 
Artık ana babalarının, akrabalarının hayal-
lerinde yaşayacaklardı.

Ne işleri vardı, derseniz o çukurda, işte 
o da bir başka faciaydı zaten.

Kahramanmaraşlıydılar. 10-15 yıldır 
senenin belli aylarında İzmir’e gelip hurda 
topluyordu babaları. Sonra da memleketle-
rine dönüyorlardı belli bir gelir sağladıktan 
sonra. İşte bu yıl da onun için gelmişlerdi. 
Ama bir daha dönemediler memleketleri-
ne. Daha doğrusu cansız bedenleri döndü 
bir daha gelmemek üzere… İzmir çukurun-
da, onun da bir çukurunda sona erdi tazecik 
yaşamları.

Kaldıkları Uzundere’deki arazide inşa-
atlar yapılıyordu ve çukurlar açılmıştı hiç-
bir güvenlik önlemi alınmadan. İşte o çu-
kurlardan birine düştüler. Sonrasında inşaat 
yetkilileri ve çalışanlarından birkaç kişi, 
şimdilik tutuklandı tutuklanmasına ama 
onlar için çok geçti. Önlem alınmayan, ol-
duğu gibi açıkta bırakılan çukur yutup gitti 
onları…

Dedik ya yukarıda, biri 7, biri 5 yaşın-

daydı, diye.
Yani onların okulda olması gerekmiyor 

muydu o gün?..
Yusuf’un ilkokula, Ali’ninse ana sınıfı-

na gitmesi gerekmiyor muydu?
Heyecan içinde, sevinç içinde okula 

gitmeleri gerekmiyor muydu o sabah?..
Yaşıtları gibi karne almaları gerekmi-

yor muydu?..
Evde ilk karne heyecanı, okuma yazma 

öğrenmenin heyecanı yaşanması gerekmi-
yor muydu?..

Ana babanın hayal kurması gerekmiyor 
muydu Yusuf’un ve Ali’nin geleceğine iliş-
kin?..

Dediğimiz gibi, onlar için hayat, hurda 
yığınları arasında, kışın çamurlar içinde 
geçen bir hayattı memleketten uzak…

Biliyoruz Yusuf’un ve Ali’nin ana ba-
bası için bu unutulmayacak bir acı. Onlara 
sabırlar diliyoruz. Dayanma gücü diliyo-
ruz.

Ama biz de unutmayacağız Yusuf ve 
Ali’yi!

Unutmayacağız yıkanmış ama kuruma-
mış çamaşırlarını bir daha giyemeyecekle-
rini!

Biz, başka Yusuf’ları ve Ali’leri de hiç 
unutmayacağız! Kübra’ları da, Efe’leri de, 
Aylan bebekleri de unutmayacağız!

Kazıdık onları beynimizin bir kenarına 
çelik bir çivi ile kazırcasına…

Gün gelecek; mazlumlar küçücük ha-
yatların çukurlarda neden son bulduğunu 
anlayacak.

Gün gelecek; mazlumlar örgütlenecek. 
Bilincine varacak mücadele etmenin.

Gün gelecek; mazlumlar zalimlerden 

öç alacak.
Zalimlerden alınacak en büyük öcün; 

Halk İktidarını kurmak olduğunu anlaya-
caklar. Onun için mücadele edecekler. O 
güzel günler için savaşacaklar inançla, öf-
keyle, bilinçle…

Gün gelecek; mazlumlar Halk İktidarı-
nı kuracak…

Gün gelecek, devran dönecek!
Gitmeyecek bu zalim düzen hep böyle! 

q

“Çukurda biten hayatlar”…
M. Gürdal Çıngı
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AKP’giller hükümetinin Kültür ve 
Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 
14 Ocak’ta Antalya’da yaptığı bir 

açıklamada aynen şöyle diyor:
“Hâlâ Fatih’te oturan birisi olarak, 

İstanbullu olmaya direnen birisi olarak 
söylüyorum, durum çok iç açıcı değil, 
yani İstanbul’un yeniden diriltilmesi ge-
rekiyor. Sadece oradaki tarihi eserleri 
restore etmek, çevreyi ışıklandırmak ve-
saire, bunlarla olacak şey değil. Bununla 
ilgili bir İstanbul Çalıştayı yapacağız. 
(İmar ruhsatlarını) Benim elimde olsa 
vermem, ben söyleyeyim. Burada bü-
tüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var.” (http://
www.hurriyet.com.tr/elimde-olsa-ruh-
sat-vermem-40709918)

Bunu söyleyen; İstanbul’da yaşayan 
herhangi bir işçi, esnaf, kamu çalışanı de-
ğil, Türkiye’nin herhangi bir yerinde yaşa-
yan sıradan bir insan değil. Hükümette gö-
revli bir bakan. Kültür ve Turizm Bakanı.

Geçmişte de, 20014 yılında Ahmet Da-
vutoğlu’nun kurduğu 64’üncü Hükümet-
te de Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet 
Sözcülüğü, 2012 yılında AKP’nin Ekono-
miden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
da yapmış birisi. Yani sıradan bir Bakan da 

değil…
Bakın, tâ 2012 yılından bu yana aktif, 

etkili ve yetkili bir konumda. Ama ne diyor 
İstanbul’daki imar ruhsatları konusunda?

“Benim elimde olsa vermem, ben söy-
leyeyim.”

Yahu insaf! Sen bostan korkuluğu mu-
sun hükümet sıralarında? Niye orada söyle-
miyorsun? Niye çözüm üretmiyorsun?

Üstelik de sıradan bir şey söylüyormuş 
gibi söylüyorsun; “Benim elimde olsa ver-
mem”, diye.

Bu aynı zamanda bir eleştiri değil mi 
başta Reis olmak üzere Milyar Ali’ye ve 
görevli bakana, bakanlara?..

Evet, eleştiri.
Ama onlardan tık var mı?
Onlardan da tık yok!
Hepsi ölü numarasına yatıyor… Duy-

mazlıktan geliyorlar…
Çıkıp demiyor Çevre ve Şehircilik Ba-

kanı Mehmet Özhaseki, yahu kardeşim 
sen beni nasıl eleştirirsin. Ben bunları ön-
lemek için şunları şunları yaptım, diye.

Çünkü bunların, AKP’giller’in hepsi 
aynı. Mehmet Özhaseki de aynı. Tencere 
dibin kara seninki benden kara, durumun-
dadırlar AKP’giller. Hepsi aynı topun ku-
maşıdırlar. Aynı vurgun, talan, yağma dü-
zeninin bekçileridir, uygulayıcılarıdırlar. 
Birbirlerini de asla eleştiremezler. Böyle 
ortadan konuşurlar. Sureti haktan görünür-

ler kamuya karşı.
Bakın o da, Mehmet Özhaseki de ne 

söylemişti 18 Ağustos 2016 tarihinde aynı 
konuyla ilgili olarak:

“(…) Bakanlar Kurulu’nun belediye-
lerin İçişleri Bakanlığı’ndan alınıp kendi 
bakanlıklarına bağlanmasına ilişkin karar 
aldığını söyleyen Özhaseki, “Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü bizim bünyem-
ize geçecek. Böylece belediyelerin bütün 
işlerini bizim bakanlığımız bünyesinde 
sürdürecekler. Sadece vesayet maddesi, 
Anayasa’da yer alan belediye başkan-
larının görevden alınmasına ilişkin madde 
yerinde kalacak. Diğer yönden bağlanma 
ise kanun veya KHK ile yapılacak ama 
OHAL çerçevesinde değil. Böylece bele-
diyelerin denetlenmesi de bize geçiyor” 
dedi. (…)

“İnsanlar rant peşinde”
“Ama belediyelerin eğitimi, kanun-

larının yapılması, denetlenmesi bize ge-
çiyor. Belediyeler mali yönden Sayıştay; 
idari işlemleri açısından İçişleri Bakan-
lığı tarafından denetleniyor. Ama imar 
açısından denetleyen yok. Ancak bir şi-
kayet olursa denetlenebiliyor. Hızla geli-
şen şehirciliği disiplin altına almaz, doğ-

ru kurallarla doğru yönlendirmezsek 
‘şehir cinayetleri’ sürecek. Bunun için 
Mahalli İdareler bünyesinde 150 kont-
rolör, denetim esaslı yetiştirilip belediye-
lerde imar hareketliliğini denetleyecek-
ler. Bundan sonra bakanlık olarak imar 
planı yapmayacağız ama yapılan planın 
hukuka uygun olup olmadığını denet-
leyeceğiz. Kentsel dönüşümü yerinde 
yapmak için basit bir formül işliyor; ver 
müteahhide iki misli yoğunlukla, dönüş-
sün. Her yerde inşaat yoğunluğu iki mis-
line çıkıyor. O bölgenin altyapısı, trafiği 
iki kat yoğunluğu kaldırır mı kaldırmaz 
mı hesaplanmıyor. Son dönemde bele-
diye meclislerine gelen imar planı tadil 
miktarında büyük artış var. İnsanlar 
rant peşinde. Verilen yoğunluk artışla-
rıyla şehirlerde adeta cinayet işleniyor.”

“İstanbul’u kurtardım”
“Bir başka suçun da kendi bakanlık-

larında işlendiğini söyleyen Özhaseki, 
“Bizim bakanlık ‘paralel belediye mec-
lisi’ gibi çalışmış. İnsanlar ellerine almış 
parsellerini, ‘plan tadilatı istiyoruz’ diye 
gelmişler. Yoğunluk artıran onlarca plan 
yapılmış. Ben bu makama oturduğum 
günden itibaren ilan ettim, ‘burası be-
lediye meclisi değil, yoğunluk artışıyla 
bana gelmeyin’ dedim. Kartal, Tuzla, 
Pendik, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş Ih-
lamur Parkı’nın olduğu yer başta olmak 

üzere iptal ettim. Bakırköy Veliefendi’de 
mevcut yoğunluğa 800-1000 tane rezi-
dans eklenecekti ki bu hem Bakırköy’e 
hem İstanbul’a ihanet olurdu. İstan-
bul’da şu anda 2 bin 500 tane rezidans 
türü 100 metrekarelik yapıyı bu şekilde 
yok ettim. O kadar yoğunluktan İstan-
bul’u kurtarmış oldum” diye konuştu.

“Bana mağdur olan gelsin”
“Beşiktaş Belediyesi sınırları için-

de Ihlamur Park ve çevresinde 12 bin 
metrekarelik alana 2.5 emsal verildiğini 
söyleyen Bakan Özhaseki, “Bu 40 bin 
metrekare inşaat alanı demek. İstanbul 
toplantısında Beşiktaş Belediye Başka-
nına ‘bize itiraz edin, iptal edeyim’ de-
dim. Eğer bu haliyle kalsa 15 katlı 8-10 
bina yapılacaktı. Nitekim itiraz ettiler, 
ben de iptal ettim. (…) Hakkımda ya-
yınlara başladılar, hiçbiri umurumda 
değil. Herkes mevcut imar planlarına 
uyacak. Ben İstanbul’a hizmet ettim. 
Kimse mevcut plan değişikliği için bana 
gelmesin. Ancak mağdur olanlar, zulme 
uğrayanlar bana gelsin” diye konuştu.” 
(http://t24.com.tr/haber/sehircilik-baka-
ni-cevreyi-put-haline-getirmisiz-onlem-al-
mazsak-sehir-cinayetleri-surecek,355548)

Yine Sözcü Gazetesi’nden İsmail Şa-
hin’in 29 Eylül 2016 tarihli haberine göre 
şöyle söylüyor Özhaseki:

“ŞEHİRLER KATLEDİLİYOR: Yo-
ğunluk artışları aslında birçok şeh-
ri katleden en önemli argümanlardır. 
Niye 5 katlı evler giderken birden bire 
aradan 25 kat yükselsin ki? Ne oluyor 
bütün parsellerdeki inşaat yoğunluğu 5 
metreyken birisinin ki 25 metre olsun 
ki? Şehirlerimiz kimliksiz. Büyükşehir-
lere baktığımızda ‘Burada arabesk bir 
toplum yaşıyor’ diyebiliriz. Bu şehirler 
bizi anlatmıyor, bize benzemiyor. Bizim 
geleneklerimizin çok dışında şehirler 
oluşuyor. Eğer bunları doğru planlaya-
mazsak her şeyi birbirine karıştırırız, 
yaşayanlar da mutsuz olur.” (http://www.
sozcu.com.tr/2016/emlak/mehmet-ozhase-
ki-dogruyu-gordu-1418801/)

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 
bu yana sırasıyla; Zeki Ergezen, Faruk Na-
fız Özak, Mustafa Demir, Erdoğan Bayrak-
tar, İdris Güllüce, Fatma Güldemet Sarı ve 
Mehmet Özhaseki bakanlık yaptı.

Şu anda da bakan koltuğunda oturan 
Özhaseki gayet sıradan bir şeyden söz 
ediyormuş gibi, “Bizim bakanlık ‘paralel 
belediye meclisi’ gibi çalışmış. İnsanlar 
ellerine almış parsellerini, ‘plan tadilatı 
istiyoruz’ diye gelmişler. Yoğunluk artıran 
onlarca plan yapılmış.”, “Niye 5 katlı evler 
giderken birden bire aradan 25 kat yüksel-
sin ki? Ne oluyor bütün parsellerdeki inşaat 
yoğunluğu 5 metreyken birisinin ki 25 met-
re olsun ki?”, diyor.

El insaf yahu!
İnsan bu kadar da yüzsüz olmaz ki…
Kim verdi bunlara bu izinleri?
Senden önceki bakan arkadaşların ver-

di. 
Ya senin Büyükşehir Belediye Başkan-

ların ya da senin bakanlığın verdi.
Büyükşehir Belediyeleri kimlerin elin-

de İzmir dışında? Bu Büyükşehirlerin ilçe 
belediye başkanlıklarının büyük bir çoğun-
luğu yine senin partinin elinde değil mi?

Sen de o zaman başka görevlerdeydin. 
Önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başka-
nıydın, sonra da Milletvekiliydin.

Kimin evini kimden soruyorsun utan-
mazca…

Senin döneminde verilmeyecekmiş, 
öyle mi?

Bak, senin bakan arkadaşın, partidaşın 
Kurtulmuş ne diyor bugün (yani senin o 
konuşmandan bir buçuk yıl sonra):

“Benim elimde olsa vermem, ben 
söyleyeyim.”

Kime söylüyor bunları?
Sana!
Demek ki senin döneminde de aynı. 
Üstelik de her türlü yetkiye kavuşmuş-

sunuz Bakanlık olarak yukarıda aktardığı-
na göre. Bütün yetkiler Bakanlığına geçmiş 
ama siz yine de bunları önlemiyormuşsu-
nuz.

Aynı vurgun, aynı talan, aynı cinayetler 
işlenmeye devam ediliyor hepiniz tarafın-
dan…

Bu sözlerin, Kurtulmuş’un sözlerinin 
başka bir anlamı var mı? Olabilir mi?

Tabiî bütün bunlara yol açan ana sebep, 
sömürü ve vurgun düzenidir. Bugün ise bu 
düzenin iktidarlığını yapan, sizin Reis’iniz-
dir.

Ne dedi, 6 Temmuz 2011’den 25 Aralık 
2013 tarihine kadar bakanlık yapan Erdo-
ğan Bayraktar, 17/25 Aralık operasyonları 
sonucu görevden alındığında? Yani iki Or-
taçağcı güç olarak, bir yanda Fethullahçı-
lar, sizin deyiminizle FETÖ’cüler, diğer 

yanda siz AKP’giller iktidar savaşına tu-
tuştuğunuzda:

“Erdoğan Bayraktar şunları söyledi:
“‘Ben müsaadenizle basın açıklaması 

şeklinde çok kısa ifadelerde bulunmak 
istiyorum.

“17 Aralık tarihinde yapılan operas-
yon dosyasında şahsımı rencide edecek 
veya izah edemeyeceğim hiçbir husus 
yok. Ancak Sayın Başbakan’ın istediği 
Bakanla çalışmak veya istediği bakanı 
görevden almak en tabiî hakkıdır ve yet-
kisidir.

“Fakat ‘rüşvet ve yolsuzluk ifadeleri-
nin bulunduğu bir operasyon sebebiyle 
istifa ediniz ve beni rahatlatacak dekla-
rasyonu yayınlayınız’ şeklinde tarafıma 
baskı yapılmasını kabul etmiyorum.

“Etmiyorum çünkü, soruşturma 
dosyasında var olan ve onaylanan imar 
planlarının büyük bir bölümü Sayın 
Başbakan’ın onayıyla yapıldı.

“Bu minval üzere bakanlıktan ve 
milletvekilliğinden istifa ettiğimi açık-
lıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlat-
mak için sayın Başbakan’ın istifa etme-
si gerektiğine inandığımı ifade ediyor, 
yüce milletime saygılar sunuyorum.” 
(http://www.mynet.com/haber/guncel/er-
dogan-bayraktar-basbakan-da-istifa-etme-
li-921597-1)

İşte çıplak gerçek bu!
Bütün bunların sorumlusu sizin Büyük 

Reis’inizdir.
O demedi mi; “Kupon arsalar benden 

habersiz satılmayacak.”, diye?
O dedi. Hem de pervasızca, dedi.
Bakın, İstanbul Zeytinburnu’nda yapı-

lan ve 3 Bloktan oluşan “16/9” adlı gökde-
lenler, “İstanbul’un tarihi siluetini bozduğu 

için” traşlanmak istenmişti. Hatta bizzat 
Büyük Reis; “Tıraşlayın dedim, özellikle 
rica ettim. Çok da yakından tanıdığım 
biri. Yapacaklarını beklerken, hiçbir şey 
yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, 5 
yıldır konuşmuyorum” demişti.”, değil 
mi bu gökdelenler için?

Ne oldu o gökdelenler?
Hürriyet Gazetesi’nden Ömer Erbil’in 

19 Ocak tarihli haberine göre; “16/9 tıraş-
tan kurtuldu... Silueti bozan kuleler ya-
sallaştı”.

İşte bu kadar!
Niye yasallaşmış peki?
“İstanbul’un tarihi siluetini bozduğu 

için mahkemeden ‘Tıraşlansın’ kararı 
çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
da eleştirdiği 16/9 gökdelenleri, 4. İda-
re Mahkemesi’nin verdiği hükümle ya-
sallaştı. Gerekçe, davaya bakan hâkim-
lerin FETÖ mensubu olduğu iddiası.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/16-9-tiras-
tan-kurtuldu-silueti-bozan-kuleler-yasal-

lasti-40714741)
İşe bakın yahu!
Traşlanması kararı doğru mu yanlış mı 

değil verilen kararın gerekçesi, kararı ve-
ren hâkimler FETÖ mensubu!

Hukuk devletinde olur mu böyle bir 
şey?

O hâkimler suçluysa başka hâkimler 
karar verir. Bu kadar basit…

Ama mesele o değil ki. Doğru karar 
vermek değil ki. Önemli olan gökdelenleri 
kurtarmak… O da başarılmış gördüğümüz 
gibi.

Hem de kimin Bakanlığı döneminde?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 

Özhaseki’nin döneminde…
Niye itiraz etmiyorsun Bakanlık ola-

rak? Bakan olarak? Bu doğru bir karar de-
ğildir, ilk mahkemenin kararı doğrudur. İs-
tanbul’un siluetini bozmaktadır bu kuleler, 
demiyorsun?

Hani üstelik Reis’iniz de küsmüştü. Kı-
rılmıştı. Ne oldu?

Hiç!
Kuleler yapıldı, İstanbul’un silueti bo-

zuldu ama yapanlar (Astay Şirketi) vurgu-
nu vurdu. O kadar…

Kim, ne kadar komisyon aldı?
Onu bilmiyoruz. Ama şimdilik…
Hep söylediğimiz gibi, doğruların bir 

gün ortaya çıkmak gibi bir huyları vardır. 
Bu olayda da doğrular bir gün ortaya çı-
kacak. Ve o gün geldiğinde, ki bu ancak 
Demokratik Halk İktidarında mümkün 
görünüyor, hukuka bağlı hâkimler, yasalar 
çerçevesinde bu vurgunları vuranları, vu-
ranlara izin verenleri, komisyon alanları, 
küsenleri, kırılanları yargılayacak ve kesin 
hükmünü verecektir. Bundan adımız gibi 
eminiz.q

Neye mi?
Köprülere, tünellere, otoyolla-

ra…
Bildiğimiz gibi, AKP Hükümeti, kendi-

lerinin deyişiyle “çılgın projeler” üretiyor. 
“Kanal”lar açıyor, tüneller, köprüler, oto-
yollar yapıyor. Havaalanları yapıyor.

Yapsın, ne var bunda, denecek. Ne iyi 
işte, gelişiyoruz, ulaşımımız kolaylaşıyor. 
Zamandan, yakıttan, kazanıyoruz; karbon-
dioksit emisyonundan, kazalardan kurtulu-
yoruz.  Vb…

Ama ne yazık ki kazın ayağı öyle ol-
muyor.

İstanbul Boğazı’na, Birinci Köprüyü 
(Boğaziçi Köprüsü) yaptı AP Hüküme-
ti 1970’li yıllarda, yetmedi. İkinci Köprü 
(Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) yapıldı. 
Yetmedi, geçtiğimiz yıl Üçüncü Köprü 
(Yavuz Sultan Selim Köprüsü) yapıldı.

Dördüncüsüne sıranın gelmesi de çok 
uzak değil…

Yani köprüler tuzağına düştük, düşürül-

dük. Bir, iki, üç… gidiyoruz, Allah bilsin 
kaçıncıya kadar.

Yeni köprüler demek; yeni otoyollar 
demek, bağlantı yolları demek kaçınılmaz 
olarak.

Bu ise, İstanbul’un akciğerleri sayılan 
Kuzey-Güney ne yönde varsa orman alan-
larının yok edilmesi, demek. Ekosistemin 
bozulması, demek. Havanın kirliliğinin art-
ması, demek. Yağışların azalması, kurak-
lık, demek. Doğanın dengesinin bozulması, 
yaşam zincirinin kırılması, demek. Ve 
doğada ve çevrede ortaya çıkan bu tahri-
batların giderilememesi sonucu, insanların 
yaşam sürelerinin kısalması, hastalıkların 
artması, buna bağlı olarak sağlık gider-
lerinin artması, demek. Gelecek nesillerin 
doğadan ve çevreden kopması, demek. Vb. 
Vb…

Üstelik, merkezden uzaklaşıldıkça, 
yapılan otoyolların ve bağlantı yollarının 
şehir merkezine uzaklaşmasıyla kat edilen 
mesafelerin artması, yakıt, zaman, yedek 

parça, karbon emisyonunun artması, de-
mek, yukarıda da bahsettiğimiz, yeni köp-
rülerin, kanalların vs. yapılması için ortaya 
konulan demagojik gerekçelerin aksine.

Örneğin, geçtiğimiz yıl açılan Üçüncü 
Köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şe-
hir merkezine ulaşımı en az bir saat uzattı. 
Dolayısıyla saydığımız sakıncalar somutça 
ortaya çıktı.

Üstelik yapılan bu köprüler, tüneller, 
otoyollar, bağlantı yolları, havaalanı özel 
sektör tarafından yapılıyor; Yap-İşlet-Dev-
ret (YİD) yöntemiyle.

Bu yöntem ise, yerli yabancı Paraba-
baları tarafından, konsorsiyumlar, ortak-
lıklar oluşturularak hayata geçiriliyor. Ve 
bu yöntemde, buraları yapan şirketlere, 
konsorsiyumlara projeleri hayata geçirmek 
için bankalardan aldıkları kredilerin geri 
ödenmesi için “devlet garantileri”, “araç 
geçiş garantileri” veriliyor, verilen başka 
garantilerin yanı sıra…

Bunun somut sonuçları ne mi?
Son bir örnek üzerinden görelim. 30 

Ocak günkü Hürriyet Gazetesi’nde, Vahap 
Munyar imzalı bir haber vardı. Şöyleydi:

“AVRASYA’YA 123 milyon lira
“(…)

“Avrasya Tüneli’ne yıllık 25.6 milyon 
araç geçişi garantisi verilmişti, geçen yıl 
bu sayının 10 milyon altında kalındı. 
Bu 10 milyonluk farkı devlet ödeyecek. 
AVRASYA Tüneli İşletme İnşaat ve Ya-
tırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar 
Arıoğlu devletten 123 milyon lira ala-
caklarını söyledi.”

İşte size somut gerçeklik.
Avrasya Tüneli böyle de, Üçüncü Köp-

rü ve Osmangazi Köprüsü farklı mı?
Hayır. Onlarda da durum aynı. Onlar da 

verilen araç geçiş garantisini sağlayamıyor.
Niye?
Çünkü çok pahalılar ve mesafeleri çok 

Hepsi aynı…

Biz daha çok para öderiz…

M. Gürdal Çıngı

M. Gürdal Çıngı
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Eylemimiz yapılan konuşmanın ardın-
dan, sembolik bir protesto ile devam etti. 
Hem Türkçe hem de Yunanca, “ Yunan 
Halkı Emperyalist İşgale karşıdır! Halk-
lar kardeştir.” yazan çelenklerimizi Yunan 
Halkına mesaj vermesi için denize bıraktık. 
Yunan Halkına bu emperyalist işgale karşı 
olması için çağrı yaptık. Av. Tacettin Ço-
lak, kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında 
şunları söyledi:

“Halkın Kurtuluş Partisi aynı za-
manda çevreci bir partidir. Doğaya, in-
sana, hayvana, çevreye dost bir partidir. 
O nedenle çiçeklerimizin amacı sadece 
semboliktir. Yunan Halkına vermek iste-
diğimiz bir mesaj içindir. Bazıları bunu 
okyanusa şişe atarak gösteriyor. Biz de 
kısıtlı olanaklarımızla böyle bir mesaj 
vermek istiyoruz. Bir kez daha söylü-
yoruz, Emperyalistler, Parababaları 
araya girmesinler, kışkırtmasınlar, ajan 
provokatörleriyle halkları birbirine dü-
şürmesinler. Yeryüzündeki hiçbir halkın 
başkasıyla en küçük bir sorunu yoktur. 
Bir kez daha Halklar kardeştir, diyoruz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği” 
Eylemimiz sloganlar eşliğinde son buldu.
Bizler Kurtuluş Partililer olarak bir kez 

daha söylüyoruz. Emperyalistlerden ve on-
ların uşaklarından hesap soracağız. İşgal 
altındaki Ege Adalarımızın, vatan toprak-
larımızın hesabını soracağız! 28 Ocak2018

Halkız, Halkıyız, Yeneceğiz!
Davamız Halkların Kurtuluş Dava-

sıdır!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

Eylemde yapılan açıklamanın metni 
aşağıdadır:

Yunanistan’ın Ege’de 
İşgal Ettiği Adalar Vatan 

Toprağımızdır, Satılamaz!
Satanlar; Vatana İhanet Suçu 

İşlemektedir!
Bilindiği gibi, ülkenin Güney sınırla-

rında ABD Emperyalizminin başını çekti-
ği, Batılı Emperyalistlerin yarattığı, başta 
Tayyipgiller olmak üzere Ortadoğu’daki 
işbirlikçilerinin her türlü desteği vererek 

körüklediği Ortaçağcı karşıdevrimci güçle-
rin piyon olarak kullanıldığı, meşru Suriye 
Yönetimine ve Suriye Halkına karşı bir sa-
vaş yürütülmekte.

Tayyipgiller, müsebbibi oldukları bu 
savaşın yarattığı kaosta, sözde sınır güven-
liğimizi sağlamak, bahanesiyle şimdi de 
bizzat Suriye içlerine girerek bir harekât/
savaş yürütmekteler.

Oysa aynı AKP’giller, Yunanistan 18 
Adamızı işgal ederken, hiç de sınırlarımızı 
ihlal ediyor, diye bir şeyi dert edinmemek-
teler.

Ülkenin Batısında, yani Çeşme, Bod-
rum, Didim sınırları içinde bulunan toplam 
18 adamız ve bir kayalık tam 14 yıldır Yu-
nanistan tarafından işgal edilmiş, bu işgal 
her geçen gün ilhaka dönüştürülmekte, 
yani Batımızda bırakalım sınır güvenliğini 
topraklarımız elimizden alınmış, ama bi-
zimkilerden ses yok. 

Başta Milli Savunma Bakanlığı Eski 
Genel Sekreteri Sayın Ümit Yalım olmak 
üzere, parti olarak biz sürekli gündeme ge-
tiriyoruz yine kimseden ses yok. 

Yaptığımız onlarca suç duyurusu savcı-
lar tarafından sümenaltı edilmekte. 

Bu 18 adanın Lozan’ın 12’nci madde-
si ile Türkiye’ye bırakılan yerler olduğunu 

defalarca anlattık. Bu adaların Türkiye ait 
olduğunu gösteren İngiliz, Amerikan hari-
talarını da defalarca yayımladık. Marathi 
Adası’nın Türkiye’ye ait olduğuna dair 
BM arşivinde bulunan belgeyi ekledik. 

Ama bizimkiler hâlâ inkârdan gelmek-
teler.

Öyle ki, geçtiğimiz günlerde ana mu-
halefet partisinin sözcüsü ve Başbakan, 
adalardan bahsederken (sanki ağız birliği 
etmişçesine); “Ege’de aidiyeti belli olma-
yan kara parçalarına Yunanistan çök-
müştür. Bu etik değildir.” diye açıklama-
lar yaptılar. 

Yani adamlar, bu adaların bizim vatan 
topraklarımız olduğuna kendileri bile ikna 
değiller ki, nasıl savunsunlar… Dahası 
böyle bir yaklaşım, özünde Yunanistan’ı 
haklı görmeyi de içerir. 

İşte böylesine acz içindeki AKP’giller 
ve Meclisteki diğer Amerikancı partiler; 
Yunanistanlı çakalların küfürlerine, “gel de 

al” diyerek, meydan okumalarına, hakaret 
etmelerine bile ses çıkartamaz durumdalar. 

Kendileri sessiz kaldıkça ve bizim sesi-
mizi de boğuntuya getirdikçe Yunanistanlı 
emperyalist kuklalar daha da saldırganlaş-
maktalar.

Son olarak, Yunanistan Başbakanı 
Çipras, 24 Ocak günü Davos’ta düzenle-
nen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı 
konuşmada; “Avrupalı ortaklarının Tür-
kiye gibi agresif komşularla yaşamanın 
zorluğunu her zaman takdir etmedikle-
rini, göreve geldiklerinde sadece Yuna-
nistan tarihinin en büyük ekonomik kri-
zi ve mülteci krizi ile değil, aynı zaman-
da Ege’de tahmin edilemeyen saldırgan 
askeri hamleler yapan bir komşuyla uğ-
raştık”larını söyledi.

Görüyorsunuz değil mi? 
Adam Türkiye ile yaptığı “mücadele”-

den dolayı Avrupalılardan takdir, taltif bek-
liyor... Onlar da bunu görüyorlar. Adalara 
bakanlarını gönderip, maddi ve manevi 
desteklerini sunuyorlar. Batılı Emperyalist-
ler; tıpkı 1919’da olduğu gibi Yunanistan 
kuklasını oynatmaya devam ediyor. 

Bizimkiler ne yapıyor?
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aracılığıyla 

yaptıkları kıytırıktan bir diplomatik açıkla-
ma...

Yani bir “müzik notası” bile vermek-
ten acizler...

Sahil Güvenlik elemanlarının bu adala-
rın çevresinde devriye atmalarına bile izin 
verme cesaretini gösteremiyorlar. 

Yunanlı emperyalist uşaklarının bu ha-
karetleri, saldırganlıklar karşısındaki aciz-
liklerini ise dönüp dolaşıp yine Lozan’a 
bağlamaktalar. Tarihsel gerçeklikleri çar-
pıtarak, Lozan’ın açık anlaşılır maddelerini 
görmezden gelerek, yine kendilerini üste 
çıkartmanın telaşı içindeler. 

Kendileri bu adalara pasaportla giriyor-
lar, Yunanlılar ise ellerini kollarını sağlaya-
rak... 

Artık adalarımızda Epifani (suya haç 
atma, suyu kutsama) törenleri yapar oldular. 

Kendi karasularımızda öldürdükleri, 
tutukladıkları balıkçılarımızı daha önce de 
belirtmiştik. 

Adamlar burnumuzun dibinde Kalalim-
noz adasında askeri tatbikatlar yapıyorlar 
ve silah sesleri Bodrum’dan duyuluyor. 

Saygıdeğer Çeşme Halkı;
Bu gece, Kardak Kayalıkları’na yaklaş-

mak isteyen bir Yunan savaş gemisine Türk 
Sahil Güvenlik botu engel oldu. Bu girişim 
bile tesadüf değildir. Zira 1996 yılının Ocak 
ayının son günlerinde yaşanan ve Türk SAT 
Komandolarının Türk Bayrağını dikmeleriy-
le sonlanan Kardak Krizi’nin 22 yılındayız. 
Ve Yunanistan bu rövanşı almanın peşinde...

Hemen belirtelim ki, Ege Denizi’n-
deki Yunanistan’ın yayılmacılığı sadece 
Kardak’la sembolize edilemez. Yunanis-
tan, Kardak’la birlikte 18 adamızı da işgal 
etmiştir. Buraları yerleşime açmış ve pa-
saport kontrolü yapmaktadır. Geçtiğimiz 
günlerde Kalalimnoz Adası’nda inşaat baş-

lattığını gördük. 
Böyle giderse Çeşme’nin işte bu gü-

zelim sahilinde denize bile giremez olaca-
ğız... Öyleyse Kardak’a gösterilen hassasi-
yetin aynısı bu adalarımız için de gösteril-
melidir. 

Burada Yunanistan Halkına da bir 
çağrımız var. 

Geçmişte Batılı Emperyalistlerin kış-
kırtmaları ile iki halk arasında sorunlar, 
savaşlar yaşanmıştır. O zaman bizim top-
raklarımız açıkça işgal edilmiştir. Ataları-
mız bu işgali kırmak için tam dört yıl süren 
bir Kurtuluş Savaşı vermişler ve başarılı 
olmuşlardır. Yüzyıl sonra tekrar böylesi bir 
Emperyalist yayılmacılığa karşı Yunan 
Halkı dur demelidir. Zira bu işgal, Em-

peryalizmin kışkırtmaları ile Yunan Pa-
rababalarının bir saldırganlığıdır. 

Oysa Halklar kardeştir. Kardeşler birbi-
rine kurşun sıkmaz. Yeter ki, oyuna gelme-
yelim. 

Saygıdeğer Çeşme Halkı;
Geçmişte yaşanan tüm sorunlara ve 

savaşlara rağmen, Yunanistan ve Türkiye 
kıyıdaş ülke olmaları nedeniyle Ege De-
nizi’nde eşit haklara sahiptirler. Ege De-
nizi’ndeki adaların aidiyeti Uluslararası 
sözleşmelerle belirlenmiştir. Bu 18 adanın 
da Türkiye’ye ait olduğu Lozan’ın 12’nci 
maddesi ile sabittir. Yani Ege Denizi; bir 
Yunanistan Gölü değildir.

Öyleyse bu adalar bizim Vatan Topra-
ğımızdır. 

Vatan toprağına sahip çıkmak namustur. 

Şimdi de Nazım Usta’ya kulak vere-
lim:

İnsan olan vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğini yediniz.
Dünyada vatandan aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Onu didik didik didiklediler,
Saçlarından tutup sürüklediler.
Götürüp kâfire : “Buyur...” dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Eli kolu zincirlere vurulmuş,
Vatan çırılçıplak yere serilmiş.
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Günü gelir çarh düzüne çevrilir,
Günü gelir hesabınız görülür.
Günü gelir sualiniz sorulur:

Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Partimiz; yıllardır, Yunanistan’ın Ege 

Denizi’ndeki bu işgal ve ilhakına karşı, 
hem hukuki hem de fiili eylemlerle mü-
cadele etmektedir. Yunanistan tarafından 
işgal edilen adalarımızın Türk Karasuları-
na en yakın olan bölgeler olan Çeşme’de, 
Didim’de Bodrum’da bugün olduğu gibi 
defalarca eylem yaptık. Bu işgal karşısında 
görevlerini yapmayanlar hakkında Suç Du-
yurularında bulunduk.

Ama maalesef AKP’nin hukuk bürola-
rına dönüştürülen yargı bu suç duyuruları-
mız hakkında işlem yapmıyor, yapamıyor. 
Ceza Muhakemesi Kanununun kendilerine 
yüklediği görevleri dahi yerine getirme-
yerek, somut hiçbir araştırma ve inceleme 

yapmadan, bütün suç duyurusu dilekçele-
rimiz hakkında; “işleme koymama” ka-
rarları vermekteler. Tabiî böylece kendileri 
de suç işlemekteler. İşgale karşı siyasi ve 
askeri önlemler alması gereken sorum-
lularla, bunlara karşı yaptığımız suç du-
yurularımızı hiçbir inceleme yapmadan 
ve hiçbir hukuki gerekçe getirmeden 
reddeden Savcıların da hesap vermesi 
gerekmektedir.  

Bugün bu hesap sorulmuyor/sorulamı-
yorsa da yarın Demokratik Halk İktidarında 
hem bu hesap sorulacak, hem de işgal altın-
daki adalarımız mutlaka kurtarılacaktır. 

Ülkemizin en Vatansever, en Halkse-
ver gerçek muhalefet partisi olan Halkın 
Kurtuluş Partisi; Ülkemizin Egemenlik 
Haklarının ayaklar altına alınmasına, bu 
işgal ve ilhaka seyirci kalınmasına, Ulus-
lararası Emperyalizmin uydusu, oyuncağı 
olunmasına itiraz etmektedir. Gerçekten 
Tam Bağımsız bir Türkiye mücadelesi 
vermektedir. Bu mücadele sonunda orta-
ya çıkacak Demokratik Halk İktidarında; 
emperyalistlerle yapılan ekonomik, siyasi 
ve askeri tüm antlaşmalar yırtılıp atılacak. 
Emperyalistler; NATO’larıyla, Üs’leriyle, 
“kara güçleri”yle birlikte ülkemizden de 
Ortadoğu’dan da defolup gidecekler. İşte 
o zaman ülkemizin Doğusundan Batısına, 
Güneyinden Kuzeyine tüm komşuları ile 
dost olacağız. Türk-Kürt-Arap-Acem-Gür-
cü-Yunan-Çerkez ve tüm Halklar kardeşçe 
birlikte bu güzelim coğrafyada yaşamaya 
devam edecek. 28.01.2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

uzatıyorlar. Özellikle Üçüncü köprü. Bun-
ları daha önce yazdığımız için uzatmak is-
temiyoruz.

Yani devletin kasasından, esasta ise bi-
zim cebimizden 123 milyon lira yok yere 
yerli yabancı Parababalarına aktarılacak.

Vahap Munyar, AVRASYA Tüneli İş-
letme İnşaat ve Yatırım AŞ’nin (ATAŞ) 
Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile 
bir röportaj yapıyor.

Vahap Munyar’ın sorularına verdiği ce-
vapların bir kısmı şöyle Başar Arıoğlu’nun:

“- Bu yılın sonuna doğru garanti 
rakamını yakalarız. 2019’dan itibaren 
devletin bize fark ödemesi biter.”

Yani, en azından bir yıl daha yerli ya-
bancı Parababasına para ödemeye devam…

Peki, “araç geçiş garanti” rakamı aşıl-
dığında ne olacak? Artan araçlardan alınan 
para ne olacak?

“Ayrıca, garantiyi aşan gelirin yüzde 
30’unu devlete ödeyeceğiz.”

Yani bu paranın da aslan payı, yüzde 
70’i yerli-yabancı Parababasının olacak!

“Tüneli işletme sürelerinin 25 yıl 28 
gün olduğuna değindi:

- Araç-müşteri garantisi verilen pro-
jeler içerisinde, en kısa sürede “garan-
ti”yi geride bırakacak proje Avrasya 
Tüneli. Çünkü, şehir içi bir güzergahta.”

Yani?
Üçüncü Köprü ve Osmangazi Köprüsü, 

“araç geçiş garanti” rakamlarına çok daha 
geç ulaşacaklar, demektir bu.

Yani?
Daha çok para ödeyeceğiz, demektir 

yerli yabancı Parababalarına…
Bir de şunu söylüyor Başar Arıoğlu bir 

soru üzerine:
“Arıoğlu’na sorduk:
“- Ücreti indirip, geçen araç sayısını 

artırmayı düşünmüyor musunuz?
“Topu kreditör bankalara attı:
- Tek taraflı olarak fiyatla oynayamı-

yoruz. İndirime devlet sıcak bakabilir. 
Ancak, bu proje için kredi alıp, gelir ga-
rantisi verdiğimiz bankalar var. Onların 
iznini almadan indirim yapamayız. Son-
ra tünelin kapasitesinin altını çizdi:

- Tünelin günlük kapasitesi 110 bin 
dolayında. Fiyatı indirip, aşırı yoğun 
hale getirmeyi kaldırmaz. Tünel, “niş” 
bir ürün gibi. Yani, trafikte asıl işine ya-
rayanlar kullanır. 1.2 milyar liralık ta-
sarruf yanı belki tartışılabilir...”

Vahap Munyar’ın, araç geçişini arttır-
mak için sorduğu, “ücreti indiremez misi-
niz” sorusuna Arıoğlu ne diyor?

“Tek taraflı olarak fiyatla oynayamıyo-
ruz. İndirime devlet sıcak bakabilir. Ancak, 
bu proje için kredi alıp, gelir garantisi ver-
diğimiz bankalar var. Onların iznini alma-
dan indirim yapamayız.”

Yani indirimi devlet yaparsa yapar, di-
yor Parababası temsilcisi. Ama devlet de 
yapamaz!

Çünkü Dolar üzerinden anlaşma yapıl-
mış durumda. Dolar karşılığı Türk lirası 
ödeme yapılıyor. Dolayısıyla ücretleri indi-
rirse Hazinenin ödeyeceği pay büyüyecek. 
Dolar ise ha bire artıyor. Ödenen meblağ 
da ha bire yükseliyor. Yani çıkmaz içinde 
devlet.

İşte bunun sonucu olarak ne oldu? Hem 
de bu röportajın yayımlanmasından bir gün 
sonra?

31 Ocak tarihli Hürriyet Gazetesi’nin 
internet sayfasında bir “Son dakika” ha-
beri:

“Avrasya Tüneli’ne büyük zam
 “Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretine 

zam geldi. Tek yön geçiş ücreti otomo-
biller için 16.60 TL’den 21 TL’ye, mini-
büsler için ise 24.90 TL’den 31.50 TL’ye 
yükseltildi. Zamlı fiyatlar bu gece saat 
00.00’dan itibaren geçerli olacak.

“20 Aralık 2016’da açılan Avrasya 
Tüneli, İstanbul’un iki yakasını deniz 

altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tü-
neli’nde otomobiller için geçiş ücretinin 
1 Şubat 2018’e kadar ilk etapta 4 dolar 
+ KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler 
için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası 
seviyesinde olacağı açıklanmıştı.” (http://
www.hurriyet.com.tr/son-dakika-avras-
ya-tuneli-gecis-ucretlerine-zam-40727464)

Gördünüz mü?
İndirim beklerken, hem de yüzde 26.5 

zam yapıyor devlet.
Niye?
Parababasının parasını ödemek için!
Yani yine bizden alıyor!
Parababası tıkır tıkır, elini bile oynat-

madan, ister araç geçsin ister geçmesin, pa-
rasını alıyor. Olan; alavere dalavere Halka 
oluyor.

Üstelik de ömrü hayatında bir kez olsun 
bu tünelden ya da köprülerden geçmemiş 
ve geçmeyecek insanlarımız da ödüyor ve 
ödeyecek bu paraları.

“Aldığımız en iyi bilgi, bu yıl Avras-
ya Tüneli için “garantili ödeme”nin sona 
ereceğini öğrenmek oldu...” (http://www.
hurriyet.com.tr/devlet-123-milyon-lira-o-
deyecek-40724250)

Oldu da, ya geçmezse?..
Parababası için ne gam… İster geçsin 

ister geçmesin, dolar cinsinden alacak o pa-
rasını. Hem de her şartta alacak.

Devlet darda. Devlet ne yapacağını bil-
mez durumda. Tek bildiği, ya da bilmek zo-
runda olduğu şey; yerli yabancı Parababa-
larının paralarını ödemek zorunda olduğu.

Onu ödemenin yolu ne?
Geçiş ücretlerini arttırmak. Halkın sırtı-

na yükü bindirdikçe bindirmek.
Yapacağı da başka bir şey yok zaten bu 

hükümetin. Çünkü yerli yabancı Parababa-
larının çıkarlarını korumak, “garanti” altı-
na almak için varlar.

İşte bunun somutlanması:
“Köprü ve otoyollara yüzde 25’e va-

ran zam”
Hürriyet Gazetesi’nin 30 aralık 2017 

tarihli haberine göre; “1 Ocak’tan geçerli 
olmak üzere köprü ve otoyol geçişleri-
ne yüzde 10 ile 25 arasında zam geldi.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/kopru-ve-oto-
yollara-yuzde-25e-varan-zam-40695375)

İşte bu! İşte bu kadar!
AKP’giller, aldıkları komisyonlar kar-

şılığı, yerli yabancı Parababalarının mil-
yarlarca dolar vurgun vurmalarına izin 
veriyorlar. Sadece köprüleri, tünelleri, oto-
yolları yapan şirketlere değil, buralardan 
geçen araçları ve onların yedek parçalarını 
üreten, bu araçların kullandığı yakıtı üreten 
çokuluslu şirketlere de gereksiz yere, boş 
yere milyarlarca dolarımızın gitmesine ne-
den oluyorlar.

Neyin karşılığında?
İktidar, makam, koltuk, şan, şöhret ve 

vurgun karşılığında. Komisyon karşılığın-
da.

Ama bu böyle gitmez. Gidemez.
Bu halk bir gün uyanır, bilinçlenir, ör-

gütlenir ve alaşağı eder Parababaları iktida-
rını/iktidarlarını. Kurar Demokratik Halk 
İktidarını.

Bunu da Partisiyle gerçekleştirir, Hal-
kın Kurtuluş Partisi önderliğinde gerçek-
leştirir. Bundan da adımız gibi eminiz!

Not: 
(Biz bu yazıyı yazıp bitirdikten sonra, 

1 Şubat günü hükümet, yaptığı zamda bir 
indirim yaptı. KDV’yi yüzde 18’den yüzde 
8’e düşürdü. Örneğin, otomobiller için ge-
çiş ücreti 21 liradan 19.2 liraya indi. Yani 
zam oranı yüzde 15.6’ya düşmüş oldu. 
KDV’yi devlet alıyormuş yapılan anlaş-
maya göre. Dolayısıyla devlet kendi ala-
cağının bir kısmından vazgeçmiş oluyor. 
Parababası açısından değişen bir şey yok. 
O, alacağını alacak...) q

İşgal altındaki Ege Adalarımızın, vatan topraklarımızın
hesabını soracağız

Baştarafı sayfa 1’de
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Bilindiği gibi, Yunanistan; Ege Deni-
zi’ndeki 18 adamızı ve bir kayalığı 
2014 yılından bu yana işgal ve ilhak 

etmiştir. Yunanistan, bu adalara ilkin bay-
rak dikti. Yerleşime açtı. Turistik tesisler 
yaptı.  Askeri birlikler gönderdi. Kışlalar 
oluşturdu. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay 
Başkanı ve bakanları ile ziyaretler yaptı. 
Silahlandırdığı adalarımızda, topların nam-
lularını Türkiye’ye döndürerek askeri tatbi-
katlar-törenler düzenledi. AB ülkelerinden 
gelen bakanları ağırladı. Kuzu çevirme 
partileri yaptı. Adalarımızın yeraltı zengin-
liklerini çıkartıp Atina’ya taşıdı.

Yunanistan bunlarla da yetinmedi, iş-
galini silahlı saldırganlığa, deniz haydutlu-
ğuna vardırdı. Kendi karasularımızda balık 
avlayan Türk Vatandaşlarına ateş ederek, 
kimisini öldürdü, kimisini tutukladı.

Başta Yunanistan Savunma Bakanı 
Kammenos olmak üzere, Yunanlı yetkili-
ler Ege Denizi’nde karasularımızı ve hava 
sahamızı sürekli ihlal ettiler. Kendilerini 
uyaran Türk yetkililere bir de Türkçe kü-
fürler savurarak meydan okudular. 

Son olarak ise 6 Ocak 2018 günü sabah 
saatlerinde Yunanistan Başbakanı Çipras, 
Savunma Bakanı Kammenos, Genelkur-
may Başkanı Oramiral Apostolakis ve De-
nizcilik Bakanı Panayotis Kurupilis Kele-
mez Adası’na geldiler. Kelemez Adası’nda 
düzenlenen Epifani (suya haç atma, suyu 
kutsama) törenine katıldılar. Ardından da 
Bodrum sahillerine 4 mil uzaklıktaki Keçi 
Adası’na geldiler. 

Yunanistan, tam 13 yıldır, Ege De-
nizi’ni kendisine ait bir göl gibi görerek 
sürekli egemenlik haklarımızı ihlal etmek-
tedir. Sürekli Türkiye’ye meydan okumak-
ta... Yunanistan Savunma Bakanı; Kılıç-
daroğlu’nun “2019’da o adaları alacağız” 
efelenmesi karşısında; “sıkıyorsa gel de al” 

diyerek meydan okumuştur...
Bunun karşılığında iktidarıyla mu-

halefetiyle bizim siyasiler ise “görme-
dim-duymadım-bilmiyorum” diyerek 
“üç maymunu” oynamaktalar... Böyle ik-
tidara böyle muhalefet... Ne de uyumlular 
değil mi?..

Yukarıda belirtilen Yunanistan’ın ulus-
lararası hukuka aykırı uygulamaları ve 
meydan okumaları karşısında bugüne ka-
dar hiçbir girişimde bulunmadılar. Yani ko-
nuyu sürekli gündemde tutan Sayın Ümit 
Yalım’ın deyimiyle, Yunanistan’a “müzik 
notası bile” verememekteler... Kendileri-

nin pasaportla girdikleri Ege Denizi’ndeki 
Türkiye’ye ait adalara Yunanlı yetkililer el-
lerini kollarını sallayarak girmekteler. 

AKP’giller’in “her şeyi bilen(!), her 
konuda olur olmaz laf eden” Reisi bile, 
iş bu konuya gelince “ölü numarası” 
yapmaktadır. 7 Aralık 2017’de yaptığı 
Yunanistan ziyaretinde, “Lozan’ı güncel-
lemeliyiz” diyerek, kendince “artistlik” 
yaparken, adalar işgaline hiç değinmemiş-
tir bile...

Kaldı ki, bazen sıkışıp açıklama yap-
mak zorunda kalan AKP’giller’den bazıları 
ve bazı muhalefet sözcüleri (sanki ağız bir-
liği etmişçesine) sözde Yunanistan’ı eleşti-
rirken; “Ege’de aidiyeti tartışmalı kara 
parçalarına Yunanistan’ın çökmesi etik 
değildir” gibi özünde Yunanistan’ı ma-
zur gören açıklamalar yapmaktalar. Bütün 
bunlar göstermektedir ki, iktidarıyla muha-
lefetiyle Meclisteki Amerikancı partilerin 
tamamı aynı toptan kesmedir ve aynı ağızla 
konuşmaktalar. Bu nedenle, Amerikancı bu 
partilerin seçmeni kandırma amaçlı mızıl-
danmalarının bir önemi yoktur. 

Oysa partimiz HKP; yıllardır, Yuna-
nistan’ın Ege Denizi’ndeki bu işgal ve 
ilhakına karşı, hem hukuki hem de fiili 
eylemlerle mücadele etmektedir. Yuna-
nistan tarafından işgal edilen adalarımızın 
Türk Karasularına en yakın olan bölgeler 
olan Çeşme’de, Didim’de Bodrum’da de-
falarca eylem yaptık. Bu işgal karşısında 
görevlerini yapmayan Başbakan’ından Ba-
kanlarına, Genelkurmay Başkanından Vali-
lerine kadar tüm sorumlular hakkında Suç 

Duyurularında bulunduk.  
Bu suç duyurularımızın tamamında, iş-

gal ve ilhakla ilgili eylemleri gün gün so-
mutlayarak, fotoğraflarını ve diğer belge-
lerini ekleyerek savcılıklara verdik. Dilek-
çelerimize, başta Lozan Antlaşması olmak 
üzere, Türkiye-İtalyan Sözleşmesi’ni ve bu 
Sözleşme’ye bağlı olarak Türkiye’ye bıra-
kılan ve Didim sınırlarındaki Marathi Ada-
sı’nın BM arşivlerinde bulunan tapusunu 
koyduk. İşgalle ilgili güncel bilgilere sahip 
ve konunun sürekli takipçisi olan Milli Sa-
vunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri 
Kurmay Albay Sayın Ümit Yalım’ın ta-
nık olarak dinlenmesini talep ettik.

Ancak bugüne kadar hiçbir savcı, bu 
somut şikâyetlerimiz hakkında hiçbir işlem 
yapmadı, yapamadı. Unvanlarında Cum-
huriyetin Savcısı yazan bu kişiler, artık 
AKP’nin Hukuk Bürolarına dönüştürülen 
yargı mekanizması içinde siyasi iktidarın 
emirerleri konumuna düşmüş durumdalar, 
maalesef. 

İşte bu nedenle Ceza Muhakemesi Ka-
nununun kendilerine yüklediği görevle-
ri dahi yerine getirmeyerek somut hiçbir 
araştırma ve inceleme yapmadan, bütün 
suç duyurusu dilekçelerimiz hakkında; “şi-
kayet dilekçesinin soyut ve genel nitelik-
te olduğu, somut bilgi ve belgeye dayan-
madığı” iddiasıyla “işleme koymama” 
kararları vermekteler. 

Bunlardan en sonuncusu da; işgal edilen 
adalarımızın sınırları içinde bulunan İzmir, 
Aydın ve Muğla illerinde 2004 yılından bu 
yana görev yapan Valilerin 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanununun kendilerine verdiği yet-
ki ve sorumluluğun gereğini yerine getir-
meyerek, Ege Denizi’nde görev yaptıkları 
ilin sınırları içinde bulunan Adalarımızın 
işgaline sessiz kalmakla işledikleri suçlar 
nedeniyle yaptığımız Suç Duyurusuna Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
verilen “işleme konulmama” kararı oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Meh-
met Akarca; CMK’nin 160/1. maddesi ge-
reğince “hemen işin gereğini araştırma-
ya başlamak” zorunda olmasına rağmen, 

hiçbir işlem yapmamıştır. Yine CMK m. 
161/1. madde uyarınca “Cumhuriyet Sav-
cısının her türlü araştırmayı yapabilme 
ve bütün kamu görevlilerinden her türlü 
bilgiyi isteyebilme” yetkisi varken, bu yet-
kisini kullanmamıştır. Dolayısıyla Partimi-
zin Dilekçesini hiç okumadan “şikâyet di-
lekçesinin soyut ve genel nitelikte oldu-
ğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı” 
“gerekçesiyle dilekçemiz hakkında “işleme 
konulmama kararı” vermiştir. 

Maddi gerçeği (suçu) araştırmadan, 
en azından somut bilgi ve belgelere sahip 
olan tanığımız Ümit Yalım’ı dinlemeden 
“dilekçeyi işleme koymama” kararı veren 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Akarca;  CMK’nin savcıların görevlerini 
belirten, açıkça ve emredici şekilde dü-
zenlenen görevlerini yerine getirmeye-
rek TCK. m. 257’de tanımlanan “Görevi 
Kötüye Kullanma” suçunu işlemiştir. Bu 
suçu işleyen birisinin Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı makamını derhal boşaltması 
gerekir. Bu nedenle kendisini istifaya davet 
ediyoruz. Ayrıca gerekli ADLİ ve İDARİ 
soruşturma açılması ve cezalandırılması 
için kendisi hakkında; Yargıtay Kanunu-
nun 46’ncı maddesi uyarınca Yargıtay Bi-
rinci Başkanlık Kuruluna şikâyet dilekçesi 
verilmiştir.

Ülkemizin en Vatansever, en Halkse-
ver gerçek muhalefet partisi olan Halkın 
Kurtuluş Partisi; Ülkemizin Egemenlik 
Haklarının ayaklar altına alınmasına ve 
bu işgal ve ilhaka seyirci kalınmasına 
itiraz etmektedir. İşgale karşı siyasi ve 
askeri önlemler alması gereken sorum-
lularla, bunlara karşı yaptığımız suç du-
yurularımızı hiçbir inceleme yapmadan 
ve hiçbir hukuki gerekçe getirmeden 
reddeden Savcıların da hesap vermesini 
istemektedir. 

Bugün bu hesap; sorulmuyor/sorulamı-
yorsa da yarın Demokratik Halk İktidarın-
dan mutlaka sorulacaktır. 08.01.2018

Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Merkezi

Bugün, 2 Şubat 2018’de, Kızıl Or-
du’nun Hitler’in birliklerine karşı 
kazandığı büyük zaferin üzerinden 

75 yıl geçti. 1942-1943 yılları arasında 
gerçekleşen Stalingrad Savaşı’nda 700 bin 
kişi canından oldu ve Sovyetler Birliği, 
Hitler’in dünya egemenliği hayalini yerle 
bir ettiği için Avrupa’nın ve tüm insanlığın 
tarihini değiştirdi.

Uluslararası Sınıf Temelli Sendikal 
Hareketin görevi; bu tarihsel gerçekliği 
yaymak, hayatını özgürlüğe ve insanın in-
sanı sömürdüğü düzeni ortadan kaldırmaya 
adayanların hatıralarını yaşatmak ve onur-
landırmaktır.  Bugün, yalanlarla ve uydu-
rulmuş olaylarla “Tarihi yeniden yazma” 
çabalarına girişenleri teşhir etmek hepimi-

zin görevidir. 
2018 yılında Dünya Sendikalar Fede-

rasyonu, İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini 
değiştiren ve Sosyalist Üretim Biçiminin 
yüceliğini ortaya koyan bu çok önemli sa-
vaşı, Stalingrad Savaşı’nı sendikalar nez-
dinde anlatmak ve bilince çıkarmak için 
seminerlerle ve sendikal eğitimlerle çaba-
larını yoğunlaştıracaktır.

Dünya Sendikalar Federasyonu 
Sekretarya
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca hakkında 
Adli ve İdari Soruşturma Açılması için Suç Duyurusunda bulunduk.

Ancak tedbiren kendisini istifaya davet ediyoruz!

Tâ ilk Genel Başkan’ımız Hikmet Kı-
vılcımlı’dan bu yana, Halkın Kurtu-
luş Partisi, hep “susuş suikastına” 

uğratılır. Siyasette, sendikal mücadelede, 
emekçi halkların sorunlarının dile getiril-
mesi mücadelesinde yok sayılırız. Sendikal 
alanda onlarca Örgütlenme yaparız, Dire-
niş, İşgal, Grev yaparız, ama kimisi gör-
mezden gelir, kimisi de bütün bu eylemleri 
işçiler kendiliğinden yapmış gibi, öznesiz 
cümlelerle vermek zorunda kalırlar. 

Yani yaptığımız yüzlerce eylemimiz-
in, onlarca suç duyurumuzun bir iki yerel 
basın dışında, burjuva medya tarafından 
görmezden gelindiğine alıştık. 

Hatta kendine; İlerici, Solcu, Halkçı di-
yen yayın organlarınca aynı suikasta uğra-
tılmaya da alışmıştık.

Şimdi ise bunun daha pespaye bir örne-
ğiyle karşılaştık. 

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 28 Ocak 
2018 günü; Çeşme’de, 2004 yılından bu 
yana Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından 
işgal edilmiş olan ve bir kısmı İstanbul’da-
ki Büyük Ada’nın üç katı büyüklüğündeki 
18 Adamıza sahip çıkmak için bir yürüyüş 
ve miting gerçekleştirdik. 

AKP’giller’in savaş çığırtkanlıkları ve 
şovenist dalganın yaygın bir şekilde tır-
mandırıldığı OHAL döneminde, coşkulu ve 
disiplinli bir şekilde yaptığımız eylemimiz, 
yine beklendiği gibi burjuva medya tarafın-
dan görülmedi. Birkaç internet gazetesinde 

yer verildi o kadar. 
Oysa yoldaşlarımız, tüm basına hem 

eylem öncesi çağrı metinlerimizi hem de 
eylem sonrası haber metinlerini ve görsel-
leri ısrarla göndermekteler. 

Bir Yoldaş’ımız da, Sözcü Gazetesi’nin 
“duayen” yazarı Rahmi Turan’ın daha 
önce, Yunanistan’ın Ege’de işgal ettiği 
adaları konu eden bir yazısında HKP’ye 
yer vermemesini e-posta göndererek eleş-
tirmişti. Rahmi Turan Bu eleştiriye verdiği 
cevapta; “Siz de haberlerinizi gönderin 
yayımlayalım”, dediği için aynı Yoldaş’ı-
mız Çeşme’deki Adalar Eylemimizin habe-
rini ve resimlerini göndermiş. 

Bunun üzerine R. Turan; 31 Ocak 2018 
günkü yazısının başlığını tırnak içinde “İş-
galci Yunanistan Adalardan Defol” diye 
vermiş. 

Yani kendisine ait bir söz olmadığını 
göstermiş. 

Devamında, 28 Ocak 2018 günü Çeş-
me’de önemli bir yürüyüşün gerçekleştiği-
ni belirterek,  “İzmir’in sevimli ilçesi Çeş-
me’de önemli bir yürüyüş gerçekleşti. 
Günlerden 28 Ocak Pazar idi.

 “Ne yazık ki, medyamız, vatandaş-
larımızın tepkisini gösteren bu protesto 
yürüyüşünden hiç söz etmedi” diye yaz-
mış.

“Ege’deki 18 Türk Adasının işgaline 
sessiz kalmayan kalabalık bir grup Çeş-
me Adliyesinin yanında toplanıp, Çeşme 

Cumhuriyet Meydanı’na kadar coşkulu 
bir şekilde yürüdü.” bile demiş.

“Yürüyüş boyunca “İşgalci Yuna-
nistan, adalardan defol”, “Adalar vatan 
toprağı, işbirlikçiler hesap verecek”, “Ka-
til ABD, Ortadoğu’dan defol” sloganları 
atıldı.” (http://www.sozcu.com.tr/2018/
yazarlar/rahmi-turan/isgalci-yunanistan-a-
dalardan-defol-2196320/) 

Daha doğrusu yazının içeriğini tama-
men eylemde yapılan konuşmadan alıntı-
lamış. 

Bu neyse de, sözde kendisi eyleme ilgi 
gösterip diğer basını eleştirirken asıl sansü-
rü kendisi yapmakta…

İyi de “duayen” gazeteci bu coşkulu 
yürüyüşü KİM organize etmiş? 

Yoksa vatandaşlar kendiliğinden mi 
toplanmış? 

Eylemle ilgili resimler, talebiniz üze-
rine, özel olarak bizzat kendinize gönder-
ildiği halde, öznesiz bir cümle kurmak ma-
sum mu şimdi?

Yürüyüşte atılan sloganların bazılarını 
yazıyorsun da taşınan pankartları, bayrak-
ları niye yazmıyorsun?

Şimdi senin diğerlerinden bir farkın 
kaldı mı?

Gazeteciliğin temel kurallarından olan 
5N1K ilkesine uymuş mu oldun bu yazı 
ile???

1K nereye gitti?
Bunu da geçelim, makalede anlatılan 

bir olayı öznesiz bir şekilde anlatmak ne 
kadar dil bilgisi kurallarına uygundur?

Sözde basın “duayeni” R. Turan’ın bu 
sansürcülüğüne bazı arkadaşlarımız haklı 
olarak tepki göstermiş ve kendisine; “Mer-
haba Rahmi bey. Köşenizi okuyunca 

yazma gereği duydum. “Öncelikle teşek-
kür ederim. “bu protesto yürüyüşünden 
hiç söz” etmeyen medyayı da eleştirmiş-
siniz. Ama siz de yürüyüşü gerçekleşti-
ren Halkın Kurtuluş Partisi’nin ismini 
anmamışsınız. “Kalabalık bir grup” diye 
geçiştirmişsiniz. Bu tutumunuzu gazete-
cilik etiği açısından yanlış buldum. Tabiî 
ki düzeltip düzeltmemek sizin bileceği-
niz  bir durum. Kolay gelsin. İyi Çalış-
malar dilerim.” diyerek son derece kibar 
bir üslupla e-posta göndermiş.

R. Turan’ın verdiği cevap ise şu: “Hak-
lısınız. Anlaşılan bu tür yürüyüşleri hiç 
yazmamak lazım. Anlaşılan İsa’ya da 
Musa’ya da yaranmak mümkün değil...”

Yani “özrü kabahatinden büyük” cin-
sinden…

Açıkça; “ben yanlış yapmışım” diyemi-
yor, işi başka yere çekiyor. 

Arkadaşımız da kendisine; “Sizi ga-

zeteciliğin düsturu olan 5N1K kuralına 
uymadığınız için uyardım. Verdiğiniz 
cevap, cevap olmadı. Sizin gibi yılların 
gazetecisine bu kuralı hatırlatmak zo-
runda kalmak, sizin adınıza bizi üzdü...” 
şeklinde bilgece bir cevap vermiş.

Yani sana güzel bir ayna tutmuş.
“İsa’ya da Musa’ya da yaranmak müm-

kün değil”miş. 
İyi de burada İsa kim? Musa kim?
Bu soruları çoğaltabiliriz…
Ama nafile...
Sansür her yerde sansürdür.
Rahmi Turan; diğerlerinden bir farkın 

kalmadı, maalesef...
Eğer birazcık meslek onurun kalmışsa, 

ilk fırsatta özür dileyip düzeltme yapmalı-
sın. 

Yapmazsan da ne diyelim? 
Yalanlarında ve sansüründe boğula-

sın.q

Bu adamlar gazeteci mi şimdi?

2 Şubat 1943: 
Tarihi değiştiren Stalingrad Zaferi

Atina, 2 Şubat 2018

Av. Tacettin Çolak 
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Eğer onlarla tanışır ve dostluk kurarsa-
nız, güvenlerini kazanırsanız, nasıl cömert-
çe size sevgilerini verdiklerini görürsünüz. 
Sadakatlerini görürsünüz. 

Hz. Muhammed’in yine şu dahice tes-
pit ve buyruğu da bizim anlayışımızı güzel-
ce ifade eder:

“Yeryüzünde debelenen hiçbir can-
lı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna 
olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmet-
lerdir. Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi 
ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, 
sonunda Rableri önünde haşredilirler.” 
(En’am Suresi, 38’inci Ayet, Yaşar Nuri 
Öztürk Meali)

“Hem yerde debelenen hiçbir hayvan 
ve iki kanadiyle uçan hiçbir kuş yoktur 
ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar, biz 
kitâbda hiçbir tefrit yapmamışızdır, son-
ra hepsi toplanır Rablarına haşrolunur-
lar” (En’am Suresi, 38’inci Ayet, Elmalılı 
Hamdi Yazır Meali)

Açıkça görüldüğü gibi, Hz. Muham-
med ve Kur’an, yeryüzünde yürüyen ve 
gökyüzünde uçan tüm hayvanları, biz in-
sanlarla aynı önemde ve değerde görüyor. 
Aynı kategoriye sokuyor. 

İşte biz de hep böyle düşündük ve böy-
le davrandık bir ömür... Çocukluğumuzdan 
beri...

Daha önce de birkaç kez söylediğim 
gibi, babam, ailemizi hayvancılıkla geçin-
dirdi. Yani iç içe geçti hayatımız hayvan-
larla.

Yeni yıla da bu sevgiye ve yardıma 
muhtaç, sokağımızdaki kuyruklu torunları-
mızla birlikte girdik. İşte o geceki sokağı-
mızdan görüntülerimiz:

Bizim ilgimiz ve sevgimiz onları mutlu 
etti. Onların bize gösterdiği sevgi ve teşek-
kür mırıltıları, tavırları da bizi mutlu etti. 
Huzur verdi, dinlendirdi...

Hastaları, sokakta kalmaları halinde ha-
yattan kopacaklarını bildiğimiz yaralıları, 
sakatlananları görünce, ne olurlarsa olsun-
lar, ne yapalım, diyerek geçip gidemiyo-
ruz. Alıp eve getiriyoruz, veterinere götü-
rüyoruz; bazen veterinerlerin bile yetersiz 
kaldıkları oluyor, o zaman da alıp İstanbul 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götü-
rüyoruz. Yapılabileceklerin azamisini yapı-
yoruz, sağlıklarına kavuşabilmeleri için.

İşte bunlardan, sokaktan alıp sağlığa 
kavuşturduklarımızdan üçü...

İki kuyruklu kız torunumuz...

Bu kızlarımızı sokakta küçücük yavru-
luklarından itibaren besliyoruz. Her ikisi-
nin de aralıklı olarak arka ayaklarından biri 
basmaz oldu. Üç ayaklı kaldılar. Tabiî o 
halleriyle de sokakta yaşayamazlardı. Za-
ten sağlam olanlar bile ölüp ölüp gidiyor. 

Tedavileri yapıldı, iyileştiler, şimdi 
sağlıklılar ve mutlular evde...

Bu kızımızın da sağ ön ayağının uç kıs-
mı işlevsizdi, basamıyordu o ayağı. Onu 
da aldık mecburen. Veterinere götürdük, 
bizim de tahmin ettiğimiz gibi, o bacağının 
alt kısmının bir yere sıkışıp uzun süre kal-
ması sonucunda sinirlerinin ölmüş oldu-
ğunu öğrendik. Yapılabilecek bir şey yok-
muş... O da üç ayağıyla evimizde mutlu bir 
yaşam sürüyor...

Aşağıda görülen, iştahla balık yiyen 
kara kız bebek de, otobüs durağı arkasın-
da yine şimdilik taşlaşmamış bir bahçede 
yaşayan kedi kolonisinin bir yavrusuydu. 
Baktım ki bir gün, hiçbir şey yiyemiyor, 
kokluyor ama yiyemiyor verdiğim yiyece-
ği. Yaklaşınca ağır bir koku geldiğini his-
settim. Sırtını sıvazladım elimle, çok zayıf-
tı. Omurları tek tek seçilebiliyordu sırtında. 
Ölüme gidiyordu, yavaş yavaş. Geceydi 
vakit. Orada bulduğum bir mukavva ku-
tunun içine koyup getirdim eve. Ağır bir 
sindirim sistemi enfeksiyonu geçiriyordu. 
Hemen antibiyotikle birlikte bağırsak dü-
zenleyici ilaçlarla tedaviye başladık. İyiye 
dönüp yemeye başladı. Bir süre sonra da 

bütünüyle sağlığına kavuştu. Semizleşti 
şimdi. İştahı ve mutluluğu yerinde... Gece 
yastığımın üstünde yatar. Sırtını veya başı-
nı mutlaka sırtıma yaslar. Böylesine sevgi 
verir, şükran sunar bize...

Bu aşağıda görülen yavru kara kız da 
apartman çevresinde baktığımız aileden 
biriydi. O da hastalandı, yemekten kesildi. 
Mecburen onu da alıp getirdik eve, teda-
vi ettik uygun ilaçlarla. İyileşti o da şim-
di. Yaramaz bir sevimli oldu. Koşup oynar 
evde. 

Fakat, her zaman böyle mutlu sonlar 
olmuyor...

İşte bugün evimizde doğup yedinci ya-
şını yaşıyor olan bir oğlumuz ölüp gitti...

Bir ay kadar önce idrarını yapamadığını 
gördük. Hemen veterinerimize götürdük. İd-
rar yolları iltihabı teşhisi koydu. Antibiyotik 
iğne ve idrar yolları antiseptiği şurup verdi. 
Mesanede eğer kum, taş gibi maddeler oluş-
muşsa, onların çözülüp atılmasını sağlayan 
özel kuru mama verdi. Düzelmişti...

Geçen Cumartesi, yine idrar yaparken 
sıkıntı çektiğini gördük. Pazar günü de 
baktık ki idrar yapamaz hale gelmiş, hemen 
alıp veterinerimize götürdü, Eşim Sultan. 

Yeni ilaçlarla birlikte sonda taktı veteri-
nerimiz. Tabiî onu çıkarmaması için de bo-
yunluk taktı. Mesanesinde kumlar iltihaplı 
yara yapmış olabilir, dedi. 

Getirdik ama bir şey yiyemez oldu. 
Sudan başka hiçbir şey ağzına koymadı. 
Ağrı ve acı da çekiyordu. Bunun için de 
ağrı kesici ilaçlar vermişti veterinerimiz. 
Onlarla sakinleştirebiliyorduk. Kilosu filan 
da yerindeydi. Cumartesi günü bile tam beş 
buçuk kiloydu. 

Giderek kötüleşti. Dün gece de sabaha 
karşı eşimin kucağında son nefesini verdi...

Sanırım, başka bir sorunu vardı. 
FİV’den ya da Corona Virüsünden kaynak-
lanan bir sorun... İdrar yollarında oluşan 
probleme de o yol açtı, gibi geliyor bana...

Aşağıda resmini gördüğümüz kızımız 
da doğumundan itibaren sokakta besledi-

ğimiz hayvanlardandı. Hastalandı. Dur-
gunlaştı, yiyemez oldu, alıp eve getirdik, 
tedaviye başladık.

İyileşti. Evdeki yaşıtlarıyla, hatta bü-
yükleriyle koşup oynamaya başladı. Fakat 
on gün kadar önce yeniden hastalandı. Bü-
tün tedavi çabamız iyileştirmeye yetmedi. 
Şimdi özel yiyeceklerden çok az yiyor. Ha-
reketleri ağır, yavaş ve sendelemeli. Sanı-
yorum, onun da sinir sistemini tutmuş du-
rumda şu anda, FİV denen lanet, başbelası 
virüs...

İstanbul kedilerinin büyük çoğunluğun-
da olduğu gibi bizim baktıklarımız da ne 
yazık ki bu virüsle enfekte olmuş durumda. 
Bazılarında dirençleri sağlam olduğu için 
atağa geçip hastalık yapamıyor. Ama atağa 
geçince de durdurulması neredeyse imkân-
sız gibi...

Oldukça dik bir yokuştan oluşan so-
kağımızın orta kısmında hasbelkader boş 
kalmış bir arsada, otlar ve çalılar arasın-
da yaşayan bir anneyle üç yavrusu vardı, 
baktığımız. Her gün salamla doyururdum, 
günde bir sefer bu aileyi. Yavrular büyüdü, 
çok güzel kediler oldu. Anneleri de ürkek, 
korkak, çok güzel bir kızdı. Vişne çürüğü 
renginde...

20 günden bu yana hiçbirini göremiyo-
rum. Bu, hayra alamet değil tabiî ki. An-
neleri bir iki yıldır hep sokağımızdaydı, 
görürdüm. Başka bir yere gitmezdi. Şimdi 
yavrularıyla birlikte yok oldu oradan. Ak-
lıma kötü şeyler geliyor hep. Çevredeki 
hayvan düşmanlarının biri acep zehirlemiş 
olabilir mi, diye de düşündüğüm oluyor...

Yine bu hayvanların olduğu yerden 100 
metre kadar aşağıda bulunan yerde ise, bir 
anne, dört yavrusu yaşamaktaydı. Apart-
manın alt katındaki, vicdan sahibi bir aile 
yiyecek veriyormuş bunlara. O sahip çı-
kınca diğerleri de kovalayamaz olmuşlar. 
Onları da besliyorduk, ben eşimle birlikte. 

Eşim bir keresinde yemek verirken, kat-
lardan birindeki bir kadın; “Orada yiyecek 
vermeseniz, koku yapıyor diye şikayetçi 
olan komşularımız var.”, demiş. Eşim de, 
“Ben doğranmış salam veriyorum bunlara. 
Onu da beş dakika içinde silip süpürüyor-
lar. Hiçbir iz kalmıyor ki verdiklerimden, 
koku yapsın”, diye karşılık vermiş.

Bunun üzerine, kendisi üst katlarda 
oturduğu için; “Ben değil de aşağıda oturan 
bir komşu şikayetçi olmuştu bunlardan.”, 
demiş.

O yavrular da büyüyük pırıl pırıl tüyle-
re ve güzel renkli camlar gibi çekici, ışıltı-
lı gözlere sahip kediler oldular. Fakat, bu 
yavrulardan biri, koyu kenevir olanı, bir 
haftadan beri hiç görünmüyor. Muhakkak 
ki başına bir şey geldi. Ya bir araba ezdi, 
ya biri yakalayıp attı başka bir yere, ya da 
öldürdü...

Çok zayıf olmakla birlikte iyimser bir 
olasılıksa, hayvansever birisi yakalayıp 
evine götürdü.

Tabiî bu kayıplar, bebeliğinden itibaren 
besleyip büyüttüğümüz, bizlere güvenen, 
bizleri görünce koşup gelen ve bakımımıza 
mırlamalarla teşekkür eden bizleri son de-
rece üzmektedir. Ama neylersiniz...

Sevmeye karar verip başladıysanız, acı-
larla karşılaşmayı da peşinen kabul etmiş-
siniz demektir...

Hayatın kanunu bu. Ya da sevmenin ka-
nunu... Elden ne gelir?..

Davayla ilgili olarak da acı tatlı, kuy-
ruklu torunlarımıza dair bu hikayeleri an-
latmış olalım. Umarız, zamanınızın boşa 
gitmesine sebep olmamışızdır, başınızı ağ-
rıtmamışızdır...

Sağlıcakla kalın...
16 Ocak 2018 

***

Kurtuluş Partili Hukukçuların so-
nuçlanan davayla ilgili açıklaması

Hayvanseverliğe Hakaret Edenler Ceza-
sını Buldu!

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) 
Efe ve eşi Hacer (Ankut) Efe’nin militan 
düzeydeki hayvanseverliği tüm kamuo-
yu tarafından bilinmektedir artık. Öyle ki 
emekli maaşlarının büyük bir bölümünü 
sokak hayvanlarına ayırmakta; evlerinde 
ve sokakta baktıkları hayvanlardan birini 
kaybettiklerinde toprağa verirken gözyaş-
larına boğulacak kadar yürekten gelen bir 
sevgiyle sevmektedirler hayvanları. 

Ancak onların bu sevgi dolu yürekle-
rini görmeyen, anlamayan ve vicdanları 
teşekkül etmemiş komşuları sokaktaki hay-
vanları taşlamakta, Genel Başkan’ımıza ve 
eşine hakaret etmektedirler. 

İşte bugün bu “komşularından” biri-
nin Hacer Ankut’a hakaret etmesi nedeni 
ile Hacer Ankut’un  müşteki olduğu dava 
Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görüldü ve karara bağlandı. Davada Ha-
cer Efe’ye hakaret eden sanık “komşu”ya 
3.600,00 TL. para cezası verildi ve duruş-
malara katılmadığı için hakkında yakalama 
kararı verilerek ifadesi alındığı için ceza-
sında iyi hal indirimi yapılmadı. Sonuçta 
ise Sanık hakkında daha önce sabıkası ol-
madığı için Hükmün Açıklanmasının Geri 
Bırakılması kararı verildi.

Ülkemizde ne yazık ki hayvan hakları 
konusunda kanunlar çok yetersizdir. Hay-
vana tecavüz eden, işkence yapan “insan” 
görünümlü yaratıklar para cezaları ile kur-
tulmaktadır çoğu zaman. Oysa hayvana 
bunu yapan insana çok rahat yapabilir. Ya-
pılan araştırmalar seri katillerin, cezaevle-
rinde yatanların büyük bir bölümünün ço-
cukken hayvanlara eziyet edenler olduğunu 
kanıtlamıştır. Bizce hayvanseverlere eziyet 
edenlerin de bunlardan bir farkları yoktur. 
Bu nedenle cüzi miktarda da olsa hayvan 
düşmanlarına böyle bir cezanın verilmesi 
olumludur. Bu tür cezaların artırılması do-
ğanın önemli bir parçası olan hayvanların; 
çürüyüp gittiğimiz bu şekilsiz, plansız be-
ton yığınları arasında yok olmasına onlara 
bakan insanlar sayesinde engel olacaktır. 

Ne güzel söylemiş İlkel Komünal Top-
lum İnsanı olan Amerikan Yerlileri: “Her 
şey aynı nefesten alır; Hayvanlar, in-
sanlar, ağaçlar… Tüm hayvanlar gitse, 
insanların ruhu büyük bir yalnızlığa 
boğulur; İnsanlar yalnızlıktan ölür.” 
16.01.2018 

Halkçı Hukukçular

Eee, Kaçak Saraylı Hafız...
Koltuk için, makam için, 

ün için, poz için ve Karun’un-
kileri bile gölgede bırakan, kamu ma-
lından aşırılmış hazineler edinmek için 
BOP’ta görev aldın.

BOP çerçevesinde, Kardeş Müslü-
man Ülkelerin; Irak’ın, Libya’nın, Suri-
ye’nin cehenneme çevrilmesinde büyük 

bir heveskârlıkla görev yaptın.
Ortadoğu’da İkinci bir İsrail’in, 

Amerika’nın yeni bir petrol bekçisi ola-
rak oluşturduğu Amerikancı Kürt Dev-
leti’nin inşasında, ustan ABD Haydudu-
na kalfalık ettin.

Fakat gelinen noktada, ABD Haydu-
du ve senin gibi işbirlikçiler eliyle yara-
tılan o cehennemin sizi de yutmaya, yok 

etmeye başladığını yaşayarak gördün. 
Şimdi o bataklıkta debeleniyorsun, 

çırpınıyorsun, acaba buradan sağ salim 
çıkabilir miyim, diye...

Fakat vakit çok geç artık...
Afrin’den ve Menbiç’ten çıkarsan 

ne olacak, Amerika’nın yerel kuvvetle-
rine dönüşmüş Amerkanofil PKK ya da 
PYD-YPG unsurlarını...

Fırat’ın doğusunda ABD’nin BOP 
çerçevesinde öngördüğü Müslüman İs-
rail çoktan oluşmuş durumda...

Koruyucusu da, orada 17 ayrı nok-
tada üs kurarak konuşlanmış olan ABD 
Haydudunun askeri güçleridir.

Sen de adın gibi biliyorsun ki, gayrı 
bu işin nasıl şekilleneceği, sadece ABD 
ve Rusya arasındaki anlaşmaya bağlıdır. 
Senin bu konudaki işlevin son derece de 
etkisizdir. 

6 yıldan bu yana ülkemiz de dahil ol-
mak üzere, kardeş Müslüman Ülkelere 
yaptığın ihanetten, ABD ile ettiğin işbir-
likçilikten ve bunun yarattığı felaketlerden 
yeterince ders almamışsın ki, hâlâ meydan-
larda “Zalim Esed, Zalim Esed” diye dola-

nıp duruyorsun. 
Suriye Devlet Başkanı, yurtsever-an-

tiemperyalist lider Beşşar Esad ve BAAS 
Yönetimi ne kötülük yaptı sana ve Türki-
ye’ye de hâlâ bu adamla ve kardeş Suriye 
ile uğraşıyorsun?

Herkes gibi sen de bilmektesin ki, bir 
zamanlar “dostum” diyordun Beşşar Esad 
için. “Biz kardeşten de yakınız”, diyordun. 
Devşiricin ve yapımcın, efendin ABD’nin 
buyruğuna uyarak savaş açtın bu dost insa-
na ve ülkeye. 

Fakat gelinen noktada artık her namus-
lu aydın görmekte ve bilmektedir ki; Tür-
kiye’nin, İslam Coğrafyasının ve mazlum 
dünya halklarının yeryüzündeki en büyük 
düşmanı ABD Emperyalist Çakalıdır 
ve onun Avrupalı müttefikleri olan AB 
Çakallarıdır. 

Sen bunlara uydun. Şeytan’a uydun, İb-
lis’e uydun. Mahvettin ülkemizi de, kardeş 
ülkelerin halklarını da...

Şimdi çırpınıp duruyorsun, bu bataklık-
tan nasıl çıkarım, diye...

Halkımız der ya; “Son pişmanlık fayda 
etmez.” Seninki de öyle...

Suriye’deki durum, ABD ve Rusya 
arasındaki bir anlaşmayla şöyle ya da böy-
le şekillenecek, sonuçlanacak. İşte o za-
man ABD Çakalının ve yıllardan bu yana 
Irak’ta, Suriye’de eğittiği, silahlandırdığı, 
her türden askeri techizatla donattığı, 30, 

40 hatta 50, 60 bin kişilik Amerikancı PKK 
Ordusu, Amerika’yı arkasına alarak Türki-
ye’de bir savaşa girişecektir. 

Zaten şu anda bu savaş sürmektedir; 
ama o zaman, bugünkünün 10 katı, hatta 
daha fazlası bir şiddetle savaşa tutuşacaktır 
PKK.

On binlerce hatta yüz binlerce Türk 
ve Kürt genci hayatını kaybedecektir bu 
savaşta. Çünkü BOP’un Türkiye ayağının 
oluşturulmasına girişilmiş olacaktır artık. 

Ülkemizi işte böylesine karanlık ve fe-
laketli günler beklemektedir, ne yazık ki...

Ve Türkiye’nin bugünlere getirilmesin-
de en etkin rol oynayan yerel suçlulardan 
önde gelenisin sen. 

Bu suçun da, işlemiş olduğun diğer 
onlarca suç gibi, asla unutulmayacak-
tır, bilmezlikten gelinemeyecektir. Kamu 
malı hırsızlığın gibi, Ege’deki 18 Adamızı 
Yunanistan’a peşkeş çekişin gibi, bu BOP 
Eşbaşkanlığı ederek işlediğin ağır suç da 
Tarihin lanetli sayfalarına yazılacaktır. Ve 
tüm diğer suçlar gibi bunun hesabı da bu 
dünyada görülecektir er geç...

Milliyetçi oynayarak 6 yıldan bu yana 
Ortadoğu’da işlemiş bulunduğun bu ağır 
suçlardan kendini kurtarabileceğini sanma!

Hiçbiriniz sanmayın!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Ocak 2018 

Sevmek, acılara katlanmayı baştan, 
gönüllü kabullenmektir

Vatanseverler ve Mazlum Halkların düşmanları

Baştarafı sayfa 1’de 

Nurullah Ankut
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Amerikancı Barzanistan’ın Peş-
merge adlı askerlerini sen taşımadın 
mı, güney sınırlarımızdan TIR’lar-
la? Hem de MİT’in ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin gözetiminde, koru-
masında?..

O Peşmergelerin YPG güçlerine 
ağır silahlar da dahil olmak üzere 
her türden silahlarıyla gelip yardım 
etmesine sen aracılık etmedin mi?

Eee, ne oldu Hafız, şimdi birden 
dönüş yaptın?

Tıpkı FETÖ’nün askerleri gibi 
seni ve senin AKP’giller’ini de kan-
dırıp kullandı ABD Emperyalist Ça-
kalı. 

Öylesine inandınız ve bağlandınız 
ki o Emperyalist Hayduta, o insan 
soyunun başbelasına; “Onun bir de-
diğini iki etmezsek dünyada sırtımız 
yere gelmez.”, dediniz. 

Oysa o çakalın gözünde sizin ve 

sizin gibilerin beş paralık bir değe-
ri yoktur. Sizler, kullanılacak ve so-
nunda buruşturularak fırlatılıp atı-
lacak bir peçete kadar değer taşırsı-
nız onun gözünde. 

ABD Haydut Çakalı kullanır ve 

atar çöpe. Önce arkanda durur ama 
çıkarı gerektirdiği anda duraksama-
dan satar piyonlarını. Bu, onun cibil-
liyeti iktizasıdır. 

7 Haziran 2015 Seçimleri sonu-
cunda gördün ki, ABD’li efendilerinin 
buyruklarını yerine getirerek Ortado-
ğu’da o Emperyalist Çakal tarafından 
yakılan cehennem ateşinin harlanması 
seni de yakmaya başladı. Sen de bayı-
raşağı gitmeye başladın. Bir anda anla-
yıverdin olayı...

Yıllar boyu ettiğin ihanet, en bağlı  
“hülooğğ”cularının bile senden şüphe-
lenmesine yol açmıştı. Oyların hızla 
düşüşe geçmişti, bunun sonucunda.

Sen, bunun üzerine bir anda yüz 
seksen derece dönüş yapıp, daha önce; 
“Ayaklar altına aldık, dediğin Milliyet-
çiliğe sarılıverdin. 

İşin aslında, vatan millet, halk senin 
zerre miktarda olsun umrunda değil. 

Senin tek derdin, devletin tepesinde 
oturmak ve durup dinlenmeden kamu 
malı aşırarak, sayısını kendinin bile ar-
tık bilemez olduğun küplerini doldur-
maktır. 

Ama gördün ki, ihanetlerin koltu-

ğunu sallamaya başlamış. Senin dönüş 
yapmana sebep budur işte...

ABD Haydudu, artık iyice açık oy-
namaya başladı. Suriye’nin kuzeyinde 
30 bin kişilik bir ordu kuracağım, dedi. 

İşte bu açık ve kesin karar, Rusya’y-
la İran’da da şafak attırdı. Buna seyirci 
kalırsak, Suriye elden gider, dolyısıyla 
da Arap Dünyası elden gider, diye dü-
şündüler. 

Putin, daha önce de birkaç kez be-
lirttiğimiz gibi, orta düzeyde bir ce-
sarete sahiptir. Üstelik de atak değil, 
tutuktur. Ama ABD’nin böyle bir ham-
lesi, onun danışmanlarının bir karşı 
hamleyle bunu göğüsleyelim, önerisini 
ortaya atmasına sebep oldu. 

Zaten sen de, artık yıllarca odun 
taşımış olduğun bu yangının söndürül-
mesinden yanasın ya; işte bu noktada 
çıkarlarınız birleşti. Yani Rusya’nın, 
İran’ın, Suriye’nin ve Türkiye’nin çı-
karı birleşti. Ortak bir karar sonucunda 
Türk Ordusu’nun Afrin’e girmesini ön-
gördünüz. Yani şu an Türk Ordusu’nun 
Afrin’de yapıp ettikleri, başta Rusya 
gelmek üzere, İran’ın da, Suriye’nin de 
ortak talebinin hayata geçirilmesidir. 

Dikkat edersek, Rusya Afrin’den 
hem askerlerini çekiyor, hem de böl-
genin hava sahasını Türk uçaklarının 
emrine sunuyor. 

Suriye ise, diplomasi gereği sadece 
bir kınamada bulunuyor. Zaten bu aşa-
mada başka türlü davranması olası de-
ğildi. “Ben bu harekâtı savunuyorum.”, 
diyemezdi. 

Ha, ne zaman diyebilir Suriye Yö-
netimi bunu?

Türkiye, Mehmet Yuva’nın de de-
diği gibi, Beşşar Esad’la açık ve doğru-
dan bir temasa ve işbirliğine girerse o 
zaman diyebilir.

Şimdiki işbirliği dolaylıdır. Yani 
Rusya ve İran üzerinden yürütülen bir 
işbirliğidir.

Bölge ülkelerinin böylesine bir bir-
lik içinde hareket etmesi, gördüğümüz 
gibi, ABD Hayduduna geri adım attırdı. 
Kıvılcımlı Usta’nın altın değerindeki 
şu sözü de bu gerçeği netçe belirtir:

“Emperyalistler katır çiftesinden 
hoşlanır. Onları ancak böylesi çifte-
ler geriletebilir.”

Dikkat edersek; manyamış bunak 
Trump bile, Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-Un Yol-
daş’ın kararlı, yiğit ve pervasızca tutu-
mu sayesinde geri adım atmaya mec-
bur kaldı. 

Daha önce de belirtmiştik birkaç 
kez:

Artık BOP’un Suriye ayağının ge-
leceği, sadece Rusya’yla Amerika’nın 
vereceği bir karara kalmıştır. Bunlar 
arasındaki bir anlaşmaya göre belirle-

necektir, Suriye’deki Amerikancı Kürt 
Hareketi’nin geleceği, varlığı ve kapla-
yacağı alan. 

Peki, Türkiye bu konuda söz sahibi 
olamayacak mıdır?

Olamayacaktır. 
Türkiye şu anda, yine taşeron-

luk rolü oynamaktadır. Hani yıllarca 
ABD’nin, AB’nin ve İsrail’in taşeronu 
olmuştu Ortadoğu’da, dolayısıyla da 
Suriye’de. Şimdi ise, Suriye’de bütü-
nüyle Rusya’nın, İran’ın, Çin’in ve Su-
riye’nin taşeronu konumundadır. 

Hayat ne garip şey, değil mi Tay-
yip?..

Yıllar boyu “Zalim Esed, Zalim 
Esed” diye ABD’nin taşeronluğunu 
yap Suriye’de, sonra da kalk, yüz sek-
sen derecelik dönüş ve saf değiştirmey-
le, Rusya’nın, İran’ın, Çin’in ve Suri-
ye’nin taşeronluğunu et...

Tabiî, bugünkü yaptığın, geçmişteki 
taşeronluğun gibi seni bitişe götürmez. 
Tersine, senin iktidarını pekiştirmene 
yol açar. “Hülooğğ”cuların sanır ki Re-
is’imiz ne milliyetçi adam...

Oysa sen iktidar derdindesin. Ama 
onu görmez senin amigolar. 

Gerçi sen de PKK, PYD, YPG gibi 
ikili oynuyorsun. Hem Amerika’yı, 
hem Rusya’yı, Çin’i birlikte idare et-
meye çalışıyorsun. Yani bir taraftan 
Suriye’de ABD isteği dışında askeri 
harekât başlatıyorsun, diğer taraftan-
sa İncirlik’i ve diğer Amerikan üsle-
rini ABD uçaklarının emrine vermeye 

devam ediyorsun. Bu uçaklar, Türki-
ye’deki bu ABD üslerinden havalana-
rak Ortadoğu’da askeri saldırılarda bu-
lunuyorlar. 

İki tarafı da memnun etmeye çalışı-
yorsun yani...

Efendin ABD öyle oynamandan 
hoşlanmaz... O, tam sadakat ister. Ba-
kalım sonun nasıl olacak...

Fakat bizim kesince bildiğimiz şu 
ki; yaptığın bunca ihanetin, ülkemiz 
ve bölgemiz halklarına verdiğin bunca 
zararın, ABD Hayduduna ettiğin hiz-
metkârlığın, aşırdığın kamu mallarının 
ve Ege’deki 18 Adamızı Yunanistan’a 
peşkeş çekişinin, Laik Cumhuriyet’i, 
eski kankin FETÖ’yle birlikte yerle bir 
edişinin hesabını mutlaka vereceksin 
Tayyip! Sen ve şürekân...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 
     22 Ocak 2018

Bu Kaçak Saraylı Hafız ve 
AKP’giller’inin Türkiye’ye 
yaptığı kötülükler ve ihanet-

ler saymakla bitmez.
İşte 18 Adamızı da Yunanistan’a 

peşkeş çekti ya, 2004’ten itibaren bu 
ABD işbirlikçisi iktidar...

Afrin Harekâtı’nın başlamasıyla 
birlikte Ege’deki işgalci Yunan Ça-
kal, fırsatı ganimete çevirme uğraşı-
na girdi hemen. İşgal ve ilhak ettiği 
Adalarımızda inşaatlar başlattı.

“Nasıl olsa FETÖ ve Tayyipgiller 
Türk Ordusu’nu iyice zayıflattılar, 
bu Ergenekon, Balyoz vs. kumpas-
larıyla ve 15 Temmuz Ganimet Pay-
laşım Savaşlarıyla. Geri kalan, iyice 
zayıf düşmüş kesim de şu anda za-
ten Afrin Harekâtı’yla meşgul, iyisi 
mi biz bu fırsatı iyi değerlendirelim, 
kaptığımız Türk Adalarını istediği-
miz gibi tahkim ederek iyice zimmet-
lemiş olalım.” diye düşündüler ve 
davrandılar bu işgalci çakallar.

İşte konuya ilişkin haber:
“Yunanistan Ege Denizinde çev-

remizdeki tüm adalara askeri tesis-
ler kuruyor silahlandırıyor – İktidar 
Sessiz !!!

“Türkiye Afrin’e Operasyon Ya-
parken Yunan Adasında Dikkat Çe-
ken İnşaat

“Bu adalar AKP iktidarı tara-
fında bir şekilde peşkeş çekilmiş.Bu 
nedenle iktidarın sesi çıkmadığı gibi, 
ses çıkaranları da demokratik olma-
yan yöntemlerle susturmaya çalış-
ması çok anlamlı.

“Yunanlıların kayalıklara Bay-
rak resmederek, ayrıca direğe de 

Yunan bayrağı çektiği Kalalimnoz 
Adası Konumu itibarıyla Kardak 
kayalıklarının kuzey batısında 1.5 
mil mesafededir. Bu ada Kardak böl-
gesini ve Doğu Akdeniz ülkelerine 
ve limanlarına giden deniz trafiğini 
kontrol eden bir konumdadır. Bod-
rum Gümüşlük’ten 4.5 mil uzakta-
dır. Karasularımız olan 6 mil sınırı 
içindedir.

“Görülen odur ki Yunanistan yeni 
işgallerle  adalarımızdaki askeri gü-
cünü destekleyici ardıl destek birlik-
lerini de kurmaktadır. AKP iktidarı 
Ege Denizindeki adalarımızı Yuna-
nistan’a devretmiştir ve bu vatana 
ihanet suçunu oluşturur. Kısa bir 
süre sonra savaş gemilerimiz Ege’ye 
çıkamaz ve Akdeniz’e inemez duru-
ma gelecekler. Yunan savaş gemile-
ri bölgeden geçen ticaret gemilerini 
diledikleri gibi denetleme hakkına 
sahip olacaklardır. Bunun dışında 
Balıkçılarımız da avlanacak alan bu-
lamayacaklardır. Yunanistan’a terk 
edilen adaları bırakın, kayalıkların 
dahi 6 millik sınırı vardır ve bu sınır-
lar altındaki deniz kaynaklarının da 
sahibi Yunanistan olacaktır.”  (http://
nacikaptan.com/?p=54119)

Kaçak Saraylı Hafız’sa Ortadoğu’da 
ve Suriye’de, hepsi de felaket boyutun-
daki binbir yanlışından birini düzeltme 
peşinde şimdi. Afrin’i Amerikancı Kürt 
Hareketi PKK’nin elinden kurtarırsam, 
içeride iktidarımı bir hayli sağlamlaş-
tırmış olurum. Hepsi de “Yeşil Kuşak 
Projesi” ürünü, kafadan gayrimüsellah 
hale getirilmiş, cahil ve yoksul taraftar-
larıma kendimi “Milli Kahraman” ola-

rak yutturabilirim, hesabı içinde. 
Be Hafız!
Toru topu 30 km’lik bir sınır hattını 

oluşturan Afrin’i kurtarsan ne olacak?..
Fırat’ın doğusunda kalan 570 km 

boyunca uzanan sınırını zaten PKK, 
PYD, YPG, Amerika’yla birlikte tut-
muş durumda. Üstelik de, bu iki güç, 

yani Büyük Haydut ve Yerel Müttefiki 
burada birbirleriyle tam kaynaşık vazi-
yetteler. Bu bölgede senin de artık iti-
raf etmek mecburiyetinde kaldığın gibi 
tamı tamına 20 ayrı noktada askeri üs 
kurmuş durumdadır, ABD Emperyalist 
Haydudu. 

Buraların geleceği ve gelecekte ala-
cağı statü, bütünüyle ABD ve Rusya 
arasındaki bir anlaşmayla belirlenecek-
tir. Senin buralarda esamen okunmaya-
caktır. Sen, o denli ihanete battın ki ve 
facia boyutunda o denli büyük hatalar 
işledin ki, onları onarman bu saatten 

sonra imkânsıza yakın düzeydedir. 
Bak, bunun için son bir şansın var:
Tıpkı Putin’den olduğu gibi, Su-

riye’nin yüzde 84 oranındaki halk 
oyuyla seçilmiş, meşru ve vatansever 
Devlet Başkanı Beşşar Esad’dan özür 
dilemen ve onunla el ele, omuz omuza 
vermen...

Ama sen de bunu yapamazsın. Sen-
de hem bunu yapacak vicdan yok, hak-
kaniyet yok, hem de meczuplaştırılmış 
“hülooğğ”cularının tepkisinden çeki-
nirsin. Bütün cehaletlerine rağmen, o 
zaman uyanır o garibanlar. “Yahu işin 
sonu madem buraya varacaktı da, Suri-

ye’nin meşru yönetimi ve lideri Beşşar 
Esad’la 7 yıldan bu yana niye uğraştık 
biz?”, diye sormaya kalkarlar sana. 

İşte bundan korkarsın sen. Çünkü 
senin bütün derdin, iktidardan düşme-
mek, küplerini doldurmana devam et-
mek ve işlediğin bunca suçun hesabının 
sorulmasından yakanı kurtarabilmektir.

Öyle olunca da, böyle dürüstlük, 
içtenlik isteyen bir davranışta buluna-
mazsın...

Bize kalırsa, her şeyi göze al, bu 
davranışta bulun...

Bütün bu işleri ben yapmadım, Miki 

yaptı, pardon, FETÖ yaptı, de...
Ayrıca da, Davidson beni kandırdı, 

de...
O, meczup işi, hayalhanede üretil-

miş, Tarihin ve bugünün gerçekleriy-
le zerre uyumu olmayan “Stratejik 
Derinlik” adlı safsatalar kitabını bize 
“Büyük İlmi Eser” diye yutturdu, de...

Bak, senin rol kabiliyetin müthiş. 
Elinin altında da kalemi işlek metin 
yazarları ordun var. Onlara yazdır me-
tinleri. Yüklet prompter’a, beden dilini 
konuşturarak oku oradan.

Kandırırsın meczuplaşmış “hülo-
oğğ”cularını yine önemli oranda...

İşte böyle olumlu bir davranışta bu-
lunabilirsen, Suriye’de yaptığın felaket 
boyutundaki yanlışlarının, en azından 
bir bölümünü olsun onarabilirsin.

Böyle bir davranış, Rusya’nın, 
Çin’in, İran’ın ve Suriye’nin de, bir 
ölçüde de olsa sana güven duymasına 
yol açar. 

Sen de biliyorsun ki, trajik yanlış-
ların, zikzakların, satışların ve ihanet-
lerinden dolayı dünyada, yukarıda an-
dığımız meczuplaştırılmış “hülooğğ”-
cuların dışında hiç kimse sana güven 
duymamaktadır. 

Ne dersin Hafız?
Varım, diyebilir misin buna?
Biz hiç sanmıyoruz, diyebileceği-

ni...
Birkaç kelam da Yunan Çakala ede-

lim:
İşgal altında tuttuğun, her türlü hu-

kuku çiğneyerek ilhak etmeye kalk-
tığın Adalarımızda ne denli tahkimat 
oluşturmaya kalkarsan kalk, sonunda 
oradan defolup gideceksin! Tıpkı An-
tiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın zaferinden sonra olduğu 
gibi...

Bunu hiç aklından çıkarma!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Ocak 2018

Suriye Cehennemine kütük taşıyıcılar

İşgalci Yunan Çakal Adamızda inşaat yapar
Patagonya Medyasına bile cevap yetiştiren

Kaçak Saraylı ise dilini yutar...

Başyazı

Baştarafı sayfa 1’de

              Nurullah Ankut

Yıl: 12 / Sayı: 120 / 5 Şubat 2018
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Bakın, bölgemizin acı ve yakıcı 
gerçeklerinden biri daha, bu kez 
de bir emperyalist medya organı 

tarafından açıkça ortaya konmuş, itiraf 
edilmiş, dile getirilmiş olm aktadır.

İngiliz Daily Tepegraph Gazetesi, 
başyazılarından birinde, Batı yanlısı 
(ABD’ci ve AB’ci) Kürt Hareketlerinin, 
kendileri için “en güvenilir” ve “en etki-
li” hareketler olduğu tespitinde bulunu-
yor.

Yani, arkadaşlar; Barzani’nin 
KDP’si, Talabani’nin KYB’si ve Öca-
lan’ın PKK’si, PYD’si, YPG’si, Ortado-
ğu’nun, Balkanlar’ın, Asya’nın ve hatta 
Afrika’nın en Amerikancı, en Avrupa 
Birlikçi hareketleriymiş.

Bu emperyalizm yandaşı Burjuva 
Kürt Hareketlerinin bölge halklarına et-
tikleri ihaneti düşünebiliyor musunuz?

Biz de on yıllardan bu yana aynı ger-
çeği ortaya koyduk, defalarca. Dedik ki; 
1991’de Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle 
birlikte Öcalan ve PKK dümeni Ame-
rika’ya kırdı, Miami Sahillerine demir 
attı ve ABD Emperyalist Haydutlarıyla 
eklemlendi...

Barzani zaten Amerikan işbirlikçiliğini 
ve hizmetkârlığını, babası Molla Mustafa 
Barzani’den miras olarak devralmıştır. 

PKK ise, Sosyalist Kamp’ın yıkılışıyla 
birlikte sol cepheyi terk etmiş ve Ameri-
kancı Karşıdevrim Cephesinde yerini al-
mıştır. Bugün geldikleri durum itibarıyla 
da, Obama’nın deyişiyle “Bölgedeki yerel 
ortakları”dır. Daily Telegraph yazarının 
söylediği de zaten çok açık ve nettir.

Yine bir medya organı, PKK “Bijî Se-
rok Obama” sloganları attırdığı günlerde 
Balkanlar’dan Çin’e kadar uzanan geniş 
coğrafyada Kürtlerin dışında hiç kimse 
böyle bir slogan atmaz, diye yazmıştı. 

Ne utanç verici bir durum, değil mi?
Che’nin deyişiyle, “İnsan soyunun 

başdüşmanı” emperyalist çakal ABD’nin 
“en güvenilir” ve “en etkili” yerel gücü ola-
caksınız, ondan sonra da kalkıp insanlıktan 
bahsedeceksiniz, özgürlükten bahsedecek-
siniz, demokrasiden bahsedeceksiniz ve 
hatta solculuktan, devrimcilikten bahsede-
ceksiniz. Geçin bunları, ayıp oluyor...

ABD Emperyalist Çakalı, 1960’lı yıl-
larda vardığı bir karar uyarınca, dünya-
yı bin ülkeli, yani kent devletçiklerinden 
oluşmuş bir hale getirmeye çabalamakta-
dır. İşte BOP da o insanlık düşmanının Or-
tadoğu’ya ilişkin planının projelendirilmiş, 
haritalandırılmış, dolayısıyla da netçe önü 
sonu belirlenmiş halidir. 

1990’dan bu yana bu emperyalist çakal, 
söz konusu planını, projesini hayata geçir-
mek için savaşlar çıkarmaktadır, işgaller 
yapmaktadır, yerel taşeronlar kullanmakta-
dır bölgede. 

İşte bu sebepten, 1990’dan bu yana Or-
tadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Asya’da kan 
hiç durmaksızın akıtılmaktadır. 

ABD Haydudu, etnik, dini ve mezhep-
sel ayrılıkları ve onlar aracılığıyla oluş-
turduğu çatlakların yarattığı havayı ve 
durumu kullanmaktadır. Yani, bölge ülke 
halklarını etnik ve dini temelde ayrıştırıp 
düşmanlaştırarak birbirine kırdırmaktadır. 
Kendisiyse, olayların seyrine, geldiği aşa-
maya uygun olarak, bazen birini, bazen di-
ğerini desteklemektedir. 

Burjuva Kürt Hareketleri ise, 1991’den 
sonra istikrarlı bir biçimde, Daily Teleg-
raph’ın da belirttiği gibi Amerikan hizme-

tindedirler, Avrupa Birliği hizmetindedir-
ler, emperyalistler hizmetindedirler. 

PKK Liderlerinin de netçe belirttiği 
gibi, onların bugüne dek Amerika ya da 
NATO karşıtı hiçbir söz ve eylemleri olma-
mıştır. 

Ne diyordu Kaarayılan, ABD Medya 
organına verdiği röportajda?

“Amerika bizim uzaklardan gelen 
dostumuzdur. Türklerin aksine Kürtler 
Amerika’ya dostturlar. 7 bin savaşçımızı 
Amerika’nın emrine verelim, onun hiz-
metinde savaşsınlar...”

Yine ne diyordu, HDP Eş Genel Baş-
kanı Selahattin Demirtaş, ABD ziyareti 
sonrasında?

“ABD’den Suriye için rol istedik...”
İşte bunlar böylesine kaynaşmış du-

rumdadır ABD Emperyalistleriyle.
Şu anki Suriye’de yaşananlara baktığı-

mızdaysa bu kaynaşıklığın fiilen hayata ge-
çirilmiş olduğunu görürüz. Fırat’ın doğu-
sunda kalan 570 km’lik sınır hattı boyunca, 
ABD ve PKK işbirliğiyle oluşturulmuş bu-
lunan Kürt Devletinde yani BOP’un Suriye 
ayağını oluşturan Amerikancı Kürt Devle-
tinde, ABD’nin de askerleri, özel kuvvet-
leri, Black Water’ları ve 20 tane de askeri 
üssü bulunmaktadır. Yani bu Kürt Devleti 
aynı zamanda bir ABD Devletidir. Tıpkı 
İsrail gibi...

Diyoruz ya; İsrail demek ABD demek-
tir, diye...

Artık Barzanistan demek de ABD de-
mektir; PKK, PYD, YPG demek de açık-
tan ve kesince ABD demektir. ABD’nin 
bölgedeki kara gücüdür, jandarmasıdır bu 
işbirlikçiler.

Kerizi elimizden kaçırmayalım
Ne diyor Daily Tepegraph yazarı?
Aynen şunu:

***
İngiltere’de yayınlanan Daily Teleg-

raph gazetesi başyazılarından birisinde, 
Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Washin-
gton ve Ankara’nın arasındaki gerginliğe 
dikkat çekiyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Daily 
Telegraph gazetesinde çıkan makale, Tür-
kiye’nin NATO’dan uzaklaştırılarak Rus-
ya’nın sevindirilmesinin önüne geçilmesi 
gerektiğini vurguluyor.

Makale şu şekilde:
“NATO’nun takdir edilen 5. Maddesi 

bir müttefik ülkenin saldırıya uğramasının, 
tüm müttefiklere düzenlenmiş bir saldırı 
anlamına geleceğini söyler. Bu madde, 2. 
Dünya Savaşı sonrasında barışın garantörü 
olmuştur.

Düşmanlara karşı kolektif misillemeyi 
öngören bu madde bugüne kadar sadece 11 
Eylül 2001’de Batı dünyasına düzenlenen 
en büyük saldırının ardından işletilmişti.

Bugünse NATO’nun en güçlü üye-
si ABD’nin yakın müttefikleri, bir diğer 
NATO ülkesi Türkiye’nin doğrudan hedefi 
haline gelmiş durumda.

Kürt savaşçılar, Suriye ve Irak’ta Ba-
tı’nın en güvenilir, en etkili müttefiki ol-
duklarını göstermiş durumdalar.

‘ABD İÇİN MÜTTEFİK, TÜRKİYE 
İÇİN TERÖRİST’

Kürtlerin oynadığı rol, IŞİD’le müca-
delede kritik öneme sahipti. Ancak Türki-
ye, Kürtlerin bölgede bağımsız bir devlet 
kurmayı amaçladıklarından endişe ediyor.

Böyle bir adım, Türkiye’nin toprak bü-

tünlüğünü de tehdit edecek bir gelişme ola-
rak görülüyor.

Bu yüzden Washington tarafından müt-
tefik olarak görülen savaşçılar, Ankara ta-
rafından ayrılıkçı teröristler olarak algıla-
nıyorlar.

NATO’nun kuruluş nedeni olan 
Rusya’nın dost ateşi riskiyle karşı karşıya 
olmasından büyük haz duyduğuna şüphe 
yok.

Batılı liderlerin Türkiye’deki başarısız 
darbe girişimine karşı verdikleri zayıf tep-
kiden bu yana Türkiye’nin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan düş kırıklığı içeri-
sinde.

‘TÜRKİYE’NİN SINIR ENDİŞELERİ 
ÇÖZÜLEBİLİR’

Rusya bu çatlağı kullanarak Türkiye’yi 

NATO’dan tamamen koparmayı fazlasıyla 
arzulayacaktır.

Bu durumun gerçekleşmesinin önlen-
mesi gerek. Türkiye’nin sınır endişeleri, 
özellikle de Suriye sınırı konusu çözümle-
nebilir. Kürtler hâlihazırda geniş bir coğ-
rafyada fiilen özerk bir yönetim kurmuş 
durumda.

Makul bir çözüm mümkünken tüm ta-
rafların itidal göstermesi gerekiyor.

Askeri gerilimin artması en çok Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sevindi-
recektir. Sırf bu gerçek dahi, tansiyonun 
yükselmesinin önüne geçilmesi gerekti-
ğini gösteriyor. (http://www.abcgazetesi.
com/unlu-ingiliz-gazetesinden-cagri-tur-
kiye-natodan-kopuyor-durdurun-76342h.
htm)

***
Açıkça görüldüğü gibi, Türkiye’nin 

NATO’dan uzaklaşmasına ve hatta kopma-
sına izin vermeyelim, diyor. Onu avutarak 
kullanmaya devam edelim...

Suriye sınırı için çözüm bulunabilir, 
bu kolay bir şey, diyor. Bırakalım Afrin’de 
Türkiye’nin dediği olsun, ne önemi var bu-
nun?..

Zaten Fırat’ın doğusunda kalan geniş 
bir bölgede Kürtler otonom yönetimlerini 
kurmuş bulunmaktadırlar. 

Meseleyi ne kadar gerçekçi değerlendi-
riyor, değil mi kendileri açısından?..

Kürtler bizim en sadık ve etkili piyon-
larımızdır, diyor. Ama Türkiye’yi de elde 
tutalım, onu da kullanmayı sürdürelim. 
Akıllı davranırsak bunu da başarırız. Ama 
agresif ve kaba yöntemler kullanırsak eli-
mizden kaçırırız kerizi. O da Rusya’nın 
yanına gider, Çin’in yanına gider, bu da 
bizim için kötü bir sonuç olur. Ortadoğu’da 
İsrail’den ve Kürtlerden başka güvenebile-

ceğimiz sadık dostumuz kalmamış olur ki 
bunlarla tüm Ortadoğu ve Asya’yı kontrol 
etmemiz, oraları hegamonyamız altında 
tutmamız çok zor olur...

Her meselenin olduğu gibi, Kürt Mese-
lesi’nin de bir gerici, karşıdevrimci, Ame-
rikancı çözümü vardır, bir de devrimci çö-
zümü vardır. 

Barzani’ler, Talabani’ler, Öcalan’lar, 
Karayılan’lar, KDP’ler, KYB’ler, PKK’ler, 
PYD’ler, YPG’ler; Kürt Meselesinin Ame-
rikancı Çözümünü savunmaktadırlar on 
yıllar boyunca. 

Görüldüğü gibi bu çözüm metodu da 
hem Kürt Halkına, hem bölge halklarına 
ölümden, kandan, acıdan, gözyaşından 
başka bir şey vermemektedir. 

Oysa Devrimci Çözüm, Halkların 
kardeşliği üzerine inşa edilir. İşçi Sınıfı, 
Köylülük ve Emekçi Sınıf ve Tabakaların 
çıkarlarını temsil eder. Dolayısıyla da ABD 
Emperyalistlerine, AB Emperyalistlerine 
ve onların yerel işbirlikçileri olan Antika 
ve Modern Parababalarına düşman olur. 
Onları ülkeden ve bölgeden kovmayı he-

defler. Yani sınıf esasına dayanan, dolayı-
sıyla da ezilen ve sömürülen kitlelerin çı-
karını savunmayı hedef alan bir mücadele 
hattı belirler ve o hatta savaşır. Ki biz bu 
savaşa “Demokratik Halk Devrimi Sava-
şı”, diyoruz. 

Bu savaşın sonunda da Devrimci De-
mokratik Halk İktidarını kurmayı amaç-
lıyoruz. 

İşte böyle bir ortak, daha doğrusu kar-
deşçe verilmiş bir mücadelenin zaferi üze-
rine kurulan Devrimci Demokratik Halk 
İktidarı, Kürt Meselesini de, her iki halkın 
eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği temelinde 
çözer. Biz bu çözümü “Kürt-Türk Halk 
Cumhuriyeti” ibaresiyle özetlemiş olmak-
tayız. Edirne’den Çin sınırına kadar uzanan 
geniş coğrafya üzerinde yer alan Türk ve 
Kürt Halkının oluşturacağı Devrimci De-
mokratik bir Halk Cumhuriyeti olacaktır 
bu. Bizim tezimiz, daha doğrusu Kürt Me-
selesindeki çözüm anlayışımız, 1930’lu 
yılların başından itibaren bu şekildedir.

Biz Gerçek Devrimciler olduğumuz 
için tabiî, her konuda Gerçek Devrimci Çö-
zümü savunuruz, gerçek devrimci mantık 
ve metotla meseleleri ele alırız. 

Tabiî önceliğimiz, yani birincil olarak 
dayandığımız temel, Uluslararası Prole-
tarya Hareketinin niteliği ve çıkarlarını 
oluşturan temeldir. Diğer bütün meseleler 
bunun yanında ikincil kalır. Her meselenin 
çözüm şekli bu temelle uyumlu olmak du-
rumundadır. Bu temelle çatışma oluştuğu 
anda tercih edilen bu yön, bu taraf olur. 

Ama daha önce de defalarca yazdığı-
mız gibi, bu Gerçek Devrimci Anlayışı ve 
Çözümü şu anda bizim dışımızda savunan 
herhangi bir hareket yoktur.

Kendilerini sol, sosyalist hatta komü-

nist sayan pek çok küçükburjuva hareket, 
PKK’nin yörüngesine savrulup Amerikancı 
hatta geçmiş bulunmaktadırlar. Dolaysıyla 
da bunların, demokrasi, özgürlük vs. şek-
linde dillendirdikleri kavramların tamamı, 
Amerika’nın “Project Democracy” adlı, 
sadece Amerika’nın emperyalist çıkarlarını 
temsil eden bir proje kapsamı içinde kalır.

Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin 
Türkiye Halkına verdiği ikinci büyük za-
rar, yapmış olduğu ikinci büyük kötülüktür 
bu. Bütün küçükburjuva sol grup, grupçuk, 
kendini parti vs. olarak adlandıran ne ka-
dar hareket varsa hepsini “havuç ve sopa” 
yöntemiyle diz çöktürüp hizaya getirdi, 
kendi safına geçirdi, yandaşı kıldı, amigo-
su yaptı. 

Yani Türkiye’de bizim dışımızda sol 
bırakmadı, sosyalist bırakmadı, komünist 
bırakmadı, demokrat bırakmadı. Hepsini 
emri altına aldı, dolayısıyla da Amerikancı-
laştırdı. Bunların devrimcilikle de, demok-
ratlıkla da zerre ilgilerini bırakmadı. 

Barzani’nin KDP’si hiç değilse bu kö-
tülüğü yapmadı Irak Halkına. Onlar hiçbir 
zaman sol, demokrat vs. oynamadı. Neyse-
ler hep o oldular. Ama PKK ve HDP hep 
ikiyüzlü oynadı, davrandı. 

Hem en halisinden Amerikan işbirlik-
çiliği yaptı, hem de gerektiğinde kendini 
solcu saymaktan geri durmadı... Tabiî bu, 
Amerika’nın isteğiyle oldu. ABD böylece 
bir taşla iki kuş vurmuş oldu Türkiye’de. 

Hem kendine bağlı Burjuva Kürt Ha-
reketini yarattı, hem de onun aracılığıyla 
Türkiye Solunun neredeyse kökünü kurut-
tu.

Neyse, geçelim...
Emperyalist yayın organı utanmadan 

bir de NATO’nun 5’inci maddesinden söz 
ediyor, değil mi?

Bu dünya barışını korumuş da, bilmem 
ne...

Gerçek barışın en büyük düşmanı sizsi-
niz, bre çakallar!

Sizin işiniz gücünüz mazlum milletleri 
boyunduruk altında tutmak, sömürmek, ez-
mek, yağmalamak varlıklarını...

Barışın da, özgürlüğün de, demokrasi-
nin de, hukukun da, hakkın, adaletin, ah-
lâkın ve namusun da en büyük düşmanısı-
zınız siz, ABD Haydut Çakalı ve Avrupa 
Birliği Devletleri olarak...

10 milyon civarında masum Müslüma-
nın canını aldınız, 1990’dan bu yana Orta-
doğu’da ve Asya’da. 

Libya’dan Pakistan’a kadar uzanan ge-
niş coğrafyada yer alan İslam ülkelerini ce-
henneme çevirdiniz, bre alçaklar!

NATO’nuz da, siz de, hain işbirlikçile-
riniz de defolup gideceksiniz bir gün dün-
yamızdan...

Mazlum halklar ancak o zaman rahat 
bir nefes alacak...

Daha önceki yazılarımızda da belirtti-
ğimiz gibi, Ortadoğu Cehenneminin odun 
taşıyıcıları sadece Amerikancı Kürt Hare-
ketleri değildir. Ortaçağcı, Muaviye-Ye-
zid Dincisi ya da CIA-Pentagon Dincisi, 
Amerikan yapımı hareketler, partiler ve 
iktidarlar da bu cehennemin odun taşıyıcı-
ları arasındadır. Yani Kaçak Saraylı Reis’in 
AKP’giller’i, Suudi Arabistan, Katar, Ku-
veyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerel 
taşeronları aracılığıyla yarattığı cehenne-
min ateşini harlandırmıştır, ABD, AB Em-
peryalist Haydutları.

Bunların ortak paydası ABD işbirlikçi-
liğidir, taşeronluğudur, dolayısıyla da halk 
düşmanlığıdır, Müslüman düşmanlığıdır, 
ahlâk ve namus düşmanlığıdır. 

Bunların hepsi Tarih ve insanlık önünde 
hesap vereceklerdir. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ocak 2018

Siyasi hayatımızın tamamı boyun-
ca, yani 1967’den bugüne, 51 yıldır 
Che’nin tanımıyla “İnsan soyunun 

başdüşmanı” ABD Emperyalist Haydu-
duna ve onun ülkemizdeki ve bölgemiz-
deki hain, satılmış, ahlâksız işbirlikçile-
rine karşı mücadele etmekteyiz.

Ömrümüzü bu kavgaya adadık, gü-
nümüzün bu biricik insancıl davasına 
vakfettik. Geriye dönüp baktığımızda, 
iyi ki de böyle yaşamışız, diyoruz. Çün-
kü günümüz insanının gerçek anlamda 
“insanım” diyebilmesi için, yaşanması 
gereken biricik hayat biçimi budur...

Hayata insancıl bir anlam yükleyen 
biricik yaşama biçimi budur...

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı ve ya-
şıtlarımız; Denizler, Mahirler ve bu kav-
gada hayatını feda eden tüm yoldaşları-
mız hep aynı çizgideydi. Aynı davanın 
savunucularıydık, aynı kavganın yoldaş-
larıydık. 

ABD’nin saldırgan askeri gücü 6’ncı 
Filo’yu protesto mitingleri düzenledik. 

ABD askerlerini Dolmabahçe’de Boğaz’ın 
serin sularına attık. 

ABD Büyükelçisi, CIA Şefi Robert 
Commer’in ülkemize gelişini, Atatürk 
Havaalanı’na giderek protesto ettik. Anka-
ra’da, ODTÜ’de, yine aynı ajanın üniversi-
temizi kirletişini protesto etmek için onun 
arabasını ters çevirip yaktık. 

Önderimiz Kıvılcımlı’nın “Yol Anıla-
rı”, hemen her satırında ABD Emperya-
lizmine karşı bir savaş protestosu içerir. 
Denizler’in, Mahirler’in Savunmaları 
da aynıdır. 

Gençlik eylemlerimizin en çok atılan 
sloganlarından biri; “Yankee go home!”-
du. Bir diğeriyse; “Hoşt Amerika, Puşt 
Amerika” idi. 

Dev-Genç Marşı’mız da emperyaliz-
me karşı savaşa çağırırdı Halkımızı. 

Sinan Cemgil ve Yoldaşları, Küre-
cik’teki NATO Radar Üssünü basmaya gi-
derken pusuya düşüp katledildiler. 

Mahirler ve Cihanlar ise, Ünye’deki, 
Sovyetler’i dinlemekle görevli Radar Üs-

sü’nü vurmaya giderken katledildiler. 
Yani arkadaşlar, başdüşmanımız ABD 

Emperyalist Çakalı, onun hâkimiyetindeki 
ve komutasındaki NATO ve ülkemizdeki 
işbirlikçi, hain iktidarlardı. 

Devrimcilik buydu. Devrimci yaşam 
buydu, devrimci eylem buydu: Bu alçak 
düşmana karşı Halkımızı bilinçlendirmek 
ve örgütlendirmekti görevimiz. 

Ve bu işgalci, emperyalist çakalları, 
işbirlikçileriyle birlikte ülkemizden de-
fetmekti. Türkiye’nin Tam Bağımsızlığını 
sağlamaktı, Halkımızın gerçek iktidarını 
kurmaktı. 

1991’de, bilindiği gibi, Sovyetler Birli-
ği ve Sosyalist Kamp, Lenin’in öğretilerine 
sırtlarını döndükleri için çürüdüler, yıkıldı-
lar. Bunun üzerine anında dümeni ABD’ye 
kırdı PKK. Onunla anlaştı, onun emrine ve 
hizmetine girdi, onun Ortadoğu’daki yerel 
gücü olmayı kabul etti. 

PKK’nin kitlesel gücü ve eylem gücü 
ve bu gücün yarattığı manyetik etki, bizim 
küçükburjuva sol grupları yamyassı edip 

yörüngesine çekti. Hepsi de PKK’nin birer 
uydusu olup çıktılar. Bizim dışımızda ka-
lan tümü...

Dolayısıyla da, antiemperyalist anlayı-
şı ve söylemi terk ettiler. Dolaylı biçimde 
bunlar da ABD yandaşı oldular, ABD hiz-
metkârı oldular. Yani ABD’nin Sol Tabelalı 
Şark Ekspresi’nin vagonları oldular. Yap-
tıkları, devrime ihanetti, ülkemize ihanet-
ti, halka ihanetti. Tabiî bu ihanet, onların 
da bitişlerine yol açtı. İdeolojik olarak if-
las etmişlerdi, halka verecek hiçbir şeyleri 

kalmamıştı. Halkın hiçbir meşru ve haklı 
talebini görüp anlayamaz olmuşlardı artık.

Hani demokrasi, özgürlük, hak hukuk 
filan diyorlar ya; onların bu söylemleri-
nin içeriğine baktığınız zaman, bütünüyle 
ABD’nin “Project Democracy”sinin içe-
riğiyle karşılaşırsınız. 

Bir ABD Dışişleri yetkilisinin belirttiği 
gibi bunlar artık ABD’nin “Umut Kayna-
ğı” ve onun “Demokrasi Güçleri” olmuş-
lardır...

Batının Ortadoğu’daki İsrail’le birlikte
en sadık, en güvenilir ve en etkili işbirlikçileri

Antiemperyalist Kahramanlar ve Emperyalist Haydutlar

              Nurullah Ankut

              Nurullah Ankut
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Bir AKP klasiği haline gelen “Torba 
KHK”lerin sonuncusu 696 sayılı 
KHK oldu.

696 sayılı KHK ile birçok yasada yapı-
lan değişikliğin yanı sıra taşeron işçilerinin 
“kadro”ya geçirileceğine dair düzenleme-
ler yaptılar. 

Bu düzenleme ile;  kamu idareleri ile 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş-
lar ile İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağ-
lı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu 
mahalli idare birliklerinde, “4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu uyarınca personel ça-
lıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşme-
leri kapsamında personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsa-
mında” 04 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
çalışmakta olan işçilere, bazı koşulları 
taşımaları kaydıyla, hizmet alım sözleşme-
sinin yapıldığı birimde “sürekli işçi kad-
rosunda istihdam edilme” hakkı tanındı.  

696 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Te-
şekkülleri (KİT)’lerde çalışanlar “kadro” 
kapsamına alınmamışlardı. Gelişen tepki-
ler üzerine AKP’giller’in “büyük Reisi” ta-
rafından buralarda çalışanların da “kadro” 
alınacakları yönünde açıklama yaptı.

Yıllardır taşeron zulmünden bıkmış, 
büyük çoğunluğu güvencesiz-örgütsüz ça-
lışan işçiler için bir anda umut kaynağı olan 
“kadro”nun bir hak mı kazık mı olduğu 
önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak. 

Ancak biz, kararnamenin düzenleniş 
biçiminden anlaşılan hak kayıplarının ba-
zılarına değineceğiz.

Öncelikle belirtelim ki; kamuda ve özel 
sektörde ya da tüm mal ve hizmet üretimin-
de alt işveren işçisi çalıştırılmasına bugüne 
kadar hep karşı çıktık. Bundan sonra da 
karşı çıkıyoruz.

 Emek-Sermaye çelişkisindeki artıde-

ğer sömürüsünün bir de taşeronlar eliyle 
derinleştirilerek İşçi Sınıfının işgücünün bu 
aracılar eliyle çifte sömürüye uğratılmasına 
elbette karşı çıkıyoruz. Kaldı ki, geçmişte 
(Sermayenin has adamı Özal’ın ANAP 
iktidarına kadar) bu mal ve hizmetler hep 
kadrolu işçiler eliyle üretilmekteydi. 

12 Eylül Faşizminden sonra kamucu-
luğa, planlı ekonomiye yönelik yoğun sal-
dırıların devamı taşeron işçiliğin yaygın-
laştırılmasını da beraberinde getirdi. Daha 
doğrusu taşeron sistemi; patronlara sunu-
lan bir olanak olarak karşımıza çıktı. Öyle 
ki, özel sektörde bile, bir zamanlar kadrolu, 
sendikalı, sözleşmeli işçiler eliyle yapılan 
(yemekhane, güvenlik, temizlik vb.) işler 
hep taşeronlara havale edilmeye başlandı. 
Böylece, fabrikalardaki hizmet işi yapan 
işçi kitlesi asıl işçilerden ayrılarak, Sendi-
kal Örgütlenme ve Toplu Sözleşme dışına 
çıkartıldılar. 

Tabiî, taşeronların İşçi Sınıfı üzerindeki 
yoğun sömürüsü ve birikmiş işçi alacakla-
rının gaspına varan uygulamaları, savunu-
lamayacak noktaya geldi. 

İşte bu nedenle Meclisteki siyasi par-
tiler, biraz da seçim yatırımı yapmak için 
taşeron işçilerine umut vermeye başladılar. 
Oysa bu partilerin elinde bulunan Beledi-
yelerin tamamında onlarca taşeron firma 
çalıştırıldığı da ayrı bir gerçektir. 

Şimdi gelelim “kadro”ya geçirilen işçi-
lerin olası hak kayıplarına…

696 sayılı KHK ile getirilen; işçilerin 
en son çalıştığı idare veya şirket ile daha 
önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt 
işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleş-
melerinden dolayı herhangi bir hak ve 
alacak talebinde bulunmayacağı ve bu 
haklarından feragat ettiğine dair yazılı 
bir sulh sözleşmesi yapmalarına yönelik 

koşul, işçi aleyhine bir düzenleme olmakla 
birlikte, ileride çok daha ciddi hak kayıp-
larına neden olma tehlikesini de barındır-
maktadır.

Her ne kadar 6098 sayılı Borçlar Yasa-
sının 429’uncu maddesinde; “işçinin hiz-
met süresine bağlı hakları bakımından, 
devreden işveren yanında işe başladığı 
tarih esas alınır” denilmekte ise de; işçile-
re imzalatılan feragat ve sulh sözleşmeleri 
ile geçmişteki iş sözleşmelerinden doğan 
asıl işveren sorumluluğunun ortadan 
kaldırılması amaçlanmaktadır.

Bunu yapan da devlettir…
Kaldı ki, bu tür düzenlemelerle 4857 

sayılı iş sözleşmesinin 2’nci maddesi de 
hükümsüz bırakılmaktadır. 

Başvuru yapan işçiler Devlet Memur-
luğuna girişte olduğu gibi, ailesini de kap-
sayan güvenlik soruşturmasından geçiri-
lecekler. Güvenlik soruşturmasına takılan 
ve bir yıldan fazla hapis cezası almış olan 
işçilerin “kadro”ya geçirilmesi mümkün 
olmayacak. 

Oysa bu işçiler, alt işveren işçisi olsalar 
da zaten bu kurum ve kuruluşların bünye-
sinde çalışan işçilerdir. Büyük çoğunluğu-
nun on yılları bulan emekleri vardır. Bu 
durumdaki bir işçiyi ilk defa işe giriyor-
muş gibi, güvenlik soruşturmasına, ya-
zılı-sözlü ya da uygulamalı sınava tabi 
tutmak iyiniyetli bir girişim değildir. 
Bu sınavların yandaşı kayırma mantığıyla 
yapılacağı neredeyse kesin olduğundan bu 
yolla birçok işçi işsiz bırakılacaktır. 

Taşeron işçileri gerçek anlamda kad-
roya geçirilmemekteler. KHK’nin lafzına 
göre; bu işçiler “sürekli işçi statüsüne” 
geçirilmekteler. Bu nedenle de kamu ku-
rumlarındaki (kadrolu) işçilerin dâhil ol-
dukları Toplu İş Sözleşmesi kapsamına da 

alınmamaktalar. 
Bu statüdeki işçilerin ücretlerinin, ge-

çişten önce alt işveren işçilerini kapsayan 
ve Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafın-
dan bağıtlanan ve yürürlülük süresi en son 
sona erecek Toplu İş Sözleşmelerinden 
doğan ücret ve sosyal haklardan fazla ola-
mayacaktır. Yani bu işçiler, önceden YHK 
tarafından bağıtlanmış sözleşmelerin süresi 
bitmeden ne TİS düzenine kavuşabilecek-
ler ne de ücretlerine başka bir zam alabile-
ceklerdir. Bu sürelerin bitimi ise en erken 
2019-2020’dir.

696 KHK ile; herhangi bir sosyal gü-
venlik kurumundan emeklilik, yaşlılık 

veya malullük aylığı almaya hak kazanmış 
olanlar, yani emekli olup da çalışmakta 
olan işçiler kapsama alınmamıştır. Daha-
sı “kadro”ya alınanların istihdam süreleri 
de hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık veya 
malullük aylığı almaya hak kazandıkları 
tarihi geçemeyecektir. Yani taşeron işçileri 
arasında ayrımcılık yapılmaktadır. İşsizler 
ordusuna yeni elemanlar katacaklar.

Sermayenin yaratmış olduğu İşsiz-
lik-Pahalılık Cehenneminde İşçi Sını-
fımız emekli maaşı ile geçinemiyor ve 
emeklilikten sonra da çalışmak zorunda bı-
rakılıyor. Bu durumdaki işçilerimizin uzun 
vadede çalışma yaşamından tasfiyesini 
amaçlayan bu düzenlemeler de hak kaybı-

na neden olacaktır.
Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi 

yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı mer-
kezi hizmetlerinde çalışan işçilerin kapsam 
dışında bırakılmaları da ayrımcılığın bir 
başka örneğidir.

Sonuç olarak; 696 sayılı KHK ile ta-
şeron işçilerine kalıcı bir kadro güvencesi 
getirilmemiştir. Dahası taşeron işçileri “sü-
rekli işçi kadrosunda” istihdam edilirken, 
kazanılmış haklarından vazgeçmeye zor-
lanmıştır. İşçilerin büyük çoğunluğu, birik-
miş işçilik alacaklarını tartışmaya sokacak 
olan “feragatname”lere imza atmışlar-
dır. İleride yine aynı hak gasplarını içeren 
“sulh sözleşmeleri”ni de imzalamak zo-
runda bırakılmaktadırlar. Geçmişte işlediği 
suçtan dolayı cezasını çekmiş ve kendine 
(taşeronda da olsa) bir iş bulmuş ve yaşa-
mını devam ettiren insanlar işsiz bırakıla-
caktır. “Kadro”ya geçen işçiler yine mev-
cut ücretleriyle çalışacaklar. Kamu işyerin-
de yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşme-
sinden bile yararlanamayacaklar. Ücretleri 
de taşeron işyerlerinde yürürlükte olan ve 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtla-
nan TİS’lerle sağlanandan fazla olamaya-
cak. Bütün bunların üstüne bir de işçinin 
kendisinin dışında yedi sülalesi hakkında 
yürütülecek “Güvenlik Soruşturmaları” ile 
eleme yapılacak ki, bu da tamamen yandaş-
ların buralara doldurulması demektir.

Bunun örnekleri yaşanmaya başladı 
bile…

“Kadro”ya geçirilmek için belge ha-
zırlayan işçilerin bazılarına AKP’ye üye 
koşulu dayatıldığı gibi, bazıları da iktidar 
yanlısı Hak-İş’e geçmeye zorlanmaktalar.

Sadece bir kaçını yazabildiğimiz bu hak 
kayıplarının; İş Hukukunun temel felsefesi 
olan “işçinin korunması ilkesi”ni bizzat 
devlet eliyle ortadan kaldırılması anlamına 
geldiği açıktır. 

Bu durumda biz de; taşeron işçilerine 
kadro mu verildi? Yoksa kazık mı atıldı? 
diye sormadan edemiyoruz. 25 Ocak 2018

Yaptıkları tam ihanetti...
Şefler bazında baktığımız zaman her 

biri birer insan sefaletiydi artık. 
İzleyen arkadaşlarımız bilirler: Diyoruz 

ki biz; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan 
defol!” diyemeyen her siyasi, her aydın 
ya gafildir, ya hain.

TRT’deki Seçim Konuşmalarımızda da 
bu sloganı haykırdık. 

Peki, bizim bu feryatlarımızın sağ ve 
sol siyasilerde bir tek olsun yansısı olmuş 
mudur?

Biz duymadık.
Bırakalım Meclisteki Dört Amerikancı 

Burjuva Partisini. Sol Gruplardan olsun 
bir teki bizim bu sloganımızı sahiplenmiş 
midir?

Onlara mensup bir tek insanın ağzından 
dökülmüş müdür bu devrimci söz?

Tanık olmadık...
Enteresandır hayat; ülke içinde tanık 

olmadık ama ülke dışından bu namusa, bu 
ahlâka, bu cesarete ve bu bilince sahip olan 
bir insana rastladık. Adı Jerry Day. Hem 
de Amerikalı...

İnanın hazine bulmuş gibi sevindik, yü-
reğimiz büyüdü. Demek ki dünyanın öbür 
ucunda bile, ABD Haydut Devletinin ege-
menliğindeki ülkede bile namuslular var-
mış, olabiliyormuş. 

Buyrun, birlikte izleyelim konuşması-
nı. Hem suretini izleyelim, hem de sözle-
rini. Dolayısıyla da hep birlikte sevinelim, 
bir kez daha...

***
Videonun Tapesi:
Ben şimdi kalksam, komşunuzun bah-

çesine girip, köpeği öldürsem ve bunu yap-
mam için beni sizin tuttuğunuzu söylesem?

ABD’de yaşıyorsanız devlet size aynen 
böyle yapıyor, Amerika bir ülkeden çıkıp 
diğerine giriyor, ana akım medya ise tuhaf 
şekilde susuyor, Afganistan, Irak, Yemen, 

Libya, Suriye, Pakistan, Türkiye ve daha 
başka ülkelere giriyorlar.

Canlarının istediğini bombalıyor, is-
tediklerini öldürüyor, yerle bir ediyor ve 
bunu yasal temellere dayandırmadan, diğer 
ülkelerin rızası olmaksızın, Cenevre Söz-
leşmeleri kadar eski bir sözleşme de dahil 
uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal ederek 
yapıyorlar.

Dünyanın yeni kötü adamı biziz. Ve 
sizin bayrağınız, sizin yüzünüz bu kam-
panyaların sembolü haline geliyor. Alman-
ya’nın 1939’da yaptığı gibi, Amerika da 
bugün ülkemize hiçbir şekilde tehdit teşkil 
etmeyen bir sürü ülkeye, sayısız topluluğa 
sebepsizce korku ve ölüm saçıyor. Tüm 
bunları bizim ordumuz, hükümetimiz ve 
ana akım medyanın adını bile anamadığı 
kurumsal derin devlet yapıyor, sizin adını-
za savaş suçları işliyorlar.

Komşunuzun köpeğini vurdular ve bu 
sizi rahatsız etmiyor sanki. Almanların 
Hitler’i alkışlaması gibi, Amerikalılar da 
bu mazareti olmayan eylemlerin onların 
güvenliğini sağlayacağını sanıyor. Hâl-
buki tam tersinin olması kaçınılmaz. Bu 
sonu gelmez zülmu gerçekleştiren ordu-
muz daha fazla teröre davetiye çıkarmakla 
kalmıyor, Tıpkı 2. Dünya Savaşı’nda dün-
yanın Almanya ve Japonya karşısında saf 
tutması gibi, Rusya ve Çin’in ve onların 
müttefiklerinin karşımızda yer almasına 
neden oluyorlar.

Geçmişte yaşanan trajedilere baktığı-
mızda alaşağı edilenin sadece Alman Hü-
kümeti ve liderleri olmadığını görüyoruz. 
2. Dünya Savaş’ından sonra Alman Halkı 
aşağılandı, aç bırakıldı, eziyet gördü ve öl-
dürüldü. Kadın, erkek, çocuk demeden tüm 
Alman Halkı seçilmiş liderlerinin eylemle-
ri yüzünden suçlandı ve cezalandırıldı.

ABD’nin küresel zulmünün ve yabancı 
insanları kendi topraklarında topluca kat-

letmesinin karşısında durmuyorsanız, siz 
de gelecekte muhtemelen hedef haline ge-
leceksiniz.

Amerikalı gibi mi görünüyorsunuz?
Diyelim ki ordumuzun işgal ettiği Müs-

lüman bir ülkeye ayak bastınız. Un ufak ol-
muş evinin enkazından evlatlarının cansız 
bedenlerini çıkaran biriyle göz göze geldi-
niz.

Sizce bu insanlar size nasıl davranır?
Savaş’ın her türlüsü kötü ama ABD’nin 

başlattığı savaş kötünün de kötüsü.  Tek 
taraflı zorbalık, nedensiz işgaller, rastgele 
seçilmiş hedeflere karşı silahlı, siyasi Haçlı 
savaşları yürütme bahanesiyle başka ülke-
lerin kaynaklarının sömürülmesi…

Evlerini, canlarını, sevdiklerini kay-
beden ve çoğu da tüm bunların neden 
yaşandığını bilmeyen insanlar... Hiçbir 
propaganda, diplomasi ya da dış yardım 
ordumuzun yaptığı veya yapmakta olduğu 
şeyi telafi edemez. Gencecik askerlerimi-
zin büyük bir dava için öldüklerini ya da 
uzuvlarını kaybettiklerini açıklayacak hiç-
bir mantıklı açıklama yoktur.

Tüm bunlar olurken savaş karşıtı bir 
söylemde dahi bulunamayacak kadar bey-
nimiz yıkanmış durumda mı?

Konfederasyon bayrağı bugün ülke-
mizde yasaklanıyor, çünkü çoğu kişiye kö-
leliği, gericiliği ve adaletsizliği hatırlatıyor. 
Nazi bayrağı soykırımın simgesi.

Peki ya onların ülkelerini işgal ederken, 
evlerini yıkarken, dost ve sevdiklerini öl-
dürürken dalgalandırdığımız ABD bayrağı 
dünyanın geri kalanı için neyi temsil edi-
yor?

Dünya ABD bayrağını nasıl görecek?
Çok gurur duyduğunuz bayrağınızı dal-

galandırarak, insanların ülkesini, canını, 
kültürünü ve toplumunu yağmalayıp yerle 
bir eden ordumuzun, derin devletimizin, 
Paralı askerlerimizin hâlihazırda o çok sev-

diğiniz bayrağı sallaya sallaya ziyaret ettiği 
insanların sizi hedef haline getireceği gün-
ler de gelecek...

Ben tek başına ordumuzu, kongremizi, 
başkanımızı ve derin devleti bu ülkeleri 
işgal etmekten alıkoyamıyorum. Bu mesa-
jı da bu yüzden, Amerikalıların uyanması 
ve kendilerine dünyanın geri kalanının 
gözüyle bakması için yayımlıyorum. Eğer 
Amerika’da savaş karşıtı, antiemperyalist 
büyük hareketler başlatmazsak, hüküme-
timizin küreselci, emperyalist açgözlülük 
ve şiddet dağını yerinden oynatacak kadar 
güçlü hareketlere imza atmazsak, siz de, 
ben de suçlanacağız, sorumlu tutulacağız. 
İntikam, nefret ve cezaların hedefinde biz 
olacağız.

Dünya kapımıza dayanıp, ödeşmek is-
tediğinde, adalet aradığında, ben en azın-
dan bu videoyu gösterebileceğim.

Peki ya siz ne göstereceksiniz?
Büyük bir kalabalık olup, milli politi-

kalarımızda ve uygulamalarımızda büyük 
değişikliğe yol açacak büyük işler başa-
ramazsak, o zaman bizi de hiç parlak bir 
gelecek beklemiyor. (https://www.gzt.
com/video-galeri/haber/abdli-uzman-jar-
ry-day-ulkesinin-gercek-yuzunu-boyle-if-
sa-etti-2159538)

***

Bizim de her satırına imza atabileceği-
miz kalitede ve doğrulukta bir anlatımdır 
bu...

Bu konuşmayı Meclisteki Amerikancı 
Dörtlü Çete’nin Şefleri ve onların amigo-
ları izleseler ve ABD’nin Sol Tabelalı Şark 
Ekspresi’nin vagonları olmuş, kendilerini 
hâlâ “Sol”diye tanımlayan grup şefleri izle-
seler, acep utanırlar mı dersiniz?..

Hiç sanmıyoruz...
Çünkü bunlarda utanma hissi de tüm in-

sani değerler gibi çoktan bitmiş...

Sıfır numara Amerikanofil olmuş her 
biri...

Yazımızı, rahmetli, yiğit, devrimci oza-
nımız Âşık İhsani’nin, bu emperyalist ça-
kala meydan okuyan bir şiiriyle bitirelim 
istedik. 

Daha önce sanırım birkaç kez paylaş-
mıştık. Fakat olsun, dedik. Böylesi değerli 
şiirlerin her gün okunsa bile yeri vardır...

ENİNDE SONUNDA
Sen ey Amerika, benim tepeme
Sanma ki hep böyle dikileceksin
Bugün değil ise, yarın mutlaka
Defolup yerine çekileceksin

Benim adım proleter dört bucak
Bir gün ayak seslerimi duyacak
Ve benim önümde duramayacak
Boynunun üstüne yıkılacaksın

Sen de farkındasın elbet varımın
Hesabını soracağım kârımın
Kırk dört numaralı ayaklarımın
Nasırı dibine gömüleceksin

Mavi gökte bayrağım var, kızıl kan
Kitaba, silaha sarıldığım an
Avrupa’dan, Afrika’dan, Asya’dan
Bil ki tâ kökünden söküleceksin

Sana kesin söylüyorum bana bak
Öyle bir gün gelecek ki alnı ak
İnsanlar içine çıkamayacak
Yüzüne lanetle bakılacaksın.

Yalanların, zulmün, gücün bitecek
Uşakların koyup seni gidecek
Ardından sen seni mahkûm edecek
Halkalı ipime takılacaksın.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Ocak 2018 

Taşeron İşçilerine Kadro mu verildi? Kazık mı atıldı?

Hükümet, iş yargılamasında zorun-
lu arabuluculuğu dayatırken, hem 
uyuşmazlıkların çabuk sonuçlan-

dırılmasını hem de iş mahkemelerindeki 
duruşmaların hızlandırılmasını amaçladık-
larını ve yargıda “reform” yaptıklarını id-
dia etmektedir. 

Adalet Bakanı, partisinin bir toplantı-
sında yaptığı konuşmada (avukatlık yap-
mış birisi olduğunu da ısrarla belirterek); 
“Mahkemelerce 5 ay sonrasına gün ve-
rilmeyecek, bir ay sonraya gün  verile-
cek. Bilirkişi 5 ay sonraya değil, bir ay 
sonraya dosyayı verecek. İşte çok  tarihi 
bir reformdur.

“Örneğin, hiçbir sebep olmadan ‘Ben 
mahkemeyi 8 ay sonraya atıyorum, 9  ay 

sonraya atıyorum.’, öyle bir şey yok. 
‘Bugün git, yarın gel’ yok.” diyor. 

Adalet bakanı böyle söylüyor da mah-
kemelerde işler böyle yürümüyor…

İş Mahkemelerinde açılan davalarda 3-4 
ay sonrasına gün almayı bile büyük başarı 
sayarken, son günlerde artık 9 ay sonrasına 
duruşma günü verilmektedir. Ekte sundu-
ğumuz İstanbul Anadolu 25. İş Mahkemesi 
tutanağında görüleceği üzere 02.01.2018 
günü yapılan duruşmada yargıç; “davacı 
taleplerinin hesap yönünden incelenme-
sine” diyerek duruşma gününü 04.09.2018 
tarihine ertelemiştir. 

Yani sayın yargıç, bir dosya hesabını 
ancak dokuz ayda yapabilecekmiş... 

Bizce bu gerekçenin hiçbir inandırıcı-

lığı yoktur. Ancak yargıcın (itirazlarımıza 
rağmen) bu uzun duruşma günü verme-
sini; Bakanlıkça 2018 yılında ilan edilen 
Bilirkişi Listelerine hukukçu bilirkişilerin 
konmamasına bir tepki olarak geliştirdiğini 
düşünmekteyiz. 

Böyle olması halinde bile davaları uza-
tarak vatandaşın “hak arama özgürlü-
ğü”nü ihlal etmekte oldukları açıktır. Yine 
adaleti geciktirmekle “adil yargılanma” 
hakkını da ortadan kaldırmaktalar. 

Evet, HMK’nin 266’ncı maddesinde; 
“hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hu-
kukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün 
olan konularda bilirkişiye başvurula-
maz. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, 
hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa 

sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bi-
lirkişi olarak görevlendirilemez” denil-
mektedir.

Ancak bu yasa hükmüne rağmen, İş 
Mahkemelerinde yargıçlar, yıllarca, “Avu-
kat Bilirkişi”lere hesap yaptırmaya alış-
mıştı. Şimdi ise duruşma günlerini uzata-
rak sanki Bakanlığa karşı “pasif direnişe” 
geçmiş gibiler. 

Fakat böyle olsa bile, hakkını alama-
yan işçilerin mağdur olmaları bir yana, 
dosyaları sürüncemede bırakarak işçileri 
“arabuluculuğa zorlama” gibi bir koku 
sezmekteyiz. Bu yaklaşım etik değildir. 

Sözde UYAP sistemindeyiz ve sistem 
Bakanlığın tamamen denetimindedir. 

Dolayısıyla Adalet Bakanı’nın mahke-
melerin uzun ertelemeyi gerektirecek bir 
neden olmadığı halde duruşmaları dokuz 
ay sonralarına atmasını bilmesi gerekmek-
tedir. Ya da yapılacak bir araştırmayla ko-
layca bilebilecek durumdadır. 

Ama Bakan hiçbir araştırma zahmetine 
girmeden, ne diyordu? “Hiçbir sebep ol-
madan ‘ben mahkemeyi 8 ay sonraya atı-

yorum, 9  ay sonraya atıyorum.’, öyle bir 
şey yok.”

Öyleyse buyurun size İstanbul Anadolu 
25. İş Mahkemesi’nin duruşma tutanağı. 

Bakanın bu uygulamalarla ilgili gereği-
ni yapmak yerine, halka gerçek dışı açıkla-
ma yapmasını kabul etmiyoruz.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ve 
HSK nezdinde gerekli şikâyet dilekçemiz 
iletilecek ve gereğinin nasıl yapılacağı ta-
rafımızca takip edilecektir.

Saygılarımızla.11 Ocak 2018

Adalet Bakanı; Mahkemeler duruşma gününü
1 aydan sonraya veremeyecek derken,

mahkemeler 9 ay sonraya veriyor…
Av. Tacettin Çolak 

Av. Tacettin Çolak 

Yıl: 12 / Sayı: 120 / 5 Şubat 2018



   11

16’ncı Yüzyıl’da İngiltere Kralı VIII. 
Henry, daha sonra “Groom of the 
Stool” adını alacak olan yeni bir mes-

lek icat etti. Türkçeye “Kaka Uşakları” 
olarak çevrilebilen bu mesleğin erbapları, 
gel zaman git zaman Kraliyet Sarayının en 
ayrıcalıklı kişileri arasına girmeyi başar-
dılar. Bu kişilerin “çok kutsal” sayılan en 
önemli görevleri, adlarından da anlaşıla-
cağı gibi Kralın tuvalet sonrası kişisel hij-
yenini sağlamaktı. Kral tuvalete girer, işini 
görür, başka da bir şey yapmazdı. Geriye 
kalan kişisel temizlik işlerini bu görevliler 
üstlenirdi. Daha da açık söyleyecek olur-

sak; bu görevlilerin en önemli işi Kralların 
kıçını temizlemekti...

Bize ilginç gelebilir ama genelde soy-
lulara bahşedilen bu “özel statü” için saray 
dalkavukları birbirleriyle yarışırdı. Çün-
kü bu işi yapan kişiler, yüksek meblağda 
maaşlarla birlikte toplum içinde gerçek 
anlamda ayrıcalıklı bir konum elde ederek 
ödüllendirilirdi. Hatta 1762-1763 yılların-
da III. George’un Krallığı döneminde Baş-
bakanlık yapan John Stuart bile bu mesle-
ğin erbabıdır.

Yine ilginçtir; bu “meslek” 20’nci Yüz-
yıl’ın başına kadar icra edilmeye devam 
etti. 1901 yılında VII. Edward tarafından 
kaldırılarak Tarihe karıştı.

Tarihe karıştı dediysek, İngiltere’de 
böyle oldu tabiî. Bizim gibi Kapitalizmce 
geri bırakılmış Doğu Toplumlarında as-

lında varlığını bir şekilde devam ettiriyor. 
Günahlarını almayalım, Kaçak Saray’da 
tuvalet önünde tuvalet kâğıdıyla bekleyen 
“soylular” var mıdır, bilemiyoruz. Olabilir 
de, olmayabilir de...

Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, “Reis”e 
dalkavuklukta VIII. Henry’nin hijyen me-
murlarını aratmayacak derecede özveriyle 
çalışan kişiler bugünlerde ortalıkta cirit 
atıyor...

Bunun en somut kanıtlarını, iktidar-
daki suç örgütünün tepesindeki zata biat 
yarışına giren saray dalkavuklarının insanı 
hayretlere düşüren sözleri ve eylemlerinde 

görüyoruz.
Gelin bunlardan bazılarını hatırlayalım:
“AKP Düzce Milletvekili Fevai Ars-

lan: “Erdoğan Allah’ın tüm vasıflarını 
üstünde toplayan bir lider.”

“AKP Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı 
Eser: “Erdoğan ikinci peygamberdir.”

“AKP Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin: “Erdoğan’a dokunmak bile iba-
dettir.”

“Atılgan Bayar: “Halife-i ruyi ze-
min.”

“AKP İstanbul Milletvekili Oktay 
Saral: “Erdoğan için her gün 2 rekât 
şükür namazı kılınmalı.” (https://one-
dio.com/haber/erdogan-sevgisinin-costu-
gu-9-fantastik-aciklama-412975)

Bu örnekleri daha da çoğaltmamız 
mümkün ama biz şimdilik bu kadarla ye-

tinelim...
Aslında her biri İslam İnancına göre 

Allah’a şirk koşmak kapsamına giren bu 
sözleri sarf eden zevat, bu yalakalıklarının 
karşılığını parayla, makamla, ünle, millet-
vekilliğiyle, il başkanlığıyla vb. türlü şekil-
lerde alıyor, bildiğimiz gibi.

Durum böyle olunca, aşağıdaki gibi ha-
berlere rastlamamız artık vaka-i adiyeden 
oluyor:

“AKP İstanbul Milletvekili Metin 
Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesine 
ilişkin kanun teklifi hazırladı.

“Külünk, hazırladığı kanun teklifini 
TBMM AKP Grup Başkanlığına iletti. 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a Gazilik Unvanı 
Tevcihine Dair Kanun Teklifiyle, Cum-
hurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan’a 
Gazilik unvanı tevcih olunuyor.

“Teklifin gerekçesinde, millet için 
değerler uğrunda yapılan her mücadele-
nin “gaza” ismiyle ad bulduğu belirtildi.  
“Emek, fikir, ter dökülen ve bütün bir 
varlık ile can koyulan gazaların komu-
ta edicilerine, mevzi bekleyenlerine ve 
dolayısıyla vatan uğrunda yara alanla-
ra gazi deriz.” ifadesine yer verilen ge-
rekçede,  Karahanlı kumandanlarından 
Selçuklu sipahilerine, atabeylerden bey-
lere değin kullanılan bu şanlı unvanın, 
milletçe ihtiram gören ecdatta daima 
var olduğu bildirildi.”  (http://www.soz-
cu.com.tr/2018/gundem/metin-kulunk-er-
dogana-gazi-unvani-verilsin-2185818/)

Evet, günümüzün sayısız hijyen me-
murlarından biri olan M. Külünk oturmuş, 
ciddi ciddi Kaçak Saraylı Reis’e “Gazilik” 
unvanı verilmesi için yasa tasarısı hazır-
lamış. Bununla da kalmamış, “Karahanlı 
kumandanlarından Selçuklu sipahilerine, 
atabeylerden beylere değin kullanılan bu 
şanlı unvanın, milletçe ihtiram gören ec-
datta daima var olduğunu bildir”miş. Güler 
misiniz, ağlar mısınız?..

Neden verilmeliymiş bu unvan?
M. Külünk, Kanun Tasarısının Gerek-

çesinde bunu şöyle açıklamış:
“Tam, bütün ve milli bağımsızlık 

yolunda vatan uğruna yalnız elini de-
ğil, tüm varlığını hasreden Sayın Cum-
hurbaşkanımız, özellikle Davos’taki 
‘One minute’ çıkışının ardından karşı 
mevziin doğrudan hedefi haline gelmiş, 

saldırıların bizatihi muhatabı olmuştur. 
Cumhurbaşkanımızın verdiği müca-
dele bu manada birçok cephe savaşıyla 
ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi 
bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 
17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT 
tırlarının durdurulması olayı yine başka 
cephelerdir.” (https://www.dunya.com/
gundem/erdogana-gazilik-unvani-icin-ka-
nun-teklifi-haberi-399813)

Türk Dil Kurumuna göre “Gazi” keli-
mesi şu anlama gelir:

“Olağanüstü yararlıklar göstererek 
düşmanı yenen komutanlara devlet ta-
rafından verilen onur unvanı.”

Kaçak Saraylı Reis’in gösterdiği “ola-
ğanüstü yararlıklar” nelermiş, M. Külünk’e 
göre?

Şunlarmış:
- Sonrasında özür dileyerek kendini 

affettirmek için Amerika’daki Yahudi Lo-
bisine Devlet Hazinesinden tam 67 milyon 
dolar vermek zorunda kaldığı “one minute 
çıkışı”ymış.

- Zulme karşı direnen silahsız, gencecik 
insanlarımızı bilerek, iradi olarak katlettir-
diğini; “Polise emri kim verdi diyorlar, 
ben verdim ben!”, diye höykürerek açıkça 
itiraf ettiği “Gezi hadisesi”ymiş.

- Aşırdığı kamu mallarının dudak uçuk-
latan meblağlarının ses kayıtlarında bir bir 
ortaya serildiği “17/25 Aralık darbe teşeb-
büsleri”ymiş.

- Suriye’deki meşru Beşşar Esad Yö-
netimini devirmek için kafa kesen, insan 
kalbi yiyen Ortaçağcı katiller sürüsüne 
gönderdiği silahların ortaya çıkmasıyla 
patlayan gerizden başka bir şey olmayan; 
aynı zamanda Kaçak Saraylı’nın defalarca 
işlediği savaş suçlarının en net kanıtların-
dan biri olan “MİT TIR’ları krizi”ymiş.

M. Külünk hızını alamamış, hazırladığı 
gerekçede “Reis”in kişisel hijyen temizli-
ğini yapmaya devam etmiş:

“Bu gazada milleti temsilen en önde 
bulunan isim bellidir. TBMM, 15 Tem-
muz’da milletimizle birlikte bağımsızlık 
mücadelesi veren, önce El-Bab ve şimdi 
de Afrin ile uluslararası terör örgütleri-
ne karşı hazırlanan ordumuzun Başko-
mutanı ve Cumhurbaşkanımıza gazilik 
payesi verilmesini değerlendirmelidir.” 
(agy)

Yani diyor ki; yıllar boyu ABD Emper-
yalizminin uşaklığını yaparak Laik Cum-
huriyet’i yıkma suçunu birlikte işledikleri 
“FETÖ”yle tutuştukları Ganimet Paylaşım 
Savaşında gösterdiği “kahramanlık”tan do-
layı “Reis”e bu unvan verilmelidir...

Aslında M. Külünk, gerekçede bazı 
şeyleri eksik bırakmış. Onları da biz ta-
mamlayalım:

Ege’de kendi karasularımızda bulunan, 
uluslararası antlaşmalarla kesin biçimde 
Türkiye’ye bırakılmış 18 Ada ve 1 Kaya-
lığı Yunanistan’a “kahramanca” peşkeş çe-
kerek vatana ihanet suçu işlediğinden dola-
yı da bu unvana layık görülmelidir.

ABD’nin Ortadoğu’yu ve Afrika’nın 
büyük bölümünü ölüm tarlalarına çevir-
mek için hazırladığı, projelendirdiği ve iş-
birlikçilerine uygulattığı, ülkemizi de içine 
alan “Büyük Ortadoğu Projesi”nin Eşbaş-
kanı olmak gibi “yüce” bir hizmeti yerine 
getirdiğinden dolayı da bu unvana layık 
görülmelidir.

“Ergenekon”, “Balyoz”, “Casusluk Da-
vası” vb. adlar altında yürütülen, “Ben bu 
davaların savcısıyım”, dediği hukuk mas-
keli CIA Operasyonlarıyla kendi ordusunu 
çökerttiği, itibarını beş paralık ettiği için de 
bu unvana layık görülmelidir.

ABD Emperyalistleriyle iktidara gelmek 
karşılığında yaptığı anlaşma gereği Gerçek 
İslam’ın içini boşalttığı, Pentagon-CIA İsla-
mı’yla insanlarımızın temiz dini duygularını 
istismar ederek servetine servet kattığı için 
de bu unvana layık görülmelidir.

Velhasıl; Kaçak Saraylı Reis’in “Gazi” 
unvanını hak etmek için altına imza attığı 
“olağanüstü yararlıklar” saymakla bitmez... 

Ancak çok iyi biliyoruz ki, eğer bu 
“olağanüstü yararlıklar”la “Gazi” unvanı 
alınsaydı, Tarihteki bütün zorbalara, bütün 
tiranlara, bütün diktatörlere, bütün hırsızla-
ra aynı unvanın verilmesi gerekirdi.

Halkımızı temsil etmekten fersah fer-
sah uzaklaşmış, AB-D Emperyalistlerinin 
politikalarının onaylandığı, hayata geçiril-
diği bir yürütme mercii haline getirilmiş 
olan Meclisinizde, kime ne unvan verirse-
niz verin. Hangi aşağılık politikaları uygu-
larsanız uygulayın. Bunların Halkımız nez-
dinde hiçbir karşılığı yoktur...

Unutmayın ki faşist Hitler de kendisi-
ne “Rehber, Lider” anlamına gelen “Füh-
rer” unvanını vermişti. Ama Tarihin utanç 
sayfalarında en kanlı, en aşağılık, en insan 
düşmanı diktatörlerden biri olarak anıl-
maktan kurtulamadı. O ve onun gibiler de 
tıpkı sizin gibi aşağılık saltanatlarının ilâ-
nihaye süreceğini düşünüyorlardı. Ama İn-
sanlık Tarihi her zaman gösterdi ki “Zulm 
ile abad olanın akibeti berbad olur.”

Aynı kaçınılmaz sonla siz de yüz yüze 
geleceksiniz. Sanmayın ki bu devran böyle 
sürüp gider. Halkımıza ettiğiniz tüm iha-
netlerin bedelini tek tek ödeyeceksiniz! q

RTE 12 Temmuz 2017’de katıldığı bir 
toplantıda Parababalarının huzurunda ne 
demişti?

“Şu anda OHAL ile uğraşıp duru-
yorlar. OHAL olmamış olsaydı bu ka-
dar rahat, bu kadar huzurlu olarak bu 
adımlar atılamazdı. OHAL’in sınırlarını 
da biz belirleriz. OHAL’i biz iş dünya-
mız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. 
Soruyorum: İş dünyasında herhangi bir 
sıkıntınız, aksamanız var mı? Biz göreve 
geldiğimizde Türkiye’de OHAL vardı, 
ama bütün fabrikalar grev tehdidi altın-
daydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi 
grev tehdidi olan yere biz OHAL’den 
istifade ederek anında müdahale ediyo-
ruz. Çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. 
Bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i.” 
(Birgün Gazetesi, 13 Temmuz 2017)

Bu kadar net ve açık bir ifadenin ardın-
dan Metal İşkolunda alınan grev kararının 
ertelenmesi bizi hiç şaşırtmadı. Arkasından 
da Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde an-
laşmaya varılması klasikleşmiş film senar-
yosu gibi. Her aşamada bir sonraki sahneyi 
tahmin etmek bizim için hiç de zor değildi.

Neler olduğunu kısaca hatırlayacak 
olursak; Birleşik Metal-İş Sendikası, sarı 
gangster faşist Türk Metal Sendikası ve 
yine sarı gangster Çelik-İş Sendikası’nın 
örgütlü olduğu otomotiv, beyaz eşya ve 
demir-çelik sektöründe 179 işyerinde, 130 
bin işçi adına MESS ile yürütülen Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmelerinde grev aşaması-
na gelinmiş ve üç işçi sendikası da 2 Şu-
bat’ta greve çıkma kararı almıştı. MESS de 
lokavt kararı alarak karşılık vermişti.

Bunun üzerine Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu, 
AKP iktidarına sırtlarını dayayan Metal 
patronlarının, Parababalarının taleple-
ri doğrultusunda “milli güvenliği bozu-
cu nitelikte” olduğu bahanesiyle grevi 
60 gün süreyle erteledi=yasakladı. Bu 
grevin yasaklanmasının zamanlamasının 
MESS ile Türk Metal Sendikası’nın top-

lantısından bir gün önceye denk gelmesi de 
ayrıca dikkat çekici bir durum.

30 Ocak’ta yapılan son toplantıda ise üç 
sendika ve MESS toplu iş sözleşme madde-
lerinde anlaşmaya varmışlardır. Anlaşmaya 
göre iki yıl süreli toplu iş sözleşmesin-
de saat ücreti, kıdem zammı ve seyyanen 
yapılan zam oranı toplamı %24 ve sosyal 
haklar için alınan zam oranı ise %23’tür. 
(Birleşik Metal-İş Sendikası İnternet Sitesi, 
31 Ocak 2018).

Metal İşçilerinin mevcut ücretleri dü-
şük olduğundan, alınan zam oranları önce-
ki Toplu İş Sözleşmelerine göre daha fazla 
gözüküyor. Ama genel anlamda iyi sayı-
labilecek bir TİS imzalanmış oldu. Bunda 
Birleşik Metal-İş Sendikası ve üyelerinin 
kararlı mücadelesinin ve Türk Metal Sen-
dikası’nın tabanındaki işçilerin mücadeleyi 
sarı gangster yöneticilerine dayatmaları-
nın önemli payı var. 2015 yılında işçilerin 
Yönetime karşı gösterdikleri protestolar 
ve üyelikten istifa edişleri, Türk Metal 
Sendikası Yönetiminin görünüşte de olsa 
işçilerin tepkilerine sahip çıkmak zorunda 
kalmalarına neden oldu.

Sarı sendikacılıkta sınır tanımayan 
Türk Metal Sendikası Metal Sektöründe 
en fazla üyesi olan sendika. Geçmişte de 
birçok kez işçilerin hak gasplarına yönelik 
işverenlerden bile daha fazlasını işçiden 
gasp eden kararlar almıştı. Örneğin, 2008 
krizinde örgütlü olduğu bazı işyerlerin-
de işverenin “işçi çıkarma yerine, aylık 
ücretlerde indirime gitme” dayatmasını 
kabul ederek çalışanların ücretinde %35 
indirim yapan, bunu kabul eden bir patron 
sendikasıdır. Bugün imzalanan bu sözleş-
meyi zafer olarak ilan etmesi boşuna değil-
dir, koltuğu kaybetme kaygısındandır.

AKP’giller iktidara geldikleri 2002 
yılından beri Parababalarını üzmeyen ve 
onları her zaman destekleyen kararlar al-
mıştır. AKP, iktidarı süresince cam, lastik, 
metal ve banka sektöründe 14 grevi milli 
güvenlik, genel sağlık, ekonomik ve fi-
nansal istikrar gerekçesi ile yasaklamış-

tır. Bu yasaklamalar elbette ki Anayasaya 
aykırıdır.

İşçilerin grevinin milli güvenlikle ne 
ilgisi vardır?

Tamamen sofralarındaki lokmayı artır-
manın peşinde olan işçilerin milli güvenli-
ği bozucu ne gibi davranışları olabilir?

Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi 
RTE patronların sarsılmaması, üzülmeme-
si için OHAL’i kullandıklarını belirtiyor 
ve bu karar doğrultusunda da davranıyor. 
İşçi Sınıfımızın hak arama mücadelelerini 
(direnişler, grevler) anında yasaklarla en-

gellemeye çalışıyorlar. Parababalarına ver-
dikleri sözün hakkını veriyorlar. AKP’gil-
ler’den zaten bundan başkası beklene-
mezdi. Çünkü AKP “fıtrat”ı gereği işçi ve 
sendika düşmanıdır. AKP Türk Metal gibi 
sarı-gangster sendikalara dost, ama müca-
dele eden, hakkını arayan işçilere-sendika-
lara düşmandır.

2002’den beri 20 bin 500 işçi, 2017’de 
ise 2 bin 6 işçinin iş cinayetlerinde yaşa-
mını yitirdiği OHAL döneminde, sanayi 
işkollarındaki iş cinayetlerinin yüzde 50 
arttığı (İSİG-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi Raporu) bir dönemde hakkını ara-
yan işçiler de FETÖ’cü, terör örgütü üyesi 
gibi iftiralarla işinden edilmektedir.

İşçi Sınıfımız zulme karşı örgütlendi 
mi, bir direniş başlattı mı, bir greve çıktı 
mı, haksızlıklara karşı yürüdü mü hemen 

OHAL yasakları devreye sokuluyor, grev-
ler direnişler yasaklanıyor, yasaklar yet-
meyince işçilere biber gazlarıyla, plastik 
mermilerle, gaz bombalarıyla saldırılıyor, 
işçiler gözaltına alınıyor.

Örneğin… Nakliyat-İş’e üye oldukları 
için kıyıma uğrayan MSC/MEDLOG İş-
çileri Nakliyat-İş öncülüğünde gerçekleş-
tirilen direnişte  yaşananlar… Keza, Nak-
liyat-İş’in işkolunda olmadığı halde sahip 
çıktığı Real Market İşçilerinin gasp edilen 
tazminatlarını almak için yürüttükleri dire-
nişte yaşananlar…

Bilindiği gibi, Devrimci Sınıf Sendika-
cılığının Türkiye’de ve dünyada bayraktar-
lığını yapan Nakliyat-İş Sendikası tüm bu 
saldırılara, gözaltılara, baskılara, terörize 
etme girişimlerine rağmen mücadelesini 
kararlı bir şekilde sürdürmektedir. 

Hatırlanacağı gibi Birleşik Metal-İş de 
Nakliyat-İş gibi mücadele edeceğini belirt-
miş, Kocaeli’de (üye oldukları için işten 
atılan işçilerle) Ankara’ya gerçekleştirmek 
istedikleri yürüyüş gözaltılarla sonuçlan-
mıştı. Kısaca OHAL, İşçi Sınıfımız için 
mücadelesinin engellenmeye çalışılmasın-
dan başka bir şey değildir.

“ABD yapımı İki Hain Gücün 15 
Temmuz Hesaplaşması”nda galip getiri-
len AKP’giller, 20 Temmuz’dan bu yana 
OHAL/KHK ile yönetiyor ülkemizi. Ne 
yazık ki, artık hak arama mücadelesi ol-
dukça zorlu bir sürece girmiştir. Bir basın 
açıklamasına bile izin vermeyen, verse bile 
onlarca polis eşliğinde TOMA’larla çevre-
leyerek korku ve tedirginlik içerisinde ey-
lemin yapılmasına zemin hazırlayan AKP, 
işçileri, emekçileri yıldırarak, korkutarak 

saltanatını sürdürebileceğini zannediyor. 
AKP gibi bir Tefeci-Bezirgân zihniyetten 
başka türlü düşünmesi ve davranması bek-
lenemezdi.

Bir yandan ABD’nin BOP’una hizmet 
için ülkemizi cehennemcil felakete sürük-
lerken savaşa neden oluyorlar… Kurtuluş 
Savaşımızın tüm kazanımlarını yok ediyor-
lar… Önderlerini yok sayıyorlar… Ege’de 
18 Adanın Yunanistan tarafından işgaline 
göz yumuyorlar, Lozan’ı karalayarak inkâr 
ediyorlar… Dayattıkları eğitim müfreda-
tıyla Antiemperyalistliğin, Yurtseverliğin 
ve Laikliğin kökünü kazıyorlar. Sanayi ge-
rilerken, tarımı ve hayvancılığı yok ediyor-
lar. Çevreyi, ormanları ve yeşil alanları yok 
ediyorlar…

Bir yandan da her gün işsizlik ve yok-
sulluk cehenneminin ateşini daha da harlı-
yorlar. İnim inim inletiyorlar, 1,603,00 lira 
sefalet ücretine mahkum ediyorlar insanla-
rımızı. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

İşte Halkın Kurtuluş Partisi, tüm 
bunlara karşı mücadelesini sürdürüyor. 
Halkımızı ayıktırmaya, uyandırmaya ve 
örgütlemeye çalışıyor.

 Çok derdin tek ilacı örgütlü olmak ve 
mücadele etmektir. Dünya Tarihi, İnsanlık 
Tarihi ve İşçi Sınıfı Tarihi çok büyük mü-
cadeleler, direnişler ve kazanımlarla do-
ludur. İşçi Sınıfımızı ve Halkımızı Parti 
saflarımızda mücadeleye çağırıyoruz.

AKP’giller ve onların işbirlikçi ser-
mayedarları, Parababaları bilsinler ki da-
yatmış oldukları bu düzen kendi sonlarını 
getirecek sınıf mücadelesinin zaferini en-
gelleyemeyeceklerdir. Er ya da geç bu sal-
tanat, bu Parababaları düzeni yıkılacak ve 
İşçi Sınıfımız, Halkımız HKP’nin öncü-
lüğünde iktidar olacaktır. Gerçek Halk 
İktidarı kurulacaktır. Hesap sorulacak-
tır. Buna inancımız tamdır. 31.01.2018 

 
Yaşasın Metal İşçilerinin Haklı 

Onurlu Mücadelesi!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
Gün Gelecek Devran Dönecek
AKP Halka Hesap Verecek! 
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İşçi Örgütleri Komitesi

Kaçak Saray’ın hijyen memurları ve “Gazilik” unvanı

AKP’giller’in; grevleri, direnişleri engelleme çabaları
İşçi Sınıfına ihanettir

Baştarafı sayfa 16’da

Yıl: 12 / Sayı: 120 / 5 Şubat 2018

“Gazi” Recep Tayyip Erdoğan ata binerken



12

Konfederasyon yöneticilerimizin 
sosyal medya hesaplarından öğ-
rendik ki, Konfederasyonumuz 

Birleşik Kamu-İş, “Sosyal Demokrasi 
Vakfı (SODEV)”in “İnsan Hakları, De-
mokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü”ne 
mazhar olmuş...

Ödül, 26 Ocak 2018 tarihinde verilmiş 
olmasına rağmen, şu ana kadar Konfede-
rasyonumuzun resmi internet sitesinde ya 
da sosyal medya hesaplarında konuyla il-
gili herhangi bir haber paylaşılmadı. Bizim 
bu durumdan çıkardığımız sonuç, Kon-
federasyonumuzun bu konuyla ilgili kafa 
karışıklığı yaşadığına yöneliktir. Biz de bu-
nun üzerine, Konfederasyonumuza yönelik 
dostça uyarılarımızı, eleştirilerimizi açıkça 
dile getireceğimiz bu açıklamayı kaleme 
almaya karar verdik.

Emekçilerin hak ve çıkarlarlarını koru-
mayı, bu amaçla mücadele etmeyi önüne 
hedef koyan örgütler, elbette kendilerini 
diğer kitle örgütlerinden tecrit etmemeli-
dirler. Hatta biz, örgütsel anlayışımız ge-
reği, tüm emekçilerin hak ve çıkarlarını 
savunan, Parababalarının amansız sömürü 
düzeninde emekçilerden yana tavır takınan 
tüm örgütlerle ilişkiler kurulması, birlikte 
davranılması, böylece de en geniş cephenin 
örülmesi için iradi olarak çaba harcanması 
gerektiğine inanıyoruz.

Ancak bu noktada kıldan ince, kılıçtan 
keskin bir ayrım noktası vardır: İlişki ku-
racağımız kurum, kuruluş, örgüt vs. adına 
ne dersek diyelim; durumları ve çıkarları 
birbirine taban tabana zıt olan iki sınıfa 
bölünmüş günümüz modern toplumunda 
ezilen sınıf ve zümreler, tabakalar lehine 
faaliyet göstermelidir. Yani Halk Örgütü 
olmalıdır. Parabalarının, özellikle aydın 
kesimi devşirmek, insanın insanı ezdiği, 
sömürdüğü bu düzeni meşrulaştırmak için 
yüzlercesini kurduğu, namuslu araştırmacı 
yazar Mustafa Yıldırım’ın çok doğru bi-
çimde “sivil örümcek” şeklide nitelendir-
diği örgütlerle ilişki kurmak, demokratik 

bir kitle örgütü için gerçek anlamda çürü-
menin, yozlaşmanın, hatta ajanlaşmanın, 
emperyalizmin beşinci kolu olmanın bir 
adımıdır.

Günümüz dünyasında özellikle ABD 
ve AB Emperyalistleri, aşağılık planlarını 
kendi ülkelerinde meşrulaştırmak, toplumu 
bu planlara yavaş yavaş alıştırmak ve en 
nihayetinde insanları bu planlarının birer 
savunucusu haline getirmek için devasa 
bütçelerle “Non-governmental Organi-
zation (NGO)”- “Sivil Toplum Örgütleri 
(STK)’ler kurmaktadır, bildiğimiz gibi.

Konuyu uzatmamak için tek bir örnekle 
yetinelim:

Bugün Ortadoğu’yu ölüm tarlalarına 
çeviren, on milyonlarca insanın kanını akı-
tan emperyalist politikaların Amerikan top-
lumunun önemli bir bölümüne kabul ettiril-
mesini sağlayan kuruluşlar “Think Tank” 
denilen sözde “Düşünce Kuruluşları”dır.

AB-D Emperyalistleri insanları savaşa, 
zulme, soykırıma ikna edebilmek için yıllar 
süren çalışmalar yapmaktadır. Bunu yapar-
ken de başvurdukları en önemli temalardan 
biri “demokrasi” kavramıdır, bildiğimiz 
gibi. Sözünü ettiğimiz “Think Tank”lerin 
neredeyse tamamının isminde “demokra-
si”, “hak”, “hukuk”, “insan hakları” gibi 
kavramlardan birisi mutlaka geçmektedir. 

Emperyalistler aynı aşağılık oyuna bi-
zim gibi ülkelerde de başvurmaktadır, bil-
diğimiz gibi. Türkiye’deki aydınlarımız da 
bu tür sivil örümcek örgütlerinin ağlarına 
düşürülmeye çalışılmaktadır. Bildiğimiz 
gibi “Sorosçuluk” tanımı, bu tür örgütle-
rin tamamını kapsayacak şekilde artık kav-
ramsallaşmıştır. 

Konfederasyonumuza “ödül” veren 
“Sosyal Demokrasi Vakfı” da gerçek an-
lamda Sorosçu bir kuruluştur. Bu, bilinme-
yen bir sır değildir. Yine de biz, bu vakfın 
niteliğiyle ilgili bir iki kanıt sunmaktan 
geri kalmayalım:

Başlangıçta adını andığımız namuslu 
araştırmacı Mustafa Yıldırım, Türkiye’de 

faaliyet gösteren Sorosçu kuruluşları, “Şif-
re Çözücü: Sivil Örümceğin Ağında” 
isimli önemli eserinde bir bir teşhir eder. 

Çiçeği burnunda yöneticilerimizin, So-
rosçulukları tescillenmiş satılmışlarla ob-
jektiflere poz verdiği söz konusu ödül töre-
nini düzenleyen SODEV hakkında şunları 
yazar Mustafa Yıldırım:

“Bir yabancı partinin uzantısı bir 
örgütle uluslararası bir konuda çalış-
malar yapılması da olağan olabilir. Ama 
bu çalışma kendi ülkeniz içinde ve kendi 

ulusunuzun yaşamını biçimlendirmeye 
yönelik yapılıyorsa bağımsızlık tartışılır 
duruma gelir. Dahası o yabancı örgütün 
ülkenizdeki etkinliklerini onaylar gibi 
bir konuma düşmek de kaçınılmaz olur. 
Bu ilişkilerin CHP eski yöneticilerinden 
Ercan Karakaş’ın kurduğu SODEV adlı 
vakfın tanıtım metninde yer alan “Ayrı-
ca uluslararası planda Alman Friedrich 
Ebert vakfıyla da önemli çalışmalar yü-
rütülmektedir” gibi açıklamalarla yü-
celtildiği de görülüyor. Bu tür yaklaşım-
ların Bağımsız Türkiye’nin kurucusu 

bir partiye ne denli uyduğu ise bir ayrı 
konu.” (Mustafa Yıldırım, Sivil Örümce-
ğin Ağında, s. 342)

SODEV’in birlikte “önemli çalışmalar 
yürüt”tüğü Friedrich Ebert Vakfı’nın niteli-
ğini sanıyoruz bilmeyenimiz yoktur.

Son bir örnek de yine namuslu yazar 
Yılmaz Dikbaş’ın “Avrupa Birliği – Ta-
buta Çakılan Son Çivi” adlı kitabından 
verelim. Dikbaş bu kitabında AB’den fon 
alan sözde sendikaları, “demokrasi” örgüt-
lerini, aldıkları paraların miktarlarıyla bir-
likte tek tek açıklar. Ve ne yazık ki tepesini 
tutan emperyalist uşaklarının tarihine iha-
net ettiği, başta Nakliyat-İş gelmek üzere 
bir iki sendikanın dışında tamamıyla sarı-
laşmış olan DİSK de bu kurumların arasın-
dadır. Bakın DİSK’in tepesindeki kadroyu 

hangi adla devşiriyorlar:
“DİSK, Türkiye Devrimci İşçi Sendi-

kaları Konfederasyonu                               
“- Genel Başkan: Süleyman Çelebi
“- Projenin Adı: DİSK Üyelerine İn-

san Haklarına Saygıyı Öğretme.                                                                                             
“- Tarih: 30.05.2002                                                                                 
“- AB’den Aldığı Para: 550.128 Avro” 

(age)
Sonuç olarak tüm bu vakıfların, daha 

doğrusu sivil örümceklerin amacı açık ve 
nettir. Bunlar AB Fonlarından yardım alan 
ve AB-D Emperyalistlerinin amaçları doğ-

rultusunda hareket eden kurumlardır. Yani 
bunların amacı emperyalistlere hizmet ede-
cek kişiler yetiştirmektir. İnsanların beyin-
lerini örümcek ağı ile sararak, kendi söy-
lediklerinden başka bir şey yapamaz hale 
getirmektir.

Bu gibi kurumlar, AB’den milyon 
Euro’lar alarak, gittiği her ülkede Avrupa 
Birliği’nin politikalarını yaymak için çalı-
şırlar. AB’nin nasıl bir yapıya sahip oldu-
ğunu bütün herkes bilir. Bunlar, Kurtuluş 
Savaşı’mız döneminde ülkemiz toprakları-
nı kendi aralarında paylaşan, Sevr Planı’nı 
hayata sokmak için onlarca, yüzlerce, bin-
lerce insanı öldüren, her gittiği yere kan ve 
gözyaşı götüren emperyalist katillerdir. Bu 
kurumların amacı net ve açıktır: Emperya-
lizme hizmet…

Şu noktayı da belirtmeden geçmeyelim:
Bu tür kurumlar illa ayağımıza çağırdı-

ğımız için gelip bize “ödül” vermez. Ağına 
düşürmeye çalıştığı örgütleri çeşitli yol-
larla ödüllendirmek için kendiliklerinden 
harekete geçerler, ilişki kurmaya çalışırlar. 
İşte bu noktada ayık, uyanık olmak gere-
kir. Konfederasyonumuz bu ödülü kabul 
etmekle ne yazık ki bu uyanıklığı göstere-
memiştir...

Bu hata eğer bilinmeden yapıldıysa, bu 
hatanın derhal düzeltilmesi, bu “ödül”ün 
geri iade edilmesi gerekir. 

Ancak yukarıda ifade ettiğimiz nitelik-
teki bu ABD’ci, AB’ci, Sorosçu Vakıf ta-
rafından verilen ödül bilerek, iradi olarak 
kabul edildiyse, o zaman bu; gerçek anlam-
da Antiemperyalizmden, Tam Bağımsız-
lıktan kopuşun bir işaretidir. 

Bu ödül gaflete düşülerek alındıysa, 
geri iade edilip özeleştiri verilmesi koşu-
luyla tolerans gösterilebilir. Ama eğer öyle 
değilse, ki biz böyle olduğunu aklımıza 
bile getirmek istemiyoruz, o zaman Kon-
federasyonumuzdaki bu anlayışın ortadan 
kaldırılması için mücadele edilmesi gere-
kir.

Bizler Halkçı Kamu Emekçileri olarak 
bu mücadeleyi daima yürüteceğimizi bir 
kez daha ifade ediyor, Konfederasyonumu-
zun bu yanlışı düzeltmesini bekliyoruz.
29 Ocak 2018

Halkçı Kamu Emekçileri

Kandan beslenen, iktidarını kaosa 
borçlu olan tüm diktatörler gibi 
“yerli ve milli diktatörümüz de” 

son olarak Afrin’e saldırdı.
Adaletten yoksun kaos üreten parti ola-

rak kodlayacağımız AKP için yolun sonu 
görünüyor. Sürdürülebilir hiçbir iç ve dış 
politika üretemedikleri için artık ülkeyi 
OHAL’le yönetmekte hiçbir sakınca gör-
müyorlar. 19 Ocak’ta altıncı kez uzatılan 
OHAL’le adeta uyuşturucu batağına düş-
müş bağımlıdan bir farkları kalmadı. Ka-
çak Saray’ından yayımladığı fermanlarla 
özgürce düşünüp sözünü söyleyenleri hap-
se atıp susturmada çok başarılı olan RTE 
son açıklamasında Afrin’e yapılan operas-
yona karşı çıkanlara:

“Meydanlara çıkma yanlışına düşen-
ler olursa bedelini çok ağır öderler. Kar-
şımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz.”, 
şeklinde tehdit savurdu.

Tabiî diktatörü bu kadar azdıran, yoz-
laşmış Meclis aktörleri ile gerçeklikten 
uzak savaş propagandası yapmayı haber-
cilik sanan ana akım medyadan başkası 
değil. AKP’nin bugün herkesi kuşatan ya-
sadışı uygulamalarında en büyük yardım-
cısı “muhalefetin iktidarsızlığı” olsa gerek.  
Muhalefetin hizaya çekilmesinin ardından 
sıra medya patronlarına geldi. Başbakan 
Binali Yıldırım da 15 maddelik talimatna-
meyle son rötuşları yapmış oldu.

Her türlü düşünceyi suç, eleştiriyi saldı-
rı olarak gören Halk Düşmanı iktidara kar-
şı, bizlerin birer sonunu düşünmeyen kah-
raman, vatanın kurtuluşuna kendini adayan 
yiğit olmamızın zamanıdır. Bir an evvel, 
bin yıldır kardeşçe yaşayan Türk ve Kürt 
Halklarını birbirine düşmanlaştırmayı, bu 
ülkeyi en az üç parçaya bölmeyi önüne he-
def olarak koyan Emperyalist Politikalara 
ve bu politikaların eşbaşkanına dur deme-
nin zamanı. Yıkıcı iradenin toplumda ya-
pay bir şekilde oluşturmaya çalıştığı “milli 
birlik ve dayanışma!” kutuplaşmasına kar-
şın ülkenin ve bölgemizin rahat nefes ala-
bilmesi için tek yol cesur mücadele hattını 
kurmak olacaktır.

Barışın, bereketin ve sonsuzluğun sem-
bolü “zeytin” savaşa alet edilemez.

Ortadoğu’yu ABD ve AB Emperya-
listleriyle birlikte yangın yerine çeviren 
AKP’giller ve ortakları şimdi aynı toprak-
lara sözüm ona Zeytin Dalı Harekâtı dü-
zenleyerek barış adı altında kan ve gözyaşı 
götürmeye devam ediyor.

Oysa mitolojik birçok efsanede ve kut-
sal kitapta zeytin ağacına birçok değer atfe-
dilir. Adalet, refah, sağlık, gurur, zafer, akıl, 
arınma ve yeniden doğuş demektir zeytin. 

“Olea prima omnium arborum est...  
(Zeytin bütün ağaçların ilkidir…) ”  
sözü de İnsanlık Tarihinde ne denli özel bir 
yere sahip olduğunun kanıtıdır.

Her kavramın içini boşaltıp kirlettikleri 
gibi, yürüttükleri kirli savaşı da böyle ört-
bas etmek istiyorlar. Onlar değil mi ki 2011 
yılından beri Suriye’yi BOP planı çerçeve-
sinde bölmek isteyenler? Bu uğurda mil-
yonlarca insan hayatını kaybederken bir o 
kadarı da ülkesini terk etmeye zorlanarak 
insanlık dışı göçmen yaşamına itildi. Şimdi 
tüm bu kan emiciler emperyalist planları-
nın ambalajını değiştirerek bölgenin tek 
direnişçisi Beşşar Esad’ın ülkesinde ABD 
haydudunun maşası YPG’yi Afrin’den sür-
mek üzere harekete geçtiler.  

 Nasıl bir bataklığa adım attığımızın 
bundan daha açık bir kanıtı olmasa gerek. 
Düne kadar topraklarımızdan geçişini ha-
zır ol vaziyette selam çakarak izlediğimiz 
YPG kuvvetine ABD’nin hamilik yapması 
şaşırtıcı gelmiyor değil mi? Zira örgüt çok-
tan yörüngesini ABD’ye çevirmiş durum-
da. Bu uğurda İsrail ve ABD’nin bölgedeki 
jandarmalığını üstlenmiş olmasına da şaşır-
mamak gerekir. Diğer tarafta laik Suriye’yi 
ve yılmaz önderi Esad’ı devirmek için dün-
yanın çeşitli bölgelerinden devşirdikleri 
paralı cihatçılardan oluşan türlü türlü kanlı 
örgütleri kuranlar onlar değil mi? Üstelik 
bugün Afrin’de TSK’ye kılavuzluk eden 
ÖSO’cular, 12 yaşındaki Filistinli çocuğun 
başını kesen katil sürüsü değil mi?

Kaçak Saraylı’nın “Her türlü deste-
ği verdik” dediği Özgür Suriye Ordusu 
(ÖSO) kimlerden oluşuyor?

Savaş muhabiri Sebati Karakurt 
bölgedeki gözlemlerine dayanarak bakın 
ÖSO’yu nasıl anlatıyor:

“Aralarında Türkmenler de var, Ro-
cker’ler var, kolları jiletlenerek çizik çi-
zik çizilmiş psikopat hapçılar var, hayat-
ta hiçbir şey olamayıp 8 yıl hapiste kalan 
dünün mahkûmu bugünün savaşçıları 
var. Radikal İslamcılar var, kendini El 
Kaideci diye tanıtanlar var. Yağmacılar 

var. Gördüğü ilk Alevinin “boğazını ke-
seceğim” diyen de var.”

İşte çocukların kafasını kesenlerle itti-
fak eden AKP’nin bu örgütlerle bağı yeni 
değil.  19 Ocak 2014 tarihinde MİT TIR’la-
rı tarafından bu yapılara silah ve mühim-
mat taşındığı basında yer alan haberler ara-
sındaydı. Bu ilişkiler ağı içerisinde nasıl bir 
bataklığa sürüklendiğimiz ortada. Çıkarları 
çatışınca dün birlikte hareket ettiği terörist 
grupları maşa olarak kullanmaya meraklı 
Tayyip’in unutmaması gereken bir gerçek 
var ki, o da tuttuğu ateş bir gün gelir onu da 
yakar! Kısaca bölgeyi emperyalist devlet-
lere teslim etmek üzere dikensiz gül bahçe-
sine çevirme telaşındalar.

Ülkemizde OHAL’i bahane eden ik-
tidar, bu konuda en ufak bir karşı çıkışa 
bile tahammül edemez durumda. Yüksek 
perdeden milliyetçilik ve militarist söy-
lemlerine sözde CHP muhalefetini de ortak 
ederek aynı zamanda yaklaşan başkanlık 
seçiminin de ön provasını yapmış oluyor.

En nihayetinde iktidarından muhalefe-
tine, boyalı basınından sahte Sevrci Sol’a 
kadar, tüm yalan ve dolandan ibaret OHAL 
döngüsünü kırmanın birincil yolu haksız-
lıklar karşısında örgütlü mücadeleyi sıkıca 
örmek olacaktır. Saray rejiminin özellik-
le oluşturduğu nefret dilinin ötekileştirici 
söylemine karşın, toplumsal devrimci hattı 
en alttan en tepeye kadar acilen kurmak ve 
de gereğini yapmak, biz Hikmet Kıvılcım-
lı Usta’nın düşünce oğulları ve kızlarının 
vazgeçilmez görevidir.

Şair Paul Eluard’ın “Asıl Adalet” adlı 
şiirinde aktardığı gibi:

İnsanlarda tek sıcak kanun
Üzümden şarap yapmaları
Kömürden ateş yapmaları
Öpücüklerden insan yapmalarıdır

İnsanlarda tek zorlu kanun
Savaşlara yoksulluğa karşı
Kendilerini ayakta tutmaları
Ölüme karşı yaşamalarıdır

İnsanlarda tek güzel kanun
Suyu ışık yapmaları
Düşü gerçek yapmaları
Düşmanı kardeş yapmalarıdır

Hep var olan kanunlardır bunlar
Bir çocukcağızın ta yüreğinden baş-

lar
Yayılır genişler uzar gider
Ta akla kadar...

Ankara’dan Bir Yoldaş

Konfederasyonumuza dostça uyarımızdır:
Bu işin sonu Sorosçuluğa, projeciliğe, sivil örümcek olmaya varır. 

Yapmayın...

“Yerli ve milli” Diktatörün son “yıkıcı iradesi” Afrin

Son yıllarda farkındalık sözcüğü çok 
sık kullanılmaya başlandı.  Her has-
talığın neredeyse bir farkındalık 

günü var: “Otizim Farkındalık Günü”, 
“Down Sendromu Farkındalık Günü”, 
“Ebeveynlere Yabancılaşma Farkında-
lık Günü”, “Antibiyotik Farkındalık 
Günü” gibi uzayıp giden bir liste var.

Hastalıkların yanı sıra başka kavramlar 
için de farkındalık günleri oluşturulmuş. 
Örneğin “Uluslararası Gürültü Farkın-
dalık Günü” gibi.

Farkındalık, aslında psikoloji alanın-
da kullanılan bir tedavi yöntemi olarak 
geliştirilmiş. Pek çok tanımı var. Bir tanı-

mı; “Farkındalık, o anda olanlara karşı 
daha az tepkili olmamızı sağlayacak bir 
beceridir. Bunu da, ister olumlu ister 
olumsuz olsun her türlü tecrübelerle 
ilişkimizi düzenleyip, acı çekmeyi azal-
tırken, iyi olmamızı sağlayarak yapar.” 
(Christopher K. Germer Ronald D. Siegel 
Paul R. Fulton Çeviren: Melike Sabak, 
Farkındalık ve Psikoterapi)

Kişisel gelişim kitapları son yılların 
popüler kitapları. Gençlere, en son hangi 
kitabı okudun diye sorduğumuzda; kişisel 
gelişim kitabı cevabını sıklıkla alır olduk. 
Bu kitaplar genellikle gençlerin ruhsal 
durumlarını kontrol ederek hayatta başarı 
sağlamaları yolunda, deneyimlerin anlatıl-
dığı, öğütlerin verildiği kitaplar. Hayatın 
gerçekliğinden uzak, olayların neden-so-
nuç ilişkisi içinde anlatılmadığı kitaplar 
bunlar.

Farkındalık kavramı da biraz böyle. 
Dışımızda bir hayat var. Bu bizi incitebi-
lir. Ama kendimizi buna göre ayarlayalım 
demek oluyor. Farkındalık günleri de bu 
şekilde bir hastalık veya kavram konusun-
da “bilinç kazandırma günü” sözü yerine 

kullanıldığında, cafcaflı ve ilgi çekici ol-
muş oluyor, daha da ötesi yok.  Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı “Halkın kafadan si-
lahsızlandırılması” diye boşuna deme-
miş. Modern bir söylem gibi yerli yersiz 
farkındalık sözcüğü kullanılarak, kafa karı-
şıklığı yaratılıyor. Bir yanıyla da “popüler 
kültür” denen bu söylemler, halkın ger-
çeği görmesini engellemiş oluyor. Kendi 
sorunun farkında olamayan, kendi sınıfını 
bilmeyen bir vatandaş, kendisini ilgilendir-
meyen işlerle vakit geçirmiş oluyor.

“Gürültü Farkındalık Günü”nü de-
ğerlendirelim. Fabriklarında gürültüden 
geçilmeyen, fabrikalarında ve diğer irili 

ufaklı pek çok işyerinde gürültü deneti-
minin yapılmadığı bir ülkeyiz. Ama sözde 
gürültü denetimi işyeri sağlığı birimlerince 
yapılmak zorunda. Bu denetimi de Çalışma 
Bakanlığı denetlemek zorunda. Pratik ya-
şamda ne oluyor? Sıfıra sıfır elde var, sıfır. 
Pek çok işçi erken yaşlarda aşırı gürültü 
nedeniyle işitme kaybı yaşıyor. Yani sağır 
oluyor. 

Egemen sınıfların görevi de halkın ak-
lını başından alıp, gerçekleri görmesini 
engellemektir.  “Farkındalık” diye diye ge-
linen yer, olayları neden-sonuç ilişkisinden 
bağımsız değerlendirmektir. Gerçeklerin 
önüne bir perde indirmek, verilen koşul-
lara teslim olmak demektir. Devrimciler 
olaylara gerçeklikler açısından yaklaşır. 
Neden-sonuç ilişkisi içinde olayları de-
ğerlendirir. Bir olay hangi sınıfın yararına 
gerçekleşiyor? bunu görür. “Ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz” der. Devrimcilerin 
en temel görevi, halka sınıf bilincini kazan-
dırmak ve bu bilinçle halkı örgütlemektir.

Kurtuluş Partili Bir Doktor

Farkındalık üzerine…
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Bu hevesleri kursaklarında kalacaktır, di-
yerek başladı.

Konuşmasında rant uğruna bu yıkımı 
yapanlardan hesap sorulacağını ve bunun-
la ilgili olarak gerekli suç duyurularının 
yapılacağını belirtti.

Bunlardan birinci sorumlu-
nun Akzirve olduğunu ve bu ne-
denle burada olduklarını belirtti. 
Akzirve’nin altına imza attığı 
sözleşmelere uyması ve yeni bir 
yer yapılması için bir an önce 
harekete geçmesi gerektiğini 
ifade etti. Kamuoyunu da uya-
rarak Akzirve’nin projelerinden 
bir şey satın almamalarını ve bu 
zulme ortak olmamaların istedi.

Sorumlular hesap verinceye 
kadar mücadelenin devam ede-
ceğini belirterek konuşmasını bitirdi.

Burada sık sık “Direne Direne Ka-
zanacağız”, “Ekmeğe Uzanan Eller 
Kırılsın”, “Rantçılardan Hesap Sora-
cağız”, “Akzirve Site Yapacak Başka 
Yolu Yok”, “Sahtekâr İbrahim Sah-
tekâr Akzirve”, “İbrahim İşçiye Hesap 
Verecek”, “Güçlü Olmak Haklı Olmak 
Değildir”, “Yaşasın Örgütlü Mücadele-

miz”, “Vur Vur İnlesin Akzirve Dinle-
sin” sloganları atıldı.

Buradaki basın açıklamasından sonra 
Genel Merkez binasına gelen işçiler, bu-
rada kortej oluşturarak Belediye Binasına 
sloganlarla yürüyüş yaparak gittiler.

İBB önünde de saat 13.00’da bir açık-

laması yapan Genel Başkan’ımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu süreci anlatarak, bu işte 
Büyükşehir Belediyesinin de sorumluluğu 
olduğunu ve sorumluluğunu yerine getir-
mesi gerektiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanını bu 
haksız hukuksuz, keyfi tutumundan vaz-
geçmeye ve sorumluluklarını yerine ge-
tirmeye davet ederek konuşmasını bitirdi.

Genel Başkan’ımızın konuşmasından 

sonra söz alan işçiler yaşananları anla-
tarak,  en kısa sürede sorumluların ceza-
landırılmasını ve bu sorunun çözümü için 
yetkililerin harekete geçmesini istediler.

İşçilerin konuşmasından sonra CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yıl-
maz söz alarak olayı duyar duymaz gel-

diklerini ve bu konuyu Anka-
ra’ya, Meclise taşıyacaklarını 
belirterek, bu olayın takipçisi 
olacaklarını belirtti.

Ardından Büyükşehir Bele-
diyesi CHP Grup Başkan Veki-
li Ertuğrul Gülsever söz alarak, 
olayı yakından takip ettiklerini, 
duyar duymaz Cumartesi günü 
sabahın ilk saatlerinden itibaren 
orada olduklarını belirterek, ola-
yın bundan sonrada takipçisi ola-
caklarını belirtti.

Belediyenin önünde sık sık; “Vur 
Vur İnlesin Mevlüt Başkan Dinlesin”, 
“Zafer Direnen Emekçilerin Olacak”, 
“Burası Türkiye İsrail Değil”, “Vur Vur 
İnlesin AKP Dinlesin” sloganları atıldı. 
08.01.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Real Market işçileri aylardır müca-
delelerini Metro-Beğendik Mağa-
zaları ile birlikte Metro A.G.’nin 

işletmelerinden olan Media 
Markt mağazaları önlerinde sür-
dürmektedir. 

Real Market Direnişçileri 
mücadelelerini Metro’nun müş-
terilerine taşımaya devam edi-
yor.

Bugün de Real Market İşçi-
leri hileli iflasa, gasp edilen hak-
larına, sarı sendikacılığa karşı 
seslerini duyurmak için İstan-
bul’da Beşiktaş Kulübü Stadı 
Vodofone Arena önünde bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın açıklamasında Real 
Market Direnişçilerinden kadınlar ve er-
kekler tek tek söz alarak, aylardır vermiş 

oldukları mücadeleyi anlatarak, haklarını 
alıncaya kadar bu mücadeleye devam ede-
ceklerini belirttiler.

Direnişçilerin çocuklarının da katıl-
dığı eylemde sık sık “Metro’dan Alış-

veriş Yapma İşçi Düşmanlığına Ortak 
Olma”“Beşiktaş Zulme Ortak Olma 
Metro’dan Alışveriş Yapma” sloganları 

satıldı. 
Polisin de güvenlik önle-

mi aldığı basın açıklamasından 
sonra Direnişçiler, Beşiktaş Yö-
netim Kurulu’nu bilgilendirmek 
için bir dosya vermek istediler. 
Ancak Beşiktaş Kulübü Yöne-
ticileri işçilerin vermek istediği 
dosyayı almadılar.

Bugüne kadar eylem yapılan 
bütün işyerleri dosyaları alarak 
ilgileneceklerini belirtirken, ilk 
defa Beşiktaş Spor Kulübü bil-
gilendirme amaçlı verilen bu 
dosyayı almadı. İşçiler de bu 

durumu sloganlarla protesto ederek basın 
açıklamasını bitirdiler. 30.01.2018

Sendika binasında toplanan 100’e ya-
kın üyemiz buradan kortej oluştura-
rak sloganlarla Konya Kayalı Park’a 

kadar yürüdüler.
“İşimizi, Ekmeğimizi Ranta Kur-

ban Ettirmeyeceğiz. Ambar İşçile-
ri” imzalı pankart ve çeşitli dövizler 
taşıyan üyelerimiz adına basın  açıkla-
ması Eskişehir Anadolu Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ünver tarafın-
dan yapıldı.

 Mehmet Ünver tarafından yapılan 
basın açıklaması:

 
İşimizi Ekmeğimizi Ranta Kurban 
Ettirmeyeceğiz

Sevgili Konya Halkı, basın emek-
çileri ve çok kıymetli mücadele arka-
daşlarım, yiğit, cefakâr Ambar İşçileri;

Saygıdeğer Halkımız ve Esnafımız, 
birçoğumuzun bildiği üzere, Zeytinbur-
nu Topkapı Ambarlar Sitesi, yarım asrın 
üzerinde bir zamandır faaliyet gösteren ve 
taşımacılık sektörünün kalbi durumundaki 
bir sitedir. Türkiye’nin 81 iline buradan 
malzeme dağıtımı yapılmaktadır. Bu mal-
zemeler ilaçtan tutalım da gıdaya, boyaya 
kadar insanlarımızın her gün kullandığı 
günlük yaşam malzemeleridir. Bu çapta 
bir taşımacılığın merkezi konumundaki 
bu site devlete de ciddi bir katma değer 
sağlamaktadır.

Topkapı Ambarları ve Konya, Koca-
eli, Gebze, Adapazarı, Erzurum illerinde 
çalışan Ambar İşçileri, Sendikamız Nak-

liyat-İş’te örgütlüdür. Dünyanın en ağır iş-
lerinden birini yapan insanlardır. Alın ter-
lerini ve yarım asrı aşkın emeklerini ranta 
kurban ettirmeyeceklerdir.

Topkapı Ambarlar Sitesi 5 Ocak gece-
si bir oldubitti yaratılarak yıkılmaya baş-
lanmıştır. Bu sitenin yıkılması bir yönüyle 
sosyal anlamıyla da büyük sorunlar yarata-
bilecek çaptadır. Çünkü sadece site ve kar-
şılıklarında çalışan ambarlarda 2500 işçi 
çalışmakta, kamyoncu esnafını da katınca 
aileleriyle birlikte yaklaşık on binin üzerin-
de insanın ekmeğiyle oynanmaktadır.

Topkapı Ambarlarının yıkılması ile ilgili 
süreç kısaca şöyle özetlersek; 2008 yılın-
da İstanbul Hadımköy/Deliklikaya’da 265 
dönüm arsa yeni bir Nakliyeciler Sitesi ya-
pımı için İSNAK Kooperatifi adına kamu-
laştırılmış ve Topkapı Sitesi’nin bulunduğu 
yer 2014 yılında Akzirve Gayrımenkul ve 
Yatırıma satılmıştır. Akzirve Gayrimenkul 
ve Yatırım, Nakliyeciler Sitesi için yeni bir 

yer yapılmadan sitenin taşınmayacağı taah-
hüdünü vermiştir. Ancak 2008 yılından bu 
yana Hadımköy/Deliklikaya’da Nakliyeci-
ler Sitesi yapımı ile ilgili hiçbir somut adım 

atılmamıştır.
Aslında bir an önce Hadımköy/De-

liklikaya mevkiinde yeni bir Nakliyeciler 
Sitesi yapılmalıdır. Fakat sorunun çözüm-
süzlüğü üzerinden hesap yapanlar rant 
sağlama amacındadır. Yukarıda da belirtti-
ğimiz gibi binlerce işçinin işi ve ekmeğiy-
le oynanmaktadır.

Bizler Ambar işçileri olarak hiçbir teb-
ligat ve yasal uyarı yapılmaksızın bir ol-
dubitti yaratılarak ve kanunsuz bir şekilde, 
sanki terör operasyonu yapılıyormuş gibi 
binlerce Çevik kuvvet polisi, özel tim, 

TOMA ve zırhlı dozerlerle yapılan bu gece 
yıkımını protesto ediyoruz.

DİSK/Nakliyat-İş sendikasında örgütlü 
ambar işçileri olarak ekmeğimizi, çocukla-
rımızın geleceğini ranta kurban ettirmemeye 
kararlıyız ve her türlü mücadeleyi vereceğiz. 
Ekmeğimize kan doğrayanlardan bunun he-
sabını soracağız. 

Hadımköy/Deliklikaya’da Yeni Nakli-
yeciler Sitesi Yapılsın!

Topkapı Ambarları O Zaman Taşın-
sın!

İşimizi Ekmeğimizi Ranta Kurban 
Ettirmeyeceğiz! 06.01.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Konya Temsilciliği

Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi, İs-
tanbul Valiliği ve Büyükşehir Bele-
diyesinin tamamen keyfi ve hukuk-

suz kararı sonucunda yedi bloktan oluşan 
sitede bulunan 254 ambar ve işyeri (lokan-
ta, berber, çay ocağı vb.) tamamen yerle bir 
edilmiştir.

Sendikamız bu yıkımın ardından üyele-
ri ile birlikte “İşimizi, Ekmeğimizi Ranta 
Kurban Ettirmeyeceğiz” diyerek eylem-
ler ve basın açıklamaları yapmıştır. Bu yı-
kımın asıl sorumlularından olan Akzirve 
Gayrimenkul ve İstanbul Büyükşehir Bele-

diye binalarının önünde basın açıklamaları 
yapmıştır.

Belediyenin önünde yapılan basın açık-
lamasına CHP olarak katılım sağlanmış ve 
konunun kendileri tarafından takip edile-
ceğini açıklamışlardır. Bugün de yıkımın 
olduğu yerde CHP İstanbul Milletvekili 
Gürsel Tekin tarafından basın açıklaması 
yapıldı.

Basın açıklamasına sendikamız yöne-
ticileri ve üyeleri kitlesel olarak katıldı. 
Ayrıca İşveren Sendikası Nak-İş ve NA-
KO’nun yöneticileri de katıldılar.

Basın açıklamasında ilk olarak Sendi-
ka’mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu bir konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu konuşmasında geli-
nen süreci özetleyerek, Türkiye’deki taşı-
macılığın en stratejik yeri olan Nakliyeciler 
Sitesi’ndeki yıkımın keyfi ve hukuksuz ol-
duğunu bir kez daha belirtti.

Burasının 2014 yapılan bir anlaşma 
ile NAKO tarafından 245 milyon dolara 
Akzirve’ye satıldığını, NAKO ile Akzir-
ve arasında yapılan anlaşmada da yeni bir 
site yapılmadan buranın taşınması veya 
yıkılmasının söz konusu olmadığını, halen 
daha otuzun üzerinde işyeri sahibinin satış 
yapmadığı için mahkemelerin de devam et-
tiğini belirtti. 2017 yılında bu alanın riskli 
bölge olduğuna dair Bakanlar Kurulu tara-
fından karar alındığını ve Resmi Gazetede 
bunun yayınlandığını, buna istinaden de 
2017 Ekim ayında da yıkım ruhsatı alındı-
ğını ifade eden Küçükosmanoğlu, bütün bu 
kararlara rağmen hiçbir tebligat yapmadan, 

bir şafak vakti, insanların her türlü eşyaları 
içerdeyken binlerce çevik kuvvet, TOMA 
ve zabıta ile yıkımın yapılması tamamen 
insanlık dışıdır. Düşmanın bile yapmaya-
cağı bir yıkımdır, dedi.

Buranın ülkedeki taşımacılık sektörü-
nün merkezi olduğunu, bütün illere ilaç, 
boya gibi birçok malzemenin buradan da-
ğıldığını ve bu nedenle sadece burada ça-
lışan üyelerimizi etkilemediğini belirterek, 
bu yıkımın arkasında ambarcılık sektörünü 
tasfiye etmek isteyen yabancı, uluslararası 
taşımacılık tekelleri ile işbirliği içerisinde 
olan kargo tekellerinin de olduğunu ifade 
ederek, bu nedenle buradaki yıkımın sıra-
dan bir gecekondu yıkımı gibi ele alınama-
yacağını belirtti.

Şu anda ortada kalan ambar sahipleri-
nin sağda solda yer arayarak, mal topla-
maya çalışarak, durumlarını düzeltmeye 
çalıştıklarını, birçok sendika üyesinin işsiz 
kaldığını belirterek, bu yıkımın binlerce in-
sanı etkilediğini bu nedenle de  geçiştirile-
meyeceğini söyledi.

Bu yıkımın faturasının işçilere, emek-
çilere çıkartılamayacağını belirterek, bu 
durumu bir kez daha protesto ettiklerini 
belirtti. Buranın rant faturasının da bu yı-
kım emrini verenlere çıkacağını belirterek, 
mücadelenin devam edeceğini ve sorum-
lulardan hesap soracaklarını belirterek ko-
nuşmasını bitirdi.

Daha sonra söz alan CHP Milletvekili 
Gürsel Tekin konuşmasında, burada mağ-
dur olanların hangi partiye oy verdikleri-
nin, siyasi görüşlerinin bir öneminin olma-
dığını belirterek, hep birlikte ekmeğimize, 
aşımıza, şehrimize sahip çıkacağız, dedi.

Tekin, buradaki esnafın, işçilerin ve 
sendikanın Hak, Hukuk, Adalet talepleri-
nin olduğunu belirterek, Almanya’da yaşa-
dığı bir olayı örnek vererek demiryolların-
dan bir yer kiralayarak işleten Türk işlet-
mecinin yerinin yıkılacağını bir tebligatla 
bildirildiğini, daha sonra işletmeci 2019’a 
kadar sözleşmesinin olduğunu belirterek 
dava açtığını ve mahkemenin tahliye işle-
mini durdurduğunu belirtti. Burası içinde 
böylesine yapılan bir protokol olduğunu 
ancak bu protokole uyulmadığını, adeta bir 
eşkıyalık sistemi ile bir gece vakti insan-
ların başına işyerlerinin yıkıldığını, bunun 
kabul edilemez olduğunu belirterek, bu 
konuyu Meclise taşıyacaklarını belirterek 
konuşmasını bitirdi.

Atılan sloganların ardından basın açık-
laması sona erdi. 11.01.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Fransız CGT Versay Demiryolu İşçile-
ri 9 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 
Kongresinde, Genel Başkan’ımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu Kongrenin Onursal Baş-
kanı seçildi

CGT Versay Demiryolu İşçileri Sendi-
kası’nın Kongresi, 9 Ocak 2018 tarihinde 
Versay’da gerçekleştirildi.

Kongrede, sendikamızla tam dayanışma 
içerisinde olunması kararı alındı.

Bu çerçevede Kongrede, Genel Baş-
kan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun 
Kongre Onursal Başkanı seçilmesi yönünde 
karar alındı.

Ayrıca Zeytinburnu Nak-
liyeciler Sitesi’nin ve site 
içerisinde yer alan sendika 
binamızın yıkılmasını ve yı-
kım sırasında çevik kuvvet 
tarafından sendika yönetici-
lerimize ve işçilere yönelik 
yapılan saldırıları kınamak 
için Türk Büyükelçiliğine 
protesto mektuplarının gön-
derilmesi kararı alındı.

Kongrede alınan karar 
çerçevesinde CGT Versay 
Demiryolu İşçileri Sendikası’nın deklare et-
tiği dayanışma mesajının Türkçesini aşağıda 
yayımlıyoruz.

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

CGT Versay Demiryolu İşçileri 
Sendikası’nın 9 Ocak 2018 tari-

hinde gerçekleştirilen Kongresin-
de alınan karar:

Türk Taşımacılık Sendikası Nakli-
yat-İş’teki yoldaşlarımızın dikkatine

Sevgili yoldaşlar,
Kendi sendika binanızda, kendi militanla-

rınıza yönelik olarak çevik kuvvet polisi tara-

fından gerçekleştirilen saldırıyı sonuna kadar 
lanetliyoruz. Sendikacılara zulmetmek için 
biber gazı ve plastik mermi kullanan, sendi-
kayı etkisiz hale getirmek amacıyla sendika 
çevresini kuşatıp yıkmak için buldozerler 
gönderen bir güç, aşağılık bir güçtür ve bu 
gücün geleceği yoktur.

CGT Versay Demiryolu İşçileri Sendi-
kası’nın militanları, sendikanız Genel Baş-
kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Yoldaş’ı, 9 
Ocak 2018’de yapılan Kongremizin Onursal 
Başkanı olarak seçmeye karar vermişlerdir. 
Ve bu yolla da, otoriter Türk Hükümetinin 
sendika düşmanlığına karşı sizlerle olan sar-

sılmaz dayanışmalarını göstermek istemekte-
dirler.

Emin olun ki kalplerimiz, işçilerin özgür-
lük mücadelesinin zaferi ve sosyal adalet için 
savaşta  birlikte atacaktır. Bugünden itibaren 
Türk Büyükelçiliğine gönderilmek üzere 
protesto mektupları yazacağız. Ve Fransız 
Sendikal Hareketiyle Nakliyat-İş arasındaki 
dayanışmayı örgütlemek için sizin durumu-
nuzu CGT’nin tüm organlarında gündeme 
getireceğiz.

Sevgili yoldaşlar, lütfen en derin, kardeş-
çe sınıf sendikacılığı selamlarımızı kabul edi-
niz. 11 Ocak 2018

CGT Versay Demiryolu İşçileri 
Sendikası

Sendikamızın girişimleri sonu-
cunda Akzirve Gayrimenkul 
yönetimi, NAKO, NAK-İŞ ve 

Sendikamızın da katıldığı toplan-
tıda, Hadımköy Ömerli Köyü’nde 
bulunan “Burak Alüminyum Eski 
Fabrika” arsasında geçici Nakliye-
ciler Sitesi yapılması kararı alın-
mıştır.

Hadımköy Ömerli Köyünde ya-
pılacak olan site bir ay içerisinde ta-
mamlanarak faaliyet geçecektir. Site 

yapımına bugün itibari ile başlanmıştır. 
Hem geçici hem de kalıcı olarak yapıla-

cak olan sitelerin tüm yapım masraf-
ları Akzirve Gayrimenkul tarafından 
karşılanacaktır.

Şu an dağınık olarak sendikamız 
üyeleri ile birlikte hizmet veren nak-
liyat ambarları bir ay içerisinde ge-
çici olarak Hadımköy Ömerli’de ya-
pımı başlayan siteye geçerek hizmet 
vermeye davam edeceklerdir.

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

İşimizi ekmeğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz

Nakliyat-İş’ten:

Real Market İşçileri, yasal haklarını gasp eden Metro’dan alışveriş 
yapmayın, çağırısına devam ediyor.

Bugün de Metro’nun en önemli müşterilerinden Beşiktaş Kulübü’ne
“Metro’dan Alışveriş Yapma, İşçi Düşmanlığına Ortak Olma” çağrısı yaptık

Nakliyat-İş’ten:

Konya’da Sendikamız Üyesi Ambar İşçileri, Nakliyeciler Sitesi’nin 
yıkılması kararını protesto etmek için bugün basın açıklaması yaptı

Nakliyat-İş’ten:

Yeni Nakliyeciler Sitesi Hadımköy’de yapılıyor

Nakliyat-İş’ten:

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde CHP Milletvekili 
Gürsel Tekin tarafından yapılan basın 

açıklamasına katıldık
İşimizi ekmeğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’ndan; CGT Versay 
Demiryolu İşçileri Sendikası’nın 9 Ocak 2018 

tarihinde gerçekleştirilen Kongresinde…

Baştarafı sayfa 16’da
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Süreç devam ediyor. Talal Silo’nun anlat-
tığı bu sürecin bir parçası. Talal Silo, daha 
sonra bir ABD’li istihbarat görevlisinin 
PYD-YPG’yi nasıl yönlendirdiğini dillen-
diriyor:

“Araştırma merkezinden geldiği 
söylenen bir Amerikalı ile görüştük. 
Görüşmeyi onlar istemişti. Çok sayıda 
koruması vardı. Daha sonra ABD istih-
barat yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Bize 
dedi ki “Eğer siz Deyrizor’a yönelirse-
niz, ABD de SDG ve Suriye Demokratik 
Meclisi’ne, denize doğru bir nokta sağ-
lama konusunda gereken desteği verir.” 
Bunun için söz verildi. Ancak şu anda 
Deyrizor’u alma operasyonu başarısız 
oldu. Asıl mesele köylerin ya da petrol 
sahalarının alınması değil. Şahin Cilo ve 
SDG’ye (Akdeniz’e çıkış için) söz verildi. 
Ben de orada hazır bulundum, oraday-
dım. Bu (Deyrizor) operasyon başarıyla 
sonuçlansaydı, zafer kazansaydık ABD 
belki SDG için denize doğru bir koridor 
açmaya çalışacaktı. (Amerikalı istihba-
rat yöneticisi) “Böyle bir oluşumun de-
nize bir erişimi olmazsa, bir geleceğinin 
olması mümkün değil” dedi. Kürdistan 
ve Erbil konusunu örnek gösterdi. Kür-
distan’ın denize açılan bir noktası yok. 
Dolayısıyla diğer tarafları her zaman 
razı etmek durumunda. Yoksa petrolü 
nereden ihraç edecek. Mecbur bir nok-
tası olacak, bir liman gibi. ABD tarafı bu 
konuda söz verdi. Ama bundan sonra, şu 
an sanırım planlandığı gibi gitmedi. Ne 
olduğunu önümüzdeki günlerde görece-
ğiz.”

Benzer bir yemlemeyi ABD Merkez 
Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph 
Votel de Mayıs 2016’da yapmış, önce Ko-
bani-Afrin bağlantısının kurulacağını, daha 
sonra da Afrin-Akdeniz hattının açılacağı-
nın sözünü vermişti. 

Esad güçleri bu oyunu kısmen bozdu. 
Deyrizor’u emperyalist güçler ulaşmadan 
önce IŞİD’den temizledi. Suriye’nin kuze-
yinde ilerlemeler kaydetti. Ama emperya-
lizmin AKH’ye devlet kuruverme ve deni-
ze açılma sözü ortada duruyor. 

Emperyalizm bunu nasıl yapacak?
Türkiye’yi neden kullanmasın?

Malum Kişi, “Afrin’e de gireceğiz, 
bir gece ansızın geleceğiz” diye üfürürken 
ABD Emperyalizminin buna nasıl yeşil 
ışık yaktığını görüyoruz. Talal Silo devam 
ediyor:

“ABD, Afrin için hiçbir güvence ver-
medi (Amerikancı Kürt Hareketine destek 
vermediğini belirtiyor – Kurtuluş Yolu). 
Hatta McGurk (Trump’ın özel temsilci-
si Brett McGurk – KY) ile ilk görüşme-
mizde sordum. O zaman daha Afrin ile 
(doğudaki alanların) hiçbir iletişim yolu 
yoktu. Ona Afrin’e desteği sordum. ABD 
yönetimi olarak Afrin’e destek verme-
yeceklerini söyledi. Bu bizim ilk görüş-
memizde oldu. “Afrin’dekiler başka bir 
destekçi istiyorsa arasın bulsun” dedi. 
“Ben de belki Rus tarafı olur” dedim. O 
da “Bizim için bir mani” yok dedi.

“(…)
“Türk kuvvetleri (Afrin’e) müdaha-

le ederse çok hızlı şekilde kenti ele geçi-
rebilirlerdi. Aslında Afrin’deki durum 
örgütün dışarıya gösterdiği gibi değil. 
Bundan dolayı çok korkuyorlardı. Mese-
le sadece Afrin’in düşmesi değildi. Türk 
güçlerinin kuzey kırsalını kesmesi, tüm 
(Akdeniz’e çıkış) projelerinin başarısız-
lığa uğraması demekti. Çünkü Afrin’i 
projenin kalbi sayıyorlardı. Türkiye’nin 
müdahalesi, pazarladıkları rüyaların 
sonu olurdu. Afrin’de, Türk kuvvetleri-
nin olası müdahalesine karşı orada Rus 
varlığını istiyorlardı.

“Suriye rejimi, Afrin’de Türklerle 
herhangi bir temas durumunda Suriye 
bayrağı çekilmesini istedi. Ama rejim 
bayrak asılan noktaların kendine devri-
ni şart koştu. İşte bu talebi Kandil red-
detti. Ama en nihayetinde sınır unsur-
ları korkuyordu. ABD’nin Türkiye’ye 
Afrin’i ele geçirmemesi için baskı ya-
pacağına inanıyorlardı. ABD ise şu ana 
kadar cevap vermedi. ABD başlangıçta 
kurtarılan bölgelere destek sağlayacağı-
nı söyledi ama Afrin’e destek vermeye-
ceğini başından beri ifade etti.”

ABD Emperyalizmi, kullandığı bir ada-
mını böyle konuşturarak, Malum Kişi’yi ve 
Türk Ordusu’nu tava getiriyor. Hem ABD 
müdahale etmeyecek dedirtiyor, hem de 
Afrin’deki PYD-YPG güçlerinin yetersiz 

olduğunu bildirerek 
Türkiye’yi Suriye 
bataklığına çekiyor. 

ABD, bu ye-
şil ışığı resmen de 
yaktı. Hemen Afrin 
Harekâtı öncesinde 
“Bizim Afrin’de as-
kerimiz yok”, diye-
rek “girerseniz gi-
rin”, dedi bir bakı-
ma. Çünkü BOP’un 
gerçekleşmesine ay-
kırı bir durum değil 
bu.

Malum Kişi ise 

teşne… Ucunda “Gazi”(!) olmak var. İçe-
ride tribüne oynamak var, halkın milliyetçi 
duygularını sömürmek var, aynı zamanda 
baskıyı yoğunlaştırmak var. Pahalılığı sa-
vaşla açıklamak var. 

Malum Kişi yönetiminde Türkiye’nin 
Afrin’e girişi BOP için bir tehlike değil. 
Neden, denecek. 

Çünkü BOP’un önündeki engel Esad 
yönetiminin direnişi. 

Malum Kişi ise Esad’ın en keskin düş-
manlarından. 

Zaten kiminle düşüp kalkıyor?
ÖSO ile. 
Türkiye yarın bir gün çekilince ortalık 

kime kalacak?
ÖSO’ya. 
ÖSO neyin nesi?
Esad yönetiminin en büyük düşmanı, 

emperyalizmin oyuncağı.
Bekir Bozdağ, bu durumu, “Bölgenin 

yönetimi bu teröristlerin elinden alın-
dıktan sonra terör örgütlerine bulaşma-
mış Kürt, Türkmen, Arap kardeşlerimi-
ze bırakılacak ve onlar kendi kurdukları 
meclislerle kendi bölgelerini yönetecek-
lerdir”, diyerek açıkça vurguladı. Yani, 
Malum Kişi ve çevresinin şu günlerde 
söyleyegeldiği gibi Suriye’nin toprak bü-
tünlüğü aranmıyor. Suriye’nin bölünmesi 

amaç. Bu ise zaten BOP demek. 
Malum Kişi, büyük bir başarıymış gibi 

Güvenli Bölge öneriyor. ABD Emperya-
lizmi de olabilir, diyor. Güvenli Bölge’nin 
ne olduğu 1. Körfez Savaşı sonrasında gö-
rüldü. Barzani Kürdistanı’nın kuruluşuyla 
sonuçlandı. Burada kim oturacak? ÖSO’yu 
kastediyorlar. 

ÖSO, PYD-YPG için IŞİD rolü oynar. 
AKH için çerez olur. 

Ayrıca, ÖSO’nun bileşimi nedir? 
Aralarında bir bütünlük yok. Çapulcu, 

kim para verirse o tarafa dönen, her türlü 
pisliği yapabilecek, analarını bile satacak 
karakterde şeriatçı emperyalist uşakları. 

Malum Kişi’nin dediği gibi “Kuvayi-
milliye” veya “Suriye’nin gerçek sahip-
leri” değil. 

Bölgeyi iyi bilen gazeteci Fehim Taş-
tekin bugünkü ÖSO’yu şöyle anlatıyor: 

“TSK ve MİT’in koordinasyonuyla 
Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan ya da 
destek olan çok sayıda örgüt var. Öne çı-
kan örgüt veya koalisyonlardan bazıları 
şöyle:

“Cephet el Şamiyye, Feylak el Şam, 
Ahrar el Şam, Hamza Bölüğü, Ceyş el 

Nasır, Nureddin Zenki 
Tugayları, Sukur el Ce-
bel, Semerkand Tugayı, 
Muntasır Billâh Tugayı, 
Sultan Murat Tümeni, 
Fatih Sultan Mehmet 
Tugayı vs.

“Kim bunlar?
“Daha önce bir kıs-

mının köken ve yapı-
sına defalarca dikkat 
çektim. Mesela Türki-
ye’nin yakın çalıştığı 
örgütlerin başında gelen Ahrar el Şam, 
Usame bin Ladin’in Suriye’deki adamı 
Ebu Halid el Suri gibi El Kaide kadro-
ları tarafından kuruldu. Bu örgütlerden 
bazıları da 1970 ve 1980’lerde şiddet 
eylemleriyle zihinlere kazınmış olan Su-
riye Müslüman Kardeşler teşkilatı ile 
bağlantılı.

“Afrin’e yönelik harekâtta Cinderes 
ve Seman Dağı cephelerinde öne çıkan 
Nureddin Zenki başlangıçta CIA’nın 
yardımına mazhar olmuşken El Kai-
de’nin Suriye uzantısı Nusra Cephesi ile 
birlikte Heyet Tahrir el Şam’ın teşekkü-
lünde yer aldı. Nureddin Zenki, geçen 
temmuzda Heyet Tahrir el Şam’ın Ahrar 
el Şam’ı İdlib’den söküp atan saldırıla-

rında rahatsız olup 
tekrar bağımsız 
kaldı. Bu örgüt 12 
yaşındaki Filistinli 
mülteci Abdullah 
Taysir el İsa’nın ka-
fasının kesildiği gö-
rüntüyle gündeme 
gelmişti.

“Afrin’i güney-
den kuşatan ham-
leye destek olduğu 
söylenen Türkistan 
İslam Partisi de 
(TİP) Taliban ve El 

Kaide bağlantılı bir örgüt. Uygurların 
kurduğu bu örgüt cihatçıların cihatçı-
larla savaşı sırasında tercihini Tahrir el 
Şam’dan yana yapmıştı.

“Lafın kısası Zeytin Dalı’nın gölge-
sinde yürüyen milis güçleri eski El Ka-
ideciler, selefi cihatçılar, ‘ılımlı’ selefiler, 
siyasal İslamcılar, ılımlı İslamcılar, ken-
dilerini hâlâ devrimci diyen ÖSO kalın-
tıları, savaş ağaları, fırsatçılar, macera 
arayanlar, paralı askerler ve MİT’in 
yönlendirdiği çevrelerden oluşuyor. Bi-
rinin adı şeriatçıya, diğerinin adı gaspçı-
ya çıkmış birbiriyle uyumsuz, dağınık ve 
başıbozuk bir koalisyon.” (http://t24.com.
tr/haber/fehim-tastekin-zeytin-dalina-kati-
lan-milisler-uyumsuz-daginik-ve-basibo-
zuk-bir-koalisyon,547292)

İşte Türk Ordusu, maalesef, bu ne 
idüğü belli olmayan güçlerle düşüp kal-
kıyor. Bu çapulcuları meşrulaştırıyor. 
Ama aynı zamanda dünya ve halkımızın 
gözünde saygınlığını yitiriyor. 

Diğer önemli bir nokta, Afrin Ha-
rekâtı’nın zamanlaması. 

“Zeytin Dalı Harekâtı”, Suriye Ordu-
su’nun Halep’in batısı ve güneybatısından 

İdlib’e doğru emperyalist uşaklarını sıkış-
tırdığı bir döneme denk geliyor.  Ve Malum 
Kişi, “Allah’ın izniyle (Bunu Amerika’nın 
emriyle diye okuyabiliriz – KY)  İdlib’e 
de gireceğiz” diye hedef koyuyor. Sözde 
oradaki IŞİD çakallarını temizlemeye… 
Ama bizce öyle değil. Tersine, onlara güç 
vermek, Suriye Ordusu’na zarar vermek, 
Suriye’yi bölmek için. 

Oysa, Suriye’nin bölünmesi Ame-
rikancı Kürt Devletinin kurulması an-
lamına gelir. Ayrıca, Suriye’nin toprak 
bütünlüğünün korunamaması, Türki-
ye’nin toprak bütünlüğünün korunama-
ması anlamına gelir. 

ABD Emperyalizmi, Fırat’ın doğusun-
da sınır boyunca PYD-YPG’yi eğitti, do-
nattı, destekliyor.

Kime karşı?
Tabiî ki, Türkiye’ye karşı!
Ortalık biraz daha karışırsa bunun için 

uygun fırsat doğabilir. Kaldı ki, şimdiden 
sınır boyunca yerleşim merkezlerine, kara-
kollara (Reyhanlı/Hatay, Kilis, Akçakale/
Şanlıurfa gibi) saldırılar başlamış durumda.

Malum Kişi bu ortamda bir yandan 
Türkiye’nin toprak bütünlüğünün se-
nedi durumundaki Lozan’a saldırmaya 
devam ediyor. 

Bir yandan da Amerika Emperyalizmi-
ne mesajlar gönderiyor. Afrin Harekâtından 
bir hafta sonra bile “Biz ABD’yle beraber 
bu işleri yürütmek istiyoruz”, diyor. 

Aynı zamanda, tıpkı yıllar önce Zap-
su’ya; “Deliğe süpürmeyin, bu adamı kul-
lanın.”, dedirttiği gibi, yeni uşaklık arayış-
ları peşinde. 

Gazeteci Yılmaz Polat, Türk Amerikan 
İş Konseyi yönetiminden Cüneyt Zapsu, 
Mehmet Ali Yalçındağ (Aydın Doğan’ın 
damadı) ve Namık Tan’ın (eski Washing-
ton Büyükelçisi, satılık kolej çocuklarının 
önde gideni) Washington ve New York’ta 
bu amaçla arayışlar peşinde olduğunu be-
lirtiyor (http://www.abcgazetesi.com/deli-
ge-supurmeyin-kullanin-lobisine-yeni-go-
rev-8309yy.htm). 

Demek ki, “Eyy Amerika” çıkışları 
sahtedir!

Ülkemiz, maalesef, böylesine acıma-
sız bir vatan hainliği ile karşı karşıya. 

Tek çözüm ülkede Malum Kişi, çev-
resi ve diğer işbirlikçilerin tasfiyesidir! 

Bölgede ise ABD Emperyalizminin 
defedilmesidir.

Devrimci çözümü hayata geçirmek 
için mücadeledir. 

Başka çözüm yok!q

Bildiğimiz gibi, AKP’giller’in, tarım 
ve hayvancılıkta ülkemizi kendi 
kendine yeter bir ülke olmaktan 

çıkaran, samanı bile ithal etmeye zorlayan 
politikaları yüzünden ülkemiz eti ithal et-
meye başladı. Bir süredir de AKP’ye yakın 
ucuzluk marketleri başta gelmek üzere it-
hal et satılmaya başlandı. Ve beklediğimiz 
haberler basına yansıdı. Bosna Hersek’ten 
ithal edilen 20 ton karkas etin hastalıklı 
olduğu ortaya çıktı. İthal etlerden alınan 
numunelerde E. Coli O 127 adlı öldü-
rücü bir bakteri tespit edildiği bildirildi. 
Ancak bundan daha kötü ve ilginç olan ise, 
24 Ağustos 2017 tarihinde ülkemize giren 
etlerde bu öldürücü bakterinin analiz so-
nuçları 5 gün gibi kısa bir sürede çıkma-
sına rağmen, giriş tarihinden 5 ay sonra 
hastalıklı etlerin imha edilmesine karar 
veriliyor. İmha sürecinin başladığı bildi-
riliyor. Hastalıklı etlerin neden 5 ay sonra 
imhasına karar verildiğine dair de hiçbir 
açıklama yapılmıyor.

Yemek yer su içer gibi yalan söyleyen, 
hayatları yalan dolan olan AKP’giller’in bu 
açıklamasından sonra konuyla ilgili kimi 
kitle örgütlerinin de bahsettiği gibi, hasta-
lıklı etlerin piyasaya sürüldüğüne yönelik 
kuvvetli kuşkular oluştu.

Olayın basına yansımasıyla Et ve Süt 
Kurumu hastalıklı etlerin niye 5 aydan faz-
la süre bekletilerek imha sürecinin ancak 
bundan sonra başlatıldığına ilişkin de bir 
açıklama yapıyor. Açıklamaya birlikte ba-
kalım, fecaat.

Kurum, hastalıklı etlerin satın alındığı 
şirketin itirazı üzerine imha edilemediğini 
savunuyor. Açıklamanın can alıcı yerine 
geliyoruz. Bakanlık, hastalıklı etlere sı-

nır kapısından geçtikten sonra geçici 
uygunluk raporu verildiğini belirtiyor. 
Uygunluk raporu güya, Sakarya, Diyar-
bakır, Ankara ve İstanbul’a etlerin imha 
edilmesi için verilmiş. Belli ki, geçici uy-
gunluk raporu adı altında etler dağıtılmış. 
Bu kuşkuları kuvvetlendiren bir başka olay 
da hastalıklı etlerin dağıtıldığı yerlerden 
biri olan Sakarya’da Sakarya Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 309 
kişinin yedikleri yemeklerden zehirlenme-
si oldu.

Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü de yap-
tığı resmî açıklamayla zehirlenme olayını 
doğruladı. Sakarya Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde yaşanan toplu 
zehirlenme vakasında doktorlar, hastalar, 
refakatçiler ve hemşirelerin zehirlendiği 
belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü yerel bası-
na yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi-
ne sebep olan bakterinin vücuda girdikten 
sonra belli bir kuluçka dönemi sonunda 
hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını ak-
tarıyor. Hastalığın 1-3 gün arasında ortaya 
çıkmasından dolayı hasta sayısının ilk ze-
hirlenme vakalarından sonra artış gösterdi-
ğini, ilk gün 71 olan zehirlenen kişi sayı-
sının 309’a çıktığını açıklıyor. 12 hastanın 
yatarak tedavi gördüğünü belirtiyor.

Hepimizin bildiği gibi, et, riskli bir gı-
dadır. Ülkemizde etle ilgili ciddi sıkıntılar 
geçmişte de yaşanmıştır, bugün de yaşan-
maya devam etmektedir. Etin türü yani 
hangi hayvana ait olduğu, sağlıklı olup 
olmadığı, kesim yerinin hijyen şartlarını 
sağlaması, kesim sonrası etin soğuk hava 
depolarında saklanması, soğuk zincirle 
ve hijyenik araçlarla taşınması, hijyenik 
ortamlarda işlenmesi çok hassas bir şekil-

de sağlanması ve kontrol edilmesi gereken 
parametrelerdir.

Et ithalatı yaptığınızda bu şartların bir-
çoğunu kontrol etme şansınız olmayacaktır. 
Sadece et ülke sınırları içerisine girdiğinde 
gümrükte yapılan mikrobiyolojik analizler 
hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığı 
hakkında bir bilgi verebilir. Bu durumda 
da yukarıda anlattığımız Bosna Hersek’ten 
gelen et örneğindeki gibi, analiz sonuçları 
etlerin derhal imhasını gerektirirken şaibeli 
durumlar ortaya çıkmaktadır.

AKP’giller’in ülkemizi de bu ülkenin 
insanlarını da yani ezilen sömürülen Emek-
çi Halkımızı da zerre kadar umursamadığı 
her gün yaşadığımız olaylarla kanıtlanmış-
tır. Ülkemizde tarım ve hayvancılığı bitir-
diklerini, köylerimizin boşaldığını, köylü-
müzün ürününün para etmediğini biliyo-
ruz. Üretici desteklenmiyor, ithal ürünlere 
karşı korunmuyorken, aynı üreticinin ma-
zot parası, gübre, tohum ve diğer masrafla-
rını karşılayamaz hale geldiğini biliyoruz. 
Üretici ürettiği ürününü yok pahasına sat-
mak zorunda kalıyor. Televizyonlarda ton-
larca domatesi tarlada toplamadan bırakan, 
sütünü satmak yerine dökmek durumunda 
kalan üreticileri görüyoruz.

Üreticiden yok pahasına alınan ürünle-
rin tüketiciye gelene kadar fahiş fiyatlara 
ulaştığını biliyoruz. Kazanan, üretici ile 
tüketici arasındaki Tefeci-Bezirgânlar, ko-
misyoncular oluyor. AKP’giller Hükümeti 
üreticiyi de tüketiciyi de kendi kaderine 
terk etmiş, daha doğrusu Parababaları-

nın, Tefeci-Bezirgânların, aracıların-ko-
misyoncuların insafına bırakmış du-
rumdadır.

AKP’giller tarafından bilinçli olarak 
uygulanan bu “kaderine terk etme” politi-
kası da tabiî ki, ABD-AB Emperyalistle-
rinin emirleri doğrultusunda uyguladıkları 
politikalarıdır. Kendi bir tek yerli markası 
olmayan, dışa bağımlı hale getirilen ülke-
mizi, buğdaydan ete, samana kadar en te-
mel ihtiyaç malzemelerinde bile ithal ürün-
lere mahkûm etmektedirler.

Halkın Kurtuluş Partisi Programı’n-
da ülkemizin-halkımızın ithal ürünlere 
mahkûm edilmemesinin yolu Köylü Me-
selesi başlığı altında şöyle anlatılmaktadır:

“KÖYLÜ MESELESİ
“GEREKÇE: Dünyamızın beşte dördü-

nü tutan bizim gibi geri ülkelerin tarım böl-
gelerinin ortalama tarım işçisi verimi, ka-
pitalizmce ileri memleket tarım işçisinin on 
üçte biri kadardır. AB ülkelerinde 1  tarım 
işçisi, tarım dışında çalışan 23 kişiyi besler. 
Üstelik de artan bir sürü  tarım ürünlerini 
bizim gibi geri ülkelere pazarlarlar.  Zaten 
1990’dan  bu  yana  ABD  ve  AB’nin  bizim 
gibi  ülkelerin  tarımını  geriletmeye  “şunu 
ekme, bunu destekleme” diyerek budamaya 
çalışmalarının asıl sebebi de budur.

“Türkiye’nin ise tarımda çalışan bir ki-
şisi, ancak  tarım dışında çalışan  iki kişiyi 
zar zor besleyebilmektedir. Kaldı ki bizdeki 
beslenmeye gerçek anlamda beslenme de-
nemez.  Çünkü  Halkımız  özellikle  protein 
bakımından  yetersiz  beslenmektedir.  Yani 
tarımımızın verimi, AB’dekinin  sekizde ya 
da onda biri kadardır. Bu rakamlar, tarım 
faciamızın dehşetini göstermeye yeter, sa-
nıyoruz.

“Halbuki,  Amerika’da  140  yıl  önce 
yapılmaktan  korkulmamış  Toprak  Refor-
munu, biz de yapsak ve yalnızca boş duran 
tarlalarımızı  işlesek,  yıllık  15  milyon  ton 
fazla buğdayımız olur. Oysa, bilindiği gibi, 

2004 yılında toplam buğday üretimimiz 19 
milyon tondur.

“Bu  sebepten,  tarımda  ilk  yapmamız 
gereken, gerçek bir toprak reformuyla boş 
duran devlet ve ağa arazilerinin acilen ta-
rıma  açılmasıdır.  İkinci  adım  ise  tarımın, 
son  sistem  tarım araç gereçleri  ve  üretim 
yöntemleriyle donatılmasıdır.

“Demek ki tarımda olsun, sanayide ol-
sun modernleşmek, yani dünyadaki en ge-
lişkin  teknolojiyle üretim yapmak, en vaz-
geçilmez ekonomi prensibidir.”

Yine “Örgüt ve Ekonomi Politikası” 
bölümünde, köylünün örgütlenmesi konu-
su da şu şekilde anlatılır:

 “12 – TARIM KOOPERATİFLE-
Rİ:  Köylünün  kendisi  tarafından  kurulup 
kendisi  tarafından kontrol edilecek. Ortak 
sayısı 100’ü geçince, bin güçlük çıkarılma-
yacak. Milyonlarca üretmeni dağınıklıktan 
kurtaracak. Şehirle köy arasındaki uçuru-
mu  doldurmaya  çalışacak.  Kooperatifler, 
hükümet ya da tüccar emrindeki birliklerin 
kontrolünden  kurtarılacak.  Büyük  Sana-
yi  rekabeti  karşısında  el  ve  ev  sanayisini 
kaybeden  köylüye,  büyük  çiftliklere  kıyas-
la daima daha pahalıya mal olan malzeme 
ve eşyaları ucuza mal edecek. Ortaklarına 
piyasadan  pahalı mal  satmayacak.  Satar-
ken birbirleriyle rekabete düşerek, bereket 
yıllarını  bile  felâket  yılına  çeviren  küçük 
ekincilerin  mallarını  değeri  ile  satacak. 
Ortaklarının  malını  ölü  fiyatına  almaya 
kalkışmayacak. Küçük ekinciyi de modern 
üretime ve bilime kapalı kalmaktan kurta-
racak.”

İşte bunlar sağlandıktan sonra, ülke-
miz, halkımız ABD-AB Emperyalistlerinin 
oyunlarıyla temel gıda maddelerinde dışa 
bağımlı olmaktan kurtulacak. Halkımız 
ucuz, sağlıklı ve güvenli gıdaya kavuşacak. 
Köylümüz, üreticimiz hak ettiğini kazana-
cak, yerini yurdunu terk etmeden, mutlu-
lukla üretecek.q

Evir çevir, kıvır çevir, salla!

Hastalıklı ithal etler halkımıza yedirildi mi?

Baştarafı sayfa 16’da

Trump’ın Özel Temsilcisi McGurk PYD-YPG’yi denetlerken

Türk Askerini bu duruma düşürenler utansın!

Talal Silo
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2 Şubat’ta başlayacak olan Birleşik 
Metal-İş Sendikası’nın örgütlü ol-
duğu 30 işyerinde 12.000,Türk Me-

tal-İş ve Çelik-İş’in örgütlü olduğu, top-
lamda 179 işyerinde 130.000 işçinin gre-
vi, AKP iktidarı tarafından sermayenin, 

Metal patronlarının istemi doğrultusunda, 
“milli güvenliği bozma” gerekçesiyle, 60 
gün erteleme adında yasaklanmıştır. Çün-

kü 6356 Sayılı yasaya göre 60 gün sonun-
da sendika devreden çıkacak ve Toplu İş 
Sözleşmesinin (TİS) yapılması için Yük-
sek Hakem Kuruluna başvuru yapılacak 
ve TİS bu şekilde gerçekleşecektir. Bun-
dan dolayı bu karar, erteleme değil grev 

hakkının yasaklanması, ortadan kaldırıl-
ması kararıdır.

Daha önceki dönemlerde de yine cam, 

lastik, metal işçilerinin ve banka emekçi-
lerinin grevi erteleme adı altında yasaklan-
mıştır. Bu yasaklamalar, anayasaya, altına 
imza atmış olduğumuz İLO sözleşmeleri-
ne, evrensel hukuk kurallarına aykırıdır.

Bundan dolayı da işçi düşmanlığına, 
bu yasaklamalar karşı direnmek mücadele 
etmek meşrudur.

Metal işçilerinin de diğer işçiler gibi 
reel ücretlerinin giderek düştüğü, yoksul-
laştığı bir süreçte grev yasaklamak işçi 
düşmanlığıdır. Ülkemizde “milli güvenli-
ği” tehlikeye sokanlar, ABD ve diğer em-
peryalistlerle işbirliği yapan sermayedar-
lar, onların ekonomik, siyasi örgütleridir. 

Sendikamız, Taşıma İşçileri direnen 
Metal İşçileri ile her zaman dayanışma 
içerisinde olacaktır. 26.01.2018

Yaşasın Metal İşçilerinin İnsanca 
Yaşamı ve Çalışma Koşulları İçin Mü-
cadelesi!

Yaşasın Metal İşçilerinin Grevi!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Yunanistan Hükümeti işçi düşma-
nı bir yasa çıkarıyor. Çıkartılmak 
istenen yasada işçilerin grev hak-

kı engelleyen, grevi yasaklayan adımlar 
atılıyor. Bu yasa ile sendikaların önüne 
engeller konularak işçilerin örgütlenme 
hakkının engellenmesi amaçlanmaktadır. 

Bununla birlikte işçilerin sosyal hak-
larına yönelik saldırılar da gündemdedir. 
Tüm bu saldırılara karşı Yunanistan İşçi 
Sınıfı, PAME öncülüğünde yaptıkları çe-
şitli eylemlerle yoğun tepkiler vermekte-
dir.

Yunanistan İşçi Sınıfı PAME öncülü-
ğünde “Greve Gitme Hakkımızdan El-
lerinizi Çekin” ana sloganıyla çok sayıda 
eylem gerçekleştirdi. 

9 Ocak tarihinde PAME yöneticileri 
Yunanistan Çalışma Bakanından randevu 
talep etti. Ancak randevu talebinin redde-
dilmesi üzerine, PAME aynı gün Bakanlı-
ğı işgal etti ve binanın dışına pankart astı.

10 Ocak’ta Çalışma Bakanlığı önünde 
eylem yapan PAME, 12 Ocak’ta da ülke 
genelinde greve gitti.

Grevde, Sendikamızın göndermiş ol-
duğu dayanışma mesajı okundu.

PAME, 15 Ocak’ta ise çıkartılmak is-
tenen yasayla ilgili kitlesel eylem yaptı.

PAME, Grev hakkının gasp edilmesi-
ne karşı eylemlerine devam ediyor.

Sendikamız, grev yasaklamalarına, 
sendikal örgütlülüğe saldırıya karşı Yuna-
nistan İşçi Sınıfı ve PAME ile dayanışma 
içerisindedir. 

Yaşasın Uluslararası Sınıf Dayanış-
ması. Yaşasın Proletarya Enternasyo-
nalizmi!

18.01.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

130.000 Metal İşçisinin Grevinin yasaklanması işçi düşmanlığıdır

Sendikamız, Yunanistan İşçi Sınıfı ve 
Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) ile 

Dayanışma içerisindedir

Bir yandan, Türkiye’de metal en-
düstrisi devasa kârlar elde etmekte, diğer 
yandan metal işçileri düşük ücretler, uzun 

çalışma saatleri, işyerlerinde sağlık ve 
güvenlik önlemlerinin yetersizliğiyle yüz 
yüze kalmaktadır. Metal İşçileri, kararlı 
bir şekilde Birleşik Metal-İş Sendikası ve 
işkolundaki diğer iki sendika aracılığıyla 

ücret artışı, sosyal 
yardımlar,  gelişmiş 
sağlık ve güvenlik 
önlemleri ve diğer 
önemli talepler içe-
ren, çalışma koşul-
larının iyileştiril-
mesine yönelik bir 
toplusözleşme tale-
biyle 180 işyerinde 
grev yapmaya karar 
verdiler.

Metal işçilerinin talepleri Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası tarafından 
reddedilmekle kalınmamış; aynı zaman-
da Devlet, işverenlerin çıkarlarına hizmet 
etmek amacı ile uygulamada grev yasağı 
anlamına gelen “grev erteleme” gibi işçi 
düşmanı uygulamaları hayata geçirmek-
tedir.

DSF, “ulusal güvenlik” bahanesiyle 
“grevin 60 gün ertelenmesi”nin geri çekil-
mesini talep etmektedir.

İşçilere yönelik her türlü zulüm ve 
terörizme karşı, Türkiye’deki metal işçi-
si kardeşlerimizin yanındayız ve onların 
mücadelesini talepleri yerine gelene kadar 
destekliyoruz!

DSF Sekreterya

Sendika’mızın da üyesi olduğu, 126 
ülkeden 92 milyon üyesi bulunan Dünya 
Sendikalar Federasyonu (DSF)’nin almış 
olduğu karar çerçevesinde, “Özgür Filis-
tin, Özgür Ahed Tamimi” diyerek, alınan 
yoğun güvenlik önlemleri altında bugün 
İsrail Konsolosluğu önünde uluslararası 
dayanışma ve protesto eylemi yaptılar.

2012 yılında İsrail askerlerine karşı ce-
surca direnen Ahed Tamimi’nin görüntüle-
ri yayınlanınca dünyada “Filistinli cesur 
kız” olarak tanınmış ve bugüne kadar da 
cesareti ile İsrail işgaline ve zulmüne di-
renmeye, mücadele etmeye devam etmiştir. 
İşgal altındaki Batı Şeria’da 17 Aralık’ta İs-

rail askerlerine direnen 16 yaşındaki Ahed 
Tamimi’yi 19 Aralık’ta İsrail askerleri gö-
zaltına aldı. Dünya basınında da yer alan 
bu haksız gözaltını, sendika olarak biz de 
Real Market Direnişçileri ile birlikte İsrail 
Konsolosluğu’nun önünde protesto ettik.

Yapılan protesto eyleminde Sendi-
ka’mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu ve işçiler söz alarak birer konuş-
ma yaptılar. 

Küçükosmanoğlu yaptığı konuşmada, 
burada toplanmalarının amacının bir daya-
nışma ve protesto eylemi olduğunu belir-
terek, İsrail’in 1948 yılında ABD Emper-
yalistleri tarafından Ortadoğu’nun petrol 
ve doğalgaz gibi zenginliklerine sahip ol-
mak ve kontrol etmek için Ortadoğu’ya bir 
kama gibi sokularak, Filistin topraklarında 
kurulduğunu belirterek İsrail’in meşru bir 
devlet olmadığını söyledi. 

Filistin’de de yıllardan beri İsrail işga-
linin olduğunu ve Filistin Halkının da bu 
haksız ve hukuksuz işgale ve saldırılara 
karşı meşru direnme hakkını kullandığını 
söyleyerek, Müslümanların üçüncü kutsal 
şehri olan Kudüs’ün ABD Emperyalizmi 
tarafından İsrail’in başkenti olarak tanın-
ması sonrası protestolar yapıldığını ve bü-
tün dünya halkları ve İşçi Sınıfının Filistin 

Halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu 
vurguladı.

İsrail zindanlarında Ahed Tamimi gibi 
yüzlerce çocuğun tutulduğunu belirterek, 
bunların bir an önce özgürlüklerine kavuş-
ması gerektiğini söyleyerek sözlerini bitir-
di. 

Söz alan direnişçi kadın ve erkek işçiler 
de Ahed Tamimi ve Filistin Halkı ile daya-
nışma içerisinde olduklarını ve kendi mü-
cadelelerinin de kararlılıkla devam ettiğini 
belirttiler.

Eylemde “Real Market Direnişçileri, 
Yiğit Kadın İşçilerden Cesur Kız Ahed 
Tamimi’ye Selam, Özgür Filistin Özgür 
Tamimi” pankartı açıldı ve “Özgür Filis-
tin, Özgür Ahed Tamimi”, “ABD Orta-

doğu’dan Defol”, “Filistin Halkı Yalnız 
Değildir” sloganları atıldı. 

Buradaki eylemin ardından Real Dire-
nişçileri, Metro’nun en önemli müşterile-
rinden biri olan MİDPOİNT Restoran’ın 
Şişli’de bulunan şubesine giderek “Met-
rodan Alışveriş Yapma, Zulme Ortak 
Olma” çağrısı yapıtılar.

Buradaki basın açıklamasında söz alan 
kadın ve erkek direnişçiler, yaşadıkları hak 
gaspını anlatarak, yıllarca emek verdikle-
rini belirterek geleceklerine, ekmeklerine 
gasp edilen haklarına sahip çıktıklarını ve 
haklarını alıncaya kadar da sahip çıkmaya 
devam edeceklerini ifade ettiler.

Bir TOMA ve iki otobüs Çevik Kuvvet 
polisinin önlem aldığı açıklamanın ardın-
dan MİDPOİNT Restoran yetkilileri ile 
görüşme yapılarak konu ile ilgili bir dosya 
verildi. 

Eylem “MİDPOİNT Zulme Ortak 
Olma Metro’dan Alışveriş Yapma”, “İş-
çinin Sesine Duyarsız Kalma”, “İşçiyiz 
Haklıyız Kazanacağız” sloganları ile son 
buldu. 23.01.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Bizim Kendi sendikamız olan Tez Ko-
op-İş, yıllarca aidat ödediğimiz Tez Ko-
op-İş bizi savunmadı. Hiçbir şekilde yanı-
mızda olmadı. Hatta bizi engellemeye ça-
lıştı. Ama Nakliyat-İş her daim yanımızda 
oldu. Her daim bize güvendiler. Bizimle 
birlikte bu yola baş koydular. Birlikte mü-
cadele veriyoruz.

Kurtuluş Yolu: Özellikle Ankara’da 
direnen işçiler olarak neler yaptınız?

Nilüfer Aldemir: Ankara olarak biz 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Yalnız burada OHAL bahane edilerek, 
Metro önündeki eylemlerimiz yasaklan-
dı. Bu nedenle biraz sekteye uğradı. Daha 
önceleri Metro’nun Etlik ve Mamak şube-
lerinin önünde, haftanın üç günü periyo-
dik eylemlerimiz oluyordu. Evet, şubeler 
önünde ilk birkaç ay eylemler yaptık. 
Ama son aylarda OHAL bahane gösterile-
rek eylem yaptırmıyorlar bize.

Kurtuluş Yolu: OHAL aslında başka 
nedenle çıkarıldı ama bugün İşçi Sınıfı-
nın mücadelesini ve haklarını tırpanlamak 
için kullanılıyor.

Nilüfer Aldemir: Maalesef, aynen 
öyle. Her şekilde işçi mağdur ediliyor.

Kurtuluş Yolu: Sizler de burada ol-
masa da nerede bir Metro varsa orayı mü-
cadele alanına çeviriyorsunuz.

Nilüfer Aldemir: Evet, bizim için 
fark etmiyor. Ankara’da OHAL varsa biz-
de bugün olduğu gibi Eskişehir’e gideriz. 
Metro’nun nerede bir kuruluşu varsa biz 
orada mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Her Yer Metro! Her Yer Direniş!

Ayrıca Ankara’da eylem biçimimiz 
müşteri ziyaretleri şeklinde devam edi-

yor. Metro’nun müşterilerine, Metro’dan 
alışveriş yapmayın diyoruz. Bize destek 
vermelerini istiyoruz. Mağduriyetimizi 
anlatıyoruz. Sağ olsunlar, büyük bir oran-
da bizi anlayışla karşılayıp, destek olacak-
larını belirtiler.

Kurtuluş Yolu: Günümüzde tam anla-
mıyla bir sendikalar faciası yaşanıyor. Si-
zin de belirttiğiniz gibi Nakliyat-İş sendi-
kası gerçek bir İşçi Sınıfı mücadelesi veri-
yor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

Nilüfer Aldemir: Yani biz bu zamana 

kadar sendikaları farklı bir şekilde tanımı-
şız. Sarı sendikaların yüzünü maalesef ki 
böyle bir sürecin sonunda görmüş olduk. 
Nakliyat-İş gerçek anlamıyla İşçi Sınıfı 
mücadelesini, sınıf bilincini bize gösterdi. 
Bizimle aynı işkolunda olamamasına rağ-
men bizlerden desteğini esirgemedi. Mağ-
duriyetimizi anladı ve bize her şekilde 
sahip çıktı. Yani teşekkür ediyorum. Başta 
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu gelmek üzere, Ankara Bölge 
Temsilcisi Bayram Başkan ve diğer yöne-
ticilerine teşekkür ediyoruz. Direnişe her 
noktada sonuna kadar devam edeceğiz.

Kurtuluş Yolu: Evet size geçelim. 
Adınız?

Banu Elitok: Merhaba. Ben Erdem 
Elitok’un eşiyim. Real Marketlerde 13 yıl 
yönetici olarak görev yaptı. On yıl Metro, 
üç yıl da Beğendik Mağazasında. Beğen-
dik hileli bir şekilde iflas etti. Haklarımızı 
istiyoruz. Hiçbir şekilde haklarımızı ala-
madık. Haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz, 
sonuna kadar mücadelemize devam ede-
ceğiz. Nerede olursa olsun…

Kurtuluş Yolu: Siz bir çalışan eşi ola-

rak mücadeleye baştan beri katılıyor mu-
sunuz?

Banu Elitok: Tabiî. Başından beri 
katılıyorum. Çünkü bu bizim hakkımız. 
Hiçbir şekilde sokağa atılmasını istemi-
yoruz. Sonuna kadar peşindeyiz. Küçücük 
çocuklarımızın hakkını yedirtmeyeceğiz.

Kurtuluş Yolu: Sizden önce konuşan 
arkadaşınız, Ankara Valiliği’nin OHAL 
nedeniyle eylemlerinize izin vermediğini 
söyledi.

Banu Elitok: Ankara Valiliği yasak 
koydu. Bu yüzden hiçbir eylem yapamı-
yoruz. Bundan dolayı Eskişehir’e gidiyo-

rum. Şu anda Eskişehir Metro Mağaza-
sının önünde eyleme devam edeceğiz.

Kurtuluş Yolu: Yani Nerede bir 
Metro varsa sizin için orası mücadele 
alanı mı olacak?

Banu Elitok: Nakliyat-İş sendika-
sıyla beraber yapıyoruz. Bize onlar sa-
hip çıktı. İstanbul’daki arkadaşların mü-
cadelesine katkı sunmaya çalışıyoruz.

Kurtuluş Yolu: Teşekkür ederim.

Kurtuluş Yolu: Sizi tanıyalım.
Ünal Sezer: Ben Ünal Sezer. Mart 

1999’da Real Hiper marketlerde işe 
başladım. 19 sene hizmet verdim. Bu 
hizmetimin sonucunda, tazminatım ve-
rilmeden, hakkım yenilerek işten çıka-
rıldım.

Kurtuluş Yolu: Neden alamadınız 
tazminatlarınızı?

Ünal Sezer: İşyeri iflas şeyi verdi. 
Beğendik Alvin grubuna satıldıktan sonra 
iflas verdi. Bizler de tazminatımızı alama-
dık.

Kurtuluş Yolu: 4 Ağustos’tan bu yana 
direniş yürütüyorsunuz. Bu anlamda neler 
yaptınız, neler yapacaksınız? 

Ünal Sezer: Bizler kendi başımıza bir 
şeyler yapmak istedik. Ama yapamadık. 
Sağ olsun Nakliyat-İş sendikası kendi şeyi 
olamadığı halde bize destek sağlayıp, biz-
lerin yanında olup, bizlerin haklarını sa-
vunmak için elinden geleni yaptı.

Kurtuluş Yolu: Siz de mi Tez Koop-İş 
üyesiydiniz?

Ünal Sezer: Biz Tez Koop-İş üyesiy-
dik, kendi sendikamız bizlerin yanında ol-
mayarak, işverenin yanında oldu ve hak-
kımızı savunmadı. Bizler de Nakliyat-İş 
sahipliğinde hakkımızı alana kadar müca-
deleye devam edeceğiz.

Kurtuluş Yolu: Biz de mücadeleni-
zin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Size 
mücadelenizde başarılar diliyoruz. Biz de 
her şartta sizlerin yanındayız. Sizlerin sa-
vunucusuyuz. Sizlerin sesi olmaya devam 
edeceğiz. 

Kurtuluş Yolu

DSF Metal İşçileri Grevinin yasaklanmasını 
şiddetle kınamaktadır

Nakliyat-İş’ten:

Real Market Direnişçilerinden
Ahed Tamimi’ye destek eylemi

Real İşçileri; “Her yer Metro
her yer direniş” diyor

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da



Son günlerde Malum Kişi’de de bir poz, bir çalım… Yakında “Gazi” 
unvanını da çekerse, değme keyfine! Bu coşkuyla daha da güçlü kıvıracak-
tır. Ama alan gittikçe daralıyor.

Türk Ordusu Afrin’e gireli 15 gün oldu. Görünürdeki amaç, bölgenin 
PKK’nin Suriye kolu PYD-YPG’den temizlenmesi.  Haritaya bakıldı-
ğında bu girişim haklı görünebilir (bakınız: Harita. 23 Ocak 2018 tarihi 
itibariyle Suriye’de askeri güçlerin dağılımı). Öyle ya, Amerikancı Kürt 
Hareketi, Suriye Türkiye sınırı boyunca Amerikan kollamasında çok geniş 
bir alanı kontrol ediyor. Denize açılacak tek yol Afrin üzerinden olabilir. 
Türkiye’nin bu yolu kesmesi askeri bakımdan ve stratejik olarak doğrudur. 
Koca koca paşalar, televizyonlarda böyle görüyorlar. 

Ancak, olayın tüm yönlerini görmekw gerek!
Önce ABD Emperyalizminin Amerikancı Kürt Hareketini nasıl yem-

lediğine bakalım.  
Aralık ayı başında Anadolu Ajansı, daha önce YPG’nin de içinde ol-

duğu “Suriye Demokratik Güçleri”nin (SDG) sözcüsü Talal Silo ile 
yapılan görüşmeyi yayımladı. Talal Silo, ABD Emperyalizmi tarafından 
PYD-YPG’nin nasıl yönlendirildiğini, yemlendiğini ve kullanıldığını ka-
nıtlıyor. 

“9 Eylül’de (DEAŞ’a karşı SDG adıyla) operasyonu başlattık. Du-
yurusunu bizzat ben yaptım. Hedef Suriye’nin el-Cezire bölgesinin 
kalanını ve Fırat Nehri’nin kuzeyini almaktı. Ne bizim ne YPG’nin 
DEAŞ’a karşı operasyon başlatma imkânımız vardı. Bu operasyon 

ABD’nin isteğiyle oldu. Konu kesinlikle petrol ile alakalı değildi. He-
def bu güçlerin SDG adı altında rejimden önce Bukemal ve Meya-
din ilçelerine varmasıydı. Böylelikle Irak ve Suriye arasında bir ba-
rikat kurulacaktı. ABD başında yardım etmeye çalıştı ama başarısız 
oldu. İlk başlarda Rusların tacizine uğradık. Hatta birçok kişi Rus 
ve rejim saldırılarında öldü. ABD ile SDG omuz omuza savaşıyordu. 
Rejim uzaktaydı. Ama ABD, rejimin hızla o bölgelere ulaştığını gö-
rünce SDG’yi harekete geçirdi. (YPG’li) Şahin Cilo’dan bu işi yap-
masını istedi.” (http://aa.com.tr/tr/dunya/sdgnin-kacan-sozcusu-silo-abd-
nin-pyd-pkkya-destegini-aaya-anlatti/988355?amp=1). 

ABD, önce dünyanın dört bir yanından toparladığı canilerle bizzat kur-
duğu IŞİD’in çok geniş bir bölgeye dağılımını sağladı, Barzani Kürdis-
tanı’ndan sonra Amerikancı Kürt Devletinin batı kısmını böyle hazırladı. 
BOP’un bu kesimini böyle çalıştı emperyalizm. 

Necla Kıran Yoldaş, 20 Ocak 
2006 yılında aramızdan ayrıl-
dı. Parti kurucularımızdandı. 

12 yıllık hasret, Halkın Kurtuluş Par-
tisi Genel Merkezi’nde 21 Ocak 2018 
tarihinde yapılan anma ile bir nebze 
olsun giderilmeye çalışıldı. Onun ya-
şama azmi, mücadele kararlılığı, sev-
gi, şevkat ve merhamet dolu yüreği 
hatırlatıldı, onunla omuz omuza mü-
cadele eden yoldaşlarınca. Onunla bir-
likte mücadele olanağı olamayan genç 
yoldaşlara nasıl yoldaşlaşılır, nasıl 
devrimci eş olunur, bir kadın devrimci 

nasıl olmalıdır, anlatıldı.
Necla Yoldaş ve Onun nezdinde tüm devrim 

şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından, onunla omuz omuza mücadele 
etme şansına sahip olan Halkçı Kamu Emekçisi 
Adnan Yoldaş’ın sunumu başladı. 

Adnan Yoldaş sunumunda, Necla Yoldaş’ın 
gerçek bir insan olduğunu, İnsanlığın Kurtuluş 
Mücadelesine kendisini vakfettiğini, Parti mü-
cadelesine boylu boyunca daldığını, bu nedenle 
yıllar geçse de anılmaya aynı Spartaküs’ler, Seyh 

Bedreddin’ler, Marks-Engels’ler, De-
nizler, Mahirler, Türkiye Devrimi’nin 
Önderi Hikmet Kıvılcımlı’lar gibi de-
vam edileceğini söyledi.

Partimizin; insan, hayvan ve doğa 
sevgisiyle dolu yoldaşlardan oluştuğu-
nu, insanların ne kadar çok kitap hat-
mettiklerine, ağızların ne kadar büyük 
laf ettiklerine değil, yüreklerin sevgi 
ile atıp atmadığına bakılması gerekti-
ğini ve Necla Yoldaş’ın sevgiyle dolu 
yüreğinin, taşıdığı her yükü, bir karın-
ca hafifliğiyle taşıdığını belirtti Şems-i 
Tebrizi’den alıntıyla:

Bilindiği üzere, İstanbul Valiliği ve Bü-
yükşehir Belediyesinin tamamen keyfi 
ve hukuksuz kararı sonucunda, yoğun 

güvenlik önlemleri altında 5 Ocak Cuma akşa-
mından başlayarak Cumartesi günü de tüm gün 
süren yıkım sonucunda,  Zeytinburnu Nakliyeci-
ler Sitesinin, bütün binaları yıkılmıştır.

Bugün Akzirve Gayrimenkul ile Büyükşehir 
Belediye binalarının önünde kitlesel basın açık-
lamaları yaparak bu yıkımı protesto ettik.

Sendikamız Genel Merkez binasının önünde 
toplanan üyelerimiz buradan otobüslerle Ak-
zirve Gayrimenkul’un Genel Merkez binasına 
gittiler. Geniş güvenlik önlemleri alan polis böl-
geyi TOMA’larla ve çevik kuvvet polisleri ile 
çembere almıştı.

Buradaki Basın Açıklaması Genel Başkan’ı-
mız Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıl-
dı.

Küçükosmanoğlu basın açıklamasına gelen 
Ambar İşçilerini ve diğer katılımcıları selam-

layarak başladığı konuşmasına; bugün bura-
da ekmeğimizi, geleceğimizi,  çoluğumuzun 

çocuğumuzun geleceğini daha fazla kâr, daha 
fazla rant uğuruna kurban etmek isteyenlere, 
sorumlularına karşı isyanımızı, protestomuzu 
haykırmak için toplandık. Onlar sanmasınlar ki 
işçilerin ekmeği üzerine, geleceği üzerine, çolu-
ğunun çocuğunun geleceği üzerine, ekmeğine 
kan doğrayan, bunun üzerinden rant sağlayanlar, 
bunun üzerinden proje üretenlerden hesap sorul-
mayacak. 

AKP’giller’in ülkemizi 
ABD-AB’nin BOP’una 
hizmet için sürüklediği 

cehennemcil felaket nedeniyle; gi-
rişilen savaşın hengâmesinde İşçi 

Sınıfının en doğal, en meşru ve en 
yasal mücadele silahı olan grevler 
ertelendi. 

Neden erteledi AKP’giller 
grevleri?

Real Market Direnişçileri, 
Yiğit Kadın Direnişçiler, 
Cesur Kız Filistinli Ahed 

Tamimi ile Dayanışma İçin İsra-
il Konsolosluğu önünde eylemi 
yaptı, ardından yasal haklarını 

gasp eden Metro’nun en önem-
li müşterilerinden biri olan Mİ-
DPOİNT Restoranlarına da “Met-
rodan Alışveriş Yapma, Zulme 
Ortak Olma” çağrısı yaptı.

Real Market İşçileri, Sendika-
mız öncülüğünde 
aylardır yazın ka-
vurucu sıcaklarda, 
kışın yağmur ve 
soğuklarda yılma-
dan, usanmadan, 
gasp edilen yasal 
hakları, ekmekle-
ri ve onurları için 
direnmeye devam 
ediyorlar.

Dünya’nın dört bir yanında 
126 ülkede 92 milyondan 
fazla üyenin militan sesi 

olan Dünya Sendikalar Fede-
rasyonu (DSF), Türkiye’de 2 

Şubat 2018’de başlaması plan-
lanan 130.000 metal işçisinin 
grevine,  Türkiye Hükümeti’nin 
uyguladığı yasağı kınamaktadır.

Evir çevir, kıvır çevir, salla!

DSF Metal İşçileri Grevinin 
yasaklanmasını şiddetle kınamaktadır

14’te

Kurtuluş Yolu: Biraz ken-
dinizden bahseder misi-
niz? Adınız soyadınız, 

Metro’da kaç yıl çalıştınız, göre-
viniz neydi?

Nilüfer Aldemir: Ben Nilüfer 
Aldemir. Ankara Bilkent şubesin-
de dokuz yıl hizmet verdim. Kasa 
kontrolü olarak dokuz yıl görev 

yaptım. Dokuz yılın sonunda, hi-
leli bir şekilde iflas verilerek biz-
leri kapı önüne koydular.

Kurtuluş Yolu: O tarihten bu-
güne kadar çalışmıyor musunuz?

Nilüfer Aldemir: Evet, o 
günden bu yana işsizim.

Kurtuluş Yolu: Buna karşı 

Ağustos ayından beri ciddi bir 
mücadele veriyorsunuz. Direni-
şiniz şimdiden Türkiye İşçi Sını-
fı mücadele tarihinde yerini aldı. 
Her ne kadar Parababalarının 
medyası sizleri yok saysa da sos-
yal medyada direnişimiz kamuo-
yuna mal olmuş durumda. Peki, 
bugüne kadar neler yaptınız ve 

bundan sonrası için neler yapa-
caksınız?

Nilüfer Aldemir: Evet, Ağus-
tos ayından beri biz bir mücadele 
içerisine girdik. Sağ olsunlar, bize 
Nakliyat-İş sendikası önderlik 
etti. 

Bedence aramızdan ayrılan Necla Kıran,
Semiha ve Perihan Güldemir Yoldaşlar

Ankara ve İstanbul’da anıldı

15’te

Suriye’de güncel askeri kontrol noktalarını gösteren harita.
Biz savaştıkça Necla Kıran

Yoldaş da savaşıyor

2’de

13’te

15’te11’de 15’te

Nakliyat-İş’ten:

İşimizi ekmeğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz

Real İşçileri; “Her yer Metro
her yer direniş” diyor

AKP’giller’in; grevleri, direnişleri 
engelleme çabaları İşçi Sınıfına ihanettir

Nakliyat-İş’ten:

Real Market Direnişçilerinden
Ahed Tamimi’ye destek eylemi

Haksız, hukuksuz ve keyfi bir şekilde yapılan yıkımı Akzirve 
Gayrimenkul ve  Büyükşehir Belediye binaları önünde tüm 

üyelerimizin katılımı ile protesto ettik

Hüseyin Ali

ÇIKTI
ÇIKTI
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