
1 Nisan Pazar günü, Kızıldere anması 
için Kadıköy Boğa’da toplanan yol-
daşlarımız henüz toplanma nokta-

sına dahi gelmemişken önleri kesilerek, 
hiçbir gerekçe gösterilmeden ve uyarı 
yapılmadan kelepçele-
nerek gözaltına alındı. 
Kurtuluş Partisi Genç-
liği ve parti amble-
mimizin bulunduğu 
bayraklar, Mustafa 
Kemal’in “Bağımsız-
lık benim karakterim-
dir” sözünün yer aldığı 
bayraklar, “Kahrolsun 
Emperyalizm” yazan 
dövizler, Deniz Gez-

miş ve Mahir Çayan’ın posterleri polis-
ler tarafından teker teker ortalığa saçıldı. 
Kelepçelere itiraz eden yoldaşlarımız 
gözaltı aracında polisler tarafından darp 
edildi.

Çünkü O’nun görevi bu. Daha doğrusu 
sahibi ABD Emperyalizmi tarafından 

Filistin Halkını katletmekle, Arap Halkla-
rını bölüp parçalayıp yutmakla görevlendi-
rildi. İnsan soyunun en büyük düşmanları-
nın Petrol Bekçiliğini yapan Siyonist İsrail 
katletmezse, yok etmezse, kan içmezse, 
korku salmazsa varlığını devam ettiremez. 
Kuduz Köpeğin yaşam nedenidir katliam. 
Çünkü kendilerine Filistin Halkının top-
rakları hediye edilirken, kendilerine AB-D 
Emperyalistleri tarafından bir “Vatan” 
oluşturulurken, Filistin Halkını soykırıma 
uğratmak üzere formatlandılar. Ve 1947 yı-

lından bugüne bu aşağılık görevlerini “ba-
şarıyla” yerine getiriyorlar.

Ve ödülleri de ABD Emperyalizminin 
dünyadaki üç stratejik müttefikinden biri 
olması, kendilerinin sahibiyle özdeşleş-
mesi. Yani ABD’nin İsrail olması, İsrail’in 
ABD olması. Dünyadaki hiçbir satılmış, 
hiçbir müttefik bu “onura” erişmedi, eri-
şemedi. Bütün yerli satılmışların, ruhunu 
AB-D Emperyalistlerine gönüllüce sunan 
işbirlikçilerin hayalidir, ABD Emperyaliz-
minin stratejik müttefiki olabilmek ama bu 
Halk Düşmanları herkese bu “onur”u bah-
şetmiyor.

Siyonist İsrail’in son katliamında 15 
Filistinli kaybetti yaşamını. Yüzlercesi de 
yaralandı. Katledilen Filistinlilerin suçu, 
protesto yürüyüşü yapmaktı. Filistin Halkı-
nın İsrail sınırında başlattığı “Büyük Geri 
Dönüş Yürüyüşü” yapmanın sonucu katli-
am oldu. Oysa Filistin Halkı barışçıl bir ey-
lem yapıyordu. Siyonist İsrail ise sahibinin 
kullanımına verdiği en gelişmiş teknolojik 
ateşli silahları kullandı.Gaz bombaları attı, 
tanklar, füzeler kullandı. 

Bundan 40 yıl önce 16 Mart 1978 yılında, 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

önünde faşist katil sürüleri, okuldan topluca 
çıkan devrimci, demokrat öğrencilere bom-
balarla, taramalı silahlarla vahşice saldırmıştı 
ve bu saldırının sonucunda Cemil Sönmez, 
Hatice Özen, Baki Ekiz, Turan Ören, Ab-
dullah Şimşek, Hamit Akıl ve Murat Kurt 
halkların kurtuluş mücadelesinde canlarını 
verdiler. 

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut, bugün bir 
kez daha kendi mahkemelerinde AKP’giller’i 
yargıladı.

“Kaçak Saraylı Caligula Din Devletine Gider-
ken”adlı kitabında AKP’giller’in ve Reislerinin iha-
netlerini, vurgunlarını bir bir belgeleriyle ortaya ko-
yan Nurullah Ankut’a kitapta geçen ifadelerden dolayı 
“Cumhurbaşkanına Hakaret” gerekçesiyle bir dava 
açılmıştı. Dava bugün İstanbul Çağlayan Adliyesinde 
görülen duruşmayla başladı.

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut ve Partimizin 
avukatları, her duruşmada olduğu gibi bu duruşmada 
da; bu davaların sonucu belli birer tiyatro oyunundan 
ibaret olduğunu ve hakaret olarak değerlendirilen ifa-
delerin aslında belgeli gerçekler olduğunu ortaya koy-
du.

Duruşmanın başında söz alan HKP avukatları, on-
larca AİHM kararlarınından örnekler vererek, bir kişi-

nin Cumhurbaşkanı veya Devlet Başkanı olmasının, o 
kişi için hukuk önünde diğer insanlardan ayrıcalıklı bir 
durum oluşturmayacağını ve bu nedenle de ayrı bir haka-
ret suçu oluşturulamayacağını dile getirdiler. Bunun ya-
nısıra, Cumhurbaşkanının 16 Nisan Referandumu sonra-
sında partili kimliğiyle “tarafsızlık” durumunun ortadan 
kalktığı ve bundan ötürü TCK’nin 299’uncu maddesinin 
artık geçerli olmadığı ifade edildi.

Yine Anayasanın 90’ıncı maddesine göre Uluslara-
rası Sözleşmelerin iç hukuk normu haline geldiğini, iç 
hukuktaki bir düzenleme ile Uluslararası Sözleşmenin 
çatışması halinde Uluslararası Sözleşmenin uygulana-
cağının hüküm altına alındığını, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinde öngörülen ifade 
özgürlüğü ile TCK 299’uncu maddenin çeliştiğini, bu bu 
nedenle AİHS 10’uncu maddenin uygulanması gerekti-
ğinden; aslında TCK 299’uncu maddenin ilga edilmiş 
olduğu belirtildi.
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

8-9-10’da

AKP’giller’in Büyük Patronu, Kaçak 
Saray’da mukim Tayyip geçenlerde fetva-
yı verdi:

“Son günlerde bakıyorsunuz, Din 
adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık 
ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalar-
da bulunup dinimizde yeri olmayan bazı 
kendine göre içtihatta bulunan kişiler çı-
kıyor ortaya. Anla-
mak mümkün değil. 
Yani bunlar ya bu 
asırda yaşamıyor-
lar, çok farklı bir 
dünyada zamanda 
yaşıyorlar. Çünkü 
İslam’ın güncellen-
mesinin gerektiğini 
bilmeyecek kadar da 
aciz bunlar. İslamın 
hükümlerinin gün-
cellenmesi vardır. 
Siz İslamı 14-15 asır öncesi hükümleriyle 
kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böy-
le bir şey yok.” (https://www.haberler.com/
cumhurbaskani-erdogan-iste-son-gunler-
de-10636894-haberi/)

Bu söz üzerine, hemen bütün tarikat 
liderleri ve hatta durup dinlenmeksizin 
din alıp satan Parababaları partilerinin 
sözcüleri, Tayyip’e ateş püskürdüler. 

Tayyip baktı ki bu tartışma kendisi 
için kaygan bir zemin oluşturdu ve “hü-
looğğ”cularının kafa karışıklığına sebep 
olup elden çıkması gibi bir tehlike arz 
etti; hemen bir gün sonra çark edip açık-
lamasını geri aldı. 

Şöyle dedi bu sefer de:
“İslam’ın güncellenmesi” sözüne açık-

lık getiren Erdoğan, “Dinimiz İslam ve 
kitabımız Kuran-ı Kerim kıyamete kadar 
caridir. Biz dinde reform aramıyoruz. 
Haddimize mi?” dedi.” (https://www.ha-
berler.com/cumhurbaskani-erdogan-dini-
miz-islam-ve-kitabimiz-10640480-haberi/)

Buradan biz de seslenelim Tayyip’e:
Yahu siz, zaten İslam’ın ruhunu ya da 

muhtevasını, gerçek-
liğini hiçbir zaman 
anlamadınız ve ka-
bul etmediniz.

Sizin savunduğu-
nuz, Gerçek İslam 
değil... Muaviye-Ye-
zid İslamı, Emevi İs-
lamı, günümüzün de-
yişiyle de “CIA-Pen-
tagon-Washington 
İslamı”dır.

Sizin için İslam, 
türbandan, kara çarşaftan, sarıktan, cübbeden, 
kibrit bıyıktan, namazdan, oruçtan, Hac’dan 
ve kurbandan ibarettir. Başka da hiçbir şey 
ihtiva etmez, sizin savunduğunuz İslam.

İşte 16 yıldan beri durup dinlenmeden 
bu sahte İslam’ı alıp satıyorsunuz, onunla 
insanları kandırıyorsunuz...

İslam Ahlâkı diye bir şey söz konusu de-
ğil sizin anlayışınızda. 

Nedir İslam Ahlâkının en önemli değer-
leri?

Yalan söylemeyeceksin. İftira atmaya-
caksın. Fitne çıkarmayacaksın. Kamu malı 
ve özel şahıs malı çalmayacaksın. Dosdoğru 
bir insan olacaksın.

Başyazı
Muaviye-Yezid İslamı’nın Dincileri

8’de

6’da

6’da

Genel Başkanı’mız AKP’giller’i yargılamaya devam ediyor

16 Mart Beyazıt ve 
Halepçe Katliamlarını 

unutmayacağız

On’lar Halkların Kurtuluş Davası’nda yaşıyor!
Bu ülkenin gerçek devrimcilerini, gerçek vatanseverlerini 
gözaltılarla, tutuklamalarla yıldıracaklarını sananlar er geç 

yanıldıklarını anlayacak, yenildiklerini görecekler!

Siyonist İsrail Filistin Halkını katletmeye, kan içmeye doymuyor

2’de

M. Gürdal Çıngı Doç. Dr. E. Küçükosmanoğlu Prof. Dr. Özler Çakır Av. Tacettin Çolak Hüseyin Ali3’te 4’te 7’de 13’te 16’da

Bir kez daha, 
ABD Başkanı Trump’tan  
“umut” bekleyenlere…

Özel Okullar 
yaygınlaşıyor…

 78. Kuruluş 
Yıldönümünde

Köy Enstitülerini anlamak
Ara buluyoruz diye
işçi hakkı yiyorlar

Şeker ve Şeker 
Fabrikaları hakkında

2’de

5’te

Bizim safımız mazlum 
Filistin Halkının safıdır.

Ezilen, katledilen 
Halklardan yanadır
bizim mücadelemiz.

Nurullah Ankut

Kurtuluş Partililer, 
Ülkenin dört bir yanında;

“Çanakkale Geçilmez, 
Direnen Halklar 

Yenilmez!” diye haykırdı
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Adamın Daniskanı olan ve “Adamın 
Daniskası nasıl olunur?” sorusunu 
“Öyleyse” şiiri ile anlatan, Ön-

derlerimizden Faruk Sur ve Sıtkı Şaplak 
Yoldaş’ı her sene olduğu gibi mezarları ba-
şında andık.

Hoca’mızın hayata gözlerini kapatma-
sının üzerinden 19 yıl, Avukat ve Eğitimci 
kimliği ile daima Halkın Davasının yanın-
da yer alan Sıtkı Şaplak Yoldaş’ımızın 
ise 28 yıl geçmiş olmasına rağmen, Lenin 
Usta’nın deyimiyle “Hiçbir şey insanları 
aynı dava uğruna mücadele etmek kadar 
yakınlaştıramaz”dı. Bu nedenle on yıllar 
değil bin yıllar da geçse bile, 
biz izin vermediğimiz sürece 
bu yoldaşlar unutulmayacak-
lardır.

16 Mart Cuma günü saat 
15.00’te Faruk Sur Yoldaş’ın 
mezarbaşında saygı duruşu ile 
başlayan anma etkinliğimizde 
Mehmet Ünver Yoldaş bir 
konuşma yaptı.

Yoldaşımız konuşmasın-
da; Faruk Hoca Anmalarına 
18 yıldır kesintisiz bir şekilde 
Orhan Özer Yoldaş’ın sunumları ile baş-
landığını, ancak O 22 Şubat’ta bedence 
aramızdan ayrıldığı için bu seneki anmanın 
Kurtuluş Partilileri tarifi mümkün olmayan 
duygulara sevk ettiğini dile getirdi.

Faruk Hoca’nın devrimci disiplininden 
ve onun getirdiği her yaştan insanla anlaşa-
bildiğinden, bu karakteri ile Hareketimizin 
Konya’da da gelişmesinde Orhan Yoldaş 
ile çok büyük emekleri olduğundan bahse-
derek sözlerini sonlandırdı.

Daha sonra Sıtkı Şaplak Yoldaş’ın me-
zarbaşına geçildi.

Sıtkı Şaplak Yoldaş’ın ağır hasta ola-
rak hastanede yatarken Faruk Hoca’ya “Bu 
ayki aidatı da veremedik”, diyerek devrim-
ci kararlılığını gösterdiği, bu tutumun he-
pimiz tarafından örnek alınması gerektiği 
ifade edildi.

Daha sonra, yakın zamanda bedence 
aramızdan ayrılan Orhan Özer Yoldaş’ın 
mezarına gidildi.

Orhan Yoldaş’ın bedence aramızdan 
ayrılışının Konya Devrimci Ortamı için bü-
yük bir kayıp olduğundan bahsedildi. Or-
han Yoldaş’ın fraksiyon farkı gözetmeksi-
zin 12 Eylül yargılamalarında, DGM dava-
larında hep devrimcilerin yanında olduğu, 
devrimci görevleri yüzünden sağlığını hep 
ikinci plana attığı anlatıldı. Ağır hasta şe-
kilde yatarken bile hep Partinin durumunu, 
gençleri, İşçi Sınıfını sorduğu, bunu yapar-
ken de “aman yeni çıkan kitap ve gazeteleri 

unutmayın”, dediği dile getirildi.
Konya Devrimci Ortamının bu Üç Çı-

narına sözümüz olsun;
Bu alçak kanser düzenini mutlaka 

yeneceğiz!
Yoldaşların düşlerini mutlaka ger-

çekleştireceğiz!
16 Mart 2018

***

Konya Devrimci ortamının çınarı, 
hareketimizin önderleri Ö. Faruk 
Sur ve Sıtkı Şaplak Yoldaşları HKP 

Konya İl Örgütü olarak düzenlediğimiz bir 
etkinlik ile andık.

Anma etkinliğimiz saat 13.30’da saygı 
duruşu ve Huriye Tekin Yoldaş’ın açılış ko-
nuşması ile başladı.

Huriye Yoldaş, Ö. Faruk Sur, Sıtkı Şap-

lak ve daha 20 Şubat’ta kaybettiğimiz Or-
han Özer Yoldaş’ın hayatları ile ilgili kısa 
bir konuşma yaptıktan sonra, yoldaşların 
hazırladıkları ve Devrimci Mücadelede 
kaybettiğimiz yoldaşlarımızın resimlerinin 
yer aldığı ve sonrasında da Partimizin mü-
cadelesini içeren bir sinevizyon gösterimi 
yapıldı.

Sinevizyonun ardından Partimizin İz-
mir İl Başkanı ve Merkez Komite Üyesi 
Av. Tacettin Çolak Yoldaş söz aldı.

Tacettin Yoldaş, Partimizin önderlerini, 
mücadelesini ve ülkemizin şu an içinde bu-
lunduğu durumu anlatan doyurucu bir ko-
nuşma yaptı.

Tacettin Yoldaş’ın konuşması sonrası, 
İşçi Sınıfı adına Orhan Şahbaz Yoldaş, İşçi 
Sınıfımızın sorunlarını ve İşçi Sınıfına yöne-
lik saldırıları konu eden bir konuşma yaptı. 

Orhan Şahbaz Yoldaş’ın konuşmasın-
dan sonra, Kadınlar adına Yeter Erdoğan 
Yoldaş, kadın cinayetlerini ve kadınların 
ülkemizdeki düşürüldüğü durumu anlatan 
güzel bir konuşma yaptı.

Gençlik adına konuşma yapan Anıl 
Cem Karagedik Yoldaş da Parti Gençliği-
nin verdiği mücadeleye vurgu yapan bir 
konuşma yaptı.

Konuk konuşmacılardan Ankara İl Ör-
gütünü temsilen bir konuşma yapan Adnan 
Yoldaşımız da Faruk Yoldaş, Sıtkı Yoldaş 
ve Orhan Yoldaş’la yaşadığı, hatırladığı 
anılarını paylaştığı bir konuşma yaptı. 

Yine Mersin İl Başkanımız Arif Çakır 
Yoldaş kendilerinin bile belirli bir yaşa 
ulaştıklarını ve Faruk Hocaların kendilerini 
yetiştirdiğinin vurgusunu yaptığı duygusal 
bir konuşma yaptı.

Ankara, Mersin, Adana ve Eskişehirden 
gelen yoldaşların katıldığı anma etkinliği-
miz kaybettiğimiz yoldaşlarımıza layık bir 
şekilde disiplin içerisinde gerçekleştirildi 
ve mücadelelerinin daha yükseklere çıkar-
ma sözü verilerek sona erdi.

Konya’dan Kurtuluş Partililer

Bu nedenle yargıca, bu maddenin iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvuruda bu-
lunulması talebi iletildi. Ancak mahkeme 
“AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştü-
rülmüş olma” niteliğinden ötürü bu talebi 
“hiç düşünmeden”reddederek Genel Baş-
kan’ımızın savunmasına geçilmesini istedi.

Genel Başkan’ımız da savunmasında 
iddianamede hakaret olarak değerlendirilen 
bölümlere tek tek değindi. Ankut, kitapta 
geçen “Kaçak Saraylı” ifadesinin hakaret 
olarak değerlendirildiğini söyleyerek; bu 
ifadenin hakaret olmadığını, AKP’giller’in 
Reisinin oturduğu sarayın kaçak olduğu-
nun yerel mahkemeler tarafından birçok 
kez karara bağlandığını belirtti. Ankut bu 
kararlara rağmen Erdoğan’ın “ne yaparsa-
nız yapın, o saray yapılacak ben de içine 
girip oturacağım” dediğini, bunun ise Ata-
türk Orman Çiftliği’ne duyduğu nefretten 
kaynaklandığını belirtti.

Ankut Türkiye’de yasama organı-
nın aslında TBMM olduğunu ancak 
16 Nisan günü mühürsüz oyları bir 
“fetvayla” geçerli sayan YSK’nin ken-
disini yasama organı ilan ettiğini belir-
terek, “böyle bir şey olabiliyorsa bu 
devlete hukuk devleti denebilir mi?” 
diye sordu. Ankut savunmasını şöyle 
sürdürdü:

“İşte ben buna isyan ediyorum. 
Kimse beni ahmak yerine koyamaz. 
Doğru bildiğimizi savunmaktan ve bu 
uğurda mücadele vermekten hiç kimse 
bizi alıkoyamaz. Benim Önderim der ki, 
‘Vatan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense ölmek yeğdir.’ Biz bu an-
layışla yetiştik. Hakaret acizlerin işidir. 
Biz kimseye alçak, şerefsiz dememişiz, 
hain demişiz. Evet, hainler! Ege Adaları-
mızı Yunanistan’a peşkeş çektikleri için 
TCK’nin 302’nci maddesine göre ‘va-
tana ihanet’tenağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası almaları gerekir. Bu neden-
le başta Tayyip olmak üzere avanesi, bu 
mahkemelere gelip buralarda yargılana-
caklar.”

Mahkemelerin bağımsızlık niteliğini 
kaybettiğini ve bu nedenle bu davanın da 
aslında hukuk çerçevesinde, adil bir yargı-
lama niteliği taşımadığını ifade eden Ankut 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında vereceğiniz karar açısından 
ben boşa konuşuyorum. Amacım tarihe 
‘böyle vatansever, halksever insanlar 
da vardı’ diye not düşmektir. Yargı yü-
rek parçalayıcı bir duruma düşürüldü. 
Sizi de anlıyorum ve acıyorum, zor bir 
görev yapıyorsunuz. Hani Aşık İhsani 
diyor ya ‘Sorumluyum ben çağımdan, 
düz ovamdan dik dağımdan, sömürge-
ni toprağımdan sürene dek yazacağım.” 
Sorunluluğumuz var bizim. İnsan olma 

sorumluluğunun yanında bir de aydın 
olma sorumluluğu var. İşte ben bunun 
için yazıyorum. İnsanlığımın hakkını 
vermek için yazıyorum. Bu yoksul halk 
bizi büyütmüş, beslemiş, üniversiteler 
okutmuş. Bu halka karşı sorumluluğum 
var. Ben bunları yazmazsam bu sorum-
luluğu nasıl yerine getiririm?”

Emperyalizme karşı duruş sergileyen 
halk önderlerinin ve milyonlarca Müslü-
man insanın katledilmesinden AKP’gil-
ler’in de sorumlu olduğunu dile getiren 
Ankut, Erdoğan’ın avukatlarının, kitabın 
kapağında bulunan kan efektini de gündem 
ettiğini belirterek, “Müşteki avukatları 
savcıya özellikle sorun demişler, kitabın 
kapağındaki kan ne ifade ediyor? Cevap 
veriyorum, Şehit Muammer Kadda-
fi’nin kanıdır o. Ortadoğu’da katledilen 
milyonlarca masun insanın kanıdır” ifa-
delerini kullandı.

Ankut’un savunmasının ardından söz 
alan HKP avukatları da ne savcının ne de 
mahkeme yargıcının davaya konu kitabı 
okumadıklarını ifade ederek iddianamenin 
kitaptan cımbızlanan kelimelerle hazırlan-
dığını, bu kelimelerin bağlamından kopa-
rılarak anlaşılamayacağını söylediler. Sav-
cının, sanığın savunmasını almadan Adalet 
Bakanlığına izin için başvurduğunu, mah-
kemenin de iddianamenin hazırlanış tari-
hinden bir gün sonra iddianameyi kabul 
kararı verdiğini belirterek, niye bu acele, 
sanık hakları nerede, niye sanığın lehine 
olan dediller toplanmıyor? diye sordular. 
Yine Adalet Bakanlığı’nın gün gün bu dos-
yayı takip ettiğini ve sonuçtan bilgi istedi-
ğini, mahkemenin de bu istemlere anında 
yanıt verdiğini, oysa Anayasanın 138’inci 
maddesine göre kimsenin hakimlere emir 
ve talimat veremeyeceğini, mahkemenin 
bu maddeyi işletmemesini eleştirdiler.  

Avukatlar, buradan çıkan cezanın 
AİHM’ e gittiği taktirde “hak ihlali” olarak 
geri döneceğini de ifade etti.

HKP avukatları Erdoğan’ın Cumhur-
başkanlığının tartışmalı olduğunu dile ge-
tirerek Eyüp Lisesi ve Marmara Üniversi-
tesinden diploma ve transkript istenmesini 
talep etti. Bunun yanında, iddianameye 
konu olan kitaptaki bölümlerde alıntılarına 
yer verilen Ümit Yalım, Ergun Poyraz, 
Levent Gültekin, Soner Yalçın, Nasu-
hi Güngör, Mustafa Hoş, Abdürrahim 

Karslı, Abdüllatif Şener ve Basat Öz-
türk’ün tanık olarak dinlenmesini talep 
etti. Ancak mahkeme bu taleplerin tama-
mını reddederek yargının nasıl bir baskı 
altında olduğunu bir kez daha gözler önüne 
serdi ve duruşmayı 26 Haziran 2018 tarihi-
ne erteledi.

Duruşma çıkışı Genel Başkan’ımız Nu-
rullah Ankut Çağlayan Adliyesi önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankut 
açıklamasında şunları kaydetti:

“Saygıdeğer arkadaşlarım,
“Haklı ve meşru davaları savunanlar 

Tarihin hiçbir döneminde yargılanama-
mışlardır. Hiçbir kimsenin, hiçbir despo-
tun sultanın, emirin, halifenin, kralın 
gücü yetmemiştir onları yargılamaya.  

“Kerbela şehitlerini hiç kimse yargı-
layamamıştır!

“Şeyh Bedreddin’i, Onbeşler’i, Mus-
tafa Suphi’yi, Denizler’i, Mahirler’i, 

Hikmet Kıvılcımlı’ları hiç kimse yar-
gılayamamıştır!

“Bizleri de hiç kimse yargılaya-
mazlar!

“Yargıca da söyledik; bize ceza 
verebilirler, işkencelere uğratabilir-
ler, hatta katlettirebilirler ama asla 
bizi yargılayamazlar. Her seferinde 
biz onları yargılarız. Çünkü bu ikti-
dar tepesinden tırnağına kadar suça 
batmıştır! 
“Vatana İhanet Suçu dâhil, on mil-

yon Müslümanın ABD-AB Emperyalist-
leri tarafından katledilmesinde onlara 
suç ortaklığı etmek dâhil, yüz ile yüz yir-
mi milyar dolar civarındaki kamu malı-
nı zimmetlerine geçirmek dâhil; Yargıyı, 
Orduyu, Eğitimi, Laik Cumhuriyet’i 
mahvedip çökertmeleri dâhil bin bir 
suça batmış bu iktidar bizi hiçbir zaman 
yargılayamaz!

“Her zaman biz onları yargılarız. 
Genç arkadaşlar tanık olacaklardır; 
onlar eninde sonunda bu mahkemelere 
gelecekler. İşledikleri bütün suçların, 
yaptıkları bütün ihanetlerin, en tepe-
sindeki reisleri dâhil, il, ilçe başkanlık-
larına, gençlik kollarına, yöneticilerine 
varıncaya kadar hepsi gelecekler, bura-
larda yargılanacaklar, mevcut yasalar 
çerçevesinde, hukuka bağlı ve siyaseten 
bağımsız mahkemeler tarafından.

“Gelip işledikleri suçların hesabını 
verecekler bunun sözünü biz buradan 
veriyoruz! 

“Halkız Haklıyız Yeneceğiz!”
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut, 26 

Haziran Salı günü Çağlayan Adliyesi’nde 
AKP’giller’i yargılamaya devam edecek! 
20 Mart 2018

Kurtuluş Partililer

Ancak onların isimleri ve mücadelesi o 
günden bugüne yaşıyor, yaşatılıyor.

Nasıl gerçekleşmişti bu canice saldırı, 
sebepleri nelerdi?

27 Mayıs Politik Devrimi’nin yarattığı 
ortam sayesinde sol klasik eserler, Marks, 
Engels, Lenin ve daha birçok devrimcinin 
eserleri Türkçeye çevrilmişti. Gençler ve 
özellikle üniversite gençleri bu kitaplar-
la tanışmış, onları okumaya başlamıştı. 
Ülkemizde sosyalizm hızlıca yaygınlaşı-
yor ve gelişiyordu. İşte bu gelişme süre-
cinde 68 Gençliği ortaya çıktı. Denizler, 
Mahir’ler, Sinan Cemgiller ortaya çıktı. 
Özellikle gençlik içerisinde sosyalizm yay-
gınlaşıyordu. Ancak bunu gören ABD-AB 
Emperyalistleri hızla yükselen bu ivmeyi 
durdurmak için 12 Mart 1971 Faşist Dar-
besi’ni tezgâhladılar. Gençliğin önderlerini 
katlettiler. Denizler’i astılar, Mahirler’i Kı-

zıldere’de, Sinanlar’ı Nurhak’ta katlettiler.
Ancak tüm bu yapılanlar devrimci mü-

cadelenin büyümesine, gelişmesine engel 
olamadı. Sosyalizm kitleler içinde hızla 
tekrardan büyüdü. Sosyalizm mücadelesi 
özellikle de liselerde, üniversitelerde yay-
gınlaştı. Devrimci öğrenciler 68 kuşağını 
örnek aldı ve onu büyüterek devam ettirdi.

Bunu gören ABD-AB Emperyalistle-
ri, CIA tarafından kurdurduğu Özel Harp 
Dairesi de denen Kontrgerilla’yı devreye 
soktu. Onlar da devrimci mücadeleyi bal-
talatabilmek için onlarca katliama sebep 
olacak MHP’yi kurdurttu. MHP ki, kurul-
duğu günden bu yana ABD Emperyalistleri 
tarafından kendisine verilen görevi yerine 
getiriyor, eli kanlı faşist sürüleriyle katli-
amlara sebep oluyor.

İşte 16 Mart Katliamı da bu şekilde ol-
muştur. O gün İstanbul Üniversitesi’nden 
topluca çıkan devrimci, demokrat öğren-
cilere MHP’li ülkücü faşist çeteler önce 
bombayla ardından taramalı silahlarla sal-
dırmışlar ve 7 devrimci öğrenciyi katlet-
mişlerdir.

Sadece ülkücü faşistler tarafından mı 
gerçekleştirilmiştir bu katliam?

Hayır. O gün yani 16 Mart 1978 günü 
normalde 30-40’tan aşağı olmayan polis 
sayısı 8-10 polis arasındadır. Normalde 
arka kapıdan çıkan devrimci öğrenciler o 
gün faşist çetelerin beklediği ana kapıdan 
çıkarılmıştır. Yani bu bize açıkça gösteri-
yor ki o günkü katliam ABD-AB Emperya-
listleri tarafından planlanan ve polis-ülkü-
cü işbirliğiyle gerçekleştirilen bir olaydır. 

Bu katliamın yapılma sebebi devrimci 
öğrencileri kanla susturmaya çalışmak ve 
ülkemizi 12 Eylül Faşist Darbesi’ne hazır-
lamaktır. Çünkü ABD Emperyalizmi nere-
de bir ilerici hareket olursa onu yok etmek, 

ortadan kaldırmak ister.
16 Mart 1978 Beyazıt Katliamından 

10 yıl sonra yapılan bir diğer katliamda: 
Halepçe Katliamı.

Irak’ın Halepçe kentinde gerçekleşen 
bu katliam Saddam Hüseyin tarafından 
Kürt Ulusal Hareketini yok etmek ama-
cıyla yapılmıştır. Kendisine emperyalist-
ler tarafından verilen kimyasal silahlarla 
saldırmıştır Kürt Halkının üzerine. Ve bu 
saldırının sonucunda kadın, çocuk, erkek 
5.000 insan hayatını kaybetmiş, on binler-
cesi ise yaralanmıştır. Bu katliama ABD ve 
AB Emperyalistleri göz yummuş, Birleş-
miş Milletler ise sesini çıkarmamıştır.

Emperyalistler tarafından kendisine 
verilen silahlarla Kürt Halkını katletmiştir 
Saddam. Ancak yine aynı emperyalistler 
tarafından ülkesi işgal edilmiş ve bu işgale 
karşı yiğitçe direnirken asılmıştır.

O günden bugüne hem Irak hem de tüm 

Ortadoğu gün yüzü görmedi. Emperyalist-
lerin Ortadoğu’yu ve ülkemizi bölüp par-
çalama planı olan BOP (Büyük Ortadoğu 
Projesi), ABD-AB Emperyalizmine karşı 
olan tüm Ortadoğu’daki devletlere karşı 
uygulanmaya başlandı.

Libya’da yine aynı şekilde kendisine 
karşı olan Kaddafi iktidarı yıkılıp yerine 
kukla iktidarlar getirildi. Kaddafi alçakça 
şehit edildi.

Şimdi aynısı Suriye’ye yapılmak iste-
niyor. Suriye Devletinin yiğit lideri olan 
Beşşar Esad’ı düşürüp kendi Ortaçağcı 
iktidarlarını getirmek istiyorlar. Ancak em-
peryalistlerin bu planı tutmadı. Yiğit Beşsar 
Esad dayandı ve iktidarını emperyalistlere 
terk etmedi. Ve biz biliyoruz ki; Emperya-
lizm, Suriye’de yenildiği gibi dünyanın her 
tarafında yenilgiye uğrayacaktır. Halklar 
gerçek özgürlüğüne kavuşacaktır.

Bizler, Kurtuluş Partisi Gençliği ola-
rak bir kez daha söylüyoruz:

Bu devran böyle gitmez. Ezilen halk-
lar er geç 16 Mart Katliamlarının hesabını 
soracaktır.

Ve partimizin önderliğinde Devrimci 
Demokratik Halk İktidarı kurulacaktır. Gü-
cümüze inanıyoruz…

16 Mart Beyazıt Şehitlerine;
Beyazıt’ta şehit düşen
silkinip kalktı kabrinden
ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yara-

sını
yıktı Şahmeran’ın mağarasını.

Kahrolsun MİT-CIA-Kontrgerilla!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Beyazıt ve Halepçe’nin Hesabı Soru-

lacak!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Üç Çınar;
Sıtkı, Faruk ve Orhan Yoldaşlar Devrimci Mücadelemizde yaşıyor!

Genel Başkanı’mız AKP’giller’i yargılamaya devam ediyor 16 Mart Beyazıt ve Halepçe Katliamlarını 
unutmayacağız

Baştarafı sayfa 1’de
Baştarafı sayfa 1’de

Selam 
Olsun 

Savaşırken 
Düşene!

Selam 
Olsun 
Bizden 
Önce

Geçene!

Bozan KaraNiyazi Tekin

Bahri Akbulut

Saadet Bayyar

M. Ali Köylü
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ABD Başkanlık seçimi 2016 Kası-
mında yapıldı ve B. Obama’nın 
yerine D. Trump yeni ABD Başka-

nı seçildi.
Yeni Başkan, “kendi” politikalarını ha-

yata geçirmek için “kendi” kadrolarını ata-
maya başladı doğal olarak.

Yukarıdaki cümlede “kendi” sözcük-
lerini tırnak içine aldık. Çünkü, ABD’de 
(ya da bir başka emperyalist ülkede) hiçbir 
Başkan ya da Başbakanın “kendi” politi-
kaları yoktur. “Kendi “kadro”ları yoktur. 
Daha doğrusu görünürde vardır. Bakanlar, 
danışmanlar, görevliler değişir, değişmez 
olur mu?.. Ama değişmeyen bir şey vardır:

Bütün Başkanlar, Başbakanlar, Ba-
kanlar, danışmanlar, generaller vb.leri bir 
tek şeye hizmet ederler, bir tek politikayı 
hayata geçirmekle görevlendirilirler. O da 
şudur:

Çokuluslu şirketlerinin dünya çapın-
daki çıkarlarını korumak, gözetmek ve 
onların isteklerini (siz bunu emirleri diye 
de okuyunuz) yerine getirmektir. Daha da 
açık deyişle, kendi Parababalarının kârla-
rına kâr katmaktır… Başkaca da bir şey 
değil.

Görevliler değişir, söylemler değişir, 
uygulamalar değişir ama bir tek şey değiş-
mez/değiştirilemez:

Parababalarının çıkarlarını korumak ve 
gözetmek. Onların emirlerini yerine getir-
mek. Onun dışında var yetkili görünsünler, 
var kadrolar atasınlar… Hiç önemi yoktur 
bunun.

Ama aynı zamanda atanan görevliler; 
bakanlar, danışmanlar, direktörler vb. uy-
gulanacak politikaya ilişkin ve seçenin 
yani Başkanın kişiliği, politikaları konu-
sunda ipuçları vermez mi?

Verirler elbette. Vermez olurlar mı?..
İşte Trump’ta da böyle oldu. Trump 

kendi egoist politikalarını hayata geçirecek 
kişileri atadı görevlere. Afganistan, Irak iş-
galinde görev almış ve halen de görevdeki 
ya da emekli askerleri, bizzat kendileri de 
dolar milyarderi Parababası ya da Paraba-
bası CEO’larını göreve getirdi.

Yani Trump’ın görev kriteri; ABD Hal-
kının ve İşçi Sınıfının çıkarları değil, tam 
tersine Parababalarının çıkarlarını şahince 
savunacak kişilerdi.

İşte Trump’ın son atamaları da bunun 
yeni bir kanıtı oldu. Bildiğimiz gibi Trump, 
Dışişleri Bakanını, CIA Direktörünü ve 
Ulusal Güvenlik Danışmanını değiştirdi 
geçtiğimiz günlerde.

Gidenleri konuşmayalım artık ama yeni 
gelenlere bakalım. (Bu atamaları, bakanla-
rı Gazetemizin geçmiş sayılarında açık-
ça ve netçe yazdık. Tekrarlayarak yazıyı 
uzatmak istemiyoruz. Bunları merak eden 
okurlarımız için Kurtuluş Yolu Gazete-
si’nin … sayısını okumalarını öneriyoruz.)

Yeni atanan Dışişleri Bakanı, görevde-
ki CIA Başkanı Mike Pompeo oldu.

CIA Başkanlığına da CIA Direktör Yar-
dımcısı Gina Haspel atandı.

Ulusal Güvenlik Danışmanlığına da 
ABD’nin eski Birleşmiş Milletler (BM) 
Daimi Temsilcisi John Bolton atandı.

Ziya Paşa, aynası iştir kişinin lafına 
bakılmaz, der bir atasözünde. İşte burada 
da atanan kişilerin işlerine baktığımızda 
somut bir gerçeklikle karşılaşırız. Atanan-
lardan Dışişleri Bakanı hakkında küçük bir 
bilgi aktaralım ve görelim adamımızı:

“Cumhuriyetçi Parti’den üç dönem 
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyo-
nu’nda görev yapan eski bir asker olan, 
suikast, darbe gibi gizli operasyonları 
destekleyen Pompeo’nun CIA Başkan-
lığı’nın Senato’da onaylanmasının ar-
dından ABD medyası ‘Yeni CIA Başka-
nı’nın ilk ve en acil görevinin, istihbarat 
teşkilatı ile Trump arasında efektif bir 
ilişki tesis etmek olduğu’ yorumlarını 
yapmıştı.

“(…)
“İŞKENCE YANLISI
“Eski ABD Başkanı Barack Oba-

ma’nın ‘terör zanlılarının’ hiçbir yasal 
hak tanınmadan esir alınıp işkenceden 
geçirilmesiyle meşhur Guantanamo Üs-
sü’nü kapatma planına da karşı çıkan 
Pompeo, 2013’te cezaevini ziyaret ettik-
ten sonra, açlık grevindeki esirler hak-
kında “Bana pek çoğu kilo almış gibi 
geldi” demişti.

“Pompeo, ‘waterboarding’ denen iş-
kence yönteminin de ‘hayati bilgilerin 
elde edilmesi için kullanılmasını’ sa-
vunmuştu.” (https://tr.sputniknews.com/
abd/201803131032616737-trump-tiller-
son-gorevden-aldi/)

Yani işkenceci. Yani duygusuz, vicdan-
sız, insanlık düşmanı. Küstah ve alaycı…

Daha fazla tanıtmaya, ek bilgiler ver-
meye gerek kaldı mı? Mal meydanda…

Ya Onun yerine CIA Direktörlüğüne 
atadığı Gina Haspel kim?

Al birini vur ötekine… O da şu:
“CIA’YA İLK KADIN DİREKTÖR
Pompeo’nun fantastik bir iş çıkara-

cağını savunan, Tillerson’a da hizmetle-
ri için teşekkür eden ABD Başkanı, aynı 
zamanda CIA’nın başına Gina Haspel’i 
getirdiğini açıkladı. İlk kez bir kadının 
CIA Direktörü olacağının altını çizdi.

“‘İŞKENCECİ’ HASPEL
“Ancak ilk kadın direktör, CIA’nın 

işkence programının en önemli isimlerin-
den biri. CIA’nın yabancı ülkelerde esir-
lere işkence yapılan gizli merkezlerinden 
birini yöneten Haspel, Tayland’daki CIA 
hapishanesinde, suda boğulma hissi ya-
ratan ‘waterboarding’ yöntemini sıkça 
uyguladığı medyaya yansıdı.

“Ancak Haspel, işkence programının 
kanıtlarının yok edilerek örtbas edilme-
sinde ve kamuoyuna açıklanmamasında 
önemli rol oynadı.” (https://tr.sputniknews.
com/abd/201803131032616737-trump-til-
lerson-gorevden-aldi/)

Biraz daha tanıtalım mı bu profesyonel 
işkenceciyi de?

***
“İşkenceleriyle meşhur yeni CIA Di-

rektörü Gina Haspel için ‘AB’de gözaltı 
talebi var’

“CIA’nın kara deliklerinde esirlere ina-
nılmaz işkenceler yapıp kayıtlarını yok et-
mesiyle tanınan Gina Haspel, CIA Direktö-
rülüğüne getirilen ilk kadın oldu. Haspel’in 
AB’ye girişi soru işareti. Zira Avrupa Ana-
yasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), 
terör zanlılarına işkence davasıyla ilgili 
Haspel’in gözaltına alınması için izin talep 
etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişle-
ri Bakanlığına atadığı Mike Pompeo’dan 
boşalan CIA Direktörlüğüne getirdiği Geri 
Hapsel, ‘profesyonel işkenceci’ şöhretiyle 
insan hakları örgütlerinin en çok tepki gös-
terdiği isimlerden biri.

CIA Direktörlüğüne getirilen ilk kadın 
olan Gina Haspel, 11 Eylül 2001 saldırıla-
rı sonrası ‘terör zanlılarının’ kaçırılması, 
‘kara delik’ denilen merkezlerde esir alın-
ması ve işkenceden geçirilmesi programı-
nın kilit ismi.

CIA’ya 1985 yılında katılan, geçen 
yıl CIA Direktör Yardımcılığına atanan 
Haspel, CIA’nın ABD dışındaki ilk kez 
2002’de Tayland’da kurduğu ‘hapishane-
nin’ başına getirilmişti.

2002 yılında Tayland’daki ‘kara delik-
te’ terör zanlısı iki Suudi Arabistan vatan-
daşına işkence yaptırıp daha sonra, 2005 
yılında işkencenin video kayıtlarını yok 
ettiği haberi medyada geniş yer bulmuştu.

Kanıtların yok edilmesi yoluyla ABD 
Kongresi’nin işkence programıyla ilgili 
kamuoyunu bilgilendirmesi de engellendi.

(…)
BİR AY İÇİNDE 83 KEZ WATERBO-

ARDING
Geçen yıl New York Times, Ebu Zu-

beyde’nin bir ay içinde 83 kez waterboar-
ding’den geçirildiğini, başından duvarlara 
çarpıldığını, uykusuz bırakıldığını, tabut 
gibi bir kutuda tutulduğunu ve daha sonra 
işe yarar bir bilgiye sahip olmadığına hük-
medildiğini yazdı.

İşkence yanlısı Pompeo’nun CIA’nın 
bir numarası, Haspel’in de CIA’nın iki nu-
marası olması, adeta Trump’ın yasadışı iş-
kencelere geri dönme işaretiydi.

SNOWDEN: İNANILMAZ
ABD’nin uluslararası çapta dinleme 

operasyonları ifşa etmiş olan eski CIA ve 
NSA çalışanı Edward Snowden da Has-
pel’in işkence sisteminde önemli rol oyna-
dığını belirtti.

Snowden, Twitter hesabından yaptığı 
açıklamada, “Yeni CIA Direktörü, işkence 
programı ve bu programın yasadışı olarak 
gizlenmesinde kilit rol oynadı. Adı, Kong-
re’nin eline geçmemesi için tüm kayıtların 
imha edilmesi yönündeki çok gizli emirde 
geçiyor. İnanılmaz” dedi.

‘AB’Yİ ZİYARET EDEMEYECEK’

Gina Haspel’in 2002 yı-
lında iki zanlıya işkenceyi 
izlediği ve daha sonra Tay-
land’daki gizli cezaevindeki 
şiddet içeren sorgulamaları 
doğrulayan video kayıtları-
nın imhasında yer aldığına 
dair New York Times habe-
rini yayımlayan Snowden, 
Haspel’in büyük ihtimalle 
gözaltına alınma riski yü-
zünden Avrupa Birliği ülke-
lerini ziyaret edemeyeceğini 
yazdı.

‘DİĞER ÜLKELERİN 
CASUS ŞEFLERİYLE 
TOPLANTIYA GİDEME-
YECEK’

“Snowden, “İlginç: in-
sanlara işkence eden yeni 
CIA Direktörü Gina Haspel 
muhtemelen Berlin’deki 
ECCHR’in Almanya Savcı-
lığına şikayeti yüzünden gözaltına alınma 
riski nedeniyle diğer gizli servislerin baş-
kanlarıyla görüşmek için AB’ye gidemeye-
cek” dedi.

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakla-
rı Merkezi (ECCHR), haziranda terör 
zanlılarına işkence davasıyla ilgili ola-
rak Haspel’in gözaltına alınması için Al-
manya hükümetinden izin talebinde bu-
lunmuştu.” (https://tr.sputniknews.com/
avrupa/201803131032620936-iskencele-
riyle-meshur-yeni-cia-direktoru-gina-has-
pel-icin-ab-de-gozalti-talebi-var/)

***

Gördük mü yeni CIA Başkanını ya da 
Direktörünü?

Ya yeni Ulusal Güvenlik danışmanı 
John Bolton kim?

***
Eski OPCW Direktörü: Trump’ın Ulu-

sal Güvenlik Danışmanı Bolton, beni ço-
cuklarımla tehdit etti

Eski OPCW Direktörü Bustani, Bush 
yönetiminin saldırı hazırlığı yaptığı Irak ve 
Libya hükümetlerini kimyasal silah denet-
leme heyeti kabul etmeye iknaya çalıştığı 
dönemde Bolton tarafından şöyle tehdit 
edildiğini açıkladı: “İstifa etmezsen senden 
hesap sormak için birtakım yöntemlerimiz 
var. Çocuklarının nerede yaşadığını biliyo-
ruz.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal 
Güvenlik Danışmanlığına H. R. McMas-
ter’ın yerine John Bolton’u getirmesi, ya-
kın Amerikan tarihinin en karanlık sayfala-
rının yeniden çevrilmesine yol açtı.

Mayıs 2001-Ağustos 2005 arası ABD 
Dışişleri’nde üst düzey görevli, Ağus-
tos 2005-Aralık 2006 arası ABD’nin BM 
Temsilcisi olan Bolton, Bush yönetiminin 
en şahin isimlerinden biriydi.

EN ‘KİRLİ’ KARARLARIN MİMAR-
LARINDAN

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından 
‘terör’ zanlılarının kaçırılıp esir alınması 
ve işkenceden geçirilmesi, bazı ülkelerin 
‘şer eksenine’ alınması, önleyici saldırıyla 
tehdit edilmesi, kitle imha silahlarına sahip 
olduklarına dair yalanlar yayılması, Afga-
nistan ve Irak’ın işgal edilmesi politikala-
rının mimarlarından olan Bolton, diploma-
siyle çözülebilecek pek çok sorunu savaş 
nedeni görmesiyle tanınıyor.

Bolton’un, insanlara korku salması 
işini, uluslararası ilişkilerde çocuklar üze-
rinden tehdit etmeye kadar vardırdığı ileri 
sürüldü.

2002 yılında Bush yönetimi Irak işga-
linin taşlarını döşemekle meşgulken bunu 
önlemeye çalışan bir uluslararası diplomat, 
Bolton’un çocuklarını tehdit ederek kendi-
sini engellemeye çalıştığını söyledi.

THE INTERCEPT ORTAYA ÇIKAR-
DI

The Intercept yazarı Mehdi Hasan, 
Bolton’u irdelediği makalesi için Nisan 
2002’ye kadar BM’ye bağlı Kimyasal Si-
lahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/
OPCW) Direktörü olarak görev yapan Bre-
zilyalı diplomat Jose Bustani ile de irtibat 
kurdu.

Brezilyalı diplomat, Irak ve Libya hü-
kümetleriyle OPCW heyetlerini kabul et-
meleri konusunda anlaşmaya çalıştığı dö-
nemde Washington’dan baskı gördüğünü 
anlattı.

‘SENDEN HESAP SORMAK İÇİN 
BİRTAKIM YÖNTEMLERİMİZ VAR’

O dönemde ABD Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı olan Bolton’un Lahey’e gelerek 
kendisiyle görüştüğünü belirten Bustani, 
Bolton’un sözlerini şöyle aktardı:

“OPCW’den ayrılmak için 24 saatin 
var. Eğer Washington’un kararını kabul et-
mezsen, senden hesap sormak için birtakım 
yöntemlerimiz var. Çocuklarının nerede 
yaşadığını biliyoruz. New York’ta iki oğ-

lun yaşıyor.”
DAMADI VE MESAİ ARKADAŞLA-

RI DOĞRULADI
Bustani’nin açıklaması üzerine Bre-

zilyalı diplomatın İngiliz damadı Stewart 
Wood ile konuştuğunu yazan Hasan, Bus-
tani’nin Bolton’un tehditlerini daha önce 
çevresine anlattığını kaydetti.

Diplomatın OPCW’deki mesai arka-
daşları Mihail Berdennikov ve Bob Rigg 
de Bolton’un Bustani’yi çocuklarıyla teh-
dit ettiği doğruladı.

‘BOLTON, İDEOLOJİK VE ACIMA-
SIZ BİRİ’

Bustani, Bolton’u şu ifadelerle tanımla-
dı: “Bu kişinin sorunu, son derece ideolojik 
tutum sergilemesi, acımasız olması ve di-
yaloğa kapalı olması. İnsanların Bolton’la 
nasıl çalışacağını bilmiyorum.”

‘ŞEYTANIN VÜCUT BULMUŞ 
HALİ’

Bolton’un ‘kötü şöhreti’ ABD’de de 
almış yürümüş durumda. Son olarak ABD 
Savunma Bakanı Mattis, Trump tarafın-
dan Ulusal Güvenlik Danışmanı atanması 
üzerine tanışma toplantısı düzenlediği Bol-
ton’a “Şeytanın vücut bulmuş halisin diye 
duydum” diye takıldı.

Nobel Barış Ödüllü eski ABD Baş-
kanı Jimmy Carter, Trump’ın Bolton’u 
Ulusal Güvenlik Danışmanı ataması-
nı “Ülkemiz için bir felaket” diye nite-
ledi.” (https://tr.sputniknews.com/ab-
d/201803301032854850-eski-opcw-direk-
toru-trump-in-ulusal-guvenlik-danisma-
ni-bolton-beni-cocuklarimla-tehdit-etti/)

***

İşte Trump böylesi insanlıktan çıkmış 
işkencecilerle, vicdansızlarla, suçlularla 
çalışan, çalışacak biri-
si. Yani hepsi de aynı 
b.kun soyları… İnsan-
ları aileleriyle, çocuk-
larıyla tehdit edebilecek 
kadar alçalmış insanlar 
bunlar. Bunlarda hiç-
bir siyasi, ahlâki değer 
yok gördüğümüz gibi. 
Bunlar amaçları için 
her şeyi yapabilecek ni-
telikte insanlar…

Düşünsenize; “Ku-
duz Köpek” lakaplı 
ABD Savunma Bakanı 
James Mattis bile Bol-
ton için; “Şeytanın vü-
cut bulmuş halisin diye 
duydum”, diyerek halk-
larla dalga geçiyor.

Bolton için böyle diyen Savunma Ba-
kanı James Mattis kim peki?

ABD Başkanı Trump, “Savunma 
Bakanlığı için “Kuduz köpek” lakap-
lı emekli General James Mattis’i seçti. 
(…) James Mattis, 44 yıllık görev sü-
resi sırasında ABD’nin Afganistan ve 
Irak işgallerinde önemli roller üstlen-
di. Felluce’de 2004’teki kanlı çatışma-
ları yöneten Mattis, 2005 yılında San 
Diego’da askerlere yaptığı konuşmada 
“Bazı insanlara ateş etmek eğlenceli” 
demişti.” (https://www.ntv.com.tr/galeri/
dunya/trumpin-kabinesinde-kim-neyi-tem-
sil-ediyor,qJIkidXo1kenkGsDZ583VA/
kL_woLBvj0yAnX381PlVGA)

Bunlar neyse ne de işin bir diğer ve çok 
önemli yanı ise bizi ilgilendiriyor. Ya da 
yakıyor, sözcüğün gerçek anlamıyla.

Şundan:
Hatırlayacaksınız, 2016 yılı sonun-

da yapılan Başkanlık seçimlerinden D. 
Trump’ın galip çıkması üzerine, seçimini 
kutlayan mesajlar gönderildi Trump’a dün-
yanın dörtbir yanından.

Bu mesajlardan birisi de PKK Önder-
liğinden Cemil Bayık’a aitti. Üstelik Ba-
yık, bu mesajını yazılı olarak değil, sözlü 
olarak, Sterk TV’de kendisiyle yapılan bir 
programda iletti. Konuşmanın yazımız açı-

sından en önemli gördüğümüz bölümünü 
olduğu gibi aktarıyoruz:

“Cemil Bayık, ABD’nin yeni başka-
nı seçilen Donald Trump’ı tebrik ederek 
Trump’ın kendi halkının ve insanlığın çı-
karına politikalar geliştireceğini umduk-
larını, ABD politikalarının Kürdistan da 
dahil olmak üzere tüm dünyayı etkile-
diğini belirtti.” ve “ABD’nin Ortadoğu 
politikalarında Kürtleri de gözönünde 
bulundurmasını umuyoruz. ABD’nin 
Kürtlere karşı adaletsizliği, vahşeti ve 
soykırımcı politikaları ve Kürtlerin bu 
saldırganlığa karşı mücadelesini göre-
ceğine inanıyorum”, dedi. (http://www.
abcgazetesi.com/cemil-bayik-trumpi-teb-
rik-etti-abdnin-kurtleri-de-goz-onunde-bu-
lunduracagini-umuyoruz-36039h.htm)

3 Aralık 2016 tarihinde böyle söylüyor-
du Cemil Bayık.

Yani Trump; “kendi halkının ve insan-
lığın çıkarına politikalar geliştirece”kti 
PKK’ye göre. Ve bu politikalar sonucunda 
“Ortadoğu politikalarında Kürtleri de gö-
zönünde bulundurmasını umuyor”du PKK.

Trump, yukarıda saydığımız işkenceci-
lerle, halk düşmanlarıyla, ırkçılarla, Para-
babaları uşaklarıyla gerçekleştirecek öyle 
mi “kendi halkının ve insanlığın çıkarına 
politikalar”ı?

Ve Mazlum Kürt Halkının çıkarlarını 
“gözönünde bulundur”acak öyle mi?

Böyle “umuyor”dunuz öyle mi?
Gülerler kedinin çamaşır yıkayışına…
Ama burada Trump’ın ne yaptığının bir 

önemi yok. O görevini yapıyor ABD Para-
babalarına karşı. Onun için getirildi o gö-
reve. Dolayısıyla onun açısından siyasi ve 
ahlâki bir sorun yok yaptıkları için.

Ya PKK için durum ne?
Sömürge bir ulusun devrimcisi, önderi 

geçiniyorlar. Sadece Kürt Halkını kandır-
mıyorlar bu yaptıklarıyla, ne yazık ki bizim 
Sevrci Soytarı Sahte Solları da peşlerine ta-
kıp götürüyorlar… Dirhem dirhem, santim 
santim çürüyorlar ve çürütüyorlar.

ABD’nin bayrağını sallıyorlar. Onun 
“sahadaki ortakları”, “yerel güçleri” duru-
mundalar. Ve onların lanetlenecek övgüle-
rine mazhar oluyorlar ha bire…

Kime karşı mücadele ediyorlar?
Yiğit, yurtsever, antiemperyalist Beşşar 

Esad Yönetimine ve Suriye Halkına karşı 
ABD’yle birlikte savaşıyorlar.

ABD bayrağı altında “devrimci”, “yurt-
sever” bir mücadele yürüttüklerini iddia 
ederek; herkesi kör, âlemi sersem yerine 
koymaya çalışıyorlar.

İşte Trump’ın da yaptıkları ortada poli-
tik açıdan. İşine nasıl gelirse, çıkarına kim 
hizmet ederse onunla müttefik oluyor gö-
rünüyor. O, kendi BOP planını hayata ge-

çirmek için her yolu, her aracı, her örgütü 
kullanmaya kalkıyor. Ne yazık ki bunda da 
başarılı oluyor, gördüğümüz gibi…

Dünyanın neresinde görülmüş ABD 
Emperyalistleriyle, onların bayrakları al-
tında ve onların bayraklarını sallayarak 
devrimci mücadele yürütüldüğü?

Kime karşı savaş yürütüyoruz?
Bizzat dünyadaki bütün kötülüklerin 

kaynağı emperyalistlere ve başta onların 
ağababası, başhaydut ABD’ye karşı değil 
mi mücadelemiz, savaşımız?..

En azından Antiemperyalist olmak için 
hani nerede; ”Katil Amerika Ortado-
ğu’dan Defol!” haykırışımız?

Hani nerede Kahraman Gerilla 
Che’nin söylediği; ”Dünyanın başhaydut 
devleti ABD!” haykırışı?

Nerede, “Bizim her eylemimiz em-
peryalizme karşı bir savaş çağrısı ve 
insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye 
karşı halkların birliği için bir savaş na-
rasıdır.” diyen Kahraman Gerilla Che’nin 
Tricontinental (Üç Kıta) Konferansı’na 
gönderdiği mektuptaki çağrı?..

ABD Emperyalistleriyle iş tutanların 
sözde gerekçelerini de bize Hikmet Kıvıl-
cımlı söylüyor:

“Realite gözüm, realite…”
Yazık…q

Bir kez daha, ABD Başkanı Trump’tan “umut” bekleyenlere…M. Gürdal Çıngı

Mike Pompeo

John Bolton

Gina Haspel
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Dün, daha dün, İsrail, 15 Filistinliyi 
öldürdü. 15 masum Filistinli Müs-
lümanı katletti. Hem de önceden 

“barışçıl bir eylem” olacağı duyurulmuş-
ken… Hem de gerçekten barışçılken…

Hiç acımaksızın ateş açtılar. Gözlerini 
bile kırpmadan vurdular masum insanla-
rı… Yüzlercesini (1000’den fazlasını) da 
yaraladılar silahlarla, gaz bombalarıyla…

Ve dünya susuyor… Ve dünya sessiz... 
Tık yok hiçbirisinden.

Ne, halklara “özgürlük ve demokrasi” 
götürdüğünü söyleyen “özgürlüğün bek-
çisi” ABD’den,

Ne “demokrasi ve insan hakları” ha-
varisi AB’den,

Ne de sözde Müslüman ülkelerden; 
Arabistan’dan, Mısır’dan, Ürdün’den, 
Körfez Emirlik ve Şeyhliklerinden, hiçbi-
risinden tık yok.

ABD Temsilcisi ne dedi biliyor musu-
nuz bu Katliama ilişkin?

“DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK
“ABD’li diplomat Walter Miller da 

“Gazze’de insanların hayatını kaybet-
mesinden derin üzüntü duyduk. Şiddeti 
kışkırtmak için protesto gösterileri dü-
zenleyen kötü aktörler masum hayatla-
rı tehlikeye atıyor” değerlendirmesinde 
bulundu.” (https://tr.sputniknews.com/or-
tadogu/201803311032857310-bm-gazze-i-
cin-toplandi-durum-daha-kotulesebilir/)

Alçağa bak, alçaklığa bak!
Suçlu kimmiş?
Filistinlilermiş!
Aynen dediği bu.
“Şiddeti kışkırtmak için protesto göste-

rileri düzenleyen kötü aktörler masum ha-
yatları tehlikeye atıyor”muş. Yoksa İsrail 
masummuş…

Be alçak!
Filistin Halkını yerinden yurdundan 

eden sizsiniz. Dünyanın dört bir yanından 
Yahudileri getirip, Arap Halkının bağrına 
bir kama gibi sokan, yapay İsrail Devletini 
yaratan sizsiniz petrol bekçiliğinizi yapsın, 

diye.
Filistin Halkı topraklarına sahip çıktığı 

için niye “şiddeti kışkırtm”ış olsun?..
Ha, ABD Emperyalistlerinden farklı bir 

açıklama gelseydi şaşardık ama bu kadar 
pervasızlık, bu kadar küstahlık, bu kadar 
acımasızlık, vicdansızlık da fazla oluyor… 
İnsanlık sınırlarını zorluyor…

Kuveyt, Birleşmiş Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi’ni toplantıya çağırıyor. So-
nuç?

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi (BMGK), Gazze’de İsrail askerleri 
tarafından en az 15 Filistinlinin öldürül-
mesinin ardından Kuveyt’in talebi üze-
rine acil toplandı.

“Diplomatlar, kapalı kapılar ardında 
yapılan görüşmelerde BMGK’nin ortak 
bir açıklama kabul etmesi ve yayımla-
masının talep edildiğini ancak böyle bir 
açıklama üzerinde anlaşmaya varılama-
yınca açık oturumda toplanma kararı 
aldıklarını bildirdi.”

Yani acelesi yok… İsrail Filistinlileri 
öldürmeye, yaralamaya, katletmeye devam 
edebilir… Başka bir anlamı yok bu kararın.

Peki niye böyle olmuştur?
Çünkü BM’de ve BM Güvenlik Kon-

seyi’nde ABD var. Ve İsrail demek; ABD 
demektir. Yani buradan bir karar çıkmaz, 
çıkamaz.

Ya Türkiye? diyeceksiniz…
Bir iki hamasi açıklama… O kadar. On-

dan ötesi yok. Gerçekten yok…
Sadece AKP’giller’den, Binali’den vb.

lerinden de mi tık yok?
Yok.
“Ya Reis”, diyeceksiniz.
O, patlatma, çatlatma vb. derdinde:
“Şimdi Atatürk Kültür Merkezi’ni 

Türkiye’nin bir numaralı opera binası 
olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz 
çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar 
bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık.” 
(http://www.milliyet.com.tr/son-daki-
ka-cumhurbaskani-siyaset-2638322/)

Saat kaçta, nerede söylüyor bunları?
31 Mart günü, saat 13.01’de, İstan-

bul Yeditepe Bienali’nin açılışında Ayasof-
ya’daki kürsüde…

Onun derdi, bir türlü unutmadığı, asla 
unutamayacağı ve kaçamayacağı, bir kez 
daha gerçekleşecek olan Gezi İsyanı’mız-
la!

Ya medya? “Hür” Basın”?.. O ne yazı-
yor çiziyor?

Hiçbir şey yazmıyor, göstermiyor. Ga-
zetelerin internet sayfalarına girin, böyle 
Katliamın varlığını bile göremiyorsunuz. 
Okuyamıyorsunuz…

Hayır. Burjuva medyası da ölü numa-
rasına yatmış durumda. Şu an, şu saat (31 
Mart, saat: 13.37) itibarıyla Milliyet, Hür-
riyet, Sabah gazetelerinde Filistin Halkının 
Katliamıyla ilgili bir haber yok. Boşuna 
aramayın. Biz çok aradık ama bulamadık…

Arıyoruz, tarıyoruz internet sitelerini 
bu gazetelerin yok. Yok. Yok… Yahu nasıl 
olur. Ortada 15 ölü, yüzlerce yaralı var. Fi-
listin Halkına Katliam yapılmış “Siyonist” 
İsrail tarafından. Bu nasıl haber olmaz? 
Haber değeri taşımaz?

Ama yok. Gerçek bu.
Lenin Usta; “Bütün dünyada, nerede 

kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; 
Gazete satın alma özgürlüğü, rüşvet, 
halkın görüşünü satın alma ve burjuva-
zinin yararına saptırma özgürlüğü anla-
mına gelir.”, diyordu.

Gerçekten “Basın Özgürlüğü” denilen 
şey bu olsa gerek: Gerçekleri yok sayma, 
görmezden gelme, gizleme…

Ülkemizde “Hür Basın” diye boşuna 
söylenmiyor. “Hür”lük, gerçeklerden hür-
lük anlamına geliyor. Gerçekleri yok say-
ma anlamına geliyor. Orada sonuna kadar 
“Hür” oluyorlar.

Bakın bu gerçekliği Hikmet Kıvılcım-
lı nasıl anlatıyor 1957 Seçimleri sırasında 
Vatan Partisi’nin Eyüp Meydanı’nda yaptı-
ğı mitingdeki konuşmasında:

“Dünyanın her tarafında gazete çı-

kar. Ben her memleketin gazetelerini 
okurum, naçizane… Hiçbirinde bu bi-
zim memleket gazeteleri gibi kendisine: 
“Biz hür gazeteyiz!” diyen görmedim. 
Sadece gazetedirler. Bizimkiler: “Hür 
gazete!”dir: “Hür Basın!..”

Fakat, millete yarar tek bir gerçeği 
ortaya koymama hususunda hepsi müt-
tefiktirler. Milletle alakalarını [ilgilerini] 
kesmiş olmak hürriyetse, o bakımdan 
hürdürler. Hürriyetle alakaları yok.

“(…) Alnının ortasına basmış: “Hür 
basın!”

“Neden?
“Çünkü şüphesi var kendisinden, 

şüphesi var vicdanından, şüphesi var 
hürriyetinden… Hür değil.” (H. Kıvıl-
cımlı, Eyüp Konuşması, Derleniş Yayınla-
rı, 2003, s. 34-35)

İşte böyle bir basından söz ediyoruz.
Üstelik de Reis’in emirleri doğrultu-

sunda “Hür” Basın, bir tek patronun; De-
mirören’in artık…

Daha önce satın aldığı Milliyet ve Va-
tan gazetelerinden sonra Doğan Holding’in 
medya bölümünün kalanının tamamını da 
Demirören aldı Reis adına… Yani Hürri-
yet, Posta başta olmak üzere bütün medya 
organları artık Demirören’in.

Ülkede bağımsız “hür” basın kaldı mı?
İşte bu soruyu soracak duruma gelmiş 

durumdayız ne yazık ki… Birkaç “demok-
rat”, ki bir bunların bir ikisi de Sevrci, di-
yebileceğimiz günlük gazete… O kadar. 

Bir de internet siteleri… Başka bir şey kal-
madı artık.

Yani basınımız artık “Hür” … Gerçek-
lerden “Hür”…

Ya Filistin? Ya Filistinliler? Masum ço-
cuklar, siviller?..

Onlar da İsrail’e yani ABD’ye karşı 
gelmeselerdi…

Peki bir soruyla konumuzu bağlayalım. 
Reis neden tık demiyor, diyemiyor.

Yahudi Örgütlerinden “Üstün Cesaret 
Madalyası” alanlar hiç tık diyebilir mi İs-
rail’e.

Yerli tohumlarımızın takas edilmesini 
bile yasaklayarak, İsrail’den tohum alın-
masını sağlayanlar hiç karşı çıkabilir mi 
İsrail’e?

Mavi Marmara gemisinde katledilenle-
ri satanlar, hem de sözcüğün gerçek maddi 
anlamında satanlar, hiç karşı çıkabilir mi 
İsrail’in zulmüne?..

Ölü gözünden yaş gelir, bunlardan gel-
mez…

Filistin’in ve Filistin Halkının gerçek 
dostları gerçek devrimcilerdir. Onlardan 
başkası yardım etmez onlara. Fidel, Cha-
vez, Esad’dır dünyada. Ülkemizde de Ger-
çek Devrimciler, Kurtuluş Partililerdir Fi-
listin Halkının gerçek dostu.

İsrail diye bir devleti tanımadık, tanı-
mayacağız.

Filistin Halkının kendi topraklarında, 
kendi vatanında özgürce yaşayacağı günler 
gelecek, mutlaka gelecek…q

Halkçı Kamu Emekçileri olarak 
şimdiye kadar her fırsatta dile 
getirdiğimiz gibi, Türkiye’de 1 

Mayıs’ın Anavatanı Taksim’dir. Bu Anava-
tan 1977 yılında AB-D Emperyalistlerinin 
kanlı cinayet örgütü Kontrgerilla tarafın-
dan alçakça, kahpece katledilen 34 Şehidi-
mizin kanlarıyla sulanmıştır.

Bildiğimiz gibi Parababaları Devleti-
nin temsilcileri, Emekçilerin örgütlü ve 
kararlı bir mücadele yürüttükleri takdirde 
kendi ekonomik ve siyasi sonlarının ne ka-
dar yakın olacağını çok iyi bilmektedirler. 
Geçmişte çeşitli Amerikancı-Parababası 

iktidarlar tarafından uygulanan, şu anda da 
mevcut siyasal iktidarın sürdürdüğü “Tak-
sim Yasağı”, işte bu korkunun bariz bir 
yansımasıdır. Taksim tüm Emekçilerin Pa-
rababaları Cephesine karşı yürüttüğü mü-
cadelede gerçek anlamda bir semboldür. 
Ezilen sınıfların örgütsüz, dağınık olduğu 
bir momentte bütün Halk güçlerini tek bir 
merkezde toplayıp 1 Mayıs’ı özüne uy-
gun kutlamak; emekçi halkımıza güven, 
düşmana korku verecektir. 1 Mayıs Alanı 
Taksim Vatanı bu anlamıyla da önemlidir. 
Bu vatandan vazgeçmemek, bunun için 
mücadele vermek bir vatan görevidir aynı 
zamanda.

Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapıl-
masının önünde hiçbir engel yoktur. AKP 
İktidarı türlü gerekçeler ortaya koyarak, 
Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları yapmak 
isteyenleri tehdit ederek, kitleleri terörize 
ederek Emekçilerin gözünü korkutma ve 
onları yılgınlığa sürükleme çabası içinde-
dir.

Konuyla ilgili atılan hukuki adımlar ne-
ticesinde 1 Mayıs’ta Taksim’in Emekçile-
re kapatılmasının hukuk dışı bir keyfilik 
olduğu gerçeği, hem Türkiye’deki mah-
kemeler hem de uluslararası mahkeme-

ler tarafından tespit edilmiştir. Buna rağ-
men AKP İktidarı 1 Mayıs’ta Taksim’i kit-
lelere yasaklamaya devam etmekte, hukuk 
dışı bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla 
Emekçilerin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama 
talebi sonuna kadar haklı ve meşru bir ta-
leptir.

Tüm bu gerekçelerden dolayı Türki-
ye’de 1 Mayıs demek Taksim demektir. 
Bu mücadele gününde Taksim’e alternatif 
başka bir kutlama alanı tartışmasına gir-
mek son derece geri bir tutumdur. Bu tu-
tum, siyasi iktidarın yaratmaya, derinleş-
tirmeye ve süreklileştirmeye çalıştığı kor-
ku ortamına boylu boyunca teslim olmak, 
zalimin karşısında diz çökmek anlamına 
gelmektedir.

Halkçı Kamu Emekçileri olarak, Kon-
federasyonumuz Birleşik Kamu İş ve tüm 
bağlı sendikaları 1 Mayıs’ta; 1 Mayıs’ın 
Anavatanında, Taksim’de olmaya, Taksim 
yönündeki kararlılığını bir an önce deklare 
etmeye davet ediyoruz. 27 Mart 2018

Yaşasın 1 Mayıs Mücadelemiz!
Taksim Vatandır, Vazgeçilemez!

Halkçı Kamu Emekçileri

31 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 
açıköğretim kurumları sınavında, op-
tik formlardaki dersler ile sınav giriş 

belgesinde yazılı derslerin uyuşmadığı gö-
rüldü. Örneğin adayın girmesi gereken ders 
sayısı yedi iken optik formda işaretleyebi-
leceği en fazla dört ders vardı. Yani Milli 
Eğitim Bakanlığı Sınav Komisyonu bir sı-
navı daha katletti öğrencilerin umutlarıyla 
beraber…

İlk oturum bitene kadar karmaşa 
ve panik hakimdi sınav merkezlerinde. 
Telefonlaşmalar, koşuşturmalar, neyi nasıl 

çözeceğini bilememezlikler, cevapsız so-
rular, o zaman şöyle yapalımlar, yok yok 
böyle yapalımlar, kaygıyla bekleyen aday-
lar…

İkinci oturum başlamadan önce yapılan 
açıklamada Ankara’nın adayları mağdur 
etmeyeceği, hatanın telafi edileceği, 
gerekirse sınav günü girilemeyen 
derslerden telafi sınavı yapılacağı 
duyuruldu.       Söz konusu skandal da AKP 
iktidarında yıllardır yaşanan ve  binlerce 
öğrencimizi-insanımızı mağdur eden sınav 

rezaletlerinden birisi.
Peki bu sözüm ona “hata”lar neden 

oluyor? Çünkü tüm kamu kurum ve kuru-
luşları AKP’nin kadrolarıyla doldurulmuş 
durumda. Eğer koşulsuz biat edersen, kul 
köle olur, bir dediğini iki etmezsen yük-
selemeyeceğin mevki yoktur bu zalim dü-
zende. Artık insanların bilgi birikimi, yete-
neği, bir işi ne kadar yapıp yapamayacağı 
ölçülmüyor ne yazık ki… Dolayısıyla işi 
bilmeyen, beceriksiz, liyakatsız, birikimsiz 
insanlar, çocuklarımızın, gençlerimizin ka-
derlerini belirliyor.

Biliyoruz ki Laik ve Bilimsel eğitim 
olmadan, bilimsel ve adaletli bir ölçme de-
ğerlendirme sistemi de olamaz!

Cumhuriyet kurumlarının maruz kaldı-
ğı bu saldırılara vereceğimiz mücadele ile 
elbet son vereceğiz Çocuklarımızın ve in-
sanlarımızın hayalleriyle oynanmasına izin 
vermeyeceğiz.

Yaşasın Laik, Bilimsel, Demokratik 
Eğitim Mücadelemiz! 31 Mart 2018

Halkçı Kamu Emekçileri

Kırk yıl önce Adana Erkek Lise-
sinde Yatılı olarak okuyordum.  
Adana’nın en başarılı lisesi bizim 

liseydi. Anadolu Lisesi ( O zaman Maa-
rif Koleji de denirdi) ve Fen Lisesi yoktu 
Adana’da. İki özel lise vardı.  Bu Liselere 
babasının parası çok olan zengin çocukla-
rı giderdi. O yıllarda Ortaokul ve Lisede 
iki yıl üst üste kalınırsa tasdikname deni-
len belge alınırdı. Okuldan uzaklaştırıl-
mış olunurdu. Özel okulda okuyanların 
böyle bir kaygısı olmazdı.  Bu liselerde 
okuyanlardan, üniversite sınavında başa-
rılı sonuç almaları beklenmezdi.

Önümüzdeki yıl pek çok özel okul 
Gaziantep’te faaliyete geçiyor. Eğitim 
Öğretimde farklı bir aşamaya hızla geçi-
yoruz.

1961 Anayasasında Madde 50: “Hal-

kın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ-
lama Devletin başta gelen ödevlerin-
dendir. İlköğrenim, kız ve erkek bütün 
vatandaşlar için mecburidir ve devlet 
okullarında parasızdır. Devlet, maddî 
imkânlardan yoksun başarılı öğrenci-
lerin, en yüksek öğrenim derecelerine 
kadar çıkmalarını sağlama amacıyla 
burslar ve başka yollarla gerekli yar-
dımları yapar.”, der.

1982 Anayasasında ise Madde 42 şöy-
ledir: “İlköğretim, kız ve erkek bütün 
vatandaşlar için zorunludur ve Devlet 
okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta 
dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, 
Devlet okulları ile erişilmek istenen se-
viyeye uygun olarak, kanunla düzenle-
nir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun 
başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 
sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları ya-
par.”

Maddeler benzer gibi görünse de 1961 
Anayasasında eğitim açık olarak devletin 
vatandaşa karşı ödevi olarak belirlenmiş-
tir.  Eğitim, dünyanın pek çok yerinde de 
parasızdır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
beri Eğitim ülkenin önemli bir sorunu 
olarak kabul edilmiştir.  Tevhidi-Tedrisat 
kanunu ile ülkemizde Eğitim Birliği sağ-

lanmıştır.  Medrese Eğitim düzeni kaldı-
rılmıştır. Eğitim, devletin en önemli soru-
nu kabul edilmiştir.  Harf devrimi, Millet 
Mekteplerinin açılması en sonunda da 
Köy Enstitülerinin açılmasıyla ülkemizde 
eğitimde hızlı bir ilerleme kat etmiştir.

Son yıllarda eğitim ülkemizde tekrar 
sorun haline getirilmiştir. 2012 yılında çı-
kartılan 4+4+4 eğitim düzeni bir medrese 
düzenine benzemektedir.  O yıllarda bir 
AKP milletvekili tüm okulları İmam Ha-
tip haline getirebileceğiz, demiştir.

Demokrasi denilen düzenin temel taşı 
olan laiklik, ancak laik eğitim düzeninde 
hayat bulabilir. Laik Eğitim düzenindeki 
aşınma ülkemizi çok büyük sıkıntıya so-
kacaktır. Pakistan’da bugün laik eğitim 
ancak özel okullarda verilebilmektedir.  
Ülkemizde de gitgide benzer bir durum 

yaşanmaktadır.  Meslek okulu olarak 
yalnızca İmam Hatip ortaokulları vardır. 
Liseye geçişte öğrenciler, uygun okul 
bulamamakta bu yüzden de İmam Hatip 
liselerine yönlendirilmektedirler.  Ayrıca 
İmam Hatip Fen liselerinde fen ve din 
eğitimi birlikte verilmektedir.

Sonuç olarak eğitimde bilimsel ve 
laik eğitimden uzaklaşma vardır. Üniver-
sitede Tıp, Mühendislik gibi bölümlerde 
okumak isteyen öğrenciler istemeseler de 
özel okullara yönlenmek zorunda kalmak-
tadırlar. Özel okullar bir zorunluluk hali-
ne getirilmektedir.  Aileler ellerindeki son 
olanakları da kullanarak çocuklarını özel 
okullara göndermek zorunda kalıyorlar.  
Bu durum ülkemiz için çok gerçekçi bir 
durum değildir.  Özel okula gidemeyen 
pek çok öğrenci zor durumda kalacaktır. 
Bilimsel, Laik Eğitim alamayan bir kuşak 
ile ülkede üretim olmaz,  özgürlük ve de-
mokrasi de olmaz.

Bilimsel, Laik Eğitim her vatandaşın 
hakkıdır. Devletin temel ödevi vatandaşı-
na bu hizmeti parasız olarak sunmak ol-
malıdır. 23.03.2018

Doç. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

(Gaziantep Yeni Çizgi Haber)

Alçaklığın böylesi de gerçekten çok fazla…

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş’i ve tüm bağlı sendikaları,
İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs’ta

Taksim’de, 1 Mayıs’ın Anavatanında olmaya çağırıyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bir Sınav Rezaleti Daha!

Özel Okullar yaygınlaşıyor…
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İstanbul
Bundan tam 103 sene önce Çanakkale’de bir destan 

yazıldı, unutulmayan, gün geçtikçe önemi daha iyi anla-
şılan...

Parti’mizin ilk Genel Başkanı, Yıldırılamaz Devrim 
Savaşçısı Hikmet Kıvılcımlı; mazlum halklar Emperya-
lizme karşı ilk zaferi kazandı, öldürücü darbeyi vurdu 
Çanakkale’de, demişti…

Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak Çanakkale Zafe-
ri’ne sahip çıkıyoruz. Emperyalizme karşı savaşımızda bir 
meşale olarak görüyoruz.

İstanbul İl Örgütü olarak Çanakkale Zaferimizi kutla-
mak için 18 Mart’ta Kadıköy’de bir eylem gerçekleştirdik. 

Partimiz adına basın açıklamamızı MYK Üyemiz Safi-
ye Arslan gerçekleştirdi.

Genel Merkezimizin açıklamasını okuyan Arslan, “Ta-
rihin akışını tersine döndürecek, emperyalistlere yenilgiyi 
ilk tattıracak sonun başlangıcıdır Çanakkale.

Çanakkale, Partimiz’in tarihi Genel Başkanı Hikmet 
Kıvılcımlı’nın deyimiyle “mazlum ulusların emperyaliz-
me karşı ilk zaferidir” diye konuştu.

Yoğun katılıma sahne olan eylemimiz “Çanakkale Ge-
çilmez, Direnen Halklar Yenilmez”, “Kahrolsun Emper-
yalizm, Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Yaşasın 
Çanakkale Zaferimiz” sloganlarıyla ve alkışlarla sona 
erdi. 

İzmir
“Çanakkale Geçilmez, Direnen Halklar Yenilmez” 

diyerek, 103 sene önce Çanakkale’de bir destan yazanları 
unutmayan HKP’liler,  İzmir Konak Meydanı’ndaki, Em-
peryalist işgale İlk Kurşunu sıkan Gazeteci Hasan Tahsin 
Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasını İzmir İl Örgütü Başkanı Av. Tacet-
tin Çolak yaptı.

Genel merkezin açıklamasını okuyan Çolak “Türk ve 
Kürt Halkları olarak birlikte verdiğimiz mücadeleyle Ça-
nakkale’de tattırdığımız ilk hezimeti ve Birinci Kurtuluş 
Zaferimizle yaşattığımız yenilgiyi yine yaşatacağız AB-D 
Emperyalistlerine ve onların yerli işbirlikçileri Finans-Ka-
pital ve Tefeci Bezirgân Sermayedarlarına. Biz umudumuzu 
hiçbir zaman kaybetmedik. Savaşsız, sömürüsüz, mutlu bir 
dünya kurulacak.”  dedi.

Basın açıklamasına İzmir Halkının yoğun ilgisi vardı. 
Açıklamanın başından sonuna kadar dikkatle dinleyen hal-
kımızın içinden bir Gazi’miz de bizleri yalnız bırakmadı.

Eylemimiz “Çanakkale Geçilmez, Direnen Halklar 
Yenilmez”, “Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın İkinci 
Kurtuluş Savaşımız”, “Yaşasın Çanakkale Zaferimiz” slo-
ganlarıyla ve alkışlarla sona erdi.

Bursa
Bu ülkenin gerçek vatansever partisi; Halkın Kurtuluş 

Partisi olarak, Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan Ça-
nakkale Zaferi’ni Kent Meydanı’nda saat 12.30’da Partimi-
zin MYK üyesi ve Bursa İl Başkanı Av. Halil Ağırgöl’ün 
okuduğu basın açıklamasıyla bir kez daha hatırlattık ve şe-
hitlerimizi andık.

 Ağırgöl konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Türk ve 
Kürt Halkları olarak birlikte verdiğimiz mücadeleyle 
Çanakkale’de tattırdığımız ilk hezimeti ve Birinci Kur-
tuluş Zaferimizle yaşattığımız yenilgiyi yine yaşatacağız 
AB-D Emperyalistlerine ve onların yerli işbirlikçileri Fi-
nans-Kapital ve Tefeci Bezirgân Sermayedarlarına.

Biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Savaş-
sız, sömürüsüz, mutlu bir dünya kurulacak.”

Açıklama sonrasında, “Kahrolsun ABD-AB Emper-
yalizmi”, “Çanakkale Şehitleri Ölümsüzdür”, “Çanak-
kale Geçilmedi, Geçilmeyecek” sloganları atarak mey-
dandan ayrıldık.

İşçi Sınıfının Vatanı Taksim’in AKP’gil-
ler tarafından keyfi bir şekilde yasak-
lanmasına karşı çıkan Halkın Kurtuluş 

Partisi; 1 Mayıs’ı özüne uygun bir şekilde 
kutlamak ve orada katledilen İşçi Sınıfının 
yiğit şehitlerini anmak için 2016 1 Ma-
yıs’ında Taksim’e yürümek isterken, Be-
şiktaş’ta, hiçbir uyarı yapılmaksızın kolluk 
kuvvetleri tarafından orantısız güç kullanı-
larak gözaltına alınmıştı.

Bakırköy çukuruna gitmeyi İşçi Sınıfı-
na ihanet sayan, İşçi Sınıfının vatanı olan-
Taksim’e girmeyi üç ayrı ekip ile zorlayan 
HKP’lilere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlama-
sıyla dava açılmıştı. Dava açılan üç ekipten 
ikisi beraatla sonuçlanırken birinci ekibin 
duruşması 22.03.2018 tarihinde görüldü.

Duruşmada tüm yoldaşlarımız kararlı 
bir şekilde Taksim’in 1 Mayıs alanı oldu-
ğunu, Taksim’e yürümenin ve 1 Mayıs’ı 
orada kutlamanın yasal hakları olduğunu, 
bunun hiçbir şekilde yasaklanamayacağını, 
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için müca-
delelerine devam edeceklerini belirttiler.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bıra-

kılmasını kabul edip etmediğimizi soran 
Mahkeme Hâkimine “biz suç işlemedik ve 
kabul etmiyoruz!”, dediler.

Davada “yargılananlar” arasında bulu-
nan HKP MYK üyesi Av. Tacettin Çolak 
savunmasında: “İlk gençlik yıllarımdan 
beri işçi hareketi içesindeyim. Siyasal İk-
tidar tarafından işçi hareketi için büyük 
anlam ifade eden Taksim Meydanı’nda 1 
Mayıs kutlamalarının yapılmasının ya-
saklanmasını kişi olarak ve parti olarak 
yanlış bulduğum için partimle birlikte 
kutlamaları Taksim Meydanı’nda ger-
çekleştirmek amacıyla Beşiktaş’ta top-
lanmıştık.

“(…)
“İddianame içerisindeki suçu kabul 

etmiyorum, suç oluşturacak herhan-
gi bir eylemde bulunmadık. Güvenlik 
güçlerinin 2911 sayılı yasayı ihlal ettiği-
ni düşündüğümüz için güvenlik güçleri 
hakkında hazırlık aşamasında şikâyet-
lerimizi belirtmemize rağmen bu hu-
susta herhangi bir işlem yapılmamıştır. 
Barışçıl gösteri hakkımızı kullandık biz. 
Ayrıca olay tutanağı polis memurları 

tarafından kinlenmiş bir şekilde taraflı 
olarak tutulmuştur. “Kahrolsun ABD 
Emperyalizmi” sloganımızı “Kahrolsun 
AKP Emperyalizmi” şeklinde değiştire-
rek tutanağa geçirmiştir.” dedi

Duruşmada söz alan avukatlarımız-
dan, Av. Ayhan Erkan: “Halkın Kurtuluş 
Partisi, Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık 
benim karakterimdir” sözünü ve Hik-
met Kıvılcımlı’nın “Vatan aşkını söyle-
mekten korkar hale gelmektense ölmek 
yeğdir” sözünü şiar edinmiş; antiem-
peryalist, antifeodal, antişoven ilkelerini 
benimsemiş en yurtsever, en halkçı bir 
partidir. Ayrıca toplumsal mücadeleler-
de İşçi Sınıfının öncülüğünü kabul etti-
ği ve her eylemine “başta İşçi Sınıfımız 
gelmek üzere” diyerek başladığı için ve 
ülkemizde 1 Mayıs’ların Taksim’de kut-
lanması İşçi Sınıfımız açısından haya-
ti önemi olan bir mücadele ve bayram 
günü olduğu için 1 Mayıs’ları özüne 
uygun bir şekilde ancak Taksim’de kut-
lanacağını benimser ve bu doğrultuda 
mücadele eder.

“1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de 

kutlanmasıyla getirilen tüm yasaklama-
lar, engellemeler; uluslararası sözleşme-
lere, uluslararası yargı mercilerine, yerli 
yasa ve yargı kararlarına göre son de-
rece gayrimeşrudur. Tam tersi bunların 
engellenmesi mevcut hukuk sistemine 
göre yasa dışıdır, keyfidir, suç teşkil et-
mektedir.”, diyerek konuşmasını sonlan-
dırdı. 

Söz alan Av. Pınar Akbina ise: “1 Ma-
yıs, Hükümetin bile, “Taksim’i 1 Ma-
yıs’a açtık” şeklindeki afişlerle övünme 
kaynağı yaptığı bir gündür. Ancak yüz-
binlerin oraya akması nedeniyle iktidar 
bundan rahatsız olup tekrar yasakla-

mıştır. Asıl yargılanması gerekenler bü-
tün mahkeme kararlarına rağmen bu 
kararları çiğneyenler ve saldıranlardır” 
dedi ve her iki avukatımız da derhal beraat 
kararı verilmesini talep ettiler.

Dava eksik ifadelerin alınması ve dos-
yadaki cd’nin izlenmesi için 18 Eylül 2018 
tarihine ertelendi.

2018 1 Mayıs’ının arifesinde Kurtuluş 
Partililer olarak yine “Taksim Vatandır 
ve davalarınız bize vız gelir!” diyoruz. 22 
Mart 2018

İstanbul’dan 
Kurtuluş Partililer

8 Mart bizim için hem anma hem de 
kavgada bilinçlerimizi bileyerek mü-
cadeleye daha da sıkı sarılma günü-

dür. Kurtuluş Partili Kadınlar olarak 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, 
aylardır işi, ekmeği, onuru için direnen yi-
ğit Real Market Direnişçileri ile birlikte 
Kozyatağı Metro önünde kutladık. 

Yağmur, çamur, kar, fırtına demeden, 
yılgınlık nedir bilmeden Türkiye’nin dört 
bir yanında mücadele eden Real Market 
Direnişçileri 8 Mart gününde de direniş 
yerindeydiler. “Kadının Kurtuluşu İşçi 
Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız De-
ğildir” anlayışına sahip biz Kurtuluş Par-
tili Kadınlar, her zaman olduğumuz gibi 8 
Mart gününde de İşçi Sınıfıyla yan yana, 

omuz omuzaydık.
Eylemimiz, Real Market Direnişçi-

lerinin bulunduğu alana bir yürüyüş ile 
başladı. Yürüyüş boyunca, “Real İşçisi 
Yalnız Değildir!”, “Yaşasın 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü!”, “Metroya 
Girme Zulme Ortak Olma!”, “Direne 
direne Kazanacağız!” sloganları atıldı.

Direniş alanında Real Market İşçileri 
bizi coşkuyla karşıladı.

Ardından Kurtuluş Partili Kadınlar adı-
na söz alan İl Başkanımız Av. Pınar Ak-
bina bir konuşma gerçekleştirdi. Akbina, 
yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün sizin gününüz. Bugün bi-
zim günümüz. Bugün “Emekçi Kadın-
lar Günü”. Bugünü hediye alarak, lüks 

salonlarda çiçekler alarak kutlamaya 
çalışanlar olacak. Bugünü geçiştirme-
ye çalışanlar olacak. Bugünü özünden 
uzak kutlamaya çalışanlar olacak. Ama 
bizler bugün 8 Mart’ı sizlerle kutlamak 
istedik. Çünkü 8 Mart’ın gerçek temsil-
cileri burada. 8 Mart bu direniş yerinde, 
erkek arkadaşlarıyla birlikte direnen 
kadın işçilerin ruhunda yaşıyor. Bugüne 
neden “Emekçi Kadınlar Günü” deni-
yor? Çünkü 1857 yılında New York’ta 8 
saatlik iş günü ve iş koşullarının düzel-
tilmesi için Tekstil İşçileri bir greve çı-
kıyorlar. Ancak bugün sizin yaşadığınız 
gibi, o zaman da işveren sınıfı acımasız, 
gözlerin yaşına bakmadan fabrikayı ate-
şe veriyor. Ve acımadan 129 tane kadın 
işçiyi diri diri yakıyor. Ama o mücadele 
boşa gitmiyor. Bugün yasalarda göster-
melik de olsa 8 saatlik iş günü varsa o 
kadınların sayesinde, mücadele eden 
New York’lu Kadın Dokuma İşçilerinin 
sayesindedir. O yüzden bugün de sizler 
o direnişi yaşatıyorsunuz. Bugünler o 
kadın patronların günü değil. Bugünler 
dünyayı kan gölüne çeviren, özellikle 
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD’li 
Hillary Clinton’ların, Alman Merkel’le-
rin, Güler Sabancı’ların günü değil. 

Yine Real Marketçi kadın yöneticilerin 
günü değil. “

Pınar Akbina konuşmasında, Real Mar-
ket Direnişçilerinin bu haklı mücadeleleri-
nin eninde sonunda zaferle taçlanacağını 
ve biz Kurtuluş Partili Kadınların her za-
man onların yanlarında olacağımızı belirt-
ti. Ve 8 Mart’ların özüne uygun bir şekilde 
kutlanarak, İşçi Sınıfı davasının zaferle so-
nuçlanması için canla başla, yılgınlık nedir 
bilmeden mücadele edeceğimizi söyledi.

Biz Kurtuluş Partili Kadınların etkin-
liğinden sonra Real Market İşçilerinin, 
direnişinin ilk gününden itibaren yanında 
olan, Devrimci Sınıf Sendikacılığının tek 
temsilcisi Nakliyat-İş, Dünya Sendikalar 
Federasyonu adına yurtdışından gelen Di-
renişçi Kadınlarla uluslararası bir etkinlik 
gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nü Real Marketli Yiğit Dire-
nişçi Kadınlar ile birlikte direniş alanında 
yaptığı basın açıklamasıyla kutladı.

Dünya Sendikalar Federasyonu Baş-
kanlık Kurulu Üyesi, DSF’ye bağlı Ulus-
lararası Taşımacılık İşçileri Sendikası 
Enternasyonali TUİ’nin Genel Başkanı 
ve Nakliyat-İş’in Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu bir konuşma yaparak 
8 Mart’ın emekçi kadınlar açısından tarihi 

öneminden bahsetti.
Emperyalizmin kadını ikinci sınıf ola-

rak gördüğünü belirterek, 161 yıl önce ve-
rilen mücadelenin günümüzde de devam 
ettiğini, kadının kurtuluşunun İşçi Sınıfının 
kurtuluşundan bağımsız olmadığını, sendi-
ka olarak verilen İşçi Sınıfı mücadelesinin 
aynı zamanda kadınların kurtuluşuna da 
hizmet ettiğini belirtti. Daha sonra DSF 
adına gelen temsilciler kısa birer konuşma-
lar gerçekleştirdiler.

Bu etkinlikten sonra Nakliyat-İş’in dü-
zenlediği salon etkinliği gerçekleştirildi. 
Burada da 8 Mart’ın tarihçesi anlatılarak 
İşçi Sınıfının mücadelesinin eninde sonun-
da zafer kazanacağı dile getirildi. Biz de 
Kurtuluş Partili Kadınlar olarak bu etkin-
liğe katıldık.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 
New Yorklu Dokuma İşçisi Kadınların mü-
cadelesini devam ettirme günüdür.

Selam Olsun 8 Mart’ı Yaratanlara!
Selam Olsun 8 Mart’ı Yaşatanlara!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

İstanbul’dan 
Kurtuluş Partili Kadınlar

Bundan 161 yıl önce New Yorklu Dokuma 
İşçisi kadınların vermiş olduğu onurlu 
mücadelenin yıldönümünde, Kurtuluş 

Partili Kadınlar olarak İstanbul Sancaktepe İlçe 
Örgütümüzde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü kutladık.

Etkinliğimiz 11 Mart Pazar günü, saat 14.00’te 
yoğun bir katılımla gerçekleşti. 8 Mart 1857’de 
kaybettiğimiz New York’lu 129 kadın işçi ve 
insanlığın kurtuluş davasında yitirdiğimiz tüm 
devrimciler nezdinde bir dakikalık saygı duruşu 
gerçekleştirildi.

Daha sonra açılış konuşmasını yapan Birsen 
Yoldaş, Dünyada emekçiler açısından önemli 
olan günlerin tarihleri kanla yazılmıştır. 8 Mart 
da bunlardan biridir. 1857 yılının 8 Mart’ında 
ABD’nin New York kentinde dokuma işçisi ka-
dınlar 8 saatlik iş günü, eşit işe eşit ücret, insana 

yaraşır çalışma koşulları talebi ile greve gittiler. 
Fabrikada yangın çıkararak Parababaları 129 ka-
dın işçiyi katlettiler, diyerek kısa bir konuşma 
yaptı.

Etkinliğimiz yoldaşlarımızın hazırlamış oldu-
ğu sinevizyon ile devam etti.

Sinevizyon gösteriminden sonra sunumunu 
yapmak üzere İlknur Yoldaş söz aldı.

İlknur Yoldaş, kadının İnsanlık Tarihi boyun-
ca hep ezilen, sömürülen cinsiyet olmadığını, bir 
dönem topluma önderlik eden konumda olduğunu 
belirtti. O tarihten günümüze kadar geçirdiği sü-
reçleri, alt edilişini verdiği örneklerle anlattı.

Konuşmasının devamında şunları söyle-

di: “Kadınlarımız, günümüzde de Ortaçağcı 
Antika Tefeci-Bezirgân sermayenin temsilcisi 
AKP’giller tarafından yönetilen ülkemizde çok 
büyük acılar çekiyor. Kadınlar her gün vahşi-
ce katlediliyor. Dört duvar arasına hapsediliyor. 
Sokakta, eşi, sevgilisi, ailesinden biri tarafından 
şiddete maruz kalıyor. Kız ve erkek çocuklarımız 
cinsel istismara uğruyor, küçücük bedenleri bu 
yükü kaldıramayıp hayata gözlerini yumuyorlar. 
Kadınlar bu sömürünün yanında iş hayatında fab-
rikalarda Parababalarının sömürüsüne maruz ka-
lıyor.”

İlknur Yoldaş konuşmasına şu şekilde devam 
etti: “Bütün bu acıların, eşitsizliklerin çözümü 
bellidir. İşte o çözüm biz Kurtuluş Partili Kadın-
ların vermiş olduğu mücadelededir. Yani kadının 
tek kurtuluşu sosyalizmdedir ve bu yüzden diyo-
ruz ki; kadının kurtuluşu işçi sınıfının kurtuluşun-

dan bağımsız 
değildir.”

İlknur Yol-
daşın konuş-
masından sonra 
e t k i n l i ğ i m i z 
Sancaktepe İlçe 
Örgütümüzde 
her hafta bir 
araya gelip şiir 
çalışması yapan 
gençlik grubu-
muzun şiir din-
letisi ile devam 
etti.

Daha sonra genç yoldaşlarımızdan Kardelen 
Kıvılcım’ın piyano dinletisi gerçekleşti.

Etkinliğimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Konservatuar bölümünden yoldaşlarımızın müzik 
dinletisi ile son buldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, New 
York’lu Dokuma İşçisi Kadınların vermiş olduğu 
onurlu mücadeleyi zafere ulaştırma günüdür.

Selam Olsun 8 Mart’ı Yaratanlara!
Selam Olsun 8 Mart’ı Yaşatanlara!

İstanbul’dan
Kurtuluş Partili Kadınlar

Taksim’i İşçi Sınıfının Vatanı bilen HKP’liler;
1 Mayıs mücadelesini sürdürüyor

Kurtuluş Partili Kadınlar  8 Mart’ı özüne yaraşır şekilde Direnişle kutladı

Kurtuluş Partililer, Ülkenin dört bir yanında;
“Çanakkale Geçilmez, Direnen Halklar

Yenilmez!” diye haykırdı

Dokuma İşçisi Kadınlardan devraldığımız bayrağı
dalgalandırmaya devam ediyoruz
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30 Mart 1972’de Tokat’ın Niksar il-
çesine bağlı Kızıldere Köyü’nde 12 
Mart Faşizminin gorilleşmiş gene-

ralleri tarafından katledilen Mahir Ça-
yan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, 
Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet 
Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Saba-
hattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp’i 
katledişlerinin 46. yıl dönümünde mezar-
ları başında andık.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak 
On’ların Antiemperyalizme, Antişoveniz-
me, Antifeodalizme karşı vermiş olduk-
ları mücadelenin 
gerçek devamcı-
ları olduğumuz 
bilinci ile 30 Mart 
günü saat 18.00’da 
Karşıyaka Mezar-
lığı 2 nolu kapıda 
etkinliğimizi ger-
çekleştirmek üze-
re toplandık.

Kortej oluş-
turarak, “Kızıl-
dere Şehitleri 
Ölümsüzdür’’, “Kahrolsun Emper-
yalizm-Yaşasın Sosyalizm’’, “Yeni 
Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş 
Savaşımız’’, “Kahrolsun ABD-AB Em-
peryalizmi” sloganları eşliğinde Mahir 
Yoldaş’ımızın mezarına doğru yürüyüş 
yaptık ve karanfillerimizi bıraktık. Anma-
mıza Mahir Çayan ve On’ların nezdinde 
tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla 
başladık.

Tüm yumruklar havada, haykırdı 
İkinci Kurtuluş Savaşçıları:

Selam Olsun Bizden Önce Geçene, 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Mahir Yoldaş’ımızın mezarının başın-

da Ankara Kurtuluş Partisi Gençliği’nden 
Deniz Yoldaş okudu basın açıklamasını.

Açıklamasında: “Bu kanser düze-
ni yerini insanlığın tek bir aile olduğu 
Sosyalizme bıraktığı zaman, insanlığı 
Ortaçağ karanlığına götürmeye yemin-
li gericilerin, AB-D Emperyalistlerinin 
kanlı, Halk düşmanı Kontrgerilla’nın 
güdümünde Devrimci kanı içmeye ye-
minli faşistlerin, yerli ve yabancı Pa-
rababalarının isimleri değil, Halkları-
mızın düşmanı bu güruha karşı müca-
dele vermiş, Türkiye Halklarının dostu 

O n ’ l a r ı n 
isimleri ve 
mücadele-
leri yaşaya-
cak” dedi.

On’ların 
ideallerine, 
mücadelele-
rine, bu ül-
kenin İkinci 
K u r t u l u ş 
Savaşçıları 
olan Kurtu-

luş Partisi Gençliği ve Kurtuluş Parti-
lilerin sahip çıktıklarını, Antiemperyalist, 
Antişovenist, Antifeodalis mücadeleyi 
bugün Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğul-
ları ve kızlarının dövüştürdüğünü ve bu 
kavganın zaferle taçlandırılacağını hay-
kırdı Yoldaş’ımız.

And olsun ki, İkinci Kurtuluş Savaşçı-
ları Mahirler’in, On’ların ve Denizler’in 
uğruna canlarını feda ettikleri ideallerini 
ete kemiğe büründürüp, Sosyalizmle taç-
landıracak.

Ankara’dan
Kurtuluş Partisi Gençliği

Başta Kürt Halkı olmak üzere Orta-
doğu Halklarının zalim Dehak’a 
karşı Demirci Kawa önderliğinde, 

isyan ateşleri yakarak zulme başkaldırdığı 
gündür, Newroz. Kutlu olsun!

Bugün de başta çağdaş Dehaklar ABD-
AB Emperyalistleri ve yerli satılmışlar 
cephesi BOP projesini hayata geçirmek 
için, ülkemiz ve başta Suriye, Libya ve 

Irak olmak üzere tüm Ortadoğu’yu kan 
gölüne çevirmişlerdir. Halklar arasına kin 
ve nifak tohumları sokarak birbirlerini 
boğazlatmaktadır. Ve ne yazık ki BOP fi-
ilen uygulanmaktadır. BOP’un bir parçası 
olan ülkemiz de bundan nasibini almıştır. 
BOP’un Eşbaşkanı AKP’giller’in Reisi de 
efendilerinin bir dediğini iki etmeyerek 
bu projenin en sadık hizmetkârı olmuştur. 
Ve ülkemiz fiilen ikiye bölünmüştür. Bin 
yıldır birlikte yaşayan iki kadim halk, bir 
daha bir araya gelmemecesine birbirinden 
uzaklaştırılmaktadır. Kürt ve Türk Halkları 
arasındaki duygusal bağlar bir bir koparıl-
maktadır. Bunda AKP’giller kadar Ameri-

kancı Kürt hareketinin de rolü vardır. İşte 
“yeni bir gün” demek olan, yeni bir baş-
langıç demek olan, baharın müjdecisi olan, 
özgürlüğün simgesi olan Newroz böyle bir 
ortamda kutlanmaktadır.

Ama bu böyle gitmez, gitmeyecek!
Kürt ve Türk Halkları başta olmak üze-

re bu gidişe, çağdaş Kawalar önderliğin-
de mutlaka son verecek. O zaman halklar 
Newroz’u bir bahar coşkusuyla yaşayacak.

Çünkü;
Demirci Kawa’nın isyan ateşiyle, Bi-

rinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mı-
zın önderi Mustafa Kemal’in bağımsızlık 
ruhuyla, Denizler’in, Mahirler’in devrimci 
coşkusuyla, Türkiye Devrimi’nin Önderi 
Hikmet Kıvılcımlı’nın vatan aşkıyla müca-
dele eden, Türk ve Kürt Halklarının, dünya 
halklarının gerçek dostu Halkın Kurtuluş 
Partisi; HKP var. HKP’nin hiçbir zulmün 
baş eğdiremediği yüreği mangal gibi ön-
derleri var.

HKP önderliğinde kurulacak bir Halk 
İktidarında Newroz coşkuyla, kardeşçe bir 
arada kutlanacak. O zaman çağdaş Dehak-
lar bir daha geri dönmemecesine tarihin 
çöplüğüne atılacak. Sözümüzdür, dünya 
halkları tek bir sosyalist aile olana kadar 
mücadelemiz devam edecek. 21.03.2018

Bijî Biratîya Gelan!
Bijî Newroz!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Yaşasın Newroz!

HKP
Genel Merkezi

TÜYAP Bursa 16. Kitap Fuarı Der-
leniş Yayınlarının Kızıl Bayrağının 
Dalgalandığı, Kızıl Soluğumuzun 

halkımızla buluştuğu bir alan oldu.
17-25 Mart 2018 tarihleri arasında ya-

pılan Bursa 16. Kitap Fuarı’nda Derleniş 
Yayınları olarak bu yıl da günler önceden 
hazırlıklarımızı yaparak coşku ve heyecan 
ile katıldık.

Ortaçağcı AKP’giller’in halkımızı hız-
la BOP diye adlandırılan Yeni Sevr ile 
parçalanma sürecine götürdüğü bugünler-
de, Türkiye Devrim Hareketinin Teorik ve 
Pratik önderi Hikmet Kıvılcımlı ve O’nun 
Teori ve Pratiğini günümüze kadar taşıyan, 
geliştiren Yoldaşı Genel Başkan’ımız, Ön-
derimiz Nurullah Ankut’un; insanlığın 
düşürüldüğü bu çukurdan nasıl tekrar ayağa 
kaldırılacağının yol ve yöntemlerini açıkla-
dığı eserlerini halkımız ile buluşturduk.

Halklarımızın kurtuluşa olan inancını, 
umudunu gördük bu yılki Bursa Kitap Fu-
arı’nda. Özellikle Önderimiz Nurullah An-

kut’un eserlerine artan ilgi ve birçok kitap-
severin önderimizin yazılarını sosyal med-
yadan ilgi ile ve beğeni ile takip ettiklerini 
ifade etmeleri, bizim de devrime ve halkımı-
za olan inancımızı bir kez daha perçinledi.

Derleniş Yayınları’nın Bursa Kitap Fu-
arı’nın gerçek tek Marksist-Leninist ya-
yınevi olduğunu birçok kitapsever ilgiyle 
ifade etti. Bu yıl Fuar süresince geçen yıl-
lardan çok daha fazla okurun, Yayınevimiz, 
Hikmet Kıvılcımlı Usta’mız, Genel Baş-
kan’ımız ve Partimiz hakkında takdir edici 
sözler söylemeleri dikkatimizi çekti.

Fuar’ın son günü olan 25 Mart 2018 
Pazar günü Çekirge Salonu’nda gerçek 
vatan savunmasının ne olduğu ve nasıl ya-
pıldığının yanıtı “Cumhuriyet Tarihinin 
İlk Toprak Kaybı 18 Eğe Adasını Nasıl 
Kaybettik?” Konferansımız oldu.

Konferansı Bursa İl Başkanı’mız Av. 
Halil Ağırgöl yönetti.

Halil Başkan, Usta’mızın “Hürriyeti-
miz ve Birinci Cihan Savaşı Faciamız” 

adlı eserinden hareketle, Vatan’ın ve Vatan 
savunmasının emperyalistlerle ilişkilerini 
antiemperyalist ve antifeodalizm ile bağ-
lantılarını Kurtuluş Savaşı’mızla birlikte 
ele alarak açıkladı. 

Konferansın asıl konuşmacısı HKP İz-
mir İl Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcı-
sı Av. Tacettin Çolak’tı.

Tacettin Çolak, Eğe Adaları konusunun 
Nisan-Mayıs 1912’de İtalya ile Osmanlı 
Devleti arasındaki Trablusgarp Savaşı sıra-
sında Rodos ve 12 Ada’nın İtalyanlar tara-
fından işgaliyle gündeme geldiğini, bu prob-
lem daha sonra Balkan Savaşları sırasında 
Ekim-Kasım 1912’de diğer Ege Adaları’nın 
Yunanistan tarafından işgal edildiğini belir-
terek konunun tarihsel köklerini açıkladı.

Çolak, 2004 yılından bugüne 14 yıldır 
AKP’giller tarafından 18 ada ve birçok 
kayalığın Yunanistan’a bırakıldığını, Yuna-
nistan’ın da bu adalarda nasıl işgal ve ilhak 
çalışmaları yürüttüğünü, Yunan medyası da 
dahil birçok belgelerle ortaya koymuştur. 
Çolak, bu emperyalist çömezi Yunanis-
tan’ın adalarımızı işgal ve ilhakına karşı 
tek gerçek mücadelenin HKP tarafından 
yapıldığını; yapılan eylem, etkinlik ve açı-
lan davalardan örnekler vererek açıkladı.

Gelecek yıl 17’ncisi yapılacak olan 
Bursa Kitap Fuarı’nda yeni umut ve heye-
can ile tekrar halkımızla buluşmak dilekle-
rimiz ile emeği geçen tüm yoldaşlarımıza 
ve bize düşünce ve davranışı ile yol göste-
ren Partimiz HKP’ye teşekkür ederiz.

Bursa’dan
Kurtuluş Partililer

Mimar-Mühendisler Komitesi ve 
Kurtuluş Partisi Gençliği’nin 
ortak katılımıyla düzenlenmesi 

kararlaştırılan etkinliklerin ilki 4 Mart’ta 
gerçekleştirildi. Kolektif bir çalışmayla 
yürütülmesi planlanan etkinliklerin ilki, 
Partimiz Genel Merkezi’nde yapılan film 
gösterimiyle başladı.

İlk etkinliğimizde kapitalist gıda te-
kellerinin üretim maliyetini azaltmak ve 
verimi arttırmak için yaptıkları sahtekârlık-

ları gün yüzüne çıkaran “Food Inc.(Gıda 
Ltd.)” adlı belgeselin gösterimi gerçekleş-
tirildi.

Robert Kenner’ın yönetmenliğini 
yaptığı belgesel, kapitalist gıda tekellerinin 
rekabeti arttırmak uğruna çevre ve insan 
sağlığını nasıl hiçe saydığını, bünyelerin-
de çalıştırdıkları emekçilerin haklarını na-
sıl gasp ettiklerini ve üretimini yaptıkları 
sağlıksız gıdaları belge ve kanıtlarla ifşa 
ediyor.

Gençliğin yoğun ilgi gösterdiği etkin-
likte, belgesel gösteriminin ardından insan 
soyunun en büyük düşmanı AB-D Emper-
yalistlerinin gıda alanındaki şirketlerinin 
sırf kâr uğruna yaptıkları ahlâksız üretim-
lere karşı getirilebilecek kesin devrimci 
çözüm üzerinde tartışmalar gerçekleşti. 
İnsan sağlığıyla oynayan AB-D Emperya-
listlerinin gıda tekellerine karşı nihai dev-
rimci alternatifin, toplum çıkarına dayanan 
sosyalist üretim tarzı olduğunda fikir birliği 
sağlandı.

Ülkemizde ve dünyada gıda sektörünün 
rant uğruna yerli-yabancı Parababaları ta-
rafından işgal edilişi ve buna karşı mücade-
le yolları, gençliğin temel tartışma başlığı 
oldu. Verimli geçen etkinliğin ardından bir 
sonraki etkinliğin konusu “Teknoloji ve 
Kapitalizm” olarak belirlendi.

Ankara’dan
Kurtuluş Partisi Gençliği

Newroz Pîroz Be !
Newroz Kutlu Olsun!

Bursa 16. TÜYAP Kitap Fuarı’nda 
mücadelemizi halkımızla buluşturduk

Ankara’da Mimar Mühendisler 
Kurtuluş Partisi Gençliğiyle birlikte bilinçleniyor bilinçlendiriyor

Toprak günü olarak anılan olayın yıl-
dönümünde yaptı bu katliamı Katil İsrail 
Devleti. 30 Mart 1976’da ülkenin kuze-
yindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail 
vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dö-
nüm araziye el koymasına karşı Filistin 
Halkının gösterdiği direnişin simgesidir 
Toprak Günü. “Büyük Geri Dönüş Yürü-
yüşü” gasp edilen topraklarından Filistin 
Halkının hiçbir zaman vazgeçmediğinin 
göstergesidir. Vatanları ellerinden alınan 
bu mazlum halkın mücadeleyi ne olursa 
olsun bırakmayacağının kanıtıdır. Vatan 
aşkını söylemekten ve gereğini yapmak-
tan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini, vaz-
geçmektense, dile getirmekten ve gere-
ğini yapmaktan korkar hale gelmektense 
ölümü yeğleyeceklerinin dünya âleme 
gösterilmesidir, Filistin Halkının ölümü-

ne direnişi.
 Halkın Kurtuluş Partisi olarak 

ABD Emperyalistlerinin yani İsrail’in bu 
katliamını lanetliyor, Filistin Halkına baş-
sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Bizim safımız mazlum Filistin Halkı-
nın safıdır. Ezilen, katledilen Halklardan 
yanadır bizim mücadelemiz.

Ve dünyanın bu en kutsal mücadele-
si, AB-D Emperyalistleri yeryüzünden 
silinip tarihin karanlık sayfalarına gön-
derilinceye kadar devam edecektir. Enin-
de sonunda zafer “Katil ABD Ortado-
ğu’dan Defol!” diyebilme yürekliliğini, 
cesaretini gösteren Halkların olacaktır. 
31.03.2018

 
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Siyonist İsrail Filistin Halkını
katletmeye, kan içmeye doymuyor

Baştarafı sayfa 1’de

Yıl: 12 / Sayı: 122 / 4 Nisan 2018

Geceyi gözaltında geçiren yoldaşları-
mız 2 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde 
Çağlayan Adliyesi’ne savcıya ifade ver-
mek üzere götürüldü ancak akşam 5’e ka-
dar hiçbir gerekçe gösterilmeden nezaret-
hanede tutuldu. Parti avukatlarımıza öğlen 
’10 15 dakikada’ yoldaşlarımızın serbest 
bırakılacağını söyleyen savcı, 5 saat bek-
lettikten sonra büyük bir hukuk skandalına 
imza atarak yoldaşlarımızı ‘tutuklanma ta-

lebiyle’ mahkemeye sevk etti!
Yoldaşlarımız mahkemede Mahir Ça-

yan ve yoldaşlarının terörist olmadığını, 
emperyalizme karşı 1. Kuvayımilliye ru-
huyla, Mustafa Kemal’in bağımsızlık şia-
rıyla dövüşen devrimciler olduğunu ve par-
timizin de bu noktada Kızıldere şehitlerine 
sahip çıktığını anlattı.

Tutuklanma talebinin akla mantığa sığ-
madığını ve ortada bir eylem bile yokken 
apar topar gözaltına alındıklarını mahke-

mede anlatan yoldaşlarımızHKP’nin Tür-
kiye’deki en yurtsever, en vatansever parti 
olduğunu da örnekleriyle anlatarak savcı-
nın ve emniyetin tüm iddialarının gerçek 
dışı olduğunu gözler önüne serdi.

Sonuç olarak da yoldaşlarımızın ve 
HKP avukatlarının savunmaları sonrasında 
tüm yoldaşlarımız hakkındaki tutuklanma 
talebi reddedildi. Yoldaşlarımız adli kont-
rol ve yurt dışı yasağı kararlarıyla serbest 
bırakıldı.

Baştarafı sayfa 1’de

Kızıldere anması için Kadıköy Bo-
ğa’da toplanan yoldaşlarımız, 
Kurtuluş Partisi Gençliği ve parti 

amblemimizin bulunduğu bayraklar, Mus-
tafa Kemal’in “Bağımsızlık benim karak-
terimdir.” sözünün yer aldığı bayraklar, 
“Kahrolsun Emperyalizm” yazan dövizler, 
Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın posterle-
ri nedeniyle gözaltına alındı!

Bu gözaltı meşru değildir!
Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık be-

nim karakterimdir.” sözü suç değildir!
Partimiz legal bir partidir. Amblemli 

bayraklarımızı taşımak suç değildir!
“Kahrolsun Emperyalizm” demek 

suç değildir!

Mahir Çayan, Deniz 
Gezmiş ve arkadaşları terö-
rist değildir!

Onlar Antiemperyalist, 
Antişovenist, Antifedolist 
devrimci gençlerdir. Onlar va-
tansever, halksever, bu ülke-
nin devrimci gençleridir. 

Biz Kurtuluş Partisi Genç-
liği olarak “Yaşasın Tam 
Bağımsız Türkiye!” “Kah-
rolsun ABD-AB Emperya-

lizmi!” “Şeriat Ortaçağdır!” “Yaşasın 
İkinci Kurtuluş Savaşımız” diyerek on-
ların bıraktıkları mücadeleyi devam ettir-
diğimizi söylerken, Mahir Çayan’ın, De-
niz Gezmiş’in ve arkadaşlarının “6. Filo 
Defol” eylemlerini, “Yaşasın Tam Ba-
ğımsız Türkiye” “Ya İstiklal Ya Ölüm!” 
sözlerini unutup vahşice katledilmelerinin 
yıldönümlerinde nasıl olur da anmayız? 
Yoldaşlarımızı anmak bizim en meşru hak-
kımızdır!

Korkuyorlar!
Gençliğin; Parababaları düzeninin, em-

peryalizmin, sömürünün kökünü kazıyaca-
ğından korkuyorlar! 

Korkuyorlar!

Gençliğin insanca yaşam için müca-
delesinden, yerli yabancı Parababalarının 
kökünü kazıyıp İşçi Sınıfının yücelttirilme-
sinden korkuyorlar!

Korksunlar!
Çünkü yıkılacak bu hain düzen!
Bizler Deniz Gezmiş’lerin,Yusuf Ars-

lan’ların, Hüseyin İnan’ların, Mahir 
Çayan’ların, Hüdai Arıkan’ların, Cihan 
Alptekin’lerin, Nihat Yılmaz’ların, Er-
tan Saruhan’ların, Ahmet Atasoy’ların, 
Sinan Kazım Özüdoğru’ların, Sabahat-
tin Kurt’ların, Ömer Ayna’ların, Saffet 
Alp’lerin Yoldaşları olarak, mücadelele-
rini bıraktıkları yerden devam ettiriyoruz! 
Onlar ölmedi, devrimci kavgamızda yaşı-
yor!

İnsanlığın onurlu mücadelesini sürdür-
mekten, halkların kurtuluşu için mücadele 
etmekten başka bir amacı olmayan yoldaş-
larımızın derhal serbest bırakılmasını isti-
yoruz! 01.04.2017
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!
Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!

Kurtuluş Partisi Gençliği

On’lar Halkların Kurtuluş Davası’nda yaşıyor! On’ları Unutmadık,
Unutturmayacağız...

On’ları anmak isteyen yoldaşlarımıza gözaltı
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Tarih 17 Nisan 1940. Cumhuriyet ta-
rihimizin en önemli, en özgün eğitim 
ve öğretmen yetiştirme deneyimi olan 

“Köy Enstitüleri” çıkan yasayla kuruluyor. 
Kuruluş Nisan 1940 olsa da, öncesi vardır. 
Ve Köy Enstitüleri deyince, ilk akla gelen 
isimler Hasan Ali Yücel  ve İsmail Hakkı 
Tonguç’tur. 

Tonguç, 1935’de İlköğretim Genel Mü-
dürlüğü görevine vekâleten atanmıştır. Ton-
guç için amaç köylüye ulaşmak, köyü kal-
kındırmaktır. Bu, köyden çıkan, köyü bilen 
köylü çocukların yetiştirilmesiyle daha etkin 
olacaktır. Bu amaçla önce askerliğini onbaşı 
veya çavuş olarak yapmış köylü gençler eğit-
men kurslarında “eğitmen” olarak yetiştiri-
lirler. Bunlar köy okullarına köy çocuklarını 
okutmak için gönderilirler.

Bu uygulamadan olumlu sonuçlar alının-
ca, 1937’de, bir adım daha atılarak Eskişehir 
Çifteler ve İzmir Kızılçullu’da iki “Köy 
Öğretmen Okulu” açılır. Ertesi yıl Kasta-
monu Gölköy ve Kırklareli Kepirtepe’de 
iki okul daha açılır. Bu okullarda öğrenim 
gören öğretmenler de köyü yabancılama-
yan, köy okullarında sıkıntısız, ayrıcalıksız 
yaşayıp öğretmenlik yapabilecek nitelikte 
köylü çocuklarıdır. Tonguç, Hasan Ali Yü-
cel bakan olunca asaleten İlköğretim Genel 
Müdürlüğüne atanır (Ocak 1940). Ve süreç, 
ömürleri çok kısa olmasına karşın bugün eği-
timimizde hâlâ iyi olan bir şeyler varsa, mira-
sı sayesinde sürdürdüğümüz Köy Enstitüleri-
nin Kuruluş Kanunuyla sonuçlanır. (Kurtuluş 
Yolu, 2 Mart 2015)

Hangi toplumsal, ekonomik koşullarda, 
kurulmuştu bu “yaşam ve iş okulları”? Ve ne-
den kapatılmışlardı?  

Enstitülerin baş mimarı olan Tonguç’a; 
“Köylü insanı öylesine canlandırılmalı ve 
bilinçlendirilmeli ki, onu hiçbir güç kendi 
hesabına ve insafsızca sömüremesin. Ona 
köle ve uşak muamelesi yapmasın. Köy-
lüler bilinçsizce ve bedava çalışan birer 
iş hayvanı haline gelmesinler”; “Elimden 
gelse, bütün dünya okullarının program-
larına ‘insanın insanı sömürmemesi’ adlı 
bir ders koyardım.” sözlerini söyleten ney-
di? Bizde bir söz vardır, söyleyene değil, söy-
letene bak diye. Tonguç’a bunları söyleten 
neydi?

İnsanlık Tarihine kısaca göz atmadan bu 
nedenleri ortaya koyabilmek pek mümkün 
görünmüyor. Her şey birbirine bağlı.

 İnsanlık, insanı yük hayvanı veya sağmal 
sürü yerine koyan, bugün içinde yaşadığımız 
Sınıflı Toplum rezilliğine düşmeden önce, bir 
milyon yedi yüz bin yıl sınıfsız toplum ha-
linde yaşadı. Adına İlkel Komünal Toplum 
da denen o toplumda insanın insanı sömür-
mesi, ezmesi, aşağılaması, hor görmesi söz 
konusu değildi. İnsanlar bir ailenin üyeleri 
gibi eşitçe ve kardeşçe yaşadılar. O yüzden 
korku, yalan, düzenbazlık nedir bilmediler. 
MÖ dört bin yıllarında yani altı bin yıl önce 
insan soyu ilk kez Güney Irak’ta, Fırat ve 
Dicle nehirlerinin Basra Körfezi’ne dökül-
düğü yere yakın, alüvyonlu, sulanabilen bu 
yüzden de bol ürün veren topraklar üzerinde 
kurulmuş bulunan Sümer Kentleri’nde sınıflı 
topluma geçti. Bu geçişin sebebi toprağın çok 
bol yani toplumun tüketeceğinden daha fazla 
ürün vermesiydi. Bundan önceki sınıfsız top-
lum biçiminde, insanlar ihtiyaçlarını karşıla-
yacak, yani tüketecekleri kadar üretiyorlardı. 
Bir fazla ya da artı-ürün yani tüketim fazlası 
ürün ortaya çıkmıyordu. Burada çıktı…

Sonuç olarak eski eşit Kankardeşler top-
lumu artık yoktu. İnsanın insanı sömürmesi, 
daha doğrusu çok az sayıdaki insanın, toplu-
mun geniş çoğunluğunu sömürmesi üzerine 
kurulu olan sınıflı toplum bütün rezillikleriy-
le ortaya çıkmıştı. Buna (bu toplum biçimine) 
MEDENİYET diyoruz. Medeniyet, kâğıt 
üzerine düşen bir yağ lekesi gibi yayılarak, 
eski dünyanın, Afrika’nın güney, iç ve batı 
kısımlarını bir tarafa bırakırsak hemen hemen 
tümünü içine aldı. Tabiî süreç içinde…

Üretim ilişkilerindeki bu durum deği-
şikliği, yani medeniyete geçiş; elinde kişi 
adına birikmiş, çok malı olan bir insan kü-
mesi yarattı. İnsanlık tarihinde ilk sömürücü, 
vurguncu, asalak sınıf Tefeci-Bezirgân Ser-
maye Sınıfı ortaya çıktı. Zamanla bu asalak 
vurguncu sınıf, dini de egemenliği altına aldı 
ve onu kendi çıkarları doğrultusunda eğip bü-
kerek sınıf ideolojisi haline getirdi. Bu yapay, 
ilahi dinlerde her şey kalıba döküldüğü için, 
toplumun o çağdaki dünya görüşünü, dünya-
ya bakışını, geleneklerini, göreneklerini, yani 
töresini Tanrı buyrukları halinde kalıplaştırır, 
dondurur ve değişmez kılar. Adalet anlayışını 
değişmez kılar ve onun ebediyen sürmesini 
ister. Her konuya çözüm getirir kendince.

14’üncü Yüzyıl’ın sonlarına kadar dünya-
daki bütün medeniyetler toprağa dayalı üre-
tim ilişkileri içinde olan Tefeci-Bezirgân me-
deniyetiydi. Bu tarihlerde ilk kez Avrupa’nın 
en batısında, İngiltere’de yeni bir sömürücü 
sosyal sınıf- Burjuvazi- barışçıl ve kademe-
li bir Sosyal Devrim yaparak iktidara geldi. 
Egemenliğini kurdu.

Tarihte ilk kez bir Antika Medeniyet tüm-
den batmıyor, yıkılmıyor, iktidardaki sömü-
rücü sınıf alaşağı edilerek toplum kabuk de-
ğiştiriyordu. Yeni bir sosyal düzene geçiyor-

du. Bu artık Tarihçil Devrim değildi, Sosyal 
Devrimdi… Kapitalizm, serbest rekabetçi ka-
pitalizm, kendi iç dinamikleriyle geliştiği için 
Tefeci-Bezirgân Sermaye diye nitelendirilen 
(yine iktisat eserlerinde pre-kapitalist, kapita-
lizm öncesi sermaye diye de geçer bu sınıf) 
sınıfı yok etti. Burjuva Devrimi 1789’da da 
Kara Avrupası’nda, Fransa’da görüldü. Ama 
çok kanlı ve sert biçimde... Çünkü Kara Av-
rupası’nda Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı 
çok daha güçlü biçimde hâkimiyet kurmuştu. 
Onu devirmek de aşırı güç kullanımını gerek-
tiriyordu… Sonra Burjuva Sosyal Devrimleri 
bütün Avrupa’ya yayıldı…

Bu devrimlerde Burjuvazi devrimci dav-
randı. Çünkü devrimci barutu vardı. İktidara 
gelirken kıyasıya savaştığı Tefeci-Bezirgân 
Sınıfıyla ve onun toprak sahibi olmuş biçimi-
ni oluşturan Derebeylikle, iktidarı ele geçir-
dikten ve hâkimiyetini tam olarak sağladıktan 
sonra uzlaşma yoluna gitmedi. Tam tersine o 
asalak sınıfı bütünüyle kazıyıp attı. Toplumu 
onlardan temizledi. Onların sınıf olarak var-
lıklarını korumasına, ekonomide, kültürde, 
siyasette, ideolojide (din yani kilise)  söz sa-
hibi olmasına izin vermedi. 

Dolayısıyla, Avrupa kapitalizmi doğuş ve 
serbest rekabetçi dönemi içerisinde, bilim ve 
teknolojinin gelişiminin önünü ister istemez 
açmıştır. Çünkü kendi devrimini gerçekleştir-
miş olan burjuvazinin sınıf çıkarı o dönemde 
bilim ve tekniğin önünün açılmasından ya-
naydı. Basit Yeniden Üretimin yerini Geniş 
Yeniden Üretim almış, bu üretim yordamı 
ise doğal olarak daha kısa sürede, daha ucu-
za mal üreterek pazarlamayı zorunlu kılmış-
tı. Bunu yapabilen kapitalist ayakta kalacak, 
yapamayan batacaktı. İşte tüm bu nedenlerle 
metropol kapitalist ülkelerde bilim ve tekno-
loji hızla gelişti. Laiklik ve bilimsellik eğitim 
sürecinin temellerini oluşturdu. Bu ülkelerde-
ki üniversiteler, bilim ve teknoloji ürettiler. 
Bu üretilenlerin kimlerin çıkarlarına hizmet 
ettiği aşikârdır ama onlar sonuçta buna sahip-
tirler.

Bildiğimiz gibi süreç içerisinde Batı ka-
pitalizmi tekelci aşamaya yani Emperyalizm 
çağına geldi. Batı bu haldeyken Osmanlı,  
hâlâ toprak ekonomisine dayalı, antika üretim 
yordamını sürdüren bir derebeylik biçimin-
deydi. Yani sermaye yapısı bakımından üre-
timle hiçbir ilişkisi olmayan Tefeci-Bezirgân 
Sermaye, ideolojisi ise bu sınıfın eline geçmiş 
olan din bezirgânlığıydı. Ve gözünü toprakla-
rına dikmiş olan emperyalistlerce kuşatılmış, 
yarı sömürgeleştirilmiş bir imparatorluk du-
rumuna geldi. 

İşte, 1919’da başlayıp 1923’de sonlanan 
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mız 
bu koşullarda gerçekleşti. Kurtuluş Sava-
şı’mız dışarıda Emperyalizme, içeride ise Hi-
lafete ve Saltana karşı verilmiş bir mücadele 
idi.  Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 
önderliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Dev-
rimi, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın rüzgârıy-
la gelişen bir Burjuva Demokratik Devrimi 
oldu. Devrimciler emperyalist planı bozdular, 
emperyalistleri bu topraklardan kovdular, 
emperyalizmle iş tutan Derebeyliğin sembolü 
Sultan’ı alaşağı ettiler. Ancak bu devrim, tam 
anlamıyla Batıdaki gibi bir devrim olamadı. 
Tamamlanamadı.

Neden?
Çünkü tüm doğu toplumlarında olduğu 

gibi ülkemizde de kökleri taa derinlerde olan 
ve en ücra köylerde bile toplumun her zerre-
sini ayrık otu gibi sarmalamış olan bu asalak 
ve sömürgen Antika sermaye sınıfını Batı-
daki devrimlerde olduğu gibi tamamen yok 
edemediler. 

Toprak devrimi (Demokratik Devrim) 
yapılamamıştı. Dolayısıyla gericiliğin teme-
li sosyal sınıflar, derebeylik artıkları, dipdiri 
duruyorlardı ve halk içinde ekonomik ve top-
lumsal bakımdan güçlü kaldı. Kendisi yok ol-
mayan bir sınıfın ideolojisi-dünya görüşü de 
yok olamazdı.

Cumhuriyet devrimcileri, Osmanlı’dan 
hem ekonomik hem toplumsal hem de eğitim 
bakımından son derece geri kalmış bir miras 
devraldılar. Cumhuriyet’in ilk kuruluş yılla-
rında, devrimin önder kadroları önemli re-
formlar yaptılar. Özellikle de eğitim alanında. 
“Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkede okurya-
zar sayısı % 5’in altındadır. Ve nüfusun da % 
80’den fazlası köylerde yaşamaktadır. Bu bü-
yük köylü kitlesine ulaşabilmeyi amaçlamış-
tır Cumhuriyet Devrimcileri. Bunun ilk adı-
mını 3 Mart 1924’te yürürlüğe giren Tevhid-i 
Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu oluşturur.  
Bu kanun sayesinde öğretim kurumlarının 
tümü de Maarif Vekâletine bağlanmıştır.

Cumhuriyet Devrimcileri’nin radikal re-
formlarının geniş halk kitleleri tarafından be-
nimsenmesi, içeride Anadolu’ya çöreklenmiş 
Tefeci-Bezirgânlık, dışarıda Emperyalizm ta-
rafından kösteklendi. Şeyh Sait İsyanı olsun, 
Menemen Olayı olsun emperyalist-derebey-
lik ittifakının ürünüdür. Cumhuriyet Devrim-
cileri bu tehlikeyi atlattılar. Bu tür oyunları 
bozmak için girişimlerde de bulundular.

Bu girişimlerden birisi de Köy Enstitüle-
ri oldu. Cumhuriyet Devrimcileri’nin halkla 
bağını kuracak, reformları halka anlatacak ni-
telikte kuruluşlardı Köy Enstitüleri…” (Kur-
tuluş Yolu, 2 Mart 2015)

İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu Engin 
Tonguç, “Bir Eğitim Devrimcisi İsmail 
Hakkı Tonguç” kitabında Tonguç ve H. Ali 
Yücel’den aktararak değerlendirir: Devlet 
örgütü ve gücü köye çok uzaktı. (…) “Köy-
lünün her sözü ile ilgilenen, doğumundan 
cenazesine kadar tüm işlerinde ona akıl 
hocalığı eden bir tek insan vardır. O da kö-
yün imamıdır.” Bu nedenle eğitmenin ima-
ma yenik düşmeyecek şekilde yetiştirilmesi 
gerekiyordu. “Ancak o zaman ekonomik 
durumlarını düzeltmek için her çözüme 
başvuran köylüler, imamı bırakarak eğit-
menin arkasından gelecekler.”, diyordu İ. 
H. Tonguç.  Hasan Ali Yücel ise; “(...) Biz 
köylere Kurtuluş Savaşı’ndan beri sosyal 
hayatımızda yaptığımız büyük devrimleri 
götürecek adamı yetiştirmek isteriz… Üm-
met döneminin böyle bir adamı vardı. (…) 
Bu imamdır.” 

“Yeni kurulan Cumhuriyet’te, toplumun 
kalkınması ve modernleşme için, yalnızca 
okuryazar oranının arttırılması değil, modern 
üretim tekniklerinin de tarıma girmesi gereki-
yordu. Böylece, köylü geleneksel yöntemleri 
bırakıp, yeni bilgi ve becerilerle donanacak-
tı.1935’ten itibaren Köy Enstitülerine biçim 
veren nedenler bunlardı.

İşte bu amaç doğrultusunda kuruldu Köy 
Enstitüleri. Çok önemli işler başardılar:

Eğitim laiktir, kız-erkek ayrımı yoktur, 
katılımcı ve demokratiktir, çevre duyarlılı-
ğı esastır. Asıl önemlisi,  üretim içinde eği-
tim verilmektedir. Köy Enstitülerinin ilke-
si; “İş için, iş içinde, işle eğitim”dir. Çünkü 
Köy Enstitülerinde üretim de yapılır. Üstelik, 
bu üretim bu topraklarda sınıfsız toplumdan, 
“insanlığın altın çağı”ndan yadigar imece 
usulüyle yapılır.  Üretim içinde eğitim, te-
ori-pratik bütünlüğünü sağlar. Köy Ensti-
tülerinde verilen eğitimin teori-pratik bütün-
lüğü içinde olması gerektiği 1943’te yapılan 
açıklamada şöyle verilir:

“Gerek Köy Enstitülerinde, gerek köy 
okullarında talebe ve halkın yetiştirilme-
sinde… herhangi bir derste hayatla hakiki 
bağlılıklar temini prensibi üzerinde ısrarla 
durmak gerekir… Köy işlerinde tecrübe-
den geçmemiş fikirleri gevelemek, serbest 
tahrir derslerinde köye uygun olan veya 
uygun olmayan örneği taklit ederek yazı 
yazmak ve yazdırmak, Aritmetik, Fizik 

veya Kimya derslerinde manası anlaşılma-
yan formül ezberletmek gibi hususlardan 
yasak gibi sakınılmalıdır.

“(…) Köy Enstitülerinde ve köy oku-
lunda bilgi bir vasıtadır. Bu vasıta öğren-
cinin zekâsını işletmek, tasarım gücünü 
uyandırmak, onlara bazı çalışma ve dü-
şünme metotları vermek için kullanıla-
caktır. Basit bilgi, Köy Enstitüsünü ve köy 
okulunu saran iş hüviyetine asla denk düş-
meyecektir. Köy Enstitülerinde… kabili-
yetli …ruhi kudretinde varlık olan ve fikri 
kudretiyle iş başaran vatandaşlar yetiştir-
memiz lazımdır.” (Köy Okulları ve Enstitü-
leri Teşkilat Kanunu ve İzahname, 1943, s. 
96 -111, Aktaran: Niyazi Altunya, Köy Ens-
titüsü Sistemine Toplu Bir Bakış,http://www.
dunya48.com/cumhuriyet/cumhuriyet-ve-bu-
gun/21226-niyazi-altunya-koey-enstitu-
su-sistemine-toplu-bir-bakis).

Cumhuriyet Devrimcileri, eğitimde teori 
ve pratiğin iç içe olması gerektiği düşüncesi-
ni Sovyet eğitim sisteminden esinlenerek ve 
yaşamın gerçeklerinden hareketle geliştirmiş 
olsalar gerek. (Kurtuluş Yolu, 2 Mart 2015)

Çünkü Kurtuluş Savaşı yıllarından o 
güne Sovyetler Birliği-Türkiye ilişkileri çok 
yakındır. Birinci Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mıza genç Sovyetler Birliği silah ve 
para yardımı yaparak çok büyük bir destek 
sunmuştur. Bu destek belgelerle mevcuttur. 
(bkz. Halkın Kurtuluş Yolu, Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mız ve Büyük Ekim Devrimi Ortak 
Düşmana Karşı, Sayı; 51-57)

İki ülke arasındaki dostane ilişkiler;  “Bir 
Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları”, adlı 
eserde de çok açık biçimde anlatılmaktadı:

“Ekonomik ve kültürel işbirliği sıkıdır. 
Sovyet etkisi beş yıllık planlarda, sanayi yatı-
rımlarında, Sovyet silahlarının alımında ken-
dini göstermektedir. 

Eğitimin de Kurtuluş Savaşı günlerinden 
beri süren bu sıcak ilişkilerden etkilenmesi 
kaçınılmazdır. Nitekim, eğitimciler Sovyet 
eğitim sistemini görmek üzere sık sık Sovyet 
Rusya’ya giderler, Dışişleri Bakanlığı, Mos-
kova Büyükelçiliği’ne raporlar düzenletir.

Eğitim programında  “kültür dersle-
ri” kapsamında verilen klasik dersler ve 
öğretmenlik bilgisi ile ziraat ekonomisi ve 
kooperatifçilik yanı sıra, “Ziraat Ders ve 

Çalışmaları” kapsamında tarla ve bahçe zi-
raatı, fidancılık-meyvecilik ve sebzecilik bil-
gisi, sanayi bitkileri ziraatı, zooteknik, kümes 
hayvanları bilgisi, arıcılık, ipek böcekçiliği, 
balıkçılık ve su ürünleri bilgisi, ziraat sanatla-
rı; “Teknik Dersler ve Çalışmaları” kapsa-
mındaysa köy demirciliği, köy dülgerliği, köy 
yapıcılığı, kızlar için köy elsanatları (biçki-di-
kiş-nakış, örücülük ve dokumacılık, ziraat sa-
natları) dersleri yer alır. Kültür dersleri tüm 
eğitimin yarısını, ziraat ve teknik dersleri ise 
her biri toplam sürenin dörtte birini oluşturur.

Eğitimde iş-üretim kadar edebiyat ve 
güzelsanatlara da önem verilir. Öğrenci-
lere dünya klasiklerinin tercümeleri oku-
tulur. Her köy enstitülü öğrenci bir müzik 
aletini çalabilecek şekilde eğitilir. Folk-
lorik eğitim de özellikle vurgulanmalıdır 
Köy Enstitülerinde.

Mezun olanlar, 150 parçaya varan alet 
edevat verilerek görev yerine gönderilir. Böy-
lece mezun olan köy öğretmenleri, öğretmen-
lik dışında köylüyle içli dışlı olan, köylüye 
yol gösteren, basit sorunları çözebilen, sağlık 
konusunda bilgili ve uygulama da yapabilen, 
ahlâklı birer halk önderi niteliğine sahip olur-
lar.”

Köy Enstitüleri, Cumhuriyet öğretmeni 
yetiştirmenin yanı sıra, ülkeye önemli kat-
kılar sağlayan birçok sanatçı ve yazar da 
yetiştirmiş olan, laik eğitim modeliydiler.” 
(Kurtuluş Yolu, 2 Mart 2015) 

Köy Enstitülerinin tarihi sürecine bak-
tığımızda, enstitüleri bitiren binlerce öğret-
men, köylerde okul ve okuryazar sayısının 
hızla artmasında, yeni görüşlerin köylere 
taşınmasında rol oynamıştır. 1935 yılında 
380 bin olan ilkokul çocuğu sayısı, 1946-47 
yıllarında 1.360.000’e ulaşmıştır (Erdem ve 
diğerleri, 2011).

Devam edemediler ne yazık ki!  
Nedenleri açık: Cumhuriyet’in kuruluşu-

nun ardından, kısa bir süre sonra, devrimci 
barutunu yitirmiş olan burjuvazi iktidara iyi-
ce yerleşti. Hem de tasfiye edemediği Orta-
çağ artığı Tefeci-Bezirgân Sermaye ile ittifak 
yaparak. Bu nedenle, halkın yararına olacak 
her eğitim hamlesi de baltalandı. Bunun so-
mut kanıtlarını İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu 
Engin Tonguç, “Bir Eğitim Devrimcisi İs-
mail Hakkı Tonguç” kitabında ortaya koyar. 
Köy Enstitüleri yasa tasarısına ilişkin olarak 
Süleyman Edip Balkır ile Tonguç’un yaptığı 
sohbeti aktarır: “Büyük sıkıntılar çekilecek. 
Belirtileri görülmeye başladı bile. Ağızları 
köpürerek bu işin karşısına çıkacak olan-
lar, yarı okumuş sözde aydınlar, (…) çıkar-
larının zarara uğrayacağından ürken ağa-

lar, kodamanlardır…”
Yasanın Meclisteki 

oylanma sürecinde ise 
Tefeci-Bezirgân Serma-
yenin ve büyük toprak 
sahiplerinin meclisteki 
temsilcilerinin söylem-
lerini aktarıyor Engin 
Tonguç: “İleride köy 
enstitülerine en çok 
karşı çıkacaklardan 
biri, büyük toprak 
sahibi Emin Sazak: 

‘korktuğu bir nokta olarak küçük ve bü-
yük köylere verilecek eğitimin eşitlenmesi 
yerine, büyük köylere daha bilgili kişilerin 
gönderilmesinin daha iyi olacağını’ söyledi. 
Ama yasayı da daha okumamıştı. ‘Aklımız 
ererek çıksaydı, elbette daha iyi olurdu.”  
Kâzım Karabekir ise: “Parti programı-
mızda sınıf yok diyoruz. Fakat elimizle ku-
ruyoruz kanısındayım…Köylülerimizi böyle 
kültür alanında az görgülü aydınların bas-
kısına bırakmayı bendeniz gelecek için çok 
tehlikeli görüyorum.”

Bu eğitimin en önemli amacı, köylünün 
kul “olmaktan çıkarılmasıydı. Amaç böy-
lesine kutsaldır. Köylünün sömürülmesinin 
önlenmesi, kulluktan kurtarılması, hayvanlık 
konağından çıkarılmasıdır. Tabiî bu nitelikte 
bir eğiticinin, bir halk şefinin Ortaçağcı güçler 
tarafından kabullenilmesi mümkün değildir. 
Sömürgenler dipdiri durmaktadır. Kaldı ki, 
Ortaçağ artığı Tefeci-Bezirgân Sınıf,  Cum-
huriyet Türkiyesi’nde Finans-Kapital (Mali 
Sermaye) ile ittifak kurmuş ve 1930’lu yıl-
ların ikinci yarısından itibaren ekonomideki 
egemenliğini perçinleyen bu gerici ittifak ka-
çınılmaz olarak üstyapıya da el atmıştır. Çok 
geçmez, bu topraklarda sömürgenlerin oldum 
olası kullandığı din elden gidiyor ve uçkur 
peşkir saldırıları başlatılır. “Hür Basın” da 
buna aracılık eder. Tabiî komünistlik suçla-
ması bu ikili saldırıyı tamamlar. Köy Ensti-
tüleri “komünist yuvası”dır artık. Özellikle 
de II. Emperyalist Savaş’ın bitiminden sonra 
Amerikan Emperyalizminin Türkiye’ye girişi 
ile birlikte…

Örneğin, Köy Enstitülülerin kendi imkân 
ve emekleriyle kurulan Hasanoğlan Yüksek 
Köy Enstitüsü’nün müzik binasının çatısı 
orak-çekice benzetilir. Köy Enstitülü öğret-
menler komünistlikle suçlanarak tutuklanır. 
Üstelik Köy Enstitüleri gözden ırak “fuhuş 
yuvaları”dır. Kız öğrencilerle ilgili kasıtlı 
söylentilerin ardı arkası kesilmez.

Egemen sınıfların temsilcileri tarafından 
yalanlar sürdürülür, saldırılar gittikçe tırman-
dırılır. Emin Sazak gibi büyük toprak sahi-
bi politikacılar (Emin Sazak, Eskişehir’de 
çok büyük araziye sahip bir toprak ağası ve 
zamanın CHP milletvekilidir) Köy Ensti-
tülüleri;  “aşırı yetki verilmiş, kendilerini 
Atatürk sanan, köylüleri ayartan kişiler”, 

olmakla suçlar. Daha sonra DP milletveki-
li olan Tevfik İleri ise; “Türk’ü ikiye böl-
mek istediler; bu mukaddes çatı altında 
toplanan saf dimağlara, patiskadan daha 
beyaz, tertemiz bu kalplere düşmanlıklar 
aşılamak istediler… Bunu ancak Moskova 
yapar… Biz onları bitler gibi birer birer 
kıracağız”, diyebilmiştir.  

 Bu saldırılar karşısında daha İnönü’nün 
“Milli Şef” olduğu Tek Parti döneminde İl-
köğretim Genel Müdürü Tonguç ve Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel görevden alınırlar 
(1946). Bu bir bakıma Köy Enstitülerinin ka-
patılmasıyla eşdeğer bir darbedir. Demagoji, 
yalan, dolan tutmuştur…

Köy Enstitülerine gelen öğrenci sayısı 
gittikçe azalır; 1944-45 öğretim döneminde 
14.236 kişiyle doruk yapan öğrenci sayı-
sı sonra gittikçe azalır, 1951-52 döneminde 
13.173’e düşer. Azalma kız öğrencilerde çok 
daha çarpıcıdır: 1944-45 döneminde 1475 
olan kız öğrenci sayısı 1948’den başlayarak 
1000’in altına iner.

Eğitim bir üstyapı kurumudur. Top-
lumsal yaşamda belirleyici olan üretim ve 
sınıf ilişkileridir. Gerici Finans-Kapital+-
Tefeci-Bezirgân ittifakı ve emperyalist bas-
kısı karşısında Köy Enstitülerinin dayan-
ması mümkün değildi.” (Kurtuluş Yolu, 2 
Mart 2015)

Özellikle 1950’li yıllarla birlikte bu Mo-
dern ve Antika kırması kapitalizmimiz dışa 
bağımlı ekonomik politikalarla nasıl ekono-
mimizi yaz-boz tahtasına çevirmişse, onun 
üstyapı kurumu olan eğitimin seyri de böyle 
olmuştur. 1950 DP iktidarı ile birlikte ABD 
Emperyalizmiyle tam bir göbek bağı kurul-
muş, ülkemizin kaderi günümüze değin yer-
li-yabancı uluslararası tekellere terk edilmiş-
tir. Demokrat Parti, iktidarı eline geçirir geçir-
mez, düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten, 
birincil olarak kendi vatanını ve halklarını 
düşünen bireyler yetiştiren, KÖY ENSTİTÜ-
LERİ’ni “Buralarda dinsizler, gomonizler” 
yetişiyor propagandası yaparak kapatmış; 
gericiliğin kalesi olan, şimdiki adıyla İmam 
Hatip Liseleri’ni kurmuştur. Ve insanların te-
miz din duygularını istismar ederek halkımızı 
bu kurumlara yönlendirmiştir.

“Dolayısıyla,  Finans-Kapital + Tefe-
ci-Bezirgân ittifakının siyasi yansıması DP 
iktidarı, Köy Enstitülerinin güdükleştiril-
miş haline bile 4 yıl dayanabilir ve 27 Ocak 
1954’te kapatılma fermanını yayımlarlar… 
Köy Enstitüleri Destanı böyle son bulur.” 
(Kurtuluş Yolu, 2 Mart 2015)

Peki Öğretmene, Öğretmenlik mesleğine 
neden bu kadar düşman olur (Antika-Mo-
dern) Sermaye?

Çünkü onlar sınıf çıkarlarına hizmet et-
meyen, ona ters düşen her iyi şeyi yok etmek 
isterler. Başka türlü davranmak gelmez elle-
rinden. Sınıf karakterleri böyle emreder.

İşte bu nedenle, onlar Birinci Antiemper-
yalist Kurtuluş Savaşı’mıza, onun önderi ve 
Başöğretmenimiz Mustafa Kemal’e, kuru-
lan laik Cumhuriyet’in kazanımlarını halka 
taşıyan Cumhuriyet’in devrimci öğretmen-
lerine, Devrim Şehidi Kubilay’a, Hasan Ali 
Yücel’e, İsmail Hakkı Tonguç’a, bin yıllarca 
Anadolu Halkını inim inim inletenlerin “din 
bezirgânı sermaye sınıfı” olduğu bilincini 
onlara taşıyan halk önderi niteliğindeki Köy 
Enstitülü öğretmenlere, “Öğretmen yalvar-
maz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el 
açmaz, öğretmen ders verir”, diyen Fakir 
Baykurt’a, TÖS’lü öğretmenlere hep düş-
mandırlar. 

Köy Enstitülerinden bu yana Antika-Mo-
dern Parababalarının tüm azgın saldırılarına 
rağmen halkımızın hâlâ gönlünde ve gözün-
de öğretmenlik mesleğinin devrimci geleneği 
vardır. Onlar öğretmenliğin işte bu devrimci 
geleneğine düşmandırlar.  Onun kırıntısına 
dahi tahammülleri yoktur. İşte bu nedenle de 
bilinçli şekilde öğretmenlik mesleğini hiçe 
sayarlar ve onu yerle bir etmek isterler. Çün-
kü tehlikelidir onlar için bu gelenek. 

Ancak sanmasınlar ki bu geleneği yok 
edebilecekler!

Bu geleneğin kararlı nice mirasçıları var 
ve onlar hâlâ mücadeleye devam ediyorlar. 
Ve hiç kuşku yok ki bu mücadele kazanıla-
cak!
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Dolayısıyla da, topluma faydalı olacaksın. 
Yani insanlara, hayvanlara, doğaya şefkat 
ve sevgiyle yaklaşacaksın.

Sizde bunların hiçbiri yoktur!..
Saygıdeğer İlahiyat Profesörü Hüseyin 

Atay, İslam’ın en önemli mesajlarını şöyle 
sıralar:

1- Doğruluk,
2- İlim,
3- İman.
Ve devam eder... Der ki; “Doğruluk ve 

ilim olmazsa iman da oluşmaz.”
Hz Muhammed der ki; “Acı da olsa, 

hakkı-doğruyu söyle.” Yani gerçek ne ise 
onu konuş. Hiç kimseye haksızlık yapma.

Siz, ilime de karşısınız. Sizin ilimden, 
bilimden anladığınız; Sümerler’den bu 
yana aktarılıp gelen söylencelerdir, hurafe-
lerdir, masallardır. 

Oysa ilim-bilim, olayları sebep sonuç 
ilişkileri içinde, bütünlüklü olarak yani tüm 
bağlamı içinde, başlangıçtan itibaren izle-
diği tüm süreç içinde, gerçeklikte nasılsa 
öylece görüp, anlayıp kavramak ve çözüm-
lemektir. Oradan sonuçlar çıkararak, gele-
ceğe yönelik öngörülerde bulunabilmektir. 

Biliminsanı için olayların gerçekliğin-
den daha önemli hiçbir şey yoktur. Bu se-
bepten, tüm biliminsanları, olayın gerçek-
liğine odaklanırlar. Onu açığa çıkarmaya, 
kavramaya, çözümlemeye ve kanunlaştır-
maya çabalarlar.

Bize göre, imanın iki temel esasından 
en az birine siz inanmıyorsunuz...

Nedir bunlar?
Biri, Allah’ın birliği ve Hz. Muham-

med’in onun elçisi ve kulu olduğuna inan-
maktır.

Belki buna inanıyor olabilirsiniz. Bu 
konuda hakkınızda kesin konuşamayız. Fa-
kat imanın şu ikinci temel esasına, bizce siz 
inanmıyorsunuz.

Bu esas şudur:
Ölümden sonra dirilmeye ve Ahi-

ret Günü’ne-Din Günü’ne, Hesap Gü-
nü’ne-Mahşer Günü’ne inanmak...

Eğer buna inanmış olsaydınız, mikta-
rı trilyonlarca doları bulan kamu malını 
AKP’giller olarak zimmetinize geçirmez-
diniz. 

İki; yalan söylemezdiniz, iftira at-
mazdınız, fitnecilik etmezdiniz. Sayısı on 
milyonları bulan ağaçları, köprü, yol, ha-
vaalanı, tesis, konut alanı yapacağız, yol 
geçireceğiz, maden çıkaracağız diye kesip 
yok etmezdiniz. HES’lerle, derelerimizin, 
ırmaklarımızın sularını heder edip çevre 
katliamları yaratmazdınız. Hayvanların ya-
şam alanlarını yok etmezdiniz. 

Öldükten sonra dirilip hesaba çekilece-
ğini, imanının esaslarından biri yapmış bir 
insan, bu suç ve günahları nasıl işleyebilir?

Tabiî gerçek bir iman temeline sahip 
olmayınca da, Hz. Muhammed ve takip-
çisi, en azından üç Halife’nin; Hz. Ebu-
bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin yaşadığı 

gibi yani örneklik ettiği gibi, ümmetinin en 
yoksul kesimiyle bile eşit düzeyde bir ya-
şam sürdürdüğünü görür, 1165 odalı Kaçak 
Saray’larda yaşamayı seçmezdiniz.

Sizler, Hz. Muhammed ve bu saygıde-
ğer Halifelerin değil, Firavun’ların, Nem-
rut’ların, Ebu Cehil’lerin, Ebu Leheb’lerin 
ve saltanat sahiplerinin, Muaviye’lerin, Ye-
zid’lerin yolunu seçtiniz. 

Hz. Muhammed’in şu altın değerin-
deki sözleri sizler için hiçbir anlam ifade 
etmedi:

“İslam güzel ahlâktan ibarettir.”
“İnsanların hayırlısı, insanlara fay-

dalı olandır.”
Bakın ne diyor Kur’an:
“(...) Yine sana neyi infak edecekle-

rini [neyi mülkiyetlerinden çıkarmaları 
gerektiğini] soruyorlar. De ki: İhtiyaç-
tan fazlasını infak edin.” (Bakara Suresi, 
219’uncu Ayet, Elmalılı Hamdi Yazır Me-
ali)

“O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine 
(kuleler gibi) sarsılmaz dağlar yerleş-
tirdi, ona (sayısız) nimetler bağışladı ve 
oradaki geçim araçlarını onları arayan-
lar arasında eşit şekilde paylaştırdı; (ve 
bütün bunları) dört evrede (yarattı).” 
(Fussilet Suresi, 10’uncu Ayet, Muhammed 
Esed Meali)

“Hayır; (hiçbiri kabul edilmez). Doğ-
rusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta 
olan ateştir: Başın derisini kavurup-so-
yar. Yüz çevirip arkasını döneni çağı-
rır-durur. (Durmaksızın mal ve servet) 
Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta 
olanı. Gerçekten, insan, ‘bencil ve haris’ 
olarak yaratıldı.” (Mearic Suresi, 15-
19’uncu Ayetler, Ali Bulaç Meali)

Açıkça görüldüğü gibi, bu Surede Hz. 
Muhammed ve Kur’an, AKP’giller’i anla-
tıyor bütünüyle. Parababalarını anlatıyor. 
TÜSİAD’cıları, MÜSİAD’cıları, TİSK’çi-
leri, TOBB’cuları anlatıyor...

Onları muhakkak surette Cehennemin 
enselerinden tutup yakalayacağını ve ken-
dine çekeceğini söylüyor...

İşte buna inanan insan hiç Firavun ve 
Karun’u bile fersah fersah geçen miktarda 
para pul, mal mülk istifleyebilir mi, küple-
yebilir mi?..

Hele hele de kamu malını aşırıp zimme-
tine geçirebilir mi?..

Yapamaz, değil mi?
İşte bu sebepten biz diyoruz ki, 

AKP’giller’in, imanın iki temel esasını 
oluşturan bu Din Günü’ne inançları yoktur.

Bakalım, Kur’an’da bu konuya ilişkin 
ne dendiğine dair birkaç ayete daha:

“Onlardan önce yurda konmuş ve 
imana sarılmış olanlar, kendilerine hic-
ret edenleri severler. Onlara verilen-
lerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç 
duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa 
bile, ötekileri kendi nefslerine tercih 
ederler. Nefsinin cimriliğinden/doymaz-

lığından korunanlar, kurtuluşa erenle-
rin ta kendileridir.” (Haşr Suresi, 9’uncu 
Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali)

“Şüphesiz insana kendi emeğinden 
başkası yoktur.” (Necm Suresi, 39’uncu 
Ayet, Ali Bulaç Meali)

Açıkça görüldüğü gibi, Kur’an, insan 
için hakkaniyetli olan, sadece onun emeği-
nin karşılığını alabilmesidir, diyor. Yani ya-
şamını alınteriyle sağlayacaksın, diyor. Ge-
lirin, alınterinle yarattığın emeğin karşılığı 
olacaktır, diyor. Ondan fazlası yoktur senin 
için. Eğer olursa, bu helal olmaz, diyor.

Ve devam ediyor Kur’an:
“Allah rızkı kiminize diğerinden 

daha fazla vermiştir. Peki, kendisine 
fazla verilenler emirleri altında çalışan 
kesimleri servetlerine ortak etseler de, 
onlar da bu konuda (kendileriyle) eşit 
hale gelseler ya! Buna (dahi razı olma-

yacaklarına) göre, hâlâ (ortak koşmak-
la), Allah’ın nimetlerini bile bile inkâra 
yeltenmiş olmuyorlar mı?” (Nahl Suresi, 
71’inci Ayet, Mustafa İslamoğlu Meali)

Bu ayette de, görüldüğü gibi, Kur’an, 
maddi hayatın kazanımında herkesin eşit 
olması gerektiğini söylüyor. Eğer Allah 
kiminize fazla rızık vermişse, bunu he-
men elleriniz altında bulunanlara, tümünüz 
maddi hayatınızda eşit olacak şekilde ve-
receksiniz, dağıtacaksınız, diyor. Böylece 
herkes, rızıkta eşitlenecek, diyor. Kiminiz 
az, kiminiz çok yemeyecek, diyor. Kimi-
niz yoksulluk çekerken kiminiz zenginlik 
içinde sefa sürmeyecek, diyor. Kesinkes, 
maddi hayatta herkes eşit olacak, diyor. 
İşte bunu yapmıyorlar, Allah’ın kendileri-
ne vermiş olduğu nimetleri böylelikle inkâr 
etmiş oluyorlar, diyor. Onların kendilerinin 
olduğunu sanıyorlar, oysa çok verilenle-
re her şeyi Allah vermiştir, dolayısıyla da 

o nimetler Allah’ındır. Onu kabul ettikleri 
anda Allah’ın emirlerini yerine getirecek-
ler, elleri altında bulunanlarla, kendilerini 
rızıkta eşitleyecek şekilde o nimetleri da-
ğıtacaklar diyor, pay edecekler, diyor. İşte 
bunu yapmayan zenginler, Allah’ın nimet-
lerini inkâr etmiş oluyorlar, diyor.

İşte siz de bu inkârcılar arasındasınız, 
Tayyip!

Hz. Muhammed ve Kur’an’ın maddi 
hayata ilişkin tüm emir ve önerilerini, bü-
tünüyle ve tüm gerçekliğiyle savunanlarsa, 
sadece biz Gerçek Devrimcileriz. Ve bu 
bakımdan ya da bu sebepten dolayı biz di-
yoruz ki; Hz. Muhammed’in gönlünden de 
sosyalist bir toplum düzeni kurmak geçer...

Dolayısıyla da, Hz. Muhammed de 
sosyalisttir ruhen. Çünkü kişiliğinin oluşu-
munda belirleyici olan kritik eşiğin 5 yılını 
çölde, İlkel Komuna Düzeni yaşayan ya da 
sürdüren bir göçer Arap Aşireti içinde ge-
çirmiştir. 

“Bedevi” denen bu İlkel Komünal Top-
lum Aşiret insanları ve özellikle de sütan-
nesi Halime, Hz. Muhammed’e o eşitlikçi 
toplumun ahlâk ve değerlerini yüklemiştir. 
Kişiliği, o değerler temelinde şekillenmiş-
tir, Hz. Muhammed’in. 

5 yaşından sonra getirilip Mekke’nin 

Tefeci-Bezirgân sömürü düzeninin ege-
men olduğu toplum içine konulunca da 
bu iki birbirine zıt sosyal düzen yaşayan 
toplumların karşılaştırmasını yapmıştır, 
Hz. Muhammed. İlkel Komuna Düzenin-
de yaşayan Bedevi Aşiret Toplumunun ne 
denli yüksek ahlâki ve insani erdemlere, 
değerlere sahip olduğunu görmüş, Mekke 
Toplumunda ise bu değerlerin büyük ölçü-
de eritilip yok edildiğini, insanların ruhen 
çürütülüp çamurlara bulandığını görmüş ve 
kavramıştır. 

Bu sebeple de, gönlü hep sosyalizm-
den, sosyalist toplum düzeni kurmaktan 
yana olmuştur. 

İşte Kur’an bu yüzden hep Parababala-
rına, mal mülk istifleyenlere; yoksula, yeti-
me acımayıp, onu itip kakanlara kötü gözle 
bakmıştır, onları “zalimler” olarak nitele-
miştir. Daha da açığı; onlara karşı açıktan 

bir mücadeleye girişmiştir.
Ezilenlerin ve sömürülenlerinse yanla-

rında olmuştur. Onların safını tutmuştur. 
Hz. Muhammed ve Üç Halife, yaşa-

yışlarıyla çok tutarlı bir biçimde örneklik 
etmişlerdir, kurmak istedikleri sosyalist 
toplum düzenin nasıl olacağına...

Özetçe; Hz. Muhammed, Cennet’i bu 
dünyada kurmak istemiştir aslında. Fakat 
tanık olunduğu gibi buna gücü yetmemiştir. 

Üç Halife’den sonra ise, İslam iyice 
yozlaştırılmış ve Ruhu buharlaştırılıp yok 
edilmiştir. Geriye ise, yukarıda saydığımız 
Kabuğu kalmıştır İslam’ın. Yani namaz-
dan, oruçtan, Hac’dan, kurbandan, sarık-
tan, çarşaftan, türbandan, camiden oluşan 
Kabuğu...

İşte siz, bu Kabuğun savunucususunuz, 
Tayyip!

Sizin İslam’ınız da, tıpkı Muaviye ve 
Yezid’in İslam’ı gibi, Emevi Saltanatının 
İslam’ı gibi, Ruhu olmayan ve sadece Ka-
buktan ibaret bir İslam’dır.

İşte sen, yukarıda aktardığımız ilk açık-
lamanla o İslam’da bir reform yapılmasını 
istedin. O Kabuk İslam’ının ya da Emevi 
İslam’ının güncel bir anlayışla değerlendi-
rilip uygulanmasını istedin. 

Fakat, bugüne dek seni desteklemiş 
bulunan bütün tarikat ve 
cemaatler ve Parababaları-
nın, senin gibi din alıp sa-
tan Amerikancı siyasi par-
tileri öylesine saldırdılar 
ki sana; hemen ertesi gün 
çark ettin, tam bir dönüşle 
bir gün önce söylemiş ol-
duklarını yalayıp yuttun...

Seni bu çark edişe 
mecbur kılanlar arasına 
katılmaktan, Yeni CHP’nin 
Sorosçu Kemal’i bile tra-
jikomik bir biçimde yak-
laşımda bulunmaktan ken-
dini alamadı. Malum ya; 
senin de çok iyi bildiğin 
ve yaptığın gibi “din alıp 
satmak” yani din tacirliği, 
yani insanları “Allah’la Al-
datmak”, rantı en yüksek 
olan ticari ve siyasi meta-
dır. 

Sorosçu Kemal de bu 
metadan bizim payımıza 

da bir şey düşer mi acaba, diyerek seni topa 
tutan şeyhler, dervişler, müritler, arasına 
katılıverdi...

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte Türkiye’nin içler acısı durumu...
Ve işte Türkiye’nin Amerikancı Burju-

va Partilerinin durumu...
Bunlar elbirliğiyle vicdanı, ahlâkı, İs-

lam’ın ruhunu da çürütmüşlerdir. Bunla-
rın bütün derdi ündür, pozdur, makamdır, 
koltuktur, küp doldurmaktır ve ABD’ye 
hizmetkârlık, yandaşlık etmektir. Bunlar-
dan halkımıza, vatanımıza, milletimize bir 
fayda gelmediği gibi; dine de, İslam’a da 
bir fayda gelmez.

Bunlardan, zarardan, kötülükten başka 
hiçbir şey gelmez ve de beklenmemelidir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Mart 2018

Muaviye-Yezid İslamı’nın Dincileri
Başyazı

Baştarafı sayfa 1’de

Saygıdeğer arkadaşlar;
Sağlı sollu nasıl İblisçe bir 

Amerikancı Satılmışlar Medyası-
nın ablukası altında bulunduğumuzu 
görebiliyor musunuz?

Bizim için medyanın neredeyse ta-
mamı yandaştır. Ve aynı keskinlikte düş-
mandır bize. Çünkü bunların en sağda 
olanı da, sosyal demokrat, solumtrak, 
hatta komünist geçineni de doğrudan ya 
da dolaylı Amerikancılık ortak payda-
sında aynı yerde buluşurlar. 

Bizse, ABD ve AB Haydut Devletleri-
ne düşmanlığı, devrimciliğin ABC’si sa-
yarız. Bu bakımdan, bunların tamamıy-
la gece ile gündüz gibi, yerle gök gibi, 
akla kara gibi, kızılla sarı gibi ayrıyız, 
farklıyız, karşıtız.

Şimdilik bize dostça davranan sadece 
“Toplumsal Haber”, “Yön Haber” ve “Ga-
zetekritik” adlı internet gazeteleridir. Tabiî 
Anadolu’daki namuslu birkaç yerel yazılı 
ve görsel gazeteler de haberlerimizi, sis-
temli olmasa da arasıra vermektedirler. 

İki örnekle somutlayalım, bu Ameri-
kancı Satılmışlar Medyasının bize düş-
manlığını:

1- Bir yoldaşımız, diğer medya or-
ganlarını olduğu gibi, Yurt Gazetesi’ni de 
arıyor, haberlerimizin neden gazetede hiç 
yer almadığını soruyor. Gazetenin bir edi-
töründen aldığı yanıt aynen şudur:

“Dostum yanlış anlamanı istemem 

fakat şefimle konuştum haberi girme-
mem gerektiğini söyledi. Elimde olan 
bir şey olsa yardımcı olmak isterdim 
gerçekten ama iş benimle de bitmiyor 
maalesef.”

Düşmanlığın boyutunu görebiliyor mu-
sunuz, arkadaşlar?

Bu gazete sözde sosyal demokrat ve 
hatta solcu filan kendine kalırsa, değil mi?

Ama işte içyüzü bu...
Gazetecilikten anladığı da bu...
Bu, tekil bir örnek değildir. Yukarıda 

andığımız birkaç internet gazetesi dışında 
medyanın tamamının tutumunun ortaya 

konuşudur.
Gelelim İkinci örneğe:
Bu da Sözcü Gazetesi’nin Başyazarı, 

“duayen”i Rahmi Turan’dan...
Bu şahıs, bir yazısında Ege’de Yuna-

nistan tarafından işgal ve ilhak edilen 18 
Adamızın hiçbir parti tarafından gündem 
edilmediğini yazıyor. Bir avukat yoldaşı-
mız kendisine bir e-mail göndererek Hal-
kın Kurtuluş Partisi’nin bu konuda yaptığı 
onlarca eylemden ve yazıdan söz ediyor. 
Ve Partimizin konuyu sürekli gündeme 
getirdiğini, AKP’giller İktidarı hakkında 
bu işgale göz yumdukları için suç duyuru-

larında bulunduğunu, Yunanistan’ı da bu 
hukuksuzluğundan dolayı UCM’ye kadar 
şikâyet ettiğini belirtiyor. 

Rahmi Turan’ın verdiği yanıt şöyledir:
“Özür dilerim dostum. Ben sadece 

Meclisteki partileri kast etmiştim.”
Tabiî burada dürüst davranmıyor. Eğer 

kastı o olsaydı, belirtirdi açıkça, Meclisteki 
partilerden hiçbiri bu konuyla ilgilenmiyor, 
diye. Ama işte bunlardaki ahlâki seviye 
bu...

Avukat Yoldaşımız, Partimizin yakında 
Çeşme’de Yunanistan’ı protesto eden bir 
eylem yapacağını dile getiriyor ve kendisi-
nin de bu eyleme katılmasını öneriyor.

Partimiz 28 Ocak Pazar günü 
200 kişilik bir kalabalıkla eylemi 
gerçekleştiriyor Çeşme Meydanı’nda. 
Rahmi Turan, tahmin edilebileceği gibi 
eyleme gelmiyor. Eylemle ilgili haberi 
ise aynen şudur:

“İzmir’in sevimli ilçesi Çeşme’de 
önemli bir Yürüyüş gerçekleşti. Günler-
den 28 Ocak Pazar idi.

“Ne yazık ki medyamız, vatandaş-
larımızın tepkisini gösteren bu protesto 
yurüyüşünden hiç söz etmedi.

“Ege’deki 18 Türk adasının işgaline 
karşı sessiz kalmayan kalabalık bir grup 
Çeşme Adliyesi’nin yanında toplanıp, 
Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na kadar 
coşkulu bir şekilde yürüdü.

“Yürüyüş boyunca “İşgalci Yuna-

nistan, adalardan defol”, “Adalar vatan 
toprağı, işbirlikçiler hesap verecekler”, 
“Katil ABD, Ortadoğu’dan defol” slo-
ganları atıldı. 

“Ege’de, Çeşme, Bodrum, Didim sı-
nırları içinde bulunan toplam 18 ada-
mızla 1 kayalık 14 yıldır Yunan işgali al-
tında... Bu işgal, Türkiye sessiz kaldıkça 
ilhaka dönüşüyor! O adalar ve kayalık 
Lozan Antlaşması’nın 12’nci maddesi 
ile Türkiye’ye bırakılan yerlerdir. Oysa 
AKP yönetimi onlardan “Ege’de aidiyeti 
belli olmayan kara parçaları” diye bah-
sediyor, vatan topraklarına sahip çıkmı-
yor!

“Milli Savunma Bakanlığı eski Genel 
Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit 
Yalım’ın dediği gibi, iktidar bu işgalle-
re karşı, siyasi bir “Nota” değil, “müzik 
notası” bile vermedi. Bundan cesaret 
alan Yunanistan Savunma Bakanı Panos 
Kammenos adalar konusunda Türki-
ye’ye meydan okuyarak “Gelin de alın!” 
demek küstahlığını gösterdi... Bizim-
kilerden bu efelenmeye karşı hiçbir ses 
çıkmadı! 

“Yunanistan, Lozan Antlaşması’na 
aykırı olarak, burnumuzun dibindeki 
Kalalimnoz Adası’nda askeri tatbikat-
lar yaptı, 105 mm’lik Obüs toplarının 
patlayışları, MG 3 makineli tüfek ses-
leri Bodrum ve Didim’den duyuldu. Bi-
zimkilerden yine gık çıkmadı! Nasıl bir 
vurdumduymazlıktır bu? Yunanistan’a 
anlaşmaya ihlal ettiği için hiç değilse bir 
nota verin, öyle değil mi? Ümit Yalım’ın 
ifadesiyle “Müzik notası” bile vermedi-
ler. 

Amerikancı sağlı sollu satılmışlar medyasının
en korkulu düşmanı biziz!

Nurullah Ankut
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İstanbul başta gelmek üzere, hemen 
bütün şehirlerimizin tarihi dokusunu 
da imha ettiniz. Sadece memleketim 

Konya’da yaptığınız Tarih tahribatı, belki 
de son bin yıldır yapılanın fersah fersah 
ötesindedir.

8 yaşımdan 40 yaşıma kadar, içinde ya-
şadığım tarihi şehrimi tanınmaz hale getir-
diniz be!

Caddelerinde gezerken, dolaşırken, 
“buralar neresi?” diye sormaktan kendimi 
alamıyorum. 

Mevlana Meydanı’nda derde derman 
bir tek ağaç bırakmamışsınız be! Taşa ve 
betona kesmişsiniz ortalığı, hemen her yer-
de yaptığınız gibi...

Yarın ülkenin Tarihini yazacak olanlar, 
sizin için;

“Tarih düşmanıydı. Tarihi kalıntıları 
‘çanak çömlek’ olarak değerlendirirlerdi. 
Ve azgın bir biçimde yeşile düşmandılar. 
Nerede ağaç görseler kökünü kurutmak ve 
üzerini taşlaştırmak için bir saniye bile du-
ramazlardı. Yeşil alanları, meydanları hızla 
yağmalarlar, üzerine AVM’ler, siteler kon-
dururlardı. Tabiî ‘kupon arsalar’ın rantı da 
doğrudan AKP’giller’in Büyük Reisi’nin 
kasasına yönlendirilirdi. Nehirlere, göllere, 
dağlara taşlara düşmandılar. Oraları yan-
daş Parababalarına komisyon karşılığında 
peşkeş ederlerdi. Ve trilyonlarca dolarlık 
kamu malını zimmetlerine geçirdiler, iç et-
tiler bunlar.

“Ege’deki 18 Türk Adasını, sırf ABD’li 

ve AB’li efendilerine yaranarak iktidarda 
kalabilmek için Yunanistan’a peşkeş çekti-
ler.” diyecektir.

 Yine efendileri ABD’nin BOP Proje-
sine Eşbaşkanlık ederek kardeş Müslüman 
ülkelerin cehenneme çevrilmesinde, parça 
parça edilip bölünmesinde, liderlerinin kat-
ledilmesinde; özetçe 10 milyon civarında 
Müslüman insanın hayatını yitirmesinde 
taşeron rolü oynayarak suç ortaklığı ettiler, 
diyecektir.

İslam’ın içini boşalttı bunlar. Yeni bir 

Hırsızlar Dini yarattı ya da CIA-Pentagon 
Dini yarattı, ya da Muaviye-Yezid Dini’ni 
son raddesine dek geliştirdi, diyecektir.

Hepsi de su içip nefes alır gibi yalan 
söylerdi, iftira ederdi; velhasıl saf, temiz 
insanları “Allah’la aldatmak” için Şeytanın 
bile aklına getiremeyeceği dolaplar çevirir-
di, hileler ederdi, tuzaklar kurardı bunlar, 
diyecektir. 

Evet Cemil Çiçek Efendi!
Bütün bu ağır suçlar işlenirken, vatana 

millete ve halka binbir ihanet edilirken sen 
bu AKP’giller’in ya milletvekiliydin, ya 
Bakanıydın, ya Hükümet Sözcüsüydün ya 
da Meclis Başkanıydın. Bu sebepten, sen de 
vatana ihanet dahil bu ağır suçların asli fa-
illerinden birisin. Bundan hiç kaçışın yok, 
boşuna debelenme. Er ya da geç hukuk ve 
kanun önüne çıkarılacaksınız tamamınız. 
Ölünüz ya da diriniz; sağlığınızda ya da gı-
yabınızda; ama mutlaka yargılanacaksınız 
ve hak ettiğiniz cezalara çarptırılacaksınız.

Cemil Çiçek nam Hazret, Ziya Paşa’nın 
deyişiyle; herkesi kör, âlemi sersem sana-
rak tepeden tırnağa suça ve kana batmış 
bedenini temize çıkarmaya çalışıyor. 

Televizyonlara çıkıp şöyle konuşmalar 
yapma cesaretini buluyor. Hani, patronu 
Tayyip de yapıyor ya... Bu da onu taklit 
ederek kendini masum göstermeye çabalı-
yor. Şunları diyor:

“Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
İstanbul siluetine dair yaptığı, “Biz bu 
şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre 
ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben 
de bundan sorumluyum” ifadelerini ha-

tırlatarak, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımız zaman zaman 

söylemiyor mu? ‘İstanbul’un silüetini 
bozduk’ diyor. Kim bozdu? Amerika mı, 
Rusya mı bozdu? Demek ki, biz dikkat 
etmedik. Burada bir kısım yanlışlıklar 
yaptık. Görülüyor da zaten. Minare sa-
yısından fazla gökdelen var. Demek ki 
yanlış yapmışız. Buna partici gözüyle 
bakmaya gerek yok. Birisi bana şöyle mi 
dedi, böyle mi dedi…” (https://odatv.com/
istanbulun-siluetini-bozduk-07031858.

html)
Bütün suçlular gibi Çiçek de önce yap-

tıkları ihaneti ılımlılandırıyor. Önemsiz-
leştirip küçültüyor boyutunu, kapsamını. 
Yapılanları sıradan yanlışlarmış gibi gös-
teriyor.

Oysa bunlar, bilmezlikten, gafillikten, 
acemilikten dolayı, hemen her işte tek tük 
de olsa olagelen işlerden değildir. Bilinçli 
ve iradi olarak, rant için, talan için, vurgun 
için, başta İstanbul gelmek üzere tüm şe-
hirlerimizin, dağlarımızın, ırmaklarımızın, 
göllerimizin, yeşil alanlarımızın yağma-
lanarak tahrip edilmesidir. Tanınmaz hale 
getirilmesidir. 

Her biri birer kamu malı olan bu de-
ğerlerin çürütülmesi, bozulup, yakılıp yı-
kılması, harabeye döndürülmesidir. Bunlar 
bir anda oluveren işler değildir. 

16 yıldan bu yana, zincirleme bir şekil-
de ve giderek artan oranda yapılan soygun-
lar, yağmalar, talanlar, yıkımlardır. 

Bütün kamu malı talancılarında olduğu 
gibi, hiçbirinizin gözü doymadı. Sayısı ge-
ometrik bir biçimde artan küplerinizin her 
biri doldu taştı. Ama gözünüz doymadı, 
vurgun ve talan iştahınız kapanmadı. Ter-
sine, gittikçe arttı...

Evet, Cemil Çiçek Efendi!
Siyasete, antikomünizmi yegâne strate-

jik hedef seçmiş “Yeniden Milli Mücade-
le”  adlı, CIA yönetimindeki bir dernekte 
başladın. 

Bir CIA Operasyonu olan 12 Mart 
Faşist Diktatörlerine, bütün komünistleri 
katledin, diye çağrılarda bulundun. Ve o 
faşist diktatörleri ve o CIA kuklalarını al-
kışladın, onlara methiyeler düzdün. Hadi 
ikisini aktaralım da hatırlatalım sana, hu-
kukla da, demokrasiyle de, insan haklarıyla 
da zerrece ilginiz bulunmadığını, hatta bu 
kavramların en ağulu düşmanları arasında 
bulunduğunuzu:

“Muhterem Memduh Tağmaç
“Genel Kurmay Başkanı
“Ankara
“Aylardan beri anarşist ve komünist 

militanların silahlı tecavüzleri yüzünden 
derslere devam edemeyen, hayatları ve 
okuma hakları tehdit altında bulunan 
Türkiye’mizin istikbalinden endişe du-
yan milliyetçi ve vatansever talebeler 
olarak bayram mesajınızı ümid ve tak-
dirle karşıladık.

“Milliyet, devlet ve milli ordu düş-
manları karşısında kahraman ordumu-
zun mert sesini duymaktan büyük sevinç 
ve kıvanç duyduk. Bağlılıklarımızı bildi-
rir; saygılar sunarız.

“Mücadele Birliği
“İstanbul Sancağı İdare Heyeti Adı-

na
“Cemil Çiçek” (Yeniden Milli Müca-

dele Dergisi, 16 Şubat 1971 tarihli 55’inci 
Sayı) 

Bak, Cemil Çiçek!
O günlerde mensubu olduğun CIA ku-

ruluşunun yayın organı Yeniden Milli Mü-
cadele, Faşist Memduh Tağmaç’a, ülkedeki 
bütün komünistleri katletmesi gerektiği yö-
nünde şöyle çağrılarda bulunuyordu:

“Rey endişesinin kirletmediği, san-
dalye arzusunun iğrençleştirmediği bir 
ses mübarek kurban bayramı boyunca 
milletimizin endişe ile kararan kalbine 
ümit ışığı tutuyordu.”

“Türk Orduları Genel Kurmay Baş-
kanı Memduh Tağmaç Paşa’nın beya-
natı gözbebeğimiz ordumuz tarafından 
Türkiye’mizi yok etmeye yönelik teh-

likenin komünizm olduğu gerçeğinin 
ilanına lüzüm görüldüğünü ortaya koy-
maktadır.”

“Tağmaç’ın beyanatı, milletimizin 
senelerden beri yetkili diye sözüne kulak 
kabarttığı, bütün gölgelerin üstünden 
aşarak millete yönelen milli ve mübarek 
sestir. Ordunun ve milletin vatan sema-
larında yankılanan tarihi ve unutulmaz 
sesidir.”

“Bundan böyle ordumuzun bir zabı-
ta kuvveti değil milletin millet düşman-
larını göğüsleyen parçası olduğunu her-
kes kafasına çakmalıdır. Türk ordusu 
Türk milletinin ordusudur. Baş görevi 
onu hayat kavgasında rehberi, harbe 
hazırlayıcısı olmaktır.”

“Milli ordu, bütün bir vatanı cephe 
gerisi olarak düşünüp, bütün bir milleti 
ihtiyat ordu olarak kabul edip milli har-
be şimdiden hazırlanmalıdır.”

“Bir kısım politikacılar ordunun bu 
temel vazifesini anlamayabilirler. Ama 
şunu anlamalıdırlar ki, bir ordu harpte 
düşmanla işbirliği yapan düşman be-
şinci kollarını kati olarak yok etmedik-
çe harbe hazırlanamaz. Vatanı koruma 
şerefli vazifesi, milli orduyu, millet düş-
manlarını ezmek görevi ile karşı karşıya 
koymaktadır.” (agy)

Yine aynı dernek, 12 Mart Faşist Dar-
besinin açılışını yapan Muhtırayı şöyle se-
lamlamaktadır:

“Muhtıra ve muhtıranın veriliş gaye-
si, Müslüman Türk milletinin son müs-
takil devletini Rus Sovyet Emperyaliz-

minin pençesine atmak isteyen ve devlet 
bünyemize yapışmış Yahudi ajanlarının 
himaye ettiği komünizmin sebep oldu-
ğu ihtilatlara mani olmaktan ibarettir.” 
(agy, 23 Mart 1971, 60’ıncı Sayı)

İşte sen, buralardan yetiştirilip getiril-
din Belediye Başkanlıklarına, Meclislere, 
Bakanlıklara, Parti Sözcülüklerine, Meclis 
Başkanlıklarına Cemil Çiçek!

Fakat, teslim edelim ki, görünüşünün 
aksine çok zekisin. Hiç yanlış ata oynama-
dın siyasette. Nazlı Ilıcak gibi, Türkçeye 
“aile boyu döneklik” terimini kazandırmış 

bulunan Altan Family gibi ya da “Altan 
Brothers” gibi büyük yanlışlara düşüp kay-
bedecek olandan yana oynamadın. Kaybe-
deceği de, kazanacağı da isbetle gördün. 
Bu bakımdan da, hani der ya senin gibiler, 
“siyasette dalga ne taraftan vurursa, ters ta-
rafa kaykılıp dümenine bakacaksın” diye; 
işte hep öyle yaptın.

ANAP’ta yıllar boyu Belediye Baş-
kanlığı, Milletvekilliği, Bakanlık yaptın. 
ANAP’ın sönümlenip bitişe geçmesiyle 
birlikte, Tayyip liderliğindeki AKP’ye attın 
kapağı. Bu sefer de orada devam ettirdin, 
Milletvekilliğini, Bakanlığını, Parti Söz-
cülüğünü ve hatta Meclis Başkanlığını... 
Halen de Meclistesin, AKP’giller’den Mil-
letvekilisin. 

1984’ten bu yana Belediye Başkanlı-
ğında ve Meclistesin be Cemil Çiçek!

Yani kaç yıl eder?
34 senedir Belediye Başkanlığı maka-

mında ve Meclisteki her türden makamda-
sın be!

Yani hiç kaybedenlerden olmadın siya-
sette...

Fakat, şunu bil ki, halka, millete ve va-
tana ihanet edenler, mutlaka kaybederler!

Mutlaka ihanetlerinden hesaba çekilir-
ler ve hak ettikleri cezaya çarptırılırlar. 

Tarihteki benzerleriniz gibi sizin de 
bundan asla kaçışınız yoktur ve olmaya-
caktır, Cemil Çiçek!

Bunu mıh gibi yazın aklınıza!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10.03.2108
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Madem vatan topraklarını koruya-

mayacaklar, o koltuklarda neden oturu-
yorlar? Yazık değil mi bu memlekete? 

“LOZAN’I BİLMİYORLAR!
“Adalet eski Bakanı ve DSP Genel 

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet 
Sami Türk Lozan Antlaşması’nı iyi bilen 
siyasetçilerinden biridir. Hikmet Sami 
Bey, haksız bulduğu AKP iktidarını eleş-
tirerek: “95 yıllık Lozan Barış Antlaş-
ması’nı tartışmaya açmak yerine, ant-
laşmadan doğan haklarımızı tam olarak 
kullanmalıyız” diyor.

“Peki, bu iktidar Lozan’daki hakla-
rımızı kullanıyor mu? Hayır! Tam ter-
sine CHP’ye çatarak “Adaları siz ver-
diniz. Sizin partinizin başında olanlar 
(Atatürk ile İnönü) verdi” diyor, haksız-
lık yapıyor!

“Cumhuriyet tarihimizi ve Lozan’ı 
bilmemenin hazin sonucu bu laflar...

“Lozan’ı tartışmaya açmanın Türki-
ye’ye hiçbir faydası yoktur.

“Bahsi geçen 18 ada, Lozan’da Yu-
nanistan’a verilmemiştir. Tram tersine 
Türkiye’ye verilmiştir.

“Lozan Barış Antlaşması’nın 12’nci 
maddesinin sonunda şu hüküm yer alı-
yor:

“Asya sahilinden 3 milden az mesa-
fede bulunan adalar, işbu antlaşmada 
tersine açıklık bulunmadıkça Türkiye 
egemenliği altında kalacaklardır.”

“Demek ki neymiş? Bahsi geçen 18 
ada ve bir kayalık, 3 mil sınırı içinde 
kaldığından Türkiye’nin egemenliğin-
deymiş...

“Lozan dahil olmak üzere tarih dos-

yaları hazırlattığını söyleyen iktidarın 
bunu bilmesinde fayda var!” (http://
www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/rah-
mi-turan/isgalci-yunanistan-adalardan-de-
fol-2196320/)

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, 
Partimizin adını ağzına alamıyor, Rahmi 
Turan. Oysa, o eylemi düzenleyen de, o 
protesto yürüyüşünde yer alan 200 kişi de, 
ikisi hariç HKP’dir, HKP’lidir. 

Rahmi Turan, Ümit Yalım’dan söz edi-
yor. Tabiî etmesi de gerekir. DSP’den ve 
Hikmet Sami Türk’ten de söz ediyor. Et-
sin...

Fakat tek korktuğu ve düşmanlık bes-
lediği biziz. O sebeple, bize geldi mi ahlâ-
kı da, namusu da, gazetecilik ilkelerini de 
tümüyle unutuyor ve işte öyle bir yaratığa 
dönüşüyor...

Neden bize düşman?
Çünkü biz ABD ve AB Emperyalist 

Çakallarına düşmanız. Oysa bunlar dost. 
Bunlarınki düzeniçi muhalefet. Yani bir an-
lamda kayıkçı kavgası... O bakımdan bir-
birlerine sıcak bakar bunlar. 

Tek düşmanları biziz, arkadaşlar. Çün-
kü biz oyun bozucuyuz bunlara göre. Biz 
devrimciyiz çünkü. ABD, AB Çakallarını 
da ülkemizden, bölgemizden kovacağız, 
onlara işbirlikçilik eden vatan satıcı hain-
leri de...

İşte bizim bu stratejik hedefimiz bunla-
rın hepsini ürkütüyor. Ve bize karşı domuz-
topu gibi birleştiriyor, düşman cephede.

Bir Yoldaşımız Rahmi Turan’a soruyor, 
neden eylemi gerçekleştiren Partimizin 
adından hiç söz etmediniz, diye. Verdiği 
cevap yine içler acısı bir ahlâki sefaletin 

sergilenmesidir. Şunu diyor:
“Haklısınız. Anlaşılan bu tür yürü-

yüşleri hiç yazmamak lazım. Anlaşılan 
İsa’ya da Musa’ya da yaranmak müm-
kün değil...”

Sefaletin boyutunu görüyor musunuz, 
arkadaşlar?

Namus denen şeyin ne olduğunu unu-
tunca bir şahıs, işte böyle saçmalar.

Tekrar yazıyor, yoldaşımız:
“Sizi gazeteciliğin düsturu olan 5N 

1K kuralına uymadığınız için uyardım. 
Verdiğiniz cevap, cevap olmadı. Sizin 
gibi yılların gazetecisine bu kuralı ha-
tırlatmak zorunda kalmak, sizin adınıza 
bizi üzdü...”

Buna verdiği bir karşılık yok, Rahmi 
Turan Efendi’nin... 

Bu insanlara, arkadaşlar, gelişim dö-
nemlerinde ahlâki ve insani değerler yük-
lenmemiştir. Eğitim Psikolojisine göre, bu 
değerlerin yüklendiği gelişme çağı, 3 ila 12 
yaşları arasındaki süreçten oluşur. İşte bu 
kritik eşikte yüklenir ahlâki, vicdani, insani 
erdemler bir insana.

Eğitim Psikologlarına göre, bu kritik 
eşikte “ya hep ya hiç” kuralı işler. Bu kritik 
süreç heba edildi miydi; ahlâki ve vicdani 
erdemleri yükleyemezsiniz artık o kişiye. 
Çünkü onun yüklendiği sayfa kapanmıştır 
artık. O şahıs artık gerçek bir insan olamaz. 
Hangi mesleği yaparsa yapsın, hangi siyasi 
görüşü benimserse benimsesin, artık o bir 
insan sefaletidir. En ünlü siyasetçi de olsa, 
en hızlısından devrimci de geçinse, savu-
nur göründüğü bütün erdemler ve düşün-
celer onun sadece dudaklarından dökülen 
kuru sözlerden ibaret kalır.

Vicdan teşekkül etmediği için, gerçek 
anlamda bir insani ruhiyat şekillenmediği 
için hiçbir olumlu söz ve eylemin gerçek ve 
içtenlikli savunucusu olamaz o. 

İşte ülkemizin en önemli insani sorun-
larının başında gelen de budur, bizce...

“Ne İsa’ya yaranabilmiş, ne Musa’ya”, 
vatandaş...

Peki, İsa kim, Musa kim Hafız?
Bu “yaranmak” meselesi de nereden 

çıktı?
Kimsenin kimseye yaranmak gibi bir 

borcu ve mecburiyeti yoktur. Senden iste-
nen sadece insan olabilmendir. Ama işte, 
sen de onu olamayınca böyle zırvalarsın. 

Eğer insan olsaydın; benim için sadece 
olaylar-gerçekler önemlidir, derdin ve neyi 
gördüysen onu yazar, onu yansıtırdın. 

Ama insan olamadığın için gerçekler 
ürkütüyor seni. 

Yazık... 
Bu yaşa gelmişsin, ömrünü böylesi bir 

ahlâki sefalet içinde geçirip gitmişsin...
Ne diyordu, Şairimiz Edip Cansever?

Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi 
yaşamak

Bir hayatı insan gibi tamamlamak 
güç iştir

Evet, gerçekten de çok güç iştir...
Bu Amerikancı sağlı sollu Satılmışlar 

Medyasının kalemşorlarına, sözcülerine 
sorarsanız, gazeteciliği kimselere bırak-
mazlar. Oysa gerçek insan olamadıktan 
sonra, gazeteci de olamazsın, devrimci de, 
solcu da, başka şey, olumlu bir şey de...

Fakat onlar aslında en büyük kötülüğü 

kendilerine ediyorlar. Yandaşlık edeceğiz 
diye, Amerikancılık edeceğiz diye, insan-
lıktan çıktıklarının ayrımına bile varamı-
yorlar...

Böylece de bir baltaya sap olamadan 
hayatlarını heba edip gidiyorlar...

Bakmayın onların siz düzen içinde ün-
lendiklerine, belli kurumların şurasına bu-
rasına gelmiş olduklarına...

Ne önemi var ki bunların...
Bunların tamamının yeri Tarihin çöplü-

ğü olacaktır...
Bugün sadece namuslular cephesinde 

biz varız. Yarın da biz olacağız ve bizden 
söz edilecek hep. İnsanlığın Gerçek Kur-
tuluş Yolunun haklı ve meşru temsilcisi 
sadece biziz bugün. Marks, Engels, Lenin 
ve Kıvılcımlı Ustalar’ın, Mustafa Suphi ve 
Onbeşler’in, Denizler’in, Mahirler’in ger-
çek temsilcileri ve mirasçıları sadece biziz. 

ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıy-
la onların yerli işbirlikçisi hainlerin, vatan 
satıcıların, satılmışların gerçek düşmanı da 
yine sadece biziz...

Eninde sonunda yeneceğiz bu alçaklar 
güruhunu. Bu vurguncu, her türden insani 
erdemin ve duygunun düşmanı yaratıklar 
güruhunu... Bu Para Tanrısı tapınıcılarını...

Uygulasınlar bakalım bize ölüm ablu-
kasını, susuş suikastını. Eninde sonunda 
sesimizi duyuracağız Halkımıza. Ulaşaca-
ğız ezilen ve sömürülen kitlelere. Anlata-
bileceğiz derdimizi ve anlayacaklar bizi. 
Kurtuluşun ordusunu oluşturacağız böyle 
böyle. Sonunda mutlaka zafere ulaşacağız. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Mart 2018 

Nurullah Ankut Bozduğunuz sadece İstanbul’un silüeti olmadı Cemil Çiçek Efendi!
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1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ki-
min dost, kimin düşman olduğunu 
nasıl da biliyorsun be Tayyip!

Ama sen, buna rağmen bize dost ola-
nın, ABD ve AB Emperyalist Haydutları 
tarafından katledilmesinde suç ortaklığı 
ettin be!

Bize düşman olanınsa, bugüne dek 
hep yanındasın, hep emrindesin...

İşte bu duruşun da senin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, Halkının ve Vatanının 
düşmanlarıyla işbirliği halinde olduğu-
nu gösterir.

Dolayısıyla da, ihanet içinde bulun-
duğunu gösterir...

46’ncı Muhtarlar Toplantısında, meftu-
nu olduğu kürsü ve mikrofon başına geçen 
Tayyip, aynen şöyle diyor, konuşmasının 
bir yerinde:

“74 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda sus-
turma hareketi ile bizim bütün mu-
harebemizi çökerttiler. Ne oldu? Biz 
ASELSAN’ı öyle kurduk. Şimdi, ASEL-
SAN’da biz onun daha iyisini yapıyo-
ruz.” (http://www.haberturk.com/cumhur-
baskani-erdogan-dan-muhtarlar-toplanti-
si-nda-aciklamalar-1875729)

Evet, Tayyip!
ABD ve AB Emperyalist Çakalları bu 

Harekâtta tüm muhaberatımızı çökerttiler. 
O sebeple de, başta “Kocatepe” adlı savaş 
gemimizin, bizim uçaklar tarafından vuru-
larak batırılması olmak üzere, pekçok zayi-
at vermemize sebep oldular.

Hatırlanacağı gibi, Türk Jetleri, Ko-

catepe adlı savaş gemimizi, Rum gemisi 
sanarak vurmuşlardır. Muhaberat çökmüş 
durumda çünkü...

Yine hatırlanacağı gibi, Harekât son-
rasında da ABD Emperyalist Haydudu, 
Türkiye’ye silah ambargosu uygulayarak 
cezalandırmada bulunmuştur.

Bu emperyalist haydutların tamamı da, 
1974’ten bu yana Türkiye’yi Kıbrıs’ta “iş-
galci” olarak suçlamaktadırlar. Türk Aske-
rinin de Adayı terk etmesini istemektedir-
ler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de 
hiçbiri tanımamaktadır...

Sadece emperyalistler tanımamakla 
kalmıyor, KKTC’yi. Müslüman geçinen 
devletler de tanımıyor. Çünkü onların da 
başı, bu emperyalist haydutlar tarafından 
bağlanmış durumdadır.

Bu harekâtta Türkiye’ye karşı tüm im-
kânlarıyla dostluk gösteren ve destekte 

bulunan tek bir ülke olmuştur: Muammer 
Kaddafi’nin Libya’sı...

Uçak yakıtı, silahlar ve yedek parçalar 
olmak üzere her türden askeri teçhizatı sı-
nırsız bir biçimde göndermiştir Türkiye’ye.

Yakın zamana kadar Arap Dünyası 
içinde Türkiye’ye gerçekten dostluk göste-
ren iki ülke vardı: 

Bunlardan biri, Muammer Kaddafi ve 
Onun Libya’sı, diğeri de Beşşar Esad ve 
Baas liderliğindeki Suriye...

Beşşar Esad aynen şunu demişti bir 
keresinde:

“Ben Türkiye Halkından gördüğüm 
dostluğu, dünyanın başka hiçbir yerinde 
görmedim.”

Hâlâ da Türkiye Halkına dostça bak-
maktadır, Beşşar Esad ve Baas Rejimi. 

Sen ne yaptın, Tayyip?
ABD’li efendilerinin ve onların alçak 

şefi Obama’nın bir buyruğu üzerine, Mu-
ammer Kaddafi’nin Libyası’nı da, Beşşar 
Esad’ın Suriyesi’ni de düşman ilan ettin, 
durduk yerde. 

NATO’nun Libya’ya saldırı planladı-
ğını duyduğun anda, ilk önce buna karşı 
çıktın.

“NATO’nun Libya’da ne işi var 
yahu?”, dedin... Çünkü çok değil, 1 yıl 
kadar önce Muammer Kaddafi’nin elinden 
İnsan Hakları Ödülü almıştın Libya’da. Ve 
dostlukla kucaklaşmıştın onunla. 

Fakat Obama denen çakal kesin buy-
ruğunu verdi. Ve sen derhal hizaya geçtin. 
“Tamam, Libya’yı vuralım, NATO ola-

rak”, dedin. “Bu vuruşun askeri karargâhı 
da İzmir’deki NATO üssü olsun.”, dedin. 
Öyle de oldu...

Türk Savaş Gemileri de katıldı, NA-
TO’nun ABD’li komutanlarının emrinde 
Libya Harekâtına ve Libya’yı vurmaya.

Ve sonunda dost ve kardeş Muammer 
Kaddafi, Fransız uçaklarının alçakça bir sal-
dırısı sonrasında konvoyu vurularak savun-
masız kaldı. Sonrasında da, ciğeri beş para 
etmez, insanlığını üç kuruşa satmış serseriler 
tarafından linç edilerek vahşice katledildi.

Muammer Kaddafi Şehittir...
Bu gerçeği, Ölümsüz Devrimci Hugo 

Chavez de, dünyanın öbür ucundaki ülkesi 
Venezuela’dan görmüş ve dile getirmiştir. 

Sense Tayyip; Muammer Kaddafi’nin 
katliamcıları arasındasın. Tabiî avanenle 
birlikte...

Senin ellerin de bulanmıştır, Kadda-

fi’nin kanına...
İyi bak ellerine, göreceksin o Şehidin 

kanlarını!
Libya, bildiğimiz gibi, o saldırı sürecin-

de 100 bin civarında insanını kaybetmiştir. 
Ülke Cehenneme döndürülmüştür ve de-
rebeyileşmiş aşiretler ülkesi haline getiril-
miştir. 

Doğal zenginliği olan petrolleri de em-
peryalist haydutlar tarafından yağmalan-
maktadır...

Suriye’yle ise, 7 yıldır uğraşmaktasın, 
Tayyip...

Neden?
Yine aynı sebepten:
Emperyalist ağababaların, senin de Eş-

başkanlığını yaptığın BOP Haritası’nı ha-
yata geçirebilmek için Suriye’yi üç parçaya 
bölmeyi planlamışlardı. Bunu başarabil-
meleri için de Antiemperyalist, Yurtsever 
Lider Beşşar Esad ve Baas Hükümeti’nin 
devrilmesi gerekmekteydi.

İşte bu nedenden dolayı emir verdiler 
sana, Beşşar Esad’a ve Suriyesi’ne saldır 
diye... Sen de saldırdın...

7 yıldan bu yana yarım milyona yakın 
Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, bu sal-
dırılar sonucunda. Milyonlarcası ülkesin-
den kaçtı. 4 ila 5 milyon civarında Suriyeli 
de şu an Türkiye’de yaşamaktadır... Suriye 
de Cehenneme döndürülmüş durumdadır, 
bu emperyalist saldırılar yüzünden. Ülke-
nin hemen her tarafı yakılıp yıkılıp harabe-
ye döndürülmüştür. 

Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar do-
lar civarında para da Türkiye Hazinesinden 
gitmiştir. Yani yoksul, çilekeş halkımızın 
alınterinden kesilerek biriktirilen bu para-
lar, emperyalist haydutlar ve onlara taşe-
ronluk eden sizlerin sebep olduğu felaket 
yüzünden yok yere heder olup gitmiştir...

Daha önce de söyledik Tayyip; ne kom-
şu bıraktın, ne sınır... Dost bellediğin, Tür-
kiye’ye gelişinde bile Kraliçe’nin Gül’üyle 
birlikte kaldığı otele, yani ayağına giderek 
ağırladığın Suudi Kralları, ölümlerinde 
resmi yas ilan ettiğin Suudi Kralları, Suudi 
Prensleri ise, Türkiye’nin ABD, AB ve Si-
yonist İsrail’le birlikte en ağulu düşmanları 
arasındadır. 

İşte bunun en kesin ve açık iki belgesi:
1- 4 Haziran 2014 tarihinde, Washin-

gton’daki “CFR” (Dış İlişkiler Konseyi) 
adlı bu CIA’nın çekirdek örgütlerinden bi-
rinde, Suudilerle Siyonist İsrail’in yetkili-
leri buluşuyor. Ve bir dizi kararlar alıp bun-
ları antlaşmaya çeviriyor. İşte 7 maddelik 
bu antlaşma: 

 “1- Araplar ve İsrail arasında barış 
sağlanması.

“2- İran’da siyasi sistemi değiştirme.
“3- Körfez İşbirliği Konseyi Birliği.
“4- Yemen barışının sağlanması ve 

Körfez’deki istihdam demografisini den-
gelemek için Aden Limanı’nın canlandı-
rılması.

“5- Körfez ülkelerinin yanı sıra Arap 
ülkelerini korumak için Amerikalı ve 
Avrupalı desteğiyle bir Arap Gücü oluş-
turulması.

“6- Arap dünyasında İslami ilkelere 
dayalı demokrasinin temellerinin hızla 
kurulması.

“7- Büyük Kürdistan’ın yaratılması 
için barışçıl yollarla İran, Türkiye ve 
Irak’ın emellerini zayıflatıp Kürdistan 
lehine bu 3 ülkeyi parçalamak.

“Dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın 
emelini öğrenmek isteyenler için CFR 
sitesindeki sözleri aleni duruyor.” (Ak-
taran: Muharrem Sarıkaya, http://www.
haberturk.com/yazarlar/muharrem-sari-
kaya/1135748-suudi-ve-israilin-kurdis-
tan-anlasmasi)

Aşağıda da, bu anlaşmanın, CFR’nin 

resmi sitesindeki İngilizce orijinal metni 
görülmektedir: 

“1. Achieving peace between Arabs 
and Israel.

“2. Changing the political system in 
Iran.

“3. Unity of the Gulf Cooperation 
Council.

“4. Achieving peace in Yemen and re-
vitalizing the port of Aden because this 
will rebalance the demographics of emp-
loyment in the Gulf.

“5. Establishing an Arab force with 
American and European blessing to pro-
tect the countries of the Gulf as well as 
the Arab countries and to safeguard sta-
bility.

“6. The speedy establishment of the 
foundations of democracy with Islamic 
principles in the Arab world.

“7. Working toward the creation of 
a greater Kurdistan in peaceful ways 
as this will weaken Iranian, Turkish, 
and Iraqi ambitions and would split up 
a third of each of these countries in fa-
vor of Kurdistan.” (https://www.cfr.org/
event/regional-challenges-and-opportuni-
ties-view-saudi-arabia-and-israel-0) 

Bu da ikincisi:
İleride Kral olacağına kesin gözüy-

le bakılan, Suudi Arabistan’ın şu anki en 
yetkilisi konumundaki Veliaht Prens Mu-
hammed bin Salman, Mısır gezisi sırasında 
yaptığı bir konuşmada, Türkiye’ye dair ay-
nen şunları söylüyor:

“Suudi Arabistan’da ‘krallığı’ dev-
ralmaya hazırlanan Veliaht Prens Mu-
hammed bin Selman, ilk yurt dışı seya-
hatini gerçekleştirdiği Mısır’da, Türki-
ye, Katar ve İran için “şeytan üçgeni” 
ifadesini kullandığı iddia edildi. 

“Veliah Prens’in bu sözleri söylediği-

ne dair iddia El Cezire Arapça ve CBS 
Arap televizyonları tarafından yayın-
landı. Toplantıya katılan gazetecilerden 
biri olduğunu söyleyen CBS’in Mısır-
lı program sunucusu Lemis el Hedidi, 
Salman’ın Arap ülkelerin terör riskiyle 
karşı karşıya olduğuna değindikten son-
ra sözü İran, Türkiye ve Katar’a getir-
diğini söyledi. 

“Söz konusu ülkelerin Arapların gü-
venliğine tehdit olabilecek politikalar iz-

lediğini öne süren Prens Selman, İran’ı 
da mezhepçilik politikalarını yaymakla 
suçladı.

“CBC kanalına konuşan gazeteci, 
Salman bin Muhammed’in ayrıca, “Er-
doğan’ın yönettiği Osmanlılar, Müslü-
man Kardeşleri de kullanarak halifeliği 
yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik 
devrimini yaymak istiyor.” dediğini ak-
tardı. Prens Selman’ın Irak ve Mısır’ın 
Sina bölgesindeki “terör gruplarını” 
da sayarak Türkiye ve İran ile birlikte 
‘şeytan üçgeni’ suçlamasında bulundu-
ğu belirtildi.” (http://www.hurriyet.com.
tr/dunya/suudi-prens-turkiyeye-bu-sozle-
ri-soyledi-mi-40763548)

İşte sen, bunların dostusun, Tayyip!
Yani Türkiye’nin düşmanlarının dos-

tusun. ABD’nin, AB’nin, Siyonist İsrail’in 
ve bir günde 47 insanın kafasını keserek 
öldüren, Türkiye düşmanı Suudi Hanedan-
lığı’nın dostusun sen...

Türkiye’nin dostlarınınsa, azılı düşma-
nısın... Muammer Kaddafi’nin Libyası’nın 
ve Beşşar Esad’ın Suriyesi’nin...

Dolayısıyla da sen ve avanen AKP’gil-
ler ve Meclisteki Dörtlü Çete’nin tamamı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır, Tür-
kiye Halkının düşmanıdır ve vatanın düş-
manıdır...

Bunu sen de biliyorsun, adın gibi...
Eninde sonunda Halkımız da bilecek bu 

acı gerçeği...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Mart 2018 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda kimin dost, kimin düşman 
olduğunu nasıl da biliyorsun be Tayyip!

Nurullah Ankut

Saygıdeğer arkadaşlar;
Şu eski Alman Parlamenterin 

söylediklerine bir kulak verin. 
Söylenenleri anladıktan sonra, her kim 
ki hâlâ ABD’yi, NATO’yu, Avrupa Birli-
ği’ni ve Batı’yı savunuyor; o, apaçık bir 
şekilde Mazlum Milletlerin düşmanları 
safında yer alan bir Batı Emperyaliz-
mi işbirlikçisidir, bir haindir, Mazlum 
Halkların düşmanıdır, tabiî dolayısıyla 
da İslam Dünyası’nın düşmanları ara-
sındadır!

Bu, apaçık bir gerçektir...
İşte, eski Alman Parlamenter Jürgen 

Todenhofer’in söyledikleri:
***

Videonun Tapesi:
Dr. Jürgen Todenhöfer:
30-40 Iraklının bir Amerikan bomba-

sıyla öldürüldüğünü duyduğunuzda, Irak-
lıların canının Batılılar için çok fazla bir 
değer taşımadığını göreceksiniz. Yahudi 
kökenli ABD’li yazar Susan Sontag ile 
ölümünden önce güzel bir sohbetimiz ol-
muştu. Sontag’a şöyle söyledim:

Gözlemlediğime göre 1 Amerikalı 10 
Iraklı ediyor.

Şöyle cevap verdi:
Ne saçmalık! Bir Amerikalı 1000 Irak-

lı’dan daha değerlidir...
Buna benim kadar o da üzüldü.

Sunucu:
Bu çarpık idrak nereden geliyor?
Savaş makinaları pazarlamasına yenik 

mi düştük?
Herkes biliyor ki, ikisinin hayatı da 

aynı değerde. Neden bizde başka türlü te-
sir ediyor? Sanırım biz kendimizi bir yalan 
içerinse yerleştirmişiz.

Dr. Jürgen Todenhöfer:
Bu yalan şu:
İyi olan, asil olan, yardımsever olan 

bizleriz!
Gerçek bu değil. Böyle eğlenceli bir 

programda bu tür ciddi şeyleri söylemek 
zor… Bizce uygun, hayatın gerçekleri bun-
lar. İnanıyorum ki, biz Batılılar dünyayı 
fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin 
mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca 
ve yalnızca başkalarından daha acımasızca 
zor kullandık.

Daha ciddi olmam gerekirse, Haçlı 
Seferlerinde 4 milyon kişiyi öldüren Müs-
lümanlar değildi. Dünyayı sömürgeleşti-
rirken 50 milyon insanın ölümüne sebep 
olanlar Müslümanlar değildi. Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşı’nda 70 milyon insanın 
ölümüne sebep olanlar Müslümanlar de-
ğildi. 6 milyon Yahudi’nin ölümüne sebep 
olanlar Müslümanlar değildi. Aksine bütün 
bunlar, Batı dünyasının zorbalıklarıydı. 
Bunu bu şekilde idrak etmemiz lazım. (ht-

tps://www.youtube.com/watch?v=jHCJ1F-
FCZYE)

***
Söyledikleri ne kadar doğrudur ve ger-

çeğin dile getirilişidir, değil mi?
İşte, Batı Dünyası’ndan da, binde bir 

oranında da olsa böyle gerçeklere odaklan-
mış insanlar çıkabiliyor.

Demek ki arkadaşlar; Batı, gerek Klasik 
Sömürgecilik Dönemi’nde olsun, gerek-
se Emperyalizm Çağı’nda olsun, Mazlum 
Milletleri ve Halkları katletmekten, onların 
doğal zenginliklerini yağmalamaktan ve o 
ülkeleri sömürgeleştirip, yarısömürgeleşti-
rip köleleştirmekten asla geri durmamıştır, 
vazgeçmemiştir.

Sadece çıkardığı Paylaşım Savaşlarında 
ve Sömürgecilik Çağı’nda yüz milyonlarca 
masum insanın kanını içmiştir bu canavar-
lar...

Bunların gözünde Mazlum Doğu Halk-
ları, hamam böcekleri ya da süne zararlıları 
kadar bir değer taşıyabilir. Daha fazlasını 
değil...

Dolayısıyla da bunların itlaf edilmesin-
de, katledilmesinde hiçbir sakınca yoktur...

Bin yıldan bu yana hep bu anlayışla 
davranmışlardır ve hep bu gözle bakmışlar, 
değerlendirmişlerdir, Mazlum Milletleri ve 
Halklarını.

Bu bakımdan, onlarla siyasi, askeri ve 

ekonomik ittifaklar yapıp birlikler kurmak; 
seri katillerle aynı evde yaşamayı kabullen-
mekten başka bir anlama gelmez. 

Ve işte biz, tüm bu sebeplerden dolayı 
ABD ve AB Emperyalizmine karşıyız, düş-
manız...

Özetçesi; Emperyalist Dünyaya düş-
man, Mazlum Doğu Dünyasına dostuz...

Tabiî, Atlantik ötesinde de Kuzey 
Emperyalizmine düşman, Latin Amerika 
Halklarına dostuz...

Siyonist İsrail Devleti’ne düşman, 
Mazlum Filistin Halkına dostuz...

Bu emperyalist canavarları, kendi ülke-
lerinin sınırları içine hapsetmek gerekir ki, 
kendi halkları bunların kanserleşmiş hayat-
larına son verebilsin...

Yoksa bunlar durup dinlenmeden kö-
tülük saçarlar, zulüm üretirler, kılları bile 

kıpırdamadan yüzbinleri, milyonları kat-
lederler. Bunlardan asla Mazlum Milletler 
Halklarına bir fayda gelmez.

Demek ki ne kadar da doğru söylüyor-
muşuz; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan 
defol!”, derken... Ve onun Avrupalı müt-
tefiki olan “Katil AB, Ortadoğu’dan de-
fol!”, derken...

Eninde sonunda Mazlum Dünya Halk-
ları bunları yenecek. Bu emperyalist hay-
dutlar insan içine çıkamayacak, insan yü-
züne bakamayacak. Tarihin lanetli sayfaları 
arasında yerlerini alacaklar. Ve geleceğin 
insanları büyük bir öfke ve tiksintiyle ana-
cak bunları ve yaptıklarını...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17 Mart 2018

Şu eski Alman Parlamenterin 
söylediklerine bir kulak verin!

Nurullah Ankut
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Türkiye’nin meseleleri malum. Sa-
vaş, kadın, çocuk, eğitim, siyaset, 
özgürlük, işsizlik hangi alana bakar-

sak bakalım mayınlı bölge.
Bizi kuşatan bu denli sorun varken, öz-

nesi insan olan sanatın bu konulara ait tavrı 
nedir? Ne olmalıdır?

Ülkemizde Saray’dan izin almadan ne-
fes almanın suç sayıldığı günler yaşıyoruz.

Hal böyleyken insanın tüm yaşam sü-
reçlerinin yakın tanığı olan sanat ve sanat-
çının görevi topluma nefes vermek değil 
midir?

Tolstoy: “İnsanın bir zamanlar yaşa-
mış olduğu duyguyu kendinde canlan-

dırdıktan sonra aynı duyguyu başkala-
rının da hissedebilmesi için hareket, ses, 
çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen 
biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat 
ortaya çıkmıştı.”, derken, sanatın toplum-
sal yönüne dikkat çekmiştir.

Lenin’in Tolstoy için; “Rus Devri-

mi’nin aynası”, demesi de bu anlamda 
boşuna değildir. Toplumsal bilincin yara-
tılmasında sanatçının rolünü bundan daha 
güzel açıklayan bir söz duyamazsınız.

Evet sanat dönüştürücüdür. İnsanlık Ta-
rihi serüvenini en güzel Mağara resimlerin-
den, Antik Yunan’da doğanın insanlaştırıl-
dığı Mitolojik kahramanlar ile Rönesansla 
birlikte hayal gücünün yaratımındaki eşsiz 
heykel örnekleri ve günümüzdeki sanat 
eserleri aracılığıyla anlayabiliriz. Çünkü 
sanat, ortak insanlık bilincini oluştururken 
içinde yaşadığı toplumu yansıtmakla kal-
maz, yeni baştan yaratılmasına katkı sunar.

İnsanın bilinçlenme biçimini en doğru 
şekilde ortaya koyan Marks’a göre, bunu 
belirleyen, insanın ilişkili olduğu toplum 
ve oradaki üretim tarzıdır. Burada oluşan 
bilinç sadece yansıtmakla kalmaz değişti-
rir de aynı zamanda.

Marks’ın ortaya koyduğu insan ve 
toplum arasındaki diyalektik ilişkinin en 
doğru yansımasıdır sanat. Olayları yü-
zeysel değil de derinlemesine anlamamı-
za rehberlik eden bu anlayıştaki sanatın 
yarattığı toplumsal bilince işaret eden 

Lenin de; “İnsan bilinci nesnel dünyayı 
yalnızca yansıtmakla kalmaz, değişimi-
ne katkıda da bulunur.”, derken, Marks’ı 
doğruluyordu.

Toplumu dönüştürücü silaha dönüşebi-
len sanat, nasıl olur da diktatörün emrinde-
ki soytarı takımının tekeline bırakılabilir?

Tehlikenin ne kadar büyük ve yakıcı 
olduğunu Meclis’te yaşanan son rezalette 
gördük. Meclisin AKP’li Başkanı İ. Kahra-
man, kadın sanatçıların sahneye çıkmasına 
engel oldu. Çanakkale Zaferi’nde Mustafa 
Kemal’in Tarihin akışını değiştiren rolünü 
görmezden gelen zihniyetin, savaşta erke-
ğiyle birlikte mücadele eden Anadolu Ka-
dınını yok sayması hiç de şaşırtıcı değil. 
Oyunun bir sahnesinde kadınların askere 
yolcu ettikleri eşlerine, oğullarına sarılma-
larından rahatsızlık duyacak kadar sapık 
zihniyetli bu “canlı türü”, insan olma nite-
liği taşımıyor.

İnsana ve doğaya ait hangi güzellik var-
sa ona düşman olan gerici AKP’giller’in 
faşizmine yanıt, yine sanatçıdan gelecektir.

12 Eylül Faşizmine teslim olmayıp di-
renen Adnan Yücel’i hatırlayalım:

Ey her şey bitti diyenler
Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler.
Ne kırlarda direnen çiçekler
Ne kentlerde devleşen öfkeler
Henüz elveda demediler
Bitmedi daha sürüyor o kavga
Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…

Bu dizelerde korku ve baskının yarat-
tığı karanlığa, toplumsal baskı ve şiddete 
başkaldırı var. Kitlelerin susturulduğu, mü-
cadele hattının dağıtıldığı OHAL sultasın-
daki bugünler de 12 Eylül’ü aratmayacak 

baskınlıkta.
Sorulacak soru, sanat saray için mi ya-

pılmalı yoksa yaşanan zulme karşı bir di-
renç aracına mı dönüşmeli?

Güçlüden yana pozisyonunu belirle-
yenler artık sanatçı olmaktan çıkıp soy-
tarılığa terfi edenlerdir ki, onlar konumuz 
olamaz zaten.

İnsanlığın kurtuluş mücadelesinin di-
renç noktasında yer alan sanatın devrimci 
tavrıdır belirleyici olan. Faşizmin baskısı-
na karşı insanlara umut aşılayan, yaratılan 
korku atmosferini kıran ve geleceğe olan 
inancı yeşerten sanat ile mücadele ayrılmaz 
ikilidir aslında.

O nedenle yüzyıllar öncesinde Spar-
taküs’ün verdiği köleliğe karşı özgürlük 
mücadelesini hafızalarımıza kazıyan, gü-
nümüze aktarımını sağlayan, edebi eserler-
dir. Gogol’un, Dostoyevski’nin, Çehov’un 
yarattığı kahramanların karakterleridir biz-
lere o dönemlerin insan ve toplum ilişkile-
rini aktarıp yol gösteren.

Bu nedenle sanatçı yaşadığı çağın ta-
nığı ise o dönemde çekilen acıları, verilen 

mücadeleleri eserlerinde yaşatabilmeli. 
Bu nedenle tarafsız sanatçı olamaz, olsa 
da adına sanatçı denemez. AKP faşizmi-
ne karşı toplumsal dönüşüm mücadelesini 
sürdürenler gerçek sanatçı olmanın so-
rumluluğunu taşıyorlar. Hasan Hüseyin 
Korkmazgil, Nazım Hikmet, Ruhi Su, 
Sebahattin Ali, Orhan Kemal eserlerinde 
yaşadıkları dönemin derin acılarını yaşayıp 
bunları sorgulayabilme cesaretini göstere-
bilmiş saygın devrimci sanatçılarımız ara-
sındadır…

Gericilik rüzgârlarının esmesine inat, 
boğucu sessizliği yırtacak çığlıklar kurta-
racak bizleri. “Gitarım burjuvaya değil, 
halka çalar… Çocukların neşeyle şarkı-
larını ve türkülerini söyleyecekleri tek 
sistem sosyalizmdir.”, diyen Şilili Victor 
Jara’ya ve boyun eğmeyip çığlık atmaya 
devam eden devrimci sanatçılara selam ol-
sun.

Ankara’dan Eğitim Emekçisi
Bir Yoldaş

AKP iktidarının “sağlıkta dönü-
şüm” diye geldiği yer, halkın sağ-
lığının bozulması olmuştur.

Vatandaşların son 10 yıl içinde yılda 
kişi başına doktora başvurma sayısı 5 kat, 
toplam sağlık harcamaları geçtiğimiz yıl 6 
kattan daha fazla, yine vatandaşların sağlık 
için özel olarak yaptığı harcamalar 5 kat 
artmış durumda.

Avrupa’da yılda en çok tomografi ve 
MR’ın çekildiği ülkeyiz. Kişi başına anti-
biyotik ilaç kullanımında dünya birincisi 
olmuşuz. Özel hastanecilik memleketin en 
ücra köşesine kadar yaygınlaşmış. Pek çok 
özellikli ameliyat, kamu hastanelerinden 
çok özel hastanelerde yapılır olmuş. Bu du-
rumda halkımız yine kendi cebinden sağlık 
harcaması yapmak zorunda kalıyor. Halk 
olarak sağlığımızdan değil, hastalığımız-
dan para kazanılan bir düzen oluşturulmuş 
durumda.

Hizmeti sunan Sağlık Emekçileri açı-
sından meseleye baktığımızda, performan-

sa dayalı ücretlendirme meslek gruplarını 
birbirine karşıt ve çatışır hale getirmiş-
tir.  Doktorlar ile diğer sağlık çalışanları-
nın birlikte, ekip halinde hizmet üretmeleri 
zorlaşmıştır. Her meslek grubu içinde de 
performans yüzünden çatışmalar oluşmaya 

başlamıştır. 
Kamu sağlık kurumlarında iktidarın 

sendikası, çalışanlar üzerinde baskı aracı 
haline getirilmiştir. Tabip Odaları üzerin-
deki baskılar artmış, Türk Tabipler Birli-
ği’nden “Türk” adı çıkarılması gündeme 
getirilmiştir. Oysa birkaç yıl önce hükü-
met, kamu kurumları isimlerinin başındaki 
“Türk” ve Türkiye ifadelerini kaldırmaya 
kalkmış, halktan gelen tepki üzerine vaz-

geçmişti. Bu şekilde kafa karışıklığı yara-
tılarak meslek odaları işlevsiz hale getiril-
mek istenmektedir.

Sağlıkta dönüşüm programı ilk uygu-
lamaya başlandığında, programı ülkemize 
getirenler yazdıkları yazılarda, bu progra-
mın uygulanabilmesi için meslek grupları 
arasında ve her meslek grubunun da kendi 
içinde çatışmalar yaratmak gerekliliğinden 
söz etmişlerdi.  Bu plan aynen uygulanıyor.

Sağlıkta Dönüşümün son hamlesi Şehir 
Hastaneleri.  Vergilerimizden toplanan pa-
ralarla, yerli yabancı Parababalarına yaptı-
rılan Şehir Hastaneleri, Sağlık Emekçileri 
ve Halk için büyük zorluklar yaratıyor. 
“Kamu Özel Ortaklığı” denilerek, işletmesi 
binayı yapan firmalara verilen hastaneler-
de kamu sağlık hizmeti anlayışı tamamen 
ortadan kalkıyor. Kâr etmeye odaklanmış 
bu sağlık hizmeti, vatandaşı daha çok hasta 
edecek. Sağlık Emekçisine daha çok eziyet 
edilecek. Hasta garantisi olan bu hastanele-
rin zararı devlet bütçesinden karşılanacak. 
Şehir Hastaneleri açıldığında o şehirdeki, 
şehrin merkezindeki tüm büyük kamu has-
taneleri kapatılıyor. Adana ve Mersin’de 
böyle oldu. Vatandaşın hastaneye ulaşması 
daha zor hale getirildi.  Eski hastanelerin 

yıkılması gündemde. Bu şekilde yeni rant 
alanları açılıyor. Özünde; kamu, bu şekilde 
3 kez zarara uğratılmış oluyor.

Öbür yandan özel hastaneciliğin hızla 
gelişmesi sonucunda yüz binlerce Sağlık 
Emekçisi bu kuruluşlarda çalışır hale gel-
di. Özel hastanelerde çalıştırılan doktorlar, 
kendi adlarına şirket kurmaya zorlanıyor, 
hastane doktorlarla hizmet alımı sözleşme-
si yapıyor. Diğer emekçiler uzun çalışma 
sürelerinde asgari ücretin altına düşen üc-
retlerle kuralsız, sendikasız olarak çalıştı-
rılıyorlar. Özel hastanelerin vatandaştan ek 
para almaları da yasal duruma getirildiği 
için, vatandaş çok zor durumda kalıyor.

Sonuç olarak sağlık alanında hizme-
ti veren de hizmeti alanda dertli. Bu işten 
kârlı çıkanlar ise Parababaları, ülkemize 
ilaç ve tıbbi araç gereç satan yerli yabancı 
tekeller…

Bu düzeni değiştirmek gerekiyor. Biz 
Sağlık Emekçileri, Emekçi Halkımızla bir-
likte bunu başarmak zorundayız. Eninde 
sonunda da başaracağız! 14 Mart 2018

Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık Hizmeti!

Halkçı Sağlıkçılar

Sokakta, evde, okulda; şiddet her 
yerde. Artık okulların adı eğitim-
le anılmaktan çok taciz ve teca-

vüzle anılır hale geldi.
Son olay Ankara’dan geldi. Öğren-

cileri taciz ettiği iddiasıyla öğrencilerin 
gözü önünde yaşlı bir kişi öldüresiye 
dövüldü. Utanç verici görüntüler ne 

yazık ki her an, herkesin bir linçe kur-
ban edilebileceğini gösterdi. Kulaktan 
dolma söylentilerin gerçeklik süzge-
cinden geçirilmediği, herkesin birbirini 
potansiyel suçlu gördüğü, Ortaçağ ka-
ranlığını andıran toplumsal cinnet gün-
leri yaşıyoruz. Bilinçlenme olmadan 
sorgulayabilme yetisinin gelişmediği, 
yaşanan olayda o kadar açık bir şekil-
de ortaya çıktı ki; günler öncesinden 
paylaşılan bir video üzerinden yoldan 
geçen bir kişi anında sapık ilan edilip 
cezası hemen orada verilmeye çalışıldı.

Edindiği bilginin doğruluğunu araş-
tırmadan her duyduğuna inanan ve dü-
şünebilme yetisinden yoksun kitlelere 
dönüştük ne yazık ki. Bu tür olayların 
artış göstermesi ve adaleti, sokakta, 
linç ederek sağlamaya çalışmamız kor-
kunç bir durum.

Peki biz bu hale nasıl geldik?

Laik ve bilimsel düşünceden uzak-
laşıp,  hızla hurafe ve bağnazlıkla örül-
müş cehaletin kol gezdiği toplum ya-
pısına dönüşerek elbette. Eğitim başta 
olmak üzere toplumun her alanında 
bilinçli bir gericileştirme politikasının 
üretildiği, AKP’giller’in “Yeni Türki-
ye”sinde oluyor tüm bunlar.

Nasıl mı?
Kaçak Saray’ında her gün nefret 

ve öfkesini kusan “Reis” sayesinde. 
Parababaları medyası da bu konuda 
üstüne düşeni fazlasıyla yerine getiri-
yor doğrusu. Gazetelerde ve televiz-
yon kanallarında toplumsal travmaları 
tetikleyecek şekilde provokatif bir dil 
kullanılması, namus ve ahlâk adına 
herkesin bir anda mafya reisliğine so-
yunduğu dizilerin en çok izlenmesi sı-
radan ve basit durumlar olmasa gerek. 
Diyanetin kadın ve çocuk başta olmak 
üzere her türlü taciz ve tecavüzü meş-
rulaştıran açıklamaları da toplumsal 
şiddet olaylarının artışında önemli rol 
oynuyor.

Neden bilimsel eğitim?
Dünyanın hiçbir yerinde bilimsel 

düşünceden uzaklaşarak kalkınmış, 
halkının refahını yükseltmiş bir örnek 

gösteremezsiniz.
AKP’nin iktidara geldiği günden bu 

yana toplumun dokusunda yarattığı çü-
rüme o kadar yoğun ki, yara almayan 
kamusal alan, psikolojisi sarsılmayan 
birey kalmadı. Ülkemizde AKP eliyle 
son 15 yıldır (Muaviye-Yezid anlayışı-
na dayanan) dinsel temelli yaşamı da-
yatan uygulamaların yaygınlaştırılması 
en fazla eğitim alanında kendini gös-
terdi. Yapboz tahtasına döndürdükleri 
eğitimi 15 Temmuz öncesi FETÖ’yle 
el ele vererek Ortaçağcılaştırırlarken, 
bugün aynı görevi Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ile çeşitli cemaat ve tarikatlar-
la birlikte sürdürmekteler. Dolayısıyla 
üçlü sacayağında Milli Eğitimin yapısı 
laik ve bilimsel temelden kaydırılmış 
durumda. İktidarlarını sürdürebilmek 
için yeni bir insan tipi yaratmaya mec-
bur olduklarını çok iyi bilmekteler.

Egemenliği tek bir elde toplamanın 
tüm alt aşamaları adım adım gerçek-
leştirilirken, eğitim alanında yaratılan 
gericiliğin, her alanda uygulanan piya-
salaşmayı da perdelediğini görüyoruz.

Yerli ve Yabancı sermayedarla-
ra ülke tarihinin en kârlı dönemlerini 
yaşatan AKP’giller, özelleştirme ve 
gericileştirmede rekor kıracak düzeye 
ulaştılar. Devlet okullarının sayısı aza-
lırken  ödenen teşviklerle özel okulla-
rın sayılarının artması, eğitimi alınıp 
satılabilen bir metaya dönüştürmüş du-
rumda. Bunun yanı sıra satılmadık KİT 
(Kamu İktisadi Kuruluşu), orman, su 
kısaca yeraltı ve yerüstü herhangi bir 
kaynak bırakmadılar.

AB-D Emperyalistlerinin dayattığı, 
yerli satılmışların uyguladığı politi-
kalar sonucunda emekçiye de ağır fa-
turalar ödettiriliyor. Taşeronlaşmadan 
kayıtdışı çalışmaya, sözleşmeli öğret-

menlikten esnek ve güvencesiz çalıştı-
rılmaya kadar çok ağır koşullarda mü-
cadele etmek zorunda bırakılan işçi ve 
kamu emekçilerinin hak arama yolları 
da gün geçtikçe daraltılmaya çalışılı-
yor.

Sınıf bilincinden yoksun, modern 
köle olarak görülen İşçi Sınıfı, Kaçak 
Saray’lı Reisin yasadışı iktidarına kul 
yapılmak isteniyor. Yeni yaratılmak 

istenen işçi profili ile hakkını sendikal 
mücadele vererek, grev yaparak savu-
nan işçiler yerine, tarikatlarda, cema-
atlerde Saray’a dua eden, elindekilere 
şükreden işçiler geçirilmek isteniyor.

Kaçak Saraylı’nın meydanlarda sü-
rekli din sömürüsü yapmasının altında 
yatan yegâne sebep, antidemokratik ve 
yasadışı uygulamalarına meşruiyet ka-
zandırma çabalarından ibaret nafile çır-
pınışlardır. Erdoğan tüm bunları “Yerli 
ve Milli”  söylemlerine sıkıştırmaya 
çalışsa da Saray’a biat etmeyen gay-
rimilli, terörist ve vatan haini damgası 
yemekten çekinmeyen milyonlar var. 
Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, yeni 
bir işçi profili yaratmaya çalışırlarsa 
çalışsınlar, bu kadar yağma ve talana 
dur diyecek gerçek vatanseverler gün 
geçtikçe çoğalıyor ve de çoğalmaya 
devam edecek. Yaşanan bu hızlı dönü-
şümü hiç kuşkusuz eğitim politikala-
rından ayrı değerlendiremeyeceğimiz 
için öncelikli savaşımız laik, bilimsel, 

demokratik ve parasız kamusal eğitimi 
kurmak olacaktır.

Peki biz ne yapmalıyız?  
Çürümenin toplumun en küçük hüc-

relerine yayıldığını göz ardı etmeden 
toplumsal farkındalığı eğitim sistemin-
de yaşananlara çevirmek zorundayız. 
AKP’nin elindeki en güçlü aygıt duru-
mundaki eğitimi tekrar laik, bilimsel ve 
parasız hale çevirmenin en güçlü yolu, 

toplumsal bilinçlenme ve direnme hat-
tını her alanda örmek olacaktır. Karşı 
karşıya kaldığımız saldırıların hedefin-
de hepimizin olduğu gerçeğini hiç mi 
hiç göz ardı etmeden, mücadele çizgi-
sini evden okula, okuldan sokağa, so-
kaktan fabrikaya kurmak zorundayız.

Yaşamak için daha güzel bir dün-
ya düşünü kuran, her koşulda ülkesini 
“VATAN BİLEN” biz Halkçı Kamu 
Emekçileri;

Cehalete karşı bilimselliği,
Gericiliğe karşı laikliği,
Zalimlere karşı direnmeyi,
Köleliğe karşı özgürlüğü,
Korkaklığa karşı cesareti ,
Adaletsizliğe karşı vicdanı,
Çürümeye karşı
KAVGAYI SEÇENLERİZ…

Ankara’dan
Eğitim Emekçisi

Bir Yoldaş

Ortaçağcı Parti AKP’nin Linç Kültürüne
karşı durabilmek

Sanatçının “Sarayla dansı”

14 Mart Tıp Bayramı’nda, 
Sağlıkçılar Mutsuz, Halkımız Hasta…
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Popülizmin gazabına henüz uğrama-
yan, “devrimci ortamda” pek az bi-
linen bir “Parti İşçisi”dir Yakov Mi-

hayloviç Sverdlov Yoldaş.
Kısa ömrünün üçte birini gerici Çarlık 

Rusyası’nın uğrattığı sürgünlerde geçiren 
Sverdlov Yoldaş, Usta’mız Hikmet Kıvıl-
cımlı’nın cezaevlerini birer kızıl üniversiteye 
çevirdiği gibi, sürgün gittiği köylerde, azgın 
Çarlık Rusyası’nın çizmeleri altında ezilen 
yoksul köylüleri örgütlemiş, sürgün hayatı-
nın getirdiği zorluklar, Menşeviklerin, Anar-
şistlerin ve Sosyalist Devrimcilerin yarattığı 
olumsuz ortam nedeniyle yılgınlığa düşmüş 
olan sürgündeki Bolşeviklere, devrimci inan-
cı ve kararlılığı yeniden aşılamıştır.

Devrimci kavgaya henüz 16 yaşında 
giren Sverdlov Yoldaş, kendi deyimiyle 
“Göğsünde kalbi çarptığı müddetçe, da-
marlarında kanı aktığı müddetçe”, 18 
yıl boyunca, sürgündeki ve hapishaneler-
deki iletişim kıtlığına rağmen, çok sevdiği 
öğretmeni Lenin Usta’nın hattından sap-
mamıştır.

Şubat Devrimi’nden önce, Çarlık Rus-
yası’nın gizli polis örgütü “Ohrana”yı 
çoğu kez keskin zekâsı ve soğukkanlılığı 
ile atlatmayı başarmıştır. Mükemmel bir 
ajitatör, örgütleyici ve propagandist olan 
Sverdlov Yoldaş, Rusya ve çevresindeki 
İşçi Sınıfının örgütlenmesinde en büyük 
pay sahiplerinden bir tanesidir. Çoğu kez 
büyük toplantılarda işçilere hitap etmiş, 
pratik önderliğinin yanı sıra, teorik önder-
liği sayesinde ileri işçileri kadrolaştırmıştır.

Yüreğindeki devrimci ateş, insan sev-
gisi ve hayvan sevgisiyle, tam anlamıyla 
“gerçek insan”dır Sverdlov Yoldaş. Sür-
günde olması sebebiyle, ilk çocuğu And-
rey’i her ne kadar ilk kez 1,5 yaşında göre-
bilmişse de, çocuklarına ve eşine karşı olan 
sevgisi onun insan sevgisini bize göster-
mektedir. Sürgündeyken sahip olduğu, çok 
sevdiği köpeğini kaybettiği zamanki duy-
duğu derin üzüntüyü, eşi Klavdiya Sverd-

lova kitabında aktarmıştır. Günlük ya-
şamda da oldukça sorumluluk sahibi olan 
Sverdlov Yoldaş, hapishane ve sürgünde 
alıştığı komün hayatı ve kendi kendine ye-
tebilme özelliğini sürdürmüştür.

İllegalite koşullarında kendini Bolşevik 
Partiye kanıtlamış olan Sverdlov Yoldaş, 
Partinin Nisan Konferansı’nda beraberinde 
toplam 9 kişiyle Merkez Komitesi’ne se-
çilir. Ardından Merkez Komitesi onu, Mer-
kez Komitesi Sekretaryasının yöneti-
miyle görevlendirmiştir. Silahlı ayaklanma 
hazırlıklarını bizzat yöneten Lenin, Yakov 
Sverdlov ve Feliks Dzerjinski’yi Bolşevik 
Askeri Örgütü’nün bütün yönetimiyle gö-
revlendirir.

Bu sırada Sverdlov, kararlılığı ile Parti 
içindeki ihanetçi Menşevikler ve sosyalist 
devrimcilere karşı amansız savaşımını da 
sürdürmüştür. Kışlık Saray’ı top atışına 
tutan Aurora Kruvazörü’nün gürültüsü al-
tında toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri, 
İşçi ve Asker Kongresi’nde Menşevikler 
ve Sosyalist Devrimcilere karşı çoğun-
luğu eline alan Bolşevikler, dünyanın ilk 
işçi ve köylü hükümeti, Halk Komiserleri 
Konseyi’ni kurmuştur. Ülkedeki en üst or-
gan ve yerel alanlardaki Sovyetlerin yöne-
ticisi olarak Tüm Rusya MYK, büyük bir 
işleve sahipti ve Parti çizgisinin, görevi 
devlet iktidarını örgütlemek ve inşa etmek 
olan bu mekanizmada uygulanması Bolşe-
viklerin en önemli göreviydi. Tüm Rusya 
MYK’sında çatlak sesler çıkaran Menşe-
vikler ve Sosyalist Devrimcilere karşı Bol-
şevik bir düzenin sağlanması gerekiyordu. 
Parti Merkez Komitesi ve Lenin kararını 
vermiş, seçimlerini yapmıştı. Merkez Ko-
mitesi, ülkedeki en üst organ olan Tüm 
Rusya Merkez Yürütme Komitesi Başkan-
lığı görevi için Yakov Sverdlov’u önerdi. 
Aynı gün Sverdlov Yoldaş, Tüm Rusya 
MYK Başkanlığına seçildi.

Devrimci görev bilincinin verdiği so-
rumluluk ve sosyalizm mücadelesine olan 

inancı, onu bu ağır 
görevlerin layığıyla 
üstesinden gelme şe-
refine ulaştırmıştır. 
Lenin’in, uğradığı 
alçak bir suikast so-
nucu hastalandığı sü-
reçte Sverdlov, Lenin 
Usta’mızın yerine 
Halk Komiserleri 
Konseyi Başkanlı-
ğını da yürütmüştür. 
Usta’mız Hikmet 

Kıvılcımlı gibi, dinlenmeyi bir çay içim-
lik süreye indirgeyen Sverdlov’un çalışma 
isteği, zamanla onun sağlığını etkileyecek 
kadar ileri gitmiştir.

Yoğun çalışma temposunun etkisiyle 
direnci iyice zayıflayan Sverdlov, III. Uk-
rayna Sovyet Kongresi’nde konuştuktan 
sonra hastalığını hisseder ve Moskova’ya 
döndüğünde ona grip teşhisi konulur. Duru-
mu günden güne kötüleştir. Hastalığını öğ-
rendikten itibaren Bütün Merkez Komitesi 
üyeleri Sverdlov’un başında beklemiştir. 
Sverdlov’un durumunun daha da kötüleş-
tiğini öğrenen Lenin, bütün yasakları çiğ-
neyip yoldaşının yanına koşmuştur. Lenin, 
kalabalığı yarıp Sverdlov’un odasına girer. 
Bu anda Sverdlov’un bilinci kısa süreliğine 
yerine gelmiş, Lenin’i tanımış ve ona sevgi 
dolu gülümsemiştir. Bunun üzerine Lenin 
onun elini tutmuş ve onu oldukça duygulu 
ve sevgiyle okşamıştır. Yaklaşık on-on beş 
dakika sonra Sverdlov’un eli, cansız bir şe-
kilde yatağına düşer.

Lenin Usta’nın da dediği gibi o, Sov-
yet iktidarı yıllarında “tamamen şüphe 
götürmez bir otoriteye” sahip bir örgütçü 
olarak, “Rusya’da tüm Sovyet iktidarı-
nın örgütleyicisi ve parti çalışmasının eşi 
bulunmaz bilgisi ve bilinciyle donanmış 
bir örgütçüsü olarak” önümüzde duruyor.

Lenin, belki de Sovyetler Birliği’nin 
neden günümüzde varlığını sürdüremediği-
nin ipuçlarını, Sverdlov’un ölümünden bir 
yıl sonra yapılan, IX. Parti Kongresi’nde 
veriyor:

“Partimiz şimdi Y. M. Sverdlov’suz 
ilk yılını geride bıraktı ve bu kayıp, Mer-
kez Komitesi’nin bütün yapısında etki-
sini gösterdi. Örgütsel ve siyasi faaliyeti 
tek bir insanda birleştirmeyi hiç kimse 
Sverdlov Yoldaş gibi anlayamadı.”

Tam 99 yıl önce, bedence aramızdan ay-
rılan Sverdlov Yoldaş, bugün tüm benliğiy-
le, yiğitliği, fedakârlığı ve gözüpekliği ile 
bir devrim anıtı olarak önümüzde duruyor.

Emperyalizmin ve gericiliğin, gençlik 
üzerinde yarattığı yozlaşmayı, günlük kay-
gıların zaman zaman bizim de üzerimize 
örttüğü ölü toprağını atmak için, Kurtuluş 
Partisi Gençliği’nin her bir ferdi birer 
Sverdlov olmalı, Sverdlov olunmalıdır.

16 Mart 1919’da kaybettiğimiz Yakov 
Mihayloviç Sverdlov Yoldaş, gençliğin 
devrimci mücadelesinde yaşıyor!

İstanbul
Kurtuluş Partisi Gençliği’nden

Bir Yoldaş

“İnsan ırkını kurtaralım, ABD im-
paratorluğunu bitirelim.”

Bu söz, 2013’te bedence aramızdan 
ayrılan Chavez Yoldaş’ımızın sözüdür. 
Chavez Yoldaş 5 yıl önce bugün, yakalan-
dığı kanser hastalığına yenik düştü. An-
cak bizlere onurlu bir yaşam ve Bolivarcı 
demokratik bir Venezuela bıraktı.

Emperyalizme karşı sarsılmaz duru-
şu, halkına olan büyük inancı, dünyanın 
başhaydutu olan ABD Emperyalistlerinin 
temsilcisini ülkesinden kovması, halkı 
ve ülkesi için yaptığı daha birçok uygu-
lama, gerçek bir devrimci olan Chavez 
Yoldaş’ın bizlere örnek olan kararlılığıdır.

İktidara geldiği andan itibaren başta 
ABD Emperyalizmi olmak üzere diğer 
emperyalist devletlerin saldırılarına, dar-
be girişimlerine, iftiralarına karşın bir an 
bile onların gerçek yüzünü haykırmaktan 
vazgeçmedi, yaptığı her konuşmada em-
peryalizmi mahkûm etti. Emperyalizmin 
gerçek yüzünü, katliamlarını, vahşetleri-
ni, Ortadoğu’yu kana bulamasını teşhir 
etti. 2008 yılında ülkesindeki Başhaydut 
ABD Emperyalizminin kanlı temsilcisini 
kovarken şunları söyledi:

“Kahrolası Yankee’ler! Biz onurlu 
bir halkız. Kahrolun, yüzlerce, binler-
ce defa! Kahrolun, yok olun. Biz Boli-
var’ın çocuklarıyız Ne pahasına, hangi 
koşulda olursa olsun, özgür kalmak 
istediğimizi anlayın artık. Yok olun, de-
folun gidin.”

İşte Chavez Yoldaş bu derece yürek-
liydi, cesaretliydi. Venezuela Halkının ve 
Dünya Halklarının başdüşmanı ABD Em-
peryalizmine karşı.

Hugo Chavez Yoldaş, ABD Emperya-
lizmine ve yerli işbirlikçilere karşı müca-
delesinde asla tereddüt etmedi, geri adım 
atmadı, kararsızlığa, umutsuzluğa düşme-
di. Yiğitti, cesaret vatanına sahipti, ataktı, 
gözü karaydı, yurtseverdi, her şeyi göze 
almıştı ve halka karşı da çok mütevazı bir 

devrimci önderdi. Kutsal bildiği Halkın 
Davasına hep; kararlılıkla, inançla, hırs-
la sahip çıktı, bu uğurda mücadeleyi hiç 
yavaşlatmadı.

Chavez Yoldaş, iktidara geldiği andan 
itibaren halkının tüm sorunlarıyla ilgilen-
di. Sağlık sorunlarını Kübalı doktorların 
büyük yardımlarıyla çözdü. Yoksul halkın 
büyük bölümünü hastanelerle, doktorlarla 
tanıştırdı. Mahallelere halkın sağlığıyla 
ilgilenecek sağlık ocakları açtı, ölümle-
rin, özellikle çocuk ölümlerinin önüne 
geçti. Bolivarcı Devrimi ülkesinin her 
alanında yarattı.

Chavez Yoldaş, öncesinde ciddi bir 
sorun olan okuma-yazma sorununu yine 
Kübalı yoldaşların eşsiz desteğiyle sıfıra 
indirdi, ortadan kaldırdı. Eğitimi tama-
men parasız hale getirdi. Binlerce yeni 
okul inşa edildi. Bolivarcı Devrim, okul 
öncesi eğitimi yaygınlaştırdı, Bolivarcı 
Üniversiteler kurdu, genç nesilleri tama-
men bilimsel olan bu eğitimden hiçbir ay-
rım gözetmeksizin yararlandırdı.

İşte Chavez Yoldaş, Misyonlar yo-
luyla daha fazlasına sayamayacağımız 
kadar yeni devrimler gerçekleştirdi ülke-
sinde. Halkçı Devrimi yarattı ve yaşattı 
ülkesinde.

Kendisinden sonra gelen Maduro 
Yoldaş da Chavez’in devamcısı oldu. Em-
peryalizme karşı o da aynen önderi Cha-
vez Yoldaş gibi haykırdı. Emperyalizm 
ülkemizi yıkmak, Bolivarcı Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmak istiyor dedi. Emper-
yalizmin paralı ajanlarına, karşıdevrimci 
propagandalara ve ülkesine gerçekleştiri-
len Amerikancı darbeye direndi ve alaşağı 
etti ABD Emperyalizminin paralı uşakla-
rını. Devrimi ayakta tuttu. “Yeni ve daha 
güçlü bir devrimin zamanı gelmiştir” 
diyerek meydan okudu ABD Emperyaliz-
mine… Chavez Yoldaş’ın yolundan gitti.

Ve biz inanıyoruz; Venezuelalı Yol-
daşların başaracaklarına, yeneceklerine, 
yeniden umut olacaklarına, yeniden sol 
rüzgârları estireceklerine, emperyalistle-
rin gururunu kıracaklarına. 05.03.2018

Selam Olsun Ölümsüz Yoldaş 
Chavez’e!

Selam Olsun Emperyalizme Karşı 
Savaşanlara!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Berkin, bundan tam 4 yıl önce kay-
betti 269 gün süren yaşam savaşını. 
14 yaşındaydı vurulduğunda, has-

tanede yaşam mücadelesi verirken geçirdi 
15’inci yaş gününü...

AKP’giller’in kolluk kuvveti tarafın-
dan canice saldırılara maruz kaldığımız 
Gezi İsyanı günleriydi. Annesine ‘sen çık-
ma, ben hızlı koşarım. Hemen gider geli-
rim’ diyerek evden ekmek almaya çıkmış-
tı. Ne ekmeğini götürebildi eve, ne de bir 
daha koşabildi Berkin...

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, Ber-
kin’in bedence aramızdan ayrılışının 4’üncü 
yılında mezarı başındaydık. AKP’giller’in, 
Gezi İsyanı’mızdan korktuğu gibi, Gezi 
İsyanı’mızda aramızdan aldığı katlettiği 
gençlerimizin anılmasından da korktukla-
rını gördük. Mezarlığın girişi otomatik tü-
fekli onlarca özel tim polisiyle tutulmuştu, 
adeta ‘kuş uçurtmamak’ için toplanmışlar-
dı. 14 yaşında, henüz bir çocukken katlet-
tikleri Berkin’den nasıl korktularsa, yoldaş-
larından, ağabeylerinden ablalarından da 
öyle korktuklarını gördük, yaşadık.

Berkin’in mezarına doğru yürüyüşe 
geçtik “Berkin Elvan Ölümsüzdür”, 
“Berkin’in hesabı sorulacak” sloganları 
eşliğinde, bayraklarımızı dalgalandırarak. 

Mezar başına geldiğimizde bir kez daha 
anladık AKP’giller’in Berkin’den ve onu 
anmak isteyenlerden neden korktuğunu: 
“Akın var, güneşe akın” yazıyordu Ber-
kin’in mezarında...

Bu akındı onları böylesine korkutan. 14 
yaşında bir çocuğu öldürüp arkasından te-
rörist diyebilecek kadar alçaltan da işte bu 
korkuydu. 

Burada, Kurtuluş Partisi Gençliği’n-
den ve Halk Kurtuluşçu Liseliler’den 
yoldaşlarımız konuşmalarını gerçekleştir-
diler. Bir kez daha haykırdılar Berkin’in 
neden ve nasıl ‘ölümsüz’ olduğunu. Bir kez 
daha anlattılar neden bizi katlederek bitire-
meyeceklerini.

Berkin nezdinde tüm Devrim Şehit-
leri’ni yaşatacağımıza, ideallerini bir gün 
mutlaka gerçekleştireceğimize ant içip, ka-

ranfillerimizi Berkin’in mezarına bırakarak, 
sloganlar eşliğinde sonlandırdık anmamızı. 

Ant olsun ki, ne Berkin’i unutacağız, 
ne de katillerinin, AB-D Emperyalizmimin 
ve işbirlikçisi AKP’giller’in peşini bıraka-
cağız. Onlara bizden korkmakta ne kadar 
haklı olduklarını da, bu korkunun ecele 
faydasının olmadığını da göstereceğiz!

Mezar başında Kurtuluş Partisi 
Gençliği adına yapılan açıklama:

Berkin Elvan’ı Anmak için Gerçek 
Antiemperyalist Olmak Gerekir

Gelişmiş insanın dünyadaki serüveni-
nin çok küçük bir bölümü olan sınıflı top-
lum tarihi eşitsizlikle, hak yemeyle; savaş-
la, kanla yazıldı. Ezen ve ezilenin savaşı 
sürdükçe, her dönemde zalim Dehak’lar, 
Yavuz’lar, Mussolini’ler türedi. Fakat mey-
danı boş bırakmak bize göre değildi ve on-
ların karşısına da Demirci Kawa’lar, örgüt-
çü Spartaküs’ler, çağın ilerisindeki Karma-
tiler, Bedreddin’ler, Marks-Engels, Lenin 
Ustalar… Ya da çelik bir inanca ve duruşa 
sahip Hikmet Kıvılcımlı’lar çıktı. Bayrak 
elden ele geçti, savaş sürdü. Kuşkusuz bu 
savaş Tarihin en haklı savaşıydı. Bu savaş 
açlığa, yoksulluğa, sömürüye karşı bir sa-
vaştı ve zafere ulaşana kadar sürmeliydi. 

Elbette, ezilenlerin savaşı varsa, orada 
gençliğin rolü büyüktü. Denizler ve Mahir-
ler 20’li yaşlarda köhne düzeni değiştirmek 
amacıyla mücadeleye daldıktan sonra dara-
ğacında “Kahrolsun Amerikan emperya-
lizmi!” diye haykırmıştı. Mahmut, İbra-
him ve Sadi Şentepe’deki saz evinde pusuya 
düştüklerinde bile inançlarından taviz ver-
memişlerdi. Ve yine Türkiye Devrimi’nin 
önderi Hikmet Kıvılcımlı 17 yaşındayken 
Yörük Ali Efe Çetesi’nde Kuvayimilliye’ye 
katılıp elde silah dağlarda düşman peşinde 
koşmuştu. Davada bedeller ödenmişti, ka-
yıplar verilmişti fakat değişmeyen bir şey; 
mücadelenin niteliği ve sürekliliğiydi.

Berkin’de böyleydi işte, onurlu dava-
mızda verdiğimiz asla unutulmayacak bir 
kayıptı. Daha 14 yaşındayken ve bakkala 
ekmek almaya giderken kafasına isabet 

eden bir gaz kapsülü aldı onu bizden. Ber-
kin 269 gün süren yaşam mücadelesinden 
ne yazık ki mağlup ayrıldı. Ve 11 Mart 
2014 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Peki, kimdi Berkin’in katilleri?
Emperyalizm ve onun yerli işbirlikçi-

liğini yapan AKP’giller ve onların polisle-
ri…

Acımasızca ve insanlık dışı saldıran 
polisler tarafından katledildi Berkin Elvan. 
14 yaşında, polisin attığı gaz fişeğiyle ba-
şından vuruldu. Günlerce hastanede diren-
meye çalıştı fakat o küçük, masum bedeni 
daha fazla mücadele veremedi. Berkin El-

van anasından koparılan ne ilk çocuktu ne 
de son çocuk oldu. Aylan bebeğin minik be-
deni kıyıya vurdu, biliyorsunuz. Biz kazan-
madıkça, bizim analarımızın gözyaşı din-
meyecek. Berkin’in hesabı sorulmayacak.  

Berkin Elvan onurdur, vicdandır, na-
mustur!

Peki, niye saldırıyordu polis, Berkin 
Elvan ve diğer şehitlerimizi kaybettiğimiz 
Gezi İsyanı’mızda?

Şanlı Gezi İsyanı’mızda; İstiklal Cad-
desi’nde toplanan yüz binlerce insanımız 
“Faşizme Karşı Omuz Omuza!”, “Bu 
Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!” 
diye bağırıyordu.

Bu bağırış, Mustafa Kemal ve Laiklik 
düşmanı AKP’giller’e karşıydı.

Bu haykırış; Ortaçağcılığa, Laik Cum-
huriyet’in kerte kerte yıkılmasına karşı bir 
öfkeydi.

İşte buna dayanamıyorlardı. Korkuyor-
lardı, işgal ettikleri yerden halkın onları 
indirebileceğini görmüşlerdi. Çünkü şairin 
dediği gibi “Hiçbir korkuya benzemez 
halkını satanın korkusu”.

AKP’giller’in asli görevi tam olarak 
ülkeyi Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) 
hazırlamaktır. Şu an Türk Ordusu’na yaptı-
rılan “Zeytin Dalı” operasyonu bundan iba-
rettir. Operasyonların yapıldığı Afrin’de, 
Suriye’de, Güneydoğu’da hep emekçi halk 

çocukları can veriyor. 
Bilal’ler, Sümeyye’ler, 
Berat Albayrak’lar sa-
raylarında sefalarını sü-
rüyor.

Ülkemiz her geçen 
gün Ortaçağ karanlığına 
götürülüyor. Eğitim sis-
temi her geçen gün deği-
şip daha kötüye gidiyor, 
çocuklarımız gerici yurt-
larda tecavüze uğruyor. 
Okula gitmeleri, sokakta 
oyun oynamaları gere-
ken yaşlarda evlendiri-
liyorlar ya da meydan-
larda patlayan bombalar 

tarafından katlediliyorlar. Bunun temel se-
bebi ise kapitalist sistemin son aşaması olan 
emperyalizmdir.

Yoldaşlar,
 Bu mücadele şu anda bizim, Kurtuluş 

Partisi Gençliği’nin omuzlarında yükseli-
yor. Çünkü bizler çocuk istismarcılarının, 
Ensar Vakfı’nın; çocuk işçiliğinin ve çocuk 
ölümlerinin karşısında bir demir yumruğuz.

İşte, bugün de Amerikan projesi olan 
AKP’giller iktidarının aldığı gencecik bir 
bedenin, 15’inde bir fidanın; Berkin El-
van’ımızın aramızdan ayrılışını anmak için 
buradayız.

Halk çocuklarına, dostlarımıza karşı ne 
kadar vicdanlı, sevgi dolu isek düşmanları-

mıza karşı da o kadar kararlı ve netiz.
Çünkü bu çocuk katili Amerikancı ikti-

dar ne demişti Berkin’in çocuk bedeni üze-
rinden “elinde sapanlı bir terörist!” 

Yani bunlar, öldürülen çocuk olsun, işçi 
olsun, gariban olsun hiç önemsemezler. 
Onlar için sadece bir şey vardır, o da salta-
natlarını korumak, korku imparatorluğunu 
sürdürmektir.

Yoldaşlar,
Berkin Elvan’ı anmak ve çocuklarımı-

zı bu cehennemden kurtarmak için mücade-
leden asla vazgeçmeyen gerçek Antiemper-
yalistler olmak zorundayız. Amerika nereye 
sözde demokrasi götürmeye kalkışsa orada 
önce çocuklar ölüyor. Meclisteki dört par-
ti de, İŞİD de nereye adımını atsa orada 
emekçiler can veriyor. Libya’da, Mısır’da, 
Suriye’de emperyalizm kol geziyor, halk-
lar, insanlar, kadınlar, çocuklar acı içinde, 
gözyaşı içinde yaşamaya çalışıyorlar

İşte tüm bu emperyalizmin saldırıları-
na karşı, onları yenip yıkmak için Ölüm-
süz devrimci, Kahraman Gerilla Che’nin 
de haykırdığı gibi; “İnsan soyunun en 
büyük düşmanı Kuzey Amerika Birle-
şik Devletleri’ne” karşı yapılan yoklama 
çağrısına, “ben buradayım”, demekten 
geçer. İkirciksiz, şartsız ve her koşulda... 
Haksızlıklara, bu zalim düzene karşı örgüt-
lü mücadele etmekten geçer...

Biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 
bulunduğumuz her ortamda; sokakta, okul-
da, mahallelerimizde örgütlenerek, Berkin 
Elvan ve diğer bütün çocuklarımız için mü-
cadele edeceğiz.

Biliyoruz ki bu insanlığın en onurlu 
mücadelesi olan sosyalizm zafere ulaşacak.

Ve bizler AB-D Emperyalistlerini bir 
daha geri gelmemek üzere bu topraklardan 
kovacağız. 11.03.2018

Berkin Elvan Ölümsüzdür!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücade-

lesi!

Kurtuluş Partisi Gençliği
Halk Kurtuluşçu Liseliler

Partiyi sırtlayan önder: Yakov Sverdlov… Hugo Chavez Yoldaş,
kavgamızda yaşamaya devam ediyor…

Katledilişinin 4’üncü yılında mezarı başında Berkin’i andık
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Bilindiği gibi işçiler, Ocak ayından bu 
yana, dava açmazdan önce arabulucuya 
başvurmak zorundalar. Arabulucu önünde 
anlaşma sağlanırsa, artık mahkemeye gidip 
dava açamıyorlar. Anlaşmazlık halinde an-
cak dava açılabiliyor.  

İş Yargılamasında üç aydır devam et-
mekte olan Zorunlu Arabuluculuk uy-
gulaması ile ilgili olarak doğru düzgün bir 
istatistikî bilgi bulunmamakta. Öyle ki, 
Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 
Arabuluculuk Daire Başkanlığının sayfa-
sında yayınlanan veriler bile güncel değil. 
Görülüyor ki Bakanlık dahi, bir oldubitti 
ile getirdikleri Zorunlu Arabuluculuğa ait 
güvenilir verileri toplamaktan aciz durum-
da.

Arabuluculuk Daire Başkanlığının si-
tesinde yayınlanmış olan (28 Mart 2018 
tarihinde baktığımız) verilere göre; İşçi-İş-
veren uyuşmazlıklarındaki Toplam: 19411 
arabuluculuk uygulamasının % 37’si 
(7888) İstanbul’da, % 19’u (4105) Anka-
ra’da, % 16’sı (3507) Bursa’da, % 15’i 
(2907) ise İzmir’de yaşanmış. 

Örneğin, işçi-işveren ilişkilerinin yo-
ğun olduğu Kocaeli, Eskişehir, Konya, 
Kayseri, Mersin vb. illerde arabuluculuk 
uygulamaları bir hayli düşük kalmakta. 

Bu verilerin ne kadar güncel olduğu 
da tartışmalı. Ancak Bakanlık her nedense 
arabuluculuk uygulamalarına dair verileri 
güncellememekte ısrar ediyor. Anlaşılan 

zorunlu arabuluculuk iş yargısında tutma-
yacak. Daha doğrusu baştan beri söylediği-
miz gibi, bu uygulamanın zorunlu tutul-
masının adaletsiz, hakkaniyetsiz sonuç-
lara yol açması kaçınılmazdır. 

Buna ilişkin uygulamalar yaşanmaya 
başladı bile.

Örneğin; taşeronda çalışan bir Belediye 
işçisi emeklilik nedeniyle işten ayrılması-
na karşın ödenmeyen Kıdem Tazminatı ve 
Yıllık İzin Ücreti alacakları için arabulucu-
luk bürosuna başvurduğunda, “senin işve-
renin Belediye değil Taşeron” denilerek, 
Belediye asıl işveren sorumluluğundan 
kurtarılmıştır. 

Oysa 4857 sayılı İş Yasasının 2’nci 
maddesi halen yürürlüktedir ve hizmet 
alım sözleşmeleri ile alt işverenlere devre-
dilen asıl işlerden kaynaklanan işçilik ala-
caklarından Belediyelerin de asıl işveren 
sorumluluğu bulunmaktadır. Yani taşeron 
ile Belediye; alt işveren-asıl işveren olarak 
bu işçi alacağından müştereken ve mütesel-
silen sorumludurlar. 

Ayrıca 6552 sayılı Torba Yasa ile ücret, 
yıllık izin uygulaması bakımından kamu ya 
da özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm asıl 
işveren-alt işveren ilişkilerinde uygulana-
cak hükümler getirilmiş ve alt işverenlerin 
kanuna aykırı uygulamaları bakımından 
asıl işverenlere bir yandan kontrol yükümü, 
diğer yandan da sorumluluk getirilmiştir. 

Yine aynı Torba Yasa ile kamuda fa-
aliyet gösteren alt işverenler ve bunların 
işçilerinin kıdem tazminatları da, önceki 

dönem yargı kararlarına uygun olarak gü-
venceye alınmış ve tazminatlardan kamu 
(asıl) işverenleri sorumlu tutulmuştur. 

Sonuç olarak; bu olayda belediye ara-
buluculuk formuna asıl işveren olarak kay-
dedilmemekle işçinin mağduriyetine neden 
olunmuştur. 

Başka olumsuz örnekler çok.
Örneğin, otuz bin lira civarında ala-

cağı olan bir işçi, (yargılama süreçlerinin 

uzun süreceği, alacağı paranın enflasyon 
nedeniyle eriyeceği vb. nedenlerle korku-
tularak) beş bin liraya razı edilmiştir. Kaldı 
ki, anlaşma ile sonuçlanan uyuşmazlıkların 
neredeyse tamamında işçiler fedakârlık 
yapmakta ve gerçek alacaklarının çok çok 
azına razı edilmekteler.

Bizzat yaşadığımız başka bir örnekte; 
arabuluculuk görüşmesinde anlaşmaya va-
rılamaması üzerine işveren avukatının ilk 
tepkisi “burada işçi olsaydı anlaşırdık” 
şeklinde olmuştu. 

Öte yandan, vekil olarak yapılan baş-
vurularda arabuluculuk başvuru formlarına 
mutlaka asilin (işçinin) de telefonu ve adre-
si yazdırılmakta. 

Hatta Arabuluculuk Daire Başkanlığın-
ca arabuluculara; “vekille temsil edilen 
dosyalarda mutlaka asile (işçiye) ulaşın 
ve onun da görüşünü alın” şeklinde tel-
kinlerde bulunulduğu da söylenmektedir. 

Yani devletin bakanlığı bir kamu görevi 
olan avukatlık mesleğine güven duymadığı 
gibi, bu güvensizliği arabuluculara da yan-
sıtmaktadır. 

İşin garibi başta bakanın kendisi ve ara-
bulucuların tamamı avukat...

Bir başka anlatımla, “dervişin fikri ne 
ise zikri de odur” halk sözündeki gibi, 
adamların getirdiği düzenleme; işverenleri 
üzmeden işçilerle “helalleştirmek”... 

Dahası ilk başvuru anında işçiye, hangi 
alacak kaleminden ne kadar miktar istedi-
ğini dahi yazdırmayarak, arabulucu önün-
de taraflar toptan bir pazarlığa tutuşturul-
makta. Örneğin, bir işçinin; fazla çalışma, 
genel tatil ücreti ya da hafta tatili ücreti 
gibi alacak kalemlerini tek tek hesaplaması 
mümkün olamayacağından, hatta ihbar ve 
kıdem tazminatı hesabını dahi yapamaya-
cağından rastgele rakamlar üzerinden işçi-
lerle pazarlık yaptırılmaktadır. 

Hal böyle olunca da arabulucular 
önünde işçilere haklarının fersah fersah 
altındaki rakamlara imza attırılmak-
tadır. Bu açık haksız durumlar karşısında 
işçiyi uyaran ve yasal haklarını hatırlatan 
arabulucular belki vardır ama bunlar istis-
nadır. 

Kaldı ki, uygulanmakta olan 7036 sayı-
lı yasanın 3’üncü maddesine göre Arabulu-
cunun görüşmelere dahli (katılımı) sadece; 
“çözüm önerisi sunmak”tan ibarettir. 

Sonuç olarak; bu uygulamanın uzun 
vadede iş yargısının yükünü hafifletmesi de 
mümkün değildir. Bize göre zorunlu ara-
buluculuk uygulaması, devlet eliyle işçi 
haklarının işverenlere peşkeş çekilmesi-
nin bir aracı olmuştur/olacaktır. İleride 
daha da kötü örnekleriyle karşılaşılacaktır. 
Bu nedenle zorlu arabuluculuğa alışmamak 
gerekir. Başta sendikalar olmak üzere tüm 
Halk örgütlerinin karşı çıkması ve mücade-
le etmesi gerekir. 

İnsanlığın kurtuluş mücadelesine ken-
dilerini adamış, gözlerini kırpmadan 
hayatlarının baharında “Tam Ba-

ğımsız Türkiye” için, Sosyalizm için ve 
Yoldaşları için ölüme yürüyenler tabiî ki 
ölümsüz olacaklar.

Eninde sonunda bu kanser düzeni ye-
rini insanlığın tek bir aile olduğu Sosya-
lizme bıraktığı zaman, insanlığı Ortaçağ 
karanlığına götürmeye yeminli gericilerin, 
AB-D Emperyalistlerinin kanlı, Halk düş-
manı Kontrgerilla’nın güdümünde Dev-
rimci kanı içmeye yeminli faşistlerin, yerli 
ve yabancı Parababaları-
nın isimleri değil, Halkla-
rımızın düşmanı bu güruha 
karşı mücadele vermiş, 
Türkiye Halklarının dostu 
On’ların isimleri ve mü-
cadeleleri yaşayacak.

On’lar; Mahir Ça-
yan, Hüdai Arıkan, Ci-
han Alptekin, Nihat Yıl-
maz, Ertan Saruhan, Ah-
met Atasoy, Sinan Kazım 
Özüdoğru, Sabahattin 
Kurt, Ömer Ayna, Saffet 
Alp kendileri gibi İkinci 
Kurtuluş Savaşçısı olan 
Deniz Gezmiş, Hüseyin 
İnan, Yusuf Aslan’ın Pa-
rababalarının mahkemele-
ri tarafından verilen idam 
karanının uygulanmasını 
engellemek için ölümsüz-
leştiler.

Her zaman dediğimiz 
gibi, Devrimciler ÖL-
MEZ, ÖLÜMSÜZLEŞİR.

Uğrunda ölümü göze 
aldıkları mücadeleleri 
Gerçek Devrimciler tara-
fından devam ettirildikçe 
de Ölümsüzleşecekler. İn-
sanlık unutulmalarına izin 
vermediği sürece de in-
sanlığın kurtuluş mücade-
lesinde yaşamaya devam 
edecekler.

Uğrunda ölümü göze aldıkları müca-
deleleri;

Antiemperyalistti;
Dünyayı babasının çiftliği gören Kan-

lı Zalim, emekçi Halkların Başdüşmanı 
ABD’ye ve bugünün Avrupa Birliği dö-
nemin Avrupa Topluluğuna karşıydılar. 
“Onlar Ortak Biz Pazar” sloganını hay-
kırıp “Ya İstiklal Ya Ölüm”, “Tam Ba-
ğımsız Türkiye” şiarı ile mücadele ettiler. 

Antifeodaldi;
Ortaçağkaranlığı demek olan şeriata, 

emperyalist haydutların “Yeşil Kuşak”çı-
larına, Kanlı Pazar’ı yaratan, 6. Filo’nun 
önünde secde eden din yobazlarına karşı 
olup, AB-D Emperyalistleriyle etle tırnak 
kadar kaynaşmış Ilımlı İslam projesinin 
bu topraklardaki uygulayıcılarını sonuna 
kadar mücadele edilmesi gereken Karşı-
devrim safı olarak görüyorlardı. 

Antişovendi;
Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin 

Hakkının savunucusu olmuşlardı. Halkla-
rın kardeşliğin savunuyorlardı. 

Sosyalizm mücadelelerini yaşamları-
nın son anına kadar haykırdılar. 

“Yaşasın Marksizm-Leninizm!”
“Yaşasın İşçiler-Köylüler!”
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!”
On’lar böyle bir kutsal davanın savu-

nucusu, İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞ-
ÇILARI olarak ölümsüzleştiler. 

Bugün On’ların mücadelesini, Ger-
çek anlamda Gerçek devrimciler; Kurtu-
luş Partisi Gençliği yüceltiyor.

Çünkü Kurtuluş Partisinin Yıldırılmaz 
Gençliği:

“Şeriat Ortaçağdır”, diyor;
“Türban Özgürlük Değil Esarettir”, 

diyor;
“Kahrolsun ABD-AB Emperyaliz-

mi”, diyor;
“Bugün bu topraklarda siyaset ya-

pıp ta “Katil ABD Ortadoğu’dan, Ülke-
mizden defol diyemeyen her kişi, siya-
set, parti ya gafildir ya haindir”, diyor;

“İşgalci Yunanistan Adalardan De-
fol”, diyor;

“Emperyalistler, İşbirlikçiler Gel-
dikleri Gibi Gidecekler”, diyor;

“Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci 
Kurtuluş Savaşı’mız”, diyor;

“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, di-
yor.

Yıldırılmaz Kurtuluş Partisi Gençliği 
adı gibi biliyor ki bunları diyemeyen yani 
Antiemperyalist, Antişoven, Antifeodal 
olamayanlar, Kızıldere Şehitlerinin Kutsal 

mücadelelerinin savunucuları olamazlar. 
On’ların, Denizler’in adlarını ağızlarına 
alamazlar.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak 
bir kez daha söylüyoruz;

Türkiye Devrimi’nin önderi Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı’nın izinden mücadele-
mizi zafere ulaştırıncaya kadar SAVAŞA-
CAĞIZ.

İlk Genel Başkan’ımız, bütün ömrünü 
insanlığın kurtuluş mücadelesine vakfe-
den, İkinci Kurtuluş Savaşı’nın Teorik 
ve Pratik önderi Kıvılcımlı Usta’mızdan 
etkilenerek kendilerini İkinci Kurtuluş 
Savaşçıları olarak adlandıran Mahirler’in, 
Denizler’in ideallerini, uğruna yaşamları-

nı feda ettikleri Sosyalizmi 
bu ülkede kurana kadar SA-
VAŞACAĞIZ.

BOP planı ile Ortado-
ğu’yu kan gölüne çeviren, 
Vatanımızı Yeni Sevr pla-
nı ile parçalamaya çalışan, 
Kardeş Halkları birbirine 
düşüren ABD-AB Emper-
yalizmine ve yerli satılmış 
işbirlikçilerine karşı SAVA-
ŞACAĞIZ. 

Kuvayimilliye yadigârı 
Kamu Kuruluşlarını emper-
yalist çakallara peşkeş çe-
kenlere karşı SAVAŞACA-
ĞIZ. 

Gerici yobazların çocuk 
istismarlarına karşı SAVA-
ŞACAĞIZ.

Kadına karşı şiddete, ta-
cizlere, tecavüzlere ve kadı-
nı aşağılayan, itibarsızlaştı-
ran anlayışlara karşı SAVA-
ŞACAĞIZ.

Kanser düzenine karşı 
SAVAŞACAĞIZ

Halkların yaşadığı bütün 
felaketlerin, çekilen acıların, 
dökülen gözyaşlarının so-
rumlusu ve yaratıcısı AB-D 
Emperyalistlerine karşı SA-
VAŞACAĞIZ

Çünkü biz Mahirler’in, 
Denizler’in yegâne temsilcileri olan 
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞÇILARI-
YIZ.

Çünkü Biz Türkiye Devrimi’nin Ön-
deri Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın Dü-
şünce Oğulları ve Düşünce Kızlarıyız.

Antiemperyalist, Antişovenist, Anti-
feodal İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere 
ulaştırıp, Demokratik Halk İktidarını ku-
racağız. Ve Sosyalizmi zafere ulaştıraca-
ğız. 

Devrim bizim omuzlarımızda.
Ant olsun başaracağız! 29.03.2018

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Kızıldere’nin, Mahirler’in, Deniz-

ler’in Hesabını Soracağız!
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!
Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının 

Kardeşliği!
Yaşasın Sosyalizm!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Anayasal haklarını kullanarak Sendi-
kamıza üye olan  Reysaş Araç Muayene 
İstasyonlarından atılan 14 üyemizin mü-
cadelesi, direnişi her türlü baskıya rağmen 
kararlıca devam ediyor.

Yağmur, soğuk demeden direnişi devam 
ettiren üyelerimize bugün Eskişehir’de bu-
lunan, sendikamızın örgütlü olduğu Sarp 
Lojistik işyerinde gece vardiyasından çı-
kan üyelerimiz kitlesel bir şekilde dayanış-
ma ziyaretinde bulundular.

Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu’nun da katıldığı ziyare-
te Birleşik Metal-İş Sendikası Eskişehir 
Şube Başkanı Ahmet Arı, Yönetim Ku-
rulu üyeleri, işyeri temsilcileri ve Emek-
li-Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Ba-
şaraner de katıldılar.

Ziyarette bir açıklama yapan Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 34 
günden beri işi, ekmeği ve sendikası için 
mücadele eden Reysaş İşçileri ile dayanış-
ma ve işverenin işçi, sendika düşmanlığını 

protesto etmek için bir araya geldiklerini 
belirterek başladı konuşmasına..

Sendikaya üye olmanın anayasa ile 
güvence altına alındığını ancak Reysaş 
işvereninin anayasayı ve yasaları tanıma-
yarak sadece sendikaya üye oldukları için 
14 işçiyi işten attığını söyledi. İşverenin bu 
hak hukuk tanımaz tavrı ve üyelere yönelik 
baskı ve tehditlerine ilişkin de suç duyuru-
larının yapıldığını, bütün baskılara rağmen 
Reysaş’da çoğunluğun sağlanarak tespit 
yazısının 05.03.2018 tarihinde geldiğini 
ifade etti.

Küçükosmanoğlu, burada çalışan işçi-
lerin sadece ekmeklerine, geleceklerine, 
anayasal haklarına sahip çıkmak için sen-
dikaya üye olduklarını ve bu haklarını alın-
caya kadar işçiler ve sendika olarak müca-
delenin devam edeceğini belirtti. Reysaş 
işverenini bir kez daha işçilerin anayasal 
ve yasal haklarına saygı duymaya çağıran 
Küçükosmanoğlu, “Reysaş’da işçiler sen-
dikalı olacak başka yolu yok diyerek!” 
sözlerini bitirdi. 

Eylemde sendikamızla dayanışma içe-
risinde olan Birleşik Metal-İş Sendika-
sı Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı ve 
Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat 
Başaraner de birer konuşma yaparak Rey-
saş İşçisinin mücadelesi başarıya ulaşın-
caya kadar, sendikalı toplu iş sözleşmeli 
oluncaya kadar destek olamaya devam 
edeceklerin belirttiler. 

Eylemede sık sık; “Atılan İşçiler Geri 
Alınsın”, “Sendika Hakkımız Engelle-

nemez”, “Reysaş İşçisi Yalnız Değildir”, 
“Yaşasın Sınıf Dayanışması”, “İşçiyiz 
Haklıyız Kazanacağız”, “Vur Vur İnle-
sin Reysaş Dinlesin”,  “Yaşasın Onurlu 
Mücadelemiz”, “Yaşasın Sınıf Dayanış-
ması”, “Açlıktan Ölmeyiz Bu Yoldan 
Dönmeyiz”, “Reysaş’a Sendika Gire-
cek Başka Yolu Yok” sloganları atıldı. 
29.03.2018

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Ara buluyoruz diye işçi hakkı yiyorlar

Kızıldere şehitleri ölümsüzdür! Sarp Lojistik İşyerindeki Üyelerimizden
Reysaş Direnişi ile Dayanışma eylemi

Av. Tacettin Çolak
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İşte şeker fabrikalarının hızla satışa ha-
zırlanmasının bir nedeni bu. Yani ülkenin 
din bezirgânları tarafından önceden satışa 
sunulmuş olması.

Diğer gelişme ise, Cargill adlı Ameri-
kan Gıda Tekelinin Türkiye’deki faaliyet-
leri…

Bunun üzerinde daha ayrıntılı durmak 
gerek.

Cargill ile Malum Kişi’nin ilişkisi es-
kilere, ta AKP iktidarının ilk yıllarına da-
yanır.

Cargill, Bursa Orhangazi’de, yasal en-

gele rağmen, “birinci sınıf tarım arazi-
sinde” mısır şurubu üreten bir işletme kur-
muştu. Oysa birinci sınıf tarım arazisinde 
fabrika kurmak yasal değildi. Bu konuda 
Cargill’in kaybettiği 4 dava ve Danıştay 
tarafından iptal edilen izin ve ruhsat karar-
ları vardı. Malum Kişi vatan hainliği konu-
sunda icazet ve destek için 2004 yılı Mayıs 
ayında ABD’ye gittiğinde ABD Başkanı 
Bush, kendisine “Cargill’in önünün açıl-
ması için gerekli yasal değişikliklerin ya-
pılması”nı emretmişti.

Emir demiri keser! Hemen yerine geti-

rildi. Haziran ayında Meclise getirilen yasa 
taslağında Cargill’in hukuk dışı işgal ettiği 
birinci sınıf tarım alanı “özel endüstri böl-
gesi” yapılıverdi. Cargill böylece rahatla-
tıldı.

Asında Cargill ile Malum Kişi’nin iliş-
kisi daha da eskiydi. Cargill, pek çok alanda 
tatlandırıcı olarak kullanılan mısır şurubu 
üretiyordu (şimdilerde nişasta bazlı şeker 
olarak da gündemde). Cargill ile ortaklığı 
olan Pendik Nişasta, Ülker Grubu’nundu. 
Malum Kişi ise Ülker Grubu’nun bayisi… 
Dahası, Malum Kişi’nin mahdumu, sonra-
dan, mısır şurubu ile tatlandırılan ve Ülker 

Grubu’nun ürünlerinden Cola Turka’nın 
dağıtımcısı oldu. Zamanın Maliye Bakanı, 
Cumhuriyet düşmanı Kemal Unakıtan’ın 
mahdumu ise Türkiye’ye düşük gümrük 
vergisiyle mısır sokuyordu. İlişkiler böyle-
sine giriftti. Vatanı satmak ve cukkalamak 
konusunda hep bir hallı, Turhallılardı.

Gelelim sadede… İşte bu eli hem 
ABD’de, hem Türkiye’de uzun ABD gıda 
tekeli Cargill, bu yılın ocak ayında hükü-
mete bir rapor verdi.

“Şeker Piyasası: Mevcut Durum ve 
Talepler” adlı rapor ile yapılmak istenen 

bir tür ekonomi tetikçiliği. Geleceğe yöne-
lik, 2023’e kadar, birtakım projeksiyonlar 
yapılarak ve senaryolar düzülerek özetle 
şunlar isteniyor:

* Şu anda şeker pancarından şeker üre-
timi verimli değildir, pahalıdır, daha çok su 
ve emek ister, pancar dayanıksızdır.

* Oysa mısırdan elde edilecek şeker 
daha ucuz, verimlidir, ekonomik olarak çok 
daha üstündür, daha az su harcanır, mısır 
pancardan çok daha dayanıklıdır.

* Mısır üretiminde harcanan bir birim 
paranın “çarpan etkisi”, pancar üretiminde-
kinin dört katı fazladır.

* Şeker şu anda çok pahalıdır, ucuzla-
tılması gerekir. Eğer böyle devam edilirse, 
2023’te çok daha pahalı hale gelecektir 
(Bugünkü fiyatlarla kilogramı 3.79 TL ola-
caktır).

* Şeker piyasasında kayıt dışılık oranı 
çok yüksektir.

Bu durumun rahatlatılması için üç se-
naryo hazırlanmıştır. Bu üç senaryonun 
üçünde de şeker pancarı üretimi kısıtla-
nıyor, mısır üretimi ve nişasta bazlı şeker 
üretimi teşvik ediliyor. Ama bunlardan en 
başarılısı, en cazibi şöyle adlandırılıyor: 
“Tam Serbestlik Modeli ve Özelleştir-
me”.

Bu senaryoda önerilen, devletin şeker 
piyasasından tümüyle çekilmesi. Yani, şe-
ker fabrikalarının kapatılması veya özel-
leştirilmesi. “Tam Serbestlik” denerek, 
tekeller döneminde “serbest rekabet” ara-
yışından dem vuruluyor, böylece meydanın 
Cargill’e kalması amaçlanıyor.

Senaryoya göre, eğer bu yol seçilirse, 
şu “kazanımlar” söz konusu:

* Varolan durumun devam etmesine kı-
yasla 2023’te 32.7 milyar dolar değerinde 
reel büyüme etkisi yaratılacak,

* Mısır üretimi 2018’deki 28.4 milyon 
tondan 2023’te 39.9 milyon tona yüksele-
cek,

* Pancar üretimi ise neredeyse yerinde 
sayacak, 20.2 milyon tondan 21.3 milyon 
tona artacak,

* Pancar bazlı şeker üretimi de nere-
deyse yerinde sayacak, 2018’de 2.82 mil-
yon tondan 2023’te 3.28 milyon tona yük-
selecek,

* Şeker fiyatı kilogram aşına 3.3 TL’den 
2.6 TL’ye gerileyecek,

* Nişasta bazlı şeker üretimi ise 0.98 
milyon tondan 1.59 milyon tona tırmana-
caktır (% 62 artış!)

* Böylece ihracata 4 milyar dolar katkı 
sağlanacak, kayıt dışı oranı % 43.2’den % 
8.3’e gerileyecek, bu sayede kamuya 1.8 
milyar TL ek mali kaynak aktarılacaktır.

Senaryo cazip… İkna etmek için bu 
gerekli. Ekonomi tetikçiliğinin esas unsuru 
kandırmak.

Bu kısım suyun üzerinde yer alanlar. 
Bir de tabiî, burada söylenemeyenler var. 
Şeker fabrikalarının peşkeşinden nasiplen-

mek gibi…
Bunlara karşılık Cargill net olarak ne 

istiyor?
Kendi ifadeleriyle aktaralım:
“Cargill olarak bizler kamu ile pay-

daşlık perspektifi dahilinde her türlü 
çalışmada paydaş olarak yer alma arzu-
muzu yineleriz.

“Ancak kısa dönemde yürürlükte 
olan mer’i mevzuat gereğince 30 Hazi-
ran’a kadar belirlenmiş olması gereken 
kotaların Bakanlar Kurulumuzca belir-
lenmesi ve nişasta bazlı şeker kotası ar-
tışının aynı kararnameye dercedilmesini 
talep etmekteyiz.

“Bu kapsamda, yaptığımız pazar 
araştırmalarına paralel olarak nişas-
ta bazlı şeker kotasının Bakanlar Ku-
rulumuzca yapılacak yüzde 30 artışla 
birlikte toplamda 400 bin ton olarak 
belirlenmesinin gerek arz gerekse talep 
dengeleri açısından uygun olacağı kana-
atini taşımaktayız.” (https://www.tarim-
danhaber.com/haber/tarim-gida-sirketleri/
bakanlara-sunulan-cargill-raporu/)

Özetle “Rabbena, hep bana!” diyor Car-
gill. Oysa şeker fabrikalarının satılması, 
hem bu fabrikalarda istihdam edilen emek-
çilerin işsiz kalması, hem de pancar üreti-

minin düşmesiyle sonuçlanacaktır. O şeker 
fabrikaları ki, Türkiye’nin dört bir yanında 
hem pancar üretiminin yapılabilmesi, hem 
de yöredeki halkın istihdam edilmesi için 
planlı bir coğrafi dağılım halindedir (Şekil 
1. Türkiye’de şeker fabrikalarının dağılı-
mı).

Ve sonra tabiî, gelsin tekel fiyatları!
Oysa bugün gerçeklere baktığımızda:
Zararda gösterilen şeker fabrikaları as-

lında kâr etmektedir. Çalıştırılmayan, atıl 
durumdaki şeker fabrikaları da istatistikle-
re eklenerek zararda gösterilmektedir.

Şeker fabrikaları sayesinde 300 binin 
üzerinde insanımıza iş imkânı sağlanmak-
tadır.

Şeker pancarı kültürü hem ekili alanları 
zenginleştirmekte, hem yapraklarından ve 
posasından hayvancılıkta yararlanılmakta-
dır (Şekil 2. Şeker pancarının faydaları, ht-
tps://odatv.com/odatv-seker-meselesini-ci-
zimle-anlatiyor-31031825.html).

Tekrar Cargill’e gelirsek… Cargill 
1865’de kurulan bir Amerikan şirketi. Ta-
rım, hayvancılık, gıda, hammadde, ilaç 
alanlarında yatırımları olan bir şirket. Yıl-
lık cirosu 109.2 milyar dolar (2017), yıllık 
net karı 2.835 milyar dolar (2017), toplam 
yatırımları 56 milyar dolar civarında ve 
dünya üzerinde 150 binin üzerinde çalışanı 
var (2018).

Kirli bir tekel Cargill. Dünya üzerinde 
pek çok vukuatı vardır. Birkaçını sayalım:

Irak’ta 1971’de yasak olmasına rağmen 
mantarlara karşı metilmerküri adlı cıvalı 
bileşik ile muamele edilmiş tahıl satması 
sonucu 650 kişinin ölümüne neden olmuş-
tur.

Brezilya’nın Amazon Ormanlarında 
soya işleme birimleriyle ve soya üretimini 
teşvik ederek ormanların tahribatına yol 
açmıştır (2003 - 2006 yılları).

Endonezya ve Papua Yeni Gine’de yağ 
palmiyesi (Elaeis guinensis) üretimiyle bu 
bölgelerde tropikal yağmur ormanlarının 
tahribatına neden olmaktadır. Endonezya 
bugün dünyada en hızlı orman kaybının ol-
duğu ülkedir. Aynı zamanda dünya palmiye 
yağı üretiminin neredeyse yarısı, % 45’in-
den fazlası, Endonezya kaynaklıdır.

Dünyanın geri pek çok ülkesinde (ör-

neğin Özbekistan, Mali, Fildişi Sahili gibi) 
çocuk emeğini istismar ettiği kanıtlanmış-
tır.

Bu vukuatları nedeniyle Cargill hakkın-
da açılmış pek çok dava vardır.

Ne var ki gene de yoluna devam et-
mektedir. Çünkü emperyalizm döneminde 
tekeller devletlerle bütünleşirler ve devlete 
istediklerini kolayca yaptırırlar. Acımasız-
lıkları, yanlışları, hukuksuzlukları, yasaları 
delmeleri göz ardı edilir.

Bizdeki din bezirgânı uşaklar ise bu 
uluslararası tekellerin yerli ayaklarıdır. 
Hem tekellerin işlerini kolaylaştırırlar, 
kamu zenginliklerini Parababalarına peş-
keş çekerler, hem de kamu değerlerini cuk-
kalarlar.

Bugün şeker fabrikaları topun ağzında, 
satılıyor. Yarın sular, ormanlar, araziler…

Ama nereye kadar?
Elbet bu vatan hainliğinin hesabı soru-

lacak!q

Şeker ve Şeker Fabrikaları hakkında

Odatv’nin grafik çalışması. (Not: Nişasta bazlı şekerin sağlığa olumsuz etkileri 
konusunda literatüde henüz yeterli bilimsel çalışma sonucu yoktur. Şu an için genel 
olarak şekerlerle ilgili “yiyiyorsan yak, yakıyorsan ye” gibi bir slogan uygundur).

Baştarafı sayfa 16’da

Sendikamız, toplam 141 iş-
çinin çalıştığı Reysaş Taşıt 
Muayene İstasyonları İşletim 

AŞ’nin Eskişehir Merkez, Eskişe-
hir Sivrihisar, Zonguldak Merkez, 
Zonguldak Ereğli, Kastamonu 
Merkez, Kastamonu Tosya, Ka-
rabük Merkez ve Bartın Merkez 
İstasyonlarında işçilerin büyük bir 
çoğunluğunu üye yaparak Bakan-
lığa çoğunluk tespiti için başvuru 
yapmış ve Bakanlık tarafından ço-
ğunluğu sağladığımıza ilişkin yazı 
gönderilmiştir.

Sendikal örgütlenmeden ha-
berdar olan Reysaş işvereni, üye-
lerimizi tek tek odasına çağırarak 
e-devlet şifrelerini istemiş ve sen-

dikadan istifa etmeleri için baskı 
yapmaya başlamıştır. Şifrelerini 
vermeyen ve sendikadan istifa 
etmeyen, işverenin bu haksız, hu-
kuksuz, anayasaya ve yasalara 
aykırı baskılarına boyun eğmeyen 
üyelerimizden Eskişehir, Sivrihi-
sar, Zonguldak, Karabük ve Kas-
tamonu’dan değişik tarihlerde top-
lam 13 üyemiz tazminatsız, anaya-
saya ve hukuka aykırı bir şekilde 

işten atılmışlardır.
Sendikamız TCK’nin 117. ve 

118. Maddelerine göre suç işleyen 
işveren hakkında Cumhuriyet Sav-
cılığına suç duyurusunda bulun-
muştur.

İşten Atılan Üyelerimizin 
Mücadelesi, Direnişi 

23.02.2018 Cuma Günü 
Başladı

İşten atılan üyelerimiz, 
23.02.2018 Cuma gününden baş-
layarak işe geri dönüş mücadelesi 
için istasyonların önünde bekle-
mektedirler. Direniş önlüğü giye-
rek, açılan dövizlerle Direnişleri-
miz tüm coşkusu ile devam ediyor. 

Bütün baskılara rağmen Reysaş’ta 
yeni üyelikler de devam etmekte-
dir.

Bu saldırı karşısında sendika-
mız ve üyelerimiz örgütlü olduğu-
muz işyerlerinde destek eylemleri 
yapıyoruz.

TÜVTÜRK İstanbul Araç Mu-
ayene İstasyonlarında (Anadolu ve 
Avrupa yakası 14 İstasyon) üyele-
rimiz işbaşı yapmadan önce Rey-

saş İşçilerine destek için açıklama 
yaptılar. Bütün istasyonlarda aynı 
anda yapılan eylemde ortak basın 
açıklaması okundu ve dövizler 
açıldı.

Bunun bir uyarı eylemi oldu-
ğunu Reysaş İşçilerinin anayasal, 
sendikal hakları tanınıncaya kadar 
bu dayanışmanın devam edeceği 
belirtildi.

Yapılan açıklamaların ardından 
üyelerimiz işbaşı yaparak çalışma-
larına devam ettiler.

Sendikasına, ekmeğine, gelece-
ğine, onuruna sahip çıkan üyeleri-
miz işe geri alınıncaya, Reysaş’ta 
toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya 
kadar haklı ve onurlu mücadelemiz 

devam edecektir.
Sendikaya üye olmak 

anayasal bir haktır. Reysaş 
işverenini, uluslararası ve 
ulusal sözleşmelerle, ana-
yasa ve yasalarla güvence 
altına alınan örgütlenme, 
sendikaya üye olma hakkı-
na saygı göstermeye çağırı-
yoruz. 16.03.2018

 
Atılan İşçiler Geri Alınsın!
Yaşasın Reysaş İşçilerinin 

Sendikal Örgütlenme Mücade-
lesi!

Reysaş İşçisinin Sendika 
Hakkı Engellenemez!

Reysaş İşçisi Yalnız Değildir!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Kastamonu ve Zonguldak istasyonları önünde  işe 
geri dönmek, anayasal haklarına sahip çıkmak için mü-
cadele etmişlerdir. İstasyon önlerindeki mücadele bazı 
yerlerde 40 günden beri devam etmektedir.

Arabulucu aşamasında yapılan görüşmelerde, 
işten çıkartılan 10 sendika üyesinin işe geri alınması 
kabul edilmiştir. Ayrıca boşta geçen sürenin ücreti 
de işveren tarafından ödenecektir. Üyelerimiz çalış-
tıkları istasyonlarda bugünden itibaren üç işgünü 

içerisinde işbaşı yapacaklardır.
En son çıkartılan 4 sendika üyesi ile ilgili görüşme-

ler önümüzdeki günlerde yapılacaktır. O görüşmelerden 
sonra onlar da işbaşı yapacaklardır.

Başta REYSAŞ işçileri olmak üzere tüm İşçi Sınıfı-
mıza hayırlı olsun. 03.04.2018

 Reysaş İşçileri Direne Direne Kazandı!
Yaşasın Nakliyat-İş!

 DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:
TÜVTÜRK İstanbul Araç Muayene İstasyonlarında Çalışan Üyelerimizden

İşten Atılan Reysaş İşçileri ile dayanışma eylemi
Direne Direne Kazandık! İşten Çıkartılan Reysaş İşçileri İşbaşı Yapıyor…

Yıl: 12 / Sayı: 122 / 4 Nisan 2018

Yiğit Real Market İşçilerinin hileli iflasa, yasal 
tazminat haklarının gasp edilmesine ve sarı 
sendikacılığa karşı mücadelesi 8 aydan beri 

OHAL, BU HAL, gözaltılar, baskılar, sarı sendikacıla-
rın provokasyonları, yağmur-çamur, soğuk-sıcak deme-
den inanç ve kararlıkla devam ediyor.

Bugün de Ankara’da Real Market İşçileri aileleri, 
çocukları  ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında sendika-
mız Ankara Temsilcisi Bayram 
Karkın bir konuşma yaparak İs-
tanbul Bölge Adliye Mahkeme-
sinin 17. Hukuk Dairesinin Real 
Hiper Marketler Zinciri AŞ’nin 
iflasının usulsüz ve hileli olduğu-
na karar verdiğini, iflas kararını 
iptal ettiğini belirterek mahke-
menin bu kararı ile iflasın hileli 
olduğunun mahkeme kararı ile de 
doğrulandığını söyledi.

Karkın ayrıca, Real Market İşçilerinin mücadele-
sinin haklılığı mahkeme, yargı kararlarının yanı sıra 
iş hukuku alanında saygın bir yeri olan Prof. Dr. Fev-
zi Şahlanan’ın bilimsel değerlendirmesi ile de bir kez 
daha kanıtlandığını ifade etti. Böylece 1475 Sayılı Ya-
sanın 14. Maddesi, Yargı kararları ve Prof. Dr. Fevzi 
Şahlanan’ın bilimsel değerlendirmesi ile 2014 öncesi 
dönemle ilgili Metro Grubun sorumlu olduğunun huku-

ki olarak da kanıtlandığını söyledi.
Bir kez daha Metro Grub’un sorumluluğunu yeri-

ne getirmesini ve verdiği sözleri tutmasını isteyen Kı-
ran, Ankara Halkını METRO, BEĞENDİK, MEDİA 
MARKT’tan alışveriş yapmamaya davet ederek, sendi-
ka olarak bu mücadele başarıya ulaşıncaya kadar Real 
İşçilerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek 
sözlerini bitirdi.

Daha sonra işçiler söz ala-
rak METRO Real Market’te 
yaşadıkları süreci anlatarak hak-
larını alıncaya kadar mücade-
leye devam edeceklerin belirtti-
ler.  METRO’nun geleceklerini 
gasp ettiğini belirten işçiler, 
ekmeklerinden, onurlarından ve 
haklarından vazgeçmeyeceklerin 
söylediler.

Basın açıklamasına Çankaya 
Belediyesi Norm Altaş İşçileri de destek verdi.

Basın açıklaması sonrası meydanda sendikamız ta-
rafından hazırlanan ve METRO, BEĞENDİK, MEDİA 
MARKT’tı boykot çağrısı ile METRO’yu yasal sorum-
luluğunu yeri getirmeye çağıran yüzlerce bildiri Ankara 
Halkına dağıtıldı. 31.03.2018

 
Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:
Real Market İşçileri Ankara’da Ulus Heykel önündeydi

Baştarafı sayfa 16’da
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Grev Yasaklarına Hayır Demek için,
OHAL’e, Hukuksuz KHK’lere Hayır 

Demek için,
Bireysel Emekliliğe (BES), Kiralık İş-

çiliğe Hayır Demek için,
Kıdem Tazminatı Hakkımız için,
Kurtuluş Savaşı’mızın, Cumhuriyet’i-

mizin Kazanımlarına, Vatanımıza Sahip 
Çıkmak için,

1 Mayıs 2018’de Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’ndayız!

1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kitle-
sel bir mitingle kutlanması İşçi Sınıfımızın, 
halkımızın en meşru hakkıdır.

Kaldı ki 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’n-
da miting yapılmasının önünde hiçbir hu-
kuki engel yoktur. Kaldı ki miting için her 
türlü hukuki zemin vardır. Yerel mahkeme 
kararları, AHİM kararları ortadadır.

1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda bir 

mitingi yapılması ile ilgili meşru, hukuki 
haklarımıza, kazanımlarımıza, şehitlerimi-
ze sahip çıkmak bizlerin tarihsel sorumlu-
luğudur.

Bundan kaçmak, Ernesto Che Gueva-
ra’nın dediği gibi, “Kaybet-
tiğinde değil vazgeçtiğinde 
yenilirsin” demektir.

Sendikamız, başta İstanbul 
olmak üzere Erzurum, Kasta-
monu, Karabük, Bartın, Eski-
şehir, Ankara, Konya, Kocaeli, 
Bursa, İzmir, Adana’dan işyer-
lerinde, taşeron cehennemin-
de çalışan üyelerimiz, aylardan 
beri gasp edilmeye çalışılan ya-
sal hakları ve sarı sendikacılara 
karşı direnen yiğit REAL  Mar-

ket Direnişçileri, işçi ve sendika düşman-
lığına karşı günlerden beri direnişte olan 
üyelerimiz yiğit Reysaş Direnişçiler ile bir-
likte 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Taksim Alanı’nda 
olacağız.
    Tüm İşçi Sınıfımızı, halkımızı, sendi-
kaları, halk örgütlerini de birlikte olmaya 
çağırıyoruz. 22.03.2018

Yaşasın 1 Mayıs-Uluslararası Bir-
lik-Dayanışma Mücadele Günü!

Yaşasın İşçilerin Birliği!
Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat-İş!

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Hileli iflas için suç duyuruları yapılmıştır.
Direniş bazı illerde OHAL gerekçesiy-

le yasaklanmıştır. İstanbul’da haftanın 4 
günü, Konya ve farklı illerde zaman zaman 
devam etmektedir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi if-
las kararının ortadan kaldırılmasına 
28.02.2018 tarihinde karar vermiştir.

20.03.2018 tarihinde ise İstanbul 
Anadolu 3. İcra Müdürlüğünde işlem 
gören Real Hipermarketlerin iflasının 
tüm sonuçları ile durdurulması için bil-
dirimde bulunmuştur.

İflas kararının hukuki olarak, usul 
açısından ve iflas erteleme ile Beğendik 
Grup’tan ayrılması sürecinin, Real Hiper-
marketleri iflasa sürükleme diğer şirketleri 
kurtarma amacını taşıdığı sonucuna varıl-
mıştır. Yine bu süreçle Real Hipermarket-
lerin Beğendik Grup tarafından içinin bo-
şaltıldığı, yüzlerce alacaklı kişi (işçilerin) 
ve şirketin alacaklarının alamama durumu 
ortaya çıkmıştır, değerlendirmeleri yapıl-
maktadır.

Bu kararla iflas işlemleri durdurulmuş, 
dava 3. Asliye Ticaret Mahkemesine gön-
derilmiştir. Dava bu mahkemeden yeniden 
görülecektir.

600 işçinin iflas davalarından ve bu 

süreçlerden bir tek kuruş alamayacağı bir 
kez daha bu kararla ortaya çıkmıştır. Bu 
süreçlerde Real Market İşçilerini oyalayan, 
piyasa avukatları, sarı sendikacılar işçilere 
hesap vermelidir.

Real Hipermarket İşçilerinin direnişi-
nin haklılığı da bu kararla bir 
kez daha kanıtlanmıştır.

Real Hipermarketler, 
24.07.2014 tarihinde, Beğen-
dik Gruba, Metro Grup A.G. 
tarafından Hacı Duran Beğen-
dik’e % 100 hisse devri ile sa-
tılmıştır.

 
1475 sayılı İş Kanunun 

14. Maddesi ve Yargıtay 7., 
9., 22. Hukuk Daireleri kararları, Prof. 
Dr. Fevzi Şahlanan’ın hukuk değerlen-
dirmesi sonucu, “Metro Grup, Real Hi-
permarketler zinciri AŞ’nin Hacı Duran 
Beğendik’e devir tarihine kadar geçen 
kıdem sürelerinden, işçilerin kıdem taz-
minatlarından sorumludur.”

24.07.2014 tarihten sonraki yasal taz-
minat haklarından Beğendik Grubu sorum-
ludur.

Metro Grup da, Beğendik de bu yasal 
sorumluluklarından kaçamaz.

Real Market İşçilerinin yasal hakları 
gasp edilemez. Real Market Direnişçileri, 
İşçiler buna izin vermeyecektir.

Real Market İşçileri direndi, direniyor-
lar, direnecekler ve kazanacaklardır.

Sendikamız, Real Market İşçilerinin 
patronlara, sarı sendikacılığa karşı müca-
delesine sahip çıkmaya devam edecektir. 
21.03.2018

 
Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Anayasal haklarını kullanarak Sen-
dikamıza üye olan  Reysaş İşçile-
rinden toplam 14 üyemiz, işvere-

nin işçi-sendika düşmanı tavrından dolayı 
işten atılmıştı. 23 Şubat’tan beri sendika 
hakları için direnişte olan Eskişehir Reysaş 
İşçilerini, Direnişin 28’inci gününde Birle-
şik Metal-İş Sendikası’nın Eskişehir Şube 
Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İşyeri 
Temsilcileri ziyaret ettiler.

Sendikamız  Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimizin de katıldığı ziyarette 
Eskişehir Şube Başkanımız Ali Özçelik 
bir konuşma yaparak Reysaş örgütlenmesi, 
direniş ve toplu iş sözleşme süreci ile ilgili 
bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Birleşik Me-
tal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı 
Ahmet Arı, Reysaş İşçilerinin Anayasal 
haklarını kullanarak sendikaya üye olduk-
larını, bu nedenden dolayı da işten atılma-

larının haksız, hukuksuz ve yasalara aykırı 
olduğunu belirterek, Reysaş işverenini iş-
çilerin sendika ve toplu iş sözleşme hak-
kına saygı duymaya davet etti. Ayrıca bu 
ziyaretin uyarı amaçlı bir ziyaret olduğunu 
ihtiyaç olduğunda daha kitlesel bir şekilde 

gelebileceklerine belirterek, Nakliyat-İş 
ve Reysaş İşçileri ile her zaman maddi ve 
manevi dayanışma içerisinde olacaklarını 
belirterek konuşmasını bitirdi.

Direnişteki Reysaş işçileri adına söz 

alan Musaffet Oktay da işyerinin kuruluş 
aşamasında daha inşaat halindeyken işe 
başladıklarını ve bu işyerinin bu nokta-
ya gelmesi için gece gündüz çalıştıklarını 
belirterek, daha düne kadar işçilere başarı 
ödülleri ve plaketler veren işverenin, sen-
dikaya üye olunca bir günde kapının önüne 
koyduğunu belirterek, 10 yıllık emekleri-
ni, alın terlerini, geleceklerini bırakmaya-
caklarını, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli 
olarak işe geri dönünceye kadar direnişin, 
mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Birleşik Me-
tal-İş Sendikası’nın üyelerimizle dayanış-
ma amacı ile getirdikleri öğle yemekleri 
yendi. 22.03.2018

 Atılan İşçiler Geri Alınsın!
Reysaş İşçisinin Sendika Hakkı 

Engellenemez!
Reysaş İşçisi Yalnız Değildir!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Bundan 103 yıl önce 18 Mart 1915 saba-
hı Çanakkale Boğazı’nın mavi sularında 

İngiltere ve Fransa’nın en donanımlı düşman 
gemileri İstanbul’u işgal etmek, Çanakka-
le ve İstanbul Boğazlarını ele geçirmek için 
yola çıkmışlardı.

Bütün dünya Osmanlı’nın yenileceğini 
beklerken Mustafa Kemal’in dehası ve sa-
vaş stratejisi ve Türkiye Halkının kararlılığı 
ve fedakârlığı neticesinde Emperyalistle-
rin Çanakkale’yi geçmesine izin verilmedi. 
Emperyalistler; “Geldikleri gibi Gitmek” 
zorunda kaldı. Bu zafer, sonraki yıllarda yedi 
düvel emperyaliste karşı verilen ve asla haz-
medemedikleri, asla da hazmedemeyecekleri 
Birinci Kurtuluş Savaşı’nın da seyrini değiş-
tiren, tarihe ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
sözünü kazıyan zaferin adıdır.

Bizler de bu gün 18 Mart 2018 de Konya 
da ambarlarda çalışan üyelerimizin de katılı-
mıyla Nakliyat-İş Konya Bölge Temsilciliği 

olarak bu anlamlı günü ve şanlı zaferimizi 
yaptığımız bir basın açıklaması ile kutladık. 

Basın açıklamamız, sendikamız binasının 
önünde saat 13.00’da toplanıp kortej oluştu-
rarak basın açıklamasının yapılacağı Merkez 
Kayalı Park Meydanı’na, “Çanakkale Şe-
hitleri Ölümsüzdür”, “Yaşasın Çanakkale 
Zaferimiz”, “Kahrolsun ABD, AB Emper-
yalizmi”,  “Şan Olsun Mustafa Kemal ve 
Askerlerine”, “Çanakkale Geçilmedi, Ge-
çilmeyecek”  sloganlarıyla coşkulu bir şekil-
de yürüyüşle başladı. 

Basın açıklamasını sendikamız Konya 
Bölge Temsilcisi Mehmet Ünver yaptı.

Mehmet Ünver konuşmasında, Çanakka-
le Zaferinin kazanılmasında Türkiye Halkı-
nın gösterdiği kararlılık, inanç ve kahraman-
lıklara vurgu yaparken, ‘Bugünlerde Ça-
nakkale Zaferine sahip çıkmak; dünyanın 
başhaydudu ABD-AB Emperyalizmine 
ve yerli işbirlikçilerine karşı durmaktan, 

NATO’ya IMF’ye, Dünya Bankası’na 
CIA güdümlü sivil örgütlenmelere karşı 
mücadele etmekten, bağımsız, demokratik 
Türkiye yaratmak için İkinci Kurtuluş Sa-
vaşı’nı vermekten geçer.

“Bizler İşçi Sınıfı olarak bu emperya-
listlerin bütün saldırılarına karşı bilinçli 
bir şekilde hareket ederek karşı duraca-
ğız” diyerek sözlerini bağladı. 

Basın açıklaması sırasında da sık sık 
yürüyüş esnasındaki sloganlar atıldı. Konya 
Halkının ilgisinin yoğun olduğu basın açık-
lamamız, yine kortej halinde ve sloganlarla 
yürüyüş yaparak sendika binamızın önünde 
sona erdi. 18.03.2018

Yaşasın Çanakkale Zaferimiz!
Çanakkale Şehitleri Ölümsüzdür!
Şan Olsun Mustafa Kemal’e! 
Şan Olsun Bu Destanı Yaratanlara!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Savaş meydanında top mermisi kaldı-
ran vincin bozulması nedeni ile 215 kiloluk 
top mermilerini sırtlayıp taşıyan ve bu sa-
yede Fransız zırhlısına ağır hasar verilme-
sini sağlayan Seyit Onbaşı’nın inanç güç 
ve iradesinin zaferidir Çanakkale.

Ülkesini her türlü donanıma ve konfo-
ra sahip emperyalistlere işgal ettirmemek 
için canı kanı pahasına dövüşen yiğitlerin 
çocukların, kadınların yan yana yattığı yer-
dir Çanakkale.

Çanakkale’yi geçilmez yapan ve düş-
mana ağır kayıplar verdirerek dünyanın si-
yasi gidişatını ve coğrafyasını etkileyen sa-
vaşın kazanılması bu fedakârlıklar ve daha 
anlatamadığımız kahramanlıklardır.

18 Mart’ta kazanılan bu zafer devamın-
daki savaşların da kazanılmasını sağlamış-
tır. Anafartalar Zaferi,  Conkbayırı Zaferi 
gibi…

Bütün bu kazanılan zaferler Mustafa 
Kemal’in dahi bir komutan olduğunu biz-
lere bir kez daha göstermiştir. Savaş dehası 
ve cesaretiyle kahramanca birliklerini zafe-
re taşımıştır.

Ve Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferi 
için; “Bir gün şafakla birlikte toprak-

larımıza, insanlarımıza ve mukaddesa-
tımıza saldırmışlardı. İçlerinde nereye, 
niçin geldiğini bilmeyen masum zaval-
lılar da vardı. Haçlı ruhunu yüreğinin 
derinliklerinde gizleyenler de. (…) Zafer 
kazanma arzusuyla toprağımıza ayak 
basıp arkadaşlarını, ayaklarını, kolları-
nı ve canlarını burada bırakıp, utanarak 
gittiler. GELDİKLERİ GİBİ GİTTİ-
LER”, demiştir.

Evet geldikleri gibi gittiler. Ancak 
emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki kirli 
emelleri ne yazık ki hiç bitmedi. Sevr’i ha-

yata geçirmek için ülkemizi bölmek ve 
parçalama için her türlü saldırıyı ve oyunu 
yapmaktadırlar.

Ancak bilmeliler ki  bu halk nasıl ki 
bundan 103 yıl önce vatanını işgal ettir-
mediyse bugün de ettirmeyecektir. Bütün 
bu saldırılara karşı İşçi Sınıfı olarak her 
zaman bilinçli bir şekilde hareket ederek 
karşı duracağız.

Bugünlerde Çanakkale Zaferine sahip 
çıkmak; dünyanın baş hayduttu ABD-AB 
Emperyalizmine ve yerli işbirlikçileri-
ne karşı durmaktan, NATO’ya, IMF’ye, 
Dünya Bankası’na CIA güdümlü sivil ör-
gütlenmelere karşı mücadele etmekten, ba-
ğımsız, demokratik Türkiye yaratmak için 
İkinci Kurtuluş Savaşı’nı vermekten geçer. 
18.03.2018

 Yaşasın Çanakkale Zaferimiz!
Şan olsun bu destanı yaratanlara!
Şan olsun Mustafa Kemal’e!
Yaşasın Çanakkale Zaferimiz!
Çanakkale Şehitleri Ölümsüzdür!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Çeşitli dövizlerin taşındığı ve pankartların 
açıldığı basın açıklamasında ilk önce Dünya 
Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kuru-
lu Üyesi,   DSF’ye bağlı Uluslararası Taşı-
macılık İşçileri Sendikası Enternasyonali 
TUİ’nin Genel Başkanı ve Sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
8 Mart’ın emekçi kadınlar açısından tarihi 
öneminden bahsederek, emperyalizmin kadı-
nı ikinci sınıf olarak gördüğünü belirtti.

161 yıl önce verilen mücadelenin günü-
müzde de devam ettiğini, kadının kurtulu-
şunun İşçi Sınıfının kurtuluşundan bağımsız 
olmadığını, sendika olarak verilen işçi sınıfı 
mücadelesinin ayın zamanda kadınların kur-
tuluşuna da hizmet ettiğini belirtti.

Real Market İşçilerinin mücadelesine de-
ğinerek, Direnişin bir Kadın Direnişine dö-
nüştüğünü ve kadınların mücadelede en ön 
safta yer aldığını belirtti.

Küçükosmanoğlu, Metro’nun işçilerin 
alacaklarından yasal olarak sorumlu olduğu-
nu ve bu sorumluluğundan kaçamayacağını 
belirtti.

Küçükosmanoğlu tüm Emekçi Kadınla-
rın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutla-
yarak konuşmasını bitirdi.

Daha sonra yurt dışından DSF adına 
İtalya’dan, PAME adına Yunanistan’dan ve 
İran’dan gelen emekçi kadınlar söz alarak 
birer konuşma yaptılar.

Yaptıkları konuşmalarda 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, 
8 Mart’ın önemine değinerek tüm dünyada 
kadınlara yönelik ayrımcılığın olduğunu, 
bunun çözümünde de dünyadaki emekçilerin 
ortak davranarak mücadele etmesi gerekti-
ğini belirterek Real Market Direnişçilerine 
başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından atılan sloganlarla 
basın açıklaması sona erdi.

Daha sonra salon etkinliği için Birleşik 
Metal-İş Sendikası’nın Genel Merkezi’ne 
gidildi.

Burada da verilen yemeğin ardından, sa-
lon toplantısına geçildi.

Toplantıda 8 Martın tarihçesi anlatıldık-
tan sonra saygı duruşu yapıldı.

Ardından kadın sorununu anlatan sine-
vizyon gösterimi yapıldı.

Salonda da Genel Başkanımız Real Dire-
nişçilerine ve üyelerimize hitaben bir konuş-
ma yaparak, bütün Kadınların 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Yurt dışından gelen konuklar da birer ko-
nuşma yaptılar ve karşılıklı hediyeler verildi.

Programın en anlamlı ve heyecanlı bölü-
mü ise Real Direnişçi Kadınlarının kendile-
rinin kaleme aldığı direnişi ve yaşadıklarını 
anlatan konuşmaları oldu.

Son bölümde ise Real Market Direnişçi-
lerinin mücadelesini ve Direnişçi Kadınları 
anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinliğimiz atılan sloganlarla çekilen 
hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Eylemlerimizde sık sık; “Yaşasın 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü”, “Ka-
dınErkek El Ele Örgütlü Mücadeleye”, 
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Kadına 
Şiddete Son”, “İşçilerin Birliği Serma-
yeyi Yenecek” “Yaşasın Emekçi Kadın-
lar Günü”, “Kahrolsun Sarı Sendikacı-
lık”, “Yaşasın Real Direnişimiz” sloganları 
atıldı. 09.03.2018

Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kur-
tuluşundan Bağımsız Değildir!

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü!

Şan Olsun 8 Mart’ı Yaratanlara ve 
Yaşatanlara!

Kadın Erkek El Ele Örgütlü Mücade-
leye!

Kadına Yönelik Şiddete, Katliamlara 
HAYIR!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Bu da ücret gruplarına göre aylık ücret-
lerde 657,00 TL ile 820,00 TL arasında bir 
ücret zammına karşılık gelmektedir.

İkinci yıl ücret zamları TUİK’in yıllık 
enflasyon oranıdır.

Üyelerimize ikramiye 4 tam maaş olarak 
kabul edilmiştir.

Gece çalışmalarında % 15 oranında gece 
zammı kabul edilmiştir.

Kıdem tazminatında yasal 30 günlük süre 

40 gün olarak kabul edilmiştir.
Sosyal yardımlarda (yakacak, bayram, 

izin, eğitim yardımı vb) yıllık % 23 oranında 
artış sağlanmıştır.

Aylık yakacak yardımı, eğitim ve bayram 
yardımı yapılacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının işveren 
tarafından karşılanması kabul edilmiştir.

Sözleşmenin diğer sözleşmelere örnek 
olacak maddesi ise asgari ücretle işe giren 
ve sendika üyesi olan işçinin ücretine % 30 
oranında zam yapılması maddesidir.

Sendikamız her türden haksızlığa karşı 
verdiği mücadele ile örgütlediği işyerleri ve 
imzaladığı sözleşmelerle; işçi sınıfı mücade-
lesine yeni mevziler kazandırmaya ve örnek 
olmaya devam ediyor. 17.03.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Yaşasın 1 Mayıs
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma 

Mücadele Günü
1 Mayıs 2018’e Çağrımız

Nakliyat-İş’ten:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

17. Hukuk Dairesi Real Hipermarketler zinciri AŞ’nin 
iflasını durdurmuştur. İflas kararının hileli olduğu 

ortaya çıkmıştır

Nakliyat-İş’ten:

Kardeş Örgütümüz Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan
Reysaş Direnişi ile dayanışma eylemi

Nakliyat-İş’ten:

Tüm Mazlum Ulusların Emperyalizme Karşı İlk Zaferi
Çanakkale Zaferinin 103. Yılı Kutlu Olsun

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü,
Real Market Direnişçisi Yiğit Kadınlarla ve

Yurtdışından Gelen Direnişçi Kadınlarla Uluslararası bir etkinlikle kutladı

Nakliyat-İş’ten:

Çanakkale Zaferi Konya’da İşçi Sınıfımız tarafından coşkuyla kutlandı!

Nakliyat-İş’ten:

Demtrans’da Yıllık % 28 oranında Ücret Zammı 
ile Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da
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Hep söyleyegeldiğimiz gibi, AKP iktidarı bu ülkeyi bitirmeyi 
kendine hedef koymuş bir iktidar. Başkanı ise aynı zamanda 
BOP Eşbaşkanı olup, Türkiye’yi çökertmeye programlanmış 

bir robot gibi. Robotun kumandası kimde mi?
Emperyalizmin elinde.
Kısa geçmişe bakıldığında Cumhuriyet’in tüm kazanımlarının imha 

edildiğini görüyoruz. Sadece eğitim, sağlık, din, kültür, hukuk, tarih, 
kentleşme anlayışı gibi üstyapı kurumlarında değil, altyapıda da…

Ekonomide Cumhuriyet’in halkımızın dişinden tırnağından artırı-
lan gelirlerle inşa ettiği kazanımlar ya kapatıldı (Sümerbank, Etibank, 
Seka vb.), ya özelleştirilerek tüketildi (Tekel içki ve sigara üretim te-
sisleri, telekomünikasyon kuruluşları gibi) ya da atıl bırakılarak yeni 
özelleştirmelere hazırlandı, hazırlanıyor.

En son şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yani yerli-yabancı Para-
babalarına peşkeş çekilmesi gündemde.

Malum Kişi, bu konuda açıktan şöyle dedi:
“Bu işleri (şeker fabrikalarının peşkeşini – KY) yapacağız. Dev-

letin sırtında yük ve zarar ediyor. Özelleştirme zararı önleyecek 
şekilde yapılacak. 2002’den beri gündemimizde. Doğru olan bu.” 
(Hürriyet, 11 Mart 2018)

Çömezi Milyar Ali ise Malum Kişi’den çok değil, bir hafta önce; 
“Kararlıyız, şeker fabrikaları satılacak.” (27 Şubat 2018) diyerek, 
ne pahasına olursa olsun, şeker fabrikalarının satılacağını ifade etmişti.

Neden böylesine kararlılar?

Nedenlerden birisini yukarıda belirttik: Türkiye’yi göçertmek! Şe-
ker fabrikalarının satışı, bu bütünün bir parçasıdır.

Diğeri: Kamu malını cukkalamak! Böylece, kendileri de içinde, 
Antika-Modern kırması yandaş Parababalarının iştahını bastırmak.

Bir diğeri: Ekonomi bitişte! Bu satışlardan gelecek gelirle halkımızı 
bir süre daha kandırabilmek amaçlanıyor.

Pekiyi, neden alelacele sattık, satıyoruz diye yola çıktılar, kampan-
ya başlattılar?

İki önemli gelişme oldu:
Birincisi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye’ye geldi. Gün-

dem hep sadece Suriye, Afrin, Mümbiç gibi düşünüldü. Ama hep bir 
pazarlık söz konusudur. Malum Kişi koltuğunu sağlama alabilmek için 
ne vereyim, der. Emperyalizm de fırsat bu fırsat, koparabildiğini ko-
parır. Stratejik plan Türkiye’nin çökertilmesidir nasılsa. Bu 
hedefe yönelik her şey isteyebilirler.

İşçi Sınıfımız başta olmak üzere Sendikaları, 
Halk Örgütlerini, Meslek Odalarını, 1 Ma-

yıs’ta Taksim Meydanı’nda birlikte olmaya ça-
ğırıyoruz. 

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde 
aç yatılmayan, Bağımsız, Demokratik Bir Tür-
kiye için,

“Katil ABD-AB Emperyalizmi Ülkemizden, 
Ortadoğu’dan Defol!” demek için,

NATO’ya, IMF’ye, Dünya Bankası’na, CIA 
güdümlü sivil örgütlere hayır demek için,

İnsanca yaşayabilecek Ücret ve Çalışma ko-
şulları için,

Servetin ve Gelirin Paylaşımında Adalet de-
mek için,

Vergide Adalet, Çok Kazanandan Çok, Az 
Kazanandan Az Vergi, Servetin Vergilendirilme-
si için,

İnsanca Yaşayabilecek Asgari Ücret için,
Taşeron Cehenneminde Çalışan İşçi Kardeş-

lerimize Ayrımsız, Koşulsuz, Grevli, Toplu İş 
Sözleşmeli Kadro Hakkı için,

Demokratik Anayasa, İş Kanunu, Sendika ve 
Toplu İş Sözleşme Kanunu için,

Örgütlenme ve Mücadele Hakkının Önünde-
ki Engellerin Kaldırılması için,

İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi-
nin 27.07.2017 kararı ile Real Hipermerketler 

AŞ’nin (daha sonra ALVİ Hipermarketler AŞ 
olmuştu.) iflasına karar vermişti. Kararla bir-
likte son kalan mağazaları da kapanmıştı. Ve 12 
mağaza ve 1700 çalışanı bulunan Real Hiper-
marketlerde çalışan 1700 çalışandan (son ma-
ğazalarda çalışan) 20 yıla yakın çalışanlarında 
olduğu 600 işçi bir tek kuruş yasal hakları öden-
meden işten çıkarılmıştı.

Real Hipermarket İşçileri, Sendikamız öncü-
lüğünde 8 aydan beri “ Hileli İflasa, Yasal Hak-
larının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa” 
karşı mücadele etmektedirler. Mücadele, direniş 
İstanbul, Ankara, Adana ve Konya’da devam 
etmektedir. Eskişehir, Bursa, Kayseri, Metro, 
Mediamarkt, Beğendik mağazalarında eylemler 
yapılmıştır. 

18 Mart 1915 sabahı Çanakka-
le Boğazı’nın mavi sularında 

İngiltere ve Fransa’nın en dona-
nımlı düşman gemileri İstanbul’u 

işgal etmek, Çanakkale ve İstan-
bul Boğazlarını ele geçirmek için 
yola çıkmışlardı.

Bütün dünya o dönem Os-
manlının yenileceğini beklerken, 
Mustafa Kemal’in dehası ve sa-
vaş stratejisi ile Çanakkale Zaferi 
kazanıldı. Bu nedenle  Çanakkale 
Zaferi mazlum ulusların emper-
yalistlere karşı kazandığı ilk zafe-

ridir. Bu büyük zaferde nice des-
tanlar yazılmıştır.

Açlık, yokluk her türlü imkân-
sızlıklara rağmen kazanılan bir 

savaştır Çanak-
kale.

Olağanüstü 
fedakârlıkların, 
kahramanlıkla-
rın erkek, ka-
dın, çocuk, yaşlı 
demeden yüz 
binlerce şehidi-
mizin kanıyla 

tarihe kazınmış bir zaferdir Ça-
nakkale.

Tüm halkımızın kanı pahasına 
kazanılan, o güne kadar Tarihin 
gördüğü en büyük Haçlı donan-
masını yenen ve Birinci Kurtuluş 
Savaşı’nın seyrini değiştirerek 
tarihe “ÇANAKKALE GEÇİL-
MEZ” sözünü yazdıran zaferin 
adıdır Çanakkale.

Sosyal Haklarda ise Yıllık % 
23 Oranında Artış Sağlandı
 Yücel Boru Grubu’nun işlet-

mesi olan ve Gebze’de faaliyet 

gösteren, yüz üyemizin çalıştığı 
Demtrans Taş. ve Tic. AŞ işyerin-
de, yürürlük süresi 01.01.2018-
31.12.2019 olan iki yıllık 8. Dö-
nem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bütün sözleşme görüşmele-
rinde olduğu gibi Demtrans Taş. 
ve Tic. AŞ ile 8. Dönem Toplu iş 
sözleşme sürecinin her aşamasında 
üyelerimizin bilgisi, denetimi ve 

ortak kararı ile sonuçlanmıştır. TİS 
taslağı üyelerimizin önerileri ile 
ortak kararlarla belirlenmiştir. TİS 
görüşmelerine işyeri temsilcileri 

katılmışlar,  üye-
lerin iradelerini 
yansıtmışlardı.  
İmzalanan toplu 
iş sözleşmesi de 
üyelerin oy birli-
ği ile kabul edil-
miştir.

Toplu iş 
sözleşmesi gö-
rüşmeleri yasal 

60 günlük sürede sonuçlanmadığı 
için  arabulucu aşamasına gelmiş-
ken dün yapılan görüşmelerde an-
laşma sağlanmıştır.

Buna göre;
İmzalanan toplu iş sözleşmesi 

ile üyelerimizin ücretlerinde ilk 
yıl % 28 oranında artış sağlandı. 
Bazı ücret gruplarında ise bu üc-
ret artışı % 30’u geçmiştir.

Emperyalizme, kapitalizme, çifte sömürüye, 
Ortaçağcılığa, cinsiyet ayrımcılığına, kadın 

cinayetlerine, şiddete, eşitsizliğe, karşı mücade-
le günümüz olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde, yedi aydır hileli iflasa, sarı sendika-
cılığa ve haklarının gasp edilmesine karşı yazın 
sıcakta kışın soğukta direnen yiğit Real Market 
Direnişçileri ile Yunanistan’dan, İtalya’dan ve 
İran’dan gelen emekçi kadınlarla birlikte, Dire-
niş Alanı’nda kutladık.

Etkinliğimizi, tamamına yakının kadın oldu-
ğu 150 işçinin katılımı ile Real Market İşçileri-
nin Direniş alanı olan Kozyatağı Metro önünde 
yapılan eylemle ve ayrıca salon toplantısı olarak 
gerçekleştik.

Günler öncesinden 8 Mart etkinliği için top-
lantılar yapıldı. Her iki etkinlikte de görev ve so-
rumluluk alan Real Market Direnişçisi Kadınlar 8 
Mart’ı anlamına ve özüne uygun olarak kutladılar.

Kozyatağı Metro önünde saat 12.00’da başla-

yan eylemimize yurt dışından dünya çapında 92 
milyon üyesi bulunan ve sendikamızın da üyesi 
olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) 
adına İtalya’dan USB Ulusal Konfederasyonu 
Sekreterliğinden PAOLA PALMIERI’a, Yu-
nanistan’da SYRİZA’nın işçi ve halk düşmanı 
politikalarına karşı mücadele eden İşçi Sınıfı-
nın devrimci örgütü Tüm İşçilerin Mili-
tan Cephesi ve sendikamızın kardeş örgü-
tü PAME’den   Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kadın Sekretaryası sorumlusu, aynı za-
manda İlaç Sanayi Endüstrisi Çalışan-
ları Ulusal Federasyonu Başkanı GIOTA 
TAVOULARI, İran’dan Iran Worker’s 
House’tan (İşçinin Evi Örgütü) OMLBA-
NI MIRABI ve SIMA ASGHARI’ı katıldı.

Ankara’dan Real Market Direnişçisi 
Kadınlar gelerek 8 Mart etkinliğine katıldı-
lar. Sendikamız üyesi Eskişehir’den Sarp 
Havacılık, Bursa’dan TÜVSÜD, İstan-

bul’dan TÜVTÜRK, Kocaeli’den MC Paketle-
me’de çalışan Kadınlar da 8 Mart etkinliğine ka-
tıldılar.

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, ey-
lemin coşkusunu engelleyemedi. Eylem boyun-
ca emekçi kadınlar ve gelenler 8 Mart ve Real 
Direnişi ile ilgili coşkulu sloganlar attılar.

Reysaş Taşıt Muayene İstas-
yonları İşletim AŞ’ye bağlı 
Eskişehir, Karabük, Zon-

guldak, Bartın, Kastamonu, Ereğli, 
Tosya istasyonlarında 
sendikamız geçtiğimiz 
aylarda örgütlenmiştir. 
Çalışma Bakanlığı tara-
fından da sendikamıza 
çoğunlukta olduğumuza 
ilişkin yetki tespit yazısı 
gönderilmiştir.

Örgütlenme süre-
cinde farklı tarihlerde 
ve farklı istasyonlardan 
olmak üzere toplam 14 

sendika üyesi işveren tarafından 
hukuksuz ve keyfi bir şekilde işten 
çıkarılmıştır. İşten çıkartılan sendi-
ka üyelerimiz Eskişehir, Karabük, 

Şeker ve Şeker Fabrikaları hakkında

14’te

Türkiye’de şeker fabrikalarının dağılımı.

Nakliyat-İş’ten:

Yaşasın 1 Mayıs
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma Mücadele Günü

1 Mayıs 2018’e Çağrımız

Nakliyat-İş’ten:

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Real Hipermarketler zinciri 
AŞ’nin iflasını durdurmuştur. İflas kararının hileli olduğu ortaya çıkmıştır

Nakliyat-İş’ten:

Tüm Mazlum Ulusların Emperyalizme 
Karşı İlk Zaferi

Çanakkale Zaferinin 103. Yılı Kutlu Olsun

Nakliyat-İş’ten:

Demtrans’da Yıllık % 28 oranında 
Ücret Zammı ile Toplu İş Sözleşmesi 

İmzaladık

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü,
Real Market Direnişçisi Yiğit Kadınlarla ve

Yurtdışından Gelen Direnişçi Kadınlarla Uluslararası bir etkinlikle kutladı

Nakliyat-İş’ten:

Direne Direne Kazandık!
İşten Çıkartılan Reysaş İşçileri

İşbaşı Yapıyor…

Hüseyin Ali

15’te

15’te

15’te

14’te

15’te

15’te

ÇIKIYOR
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