
Mustafa Kemal’in Savaşçılığını simgeleyen 
Kalpaklı fotoğrafı ve Mustafa Kemal’i 

simgeleyen “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
sözü yine Anıtkabir’e alınmadı

Çünkü Mustafa Kemal’in önderliğinde 
Birinci Kuvayimilliyecilerin verdiği ve 
zaferle taçlandırdığı Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızla, Emperyalist Yedi Düvelin 
gemilerine bindirdiğimiz Vahdettinlerin, Damat 
Feritlerin, Nemrut Mustafa Paşaların, Ali 
Kemallerin torunları, Cumhuriyetin neredeyse 
bütün kurumlarını teslim almış durumda.

Halkın Kurtuluş Partisi 
Atatürk’ün mirası Atatürk 

Orman Çiftliği’ni ABD Empery-
alistlerine peşkeş çeken AKP’nin 
hakkında suç duyurusunda bulun-
du.

Kurtuluş Yolu
Halkın Kurtuluş Partisi, 16 yıllık 

iktidarları kamu malı hırsızlığından 
ve Kuvayimilliye yadigârı değerle-
rimizi peşkeş çekmekten ibaret olan 
AKP’nin peşini bırakmıyor. 

Halkın Kurtuluş Partisi; 
Pensilvanyalı İblis’in ve 

Kraliçenin Gülü’nün Özel Doktoru 
Sedat  Caner’in açık itirafları 
nedeniyle Abdullah Gül hakkında 
suç duyurusunda bulundu.

Kurtuluş Yolu
“FETÖ Terör Örgütü üyeliği”nden 

tutuklanan Sedat Caner; kendisinin 
kullanımında olan ByLock yüklü tele-
fonun Cumhurbaşkanlığı demirbaşı 
olarak kendisine verildiğini, “FETÖ” 
elebaşlarından Tuncay Delibaş ve firari 

Akın İpek’le görüşmelerinin olduğunu 
ve bunlarla da Abdullah Gül sayesinde 
tanıştığını itiraf etmiştir.

Her canlının ölümü bize acı verir. 
Aynı türden olmamız gerekmi-

yor. İnsan canlısının yıllar alan gelişi-
minin son bulması, toprağa karışma-
sı, hele de bu insan canlısı İnsanlığın 
Kurtuluş Mücadelesine kendisini ada-
yan bir gerçek devrimci ise, işte o za-
man biz acıdan kahroluruz. Dünyanın 
neresinde olursa olsun mazlum halk-
ların acılarını kendi içimizde hissede-
riz. O acıyı hissetmez isek, gözlerimiz 
dolmaz ise halkların çektikleri acılar-
dan, kendimizi insandan saymayız.

Hele insan, Sivas’ta olduğu gibi, 
insan suretindeki nükleer atıklar tara-

fından yakılarak katledilirse, biz uta-
nırız insanlığımızdan, bir öfke kabarır 
içimizde, bütün bu acıları bizlere yaşa-
tan, insanı insanlığından çıkaran kan-
ser düzenine.

Ey Amerikan uşakları!
Ey “Amerika bizim müttefiki-

mizdir, dostumuzdur, ortağımızdır”, 
diyen, tepesinden tırnağına kadar 
ihanete batmış burjuva siyasetçileri!

Ey “Türkiye Batı İttifakından 
kopmamalıdır”, diyen Amerikancı 
sözde aydınlar, sözde akademisyen-
ler!

Ey NATO’cu hainler!
Biz Gerçek Devrimciler, 1945’ten 

beri Türkiye’nin en büyük düşmanı 
Amerika’dır, diyoruz, ona karşı sa-
vaşıyoruz.

Sizse Amerika’yla, onun ajan ör-
gütleriyle, CIA’sıyla, TUSLOG’uyla 
ve ipleri yine CIA’nın elinde olan, 

onun Kontrgerilla’sıyla, Süper NA-
TO’suyla, Gladyo’suyla el ele, omuz 
omuza bize karşı savaşıyorsunuz.

Ey utanma arlanma bilmeyen, ar-
damarı çatlamışlar!

Ey hain kere hainler!
Ey vatan satıcılar!
Bizlerin dediklerine güya inanmı-

yorsunuz. “Bunlar komünist işte, elbet 
böyle diyecekler.”, diyerek işi geçişti-
riyorsunuz.

Bakın, ey utanmayı arlanmayı kay-
betmiş, ardamarı çatlamışlar. Bizim 
1945’ten bu yana anlatmaya çalıştığı-
mız gerçeği, ABD Emperyalist Haydu-
dunun bir temsilcisi nasıl açıkça dile 
getiriyor:

Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin dire-
nişteki Real ve Uyum/Makro 

işçileri ile yaptığı röportajın bant 
çözümüdür.

Real Market İşçileri 1 yılı 
aşkın süredir direniyorlar

Kurtuluş Yolu: Kaç yıldır Real 
Market’te çalışıyordunuz ve göreviniz 
neydi?

Real Market İşçisi Kader İpek: 
17 yıldır Real Hipermarketleri’nde ça-
lıştım. Satış elemanıydım. Açılışını ve 
kapanışını yaptım Real Market’in. 

Kurtuluş Yolu: Bu süreçte üyesi 
olduğunuz Tez-Koop İş Sendikası’nın 
tavrı nasıl oldu? Nakliyat-İş Sendikası 
ile nasıl bağlantıya geçtiniz?

Kader İpek:14 yıl Tez-Koop’a 
aidat ödedik. Hileli iflas sürecinde ke-
sinlikle bize bir şey olmayacağını söy-
lediler. 
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

8-9-10’da

M. Gürdal Çıngı Av. Tacettin Çolak
Doç. Dr. Ercan

Küçükosmanoğlu Hüseyin Ali3’te 4’te 7’de 11’de 16’da

Suriye’de sona yaklaşırken 
düşen takkeler

görünen keller…

Adamlar daha ne desinler?
Ya da

biz size daha ne diyelim?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından

“Gıda”yı atarsak ne olur?
En alttakiler… Tayyip, Ekonomik Kriz ve 

İdlib kıskacında

Mustafa Kemal yine Anıtkabir’e alınmadı HKP, AOÇ’nin ABD Emperyalistlerine peşkeş 
çekilmesini yargıya taşıdı

Real Market ve Uyum/
Makro Market İşçileri 

mücadelelerini 
anlatıyor

HKP’den Abdullah Gül hakkında
suç duyurusu 

Dersim’le birlikte yandı ciğerlerimiz,
tutuştu bedenlerimiz

ABD’ye “dost” diyen
kesinkes Türkiye’ye düşmandır!

2’de 2’de

2’de

10’da

13’te

8’de

Parababalarının kar hırsı nedeniyle 
neredeyse tüm kamu malları gibi 

kağıt fabrikalarının da özelleştirilerek 
yok edilmesi Türkiye’yi bir zamanlar 
kendi ürettiği kağıdı ithal eder noktaya 
getirdi. Son günlerde döviz kurlarında-
ki hareketlilik ve TL’deki değer kay-
bıyla birlikte ‘ithal kağıttan’ kaynaklı 
olarak artan kağıt fiyatları özellikle 
basın ve matbaa sektöründe büyük sı-
kıntılar yarattı.

Programında özelleştirilen tüm 

kamu mallarını sömürücülerin elinden 
alarak halka geri kazandıracağını açık-
ça belirten HKP, SEKA ve kağıt krizi 
nezdinde tüm kamu mallarının özelleş-
tirilmesine karşı harekete geçti.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl 
Örgütü olarak 1998 yılında özelleştiri-
lerek 2005 yılında tamamen kapanan 
SEKA’nın İzmit’te Kağıt Müzesi’ne 
dönüştürülen eski fabrikası önünde 
2 Eylül Pazar günü basın açıklaması 
gerçekleştirdik.

Başyazı

12’de

Polis ve özel güvenliğin
tüm engellemelerine rağmen haykırdık:

“SEKA’yı özelleştirenler halka hesap verecek”



Ve Mustafa Kemal’in emaneti Türk 
Ordusunun tepesi işgal altında. Mustafa 
Kemal’in askerleri değiller artık. 
Başlarına ABD Emperyalist çakalları 
tarafından çuval geçirilen, Ergenekon-
Balyoz namlı CIA Operasyonlarıyla 

çökertilen, 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Savaşıyla son vuruşu 
yapılan Türk Ordusu, tam da AB-D 
Emperyalistlerinin ve yerli satılmışların 
istediği kıvama, yani site güvenlikçisi 
bir konuma getirilmiş durumda.

Dünyanın bütün Mazlum Halkları-
na örnek olan, Anti Emperyalist Kur-
tuluş Savaşı’mız, önderi Mustafa Ke-

mal ve bağımsızlık mücadelesi unut-
turulmaya çalışılıyor. Örnek olmaktan 
çıkarılmak isteniyor. Mustafa Kemal 
ve Yoldaşlarının Saltanatı ve Hilafeti 
ortadan kaldırmaları, yerine Laik Bir 
Cumhuriyeti kurmaları, Emperyalist 
Yedi Düveli dize getirmeleri hazmedi-

lemiyor, AB-D Emperyalistleri ve her 
daim onlarla ittifak halindeki Ortaçağ-
cı Gericiler tarafından. İşte bu yüzden-
dir ki, Mustafa Kemal’i, Bağımsızlığı, 
AB-D Emperyalistlerine karşı müca-
deleyi çağrıştıran ne görürlerse kırmı-
zıyı görüp saldıran boğaya dönüyorlar. 
Çılgına dönüyorlar. Ve en iyi yaptıkları 
şeyi yapıyorlar, yasak koyuyorlar. Tıp-

kı bugün yaptıkları 30 Ağus-
tos Zafer Bayramında, daha 
önce 19 Mayısta, 23 Nisan-
da, 10 Kasımda yaptıkları 
gibi.

Mustafa Kemal’in ger-
çek devamcıları, bu ülkenin 
İkinci Kurtuluş Savaçcıları 
HKP’liler ellerinde Kalpaklı 
Mustafa Kemal ve üzerinde 
“Bağımsızlık Benim Karak-

terimdir” yazan flamalar ve Pankart-
larla yine Anıtkabir önüne geldiler. Bu 
sefer bir farklılık vardı flamalarda ve 
Pankartta. Kalpaklı Mustafa Kemal’i 
tanımayabilirler, o halini unutmuş 
olabilirler ve O’nun o eşsiz “Bağım-
sız Benim Karakterimdir” sözü başka 
birinin diye bilebilirler diye Mustafa 
Kemal’in imzası konmuştu flamalara 
ve pankarta. Ama bu iyiniyetli bir dü-
şünüşmüş. Dertleri; Mustafa Kemal’in 
izini ve tozunu silmek. Antiemperya-
list Kurtuluş Savaşı’mız’ın anısını yok 
etmek. Mazlum Halkların beyninden 
Bağımsızlık düşüncesini çıkartmak.

Ama başaramayacaklar, başaramaz-
lar. Hiçbir zalimin zulmü sonsuza dek 
sürmez. Ne tiranlar, ne diktatörler, ne 
faşistler, ne zalimler gördü insanlık ta-
rihi, ama hepsinin de zulmü Halklar bir 
araya gelip “Yeter Artık” diyerek ayağa 
kalktıktan sonra sona erdi. Ayağa kal-
kan, direnen, mücadele eden ve savaşan 
Halklar kendine zulmeden zalimleri tari-
hin çöplüğüne gönderdi. Bugün egemen 
olan AB-D Emperyalistleri ve yerli satıl-
mışların sonu da farklı olmayacak. On-
lar da eninde sonunda o çöplükte yerini 
alacaklar.

Anıtkabir önünde HKP Merkez Ko-
mite üyesi ve Ankara İl Başkanı Av. 
Sait Kıran’ın da dediği gibi; biz yine 
geleceğiz 29 Ekimde, 10 Kasımda, aynı 
bayraklar, aynı pankartla. Ta ki Musta-
fa Kemal’e ve sözüne yasak kalkıncaya 
kadar. Ama bu yasağı koyanlar, hem de 
Mustafa Kemal’in ordusunda asker olup 
bu yasağı uygulayanlar, eninde sonunda 
bağımsız yargı önünde hesap verecekler. 
Er veya geç bunun hesabı sorulacak.

Bağımsızlık Bizim Karakterimiz-
dir.

Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz.
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

HKP Genel Merkezi

HKP’liler 30 Ağustos Büyük Za-
fer’imizin 96’ncı yıldönümünü coş-
kuyla kutladı:

İstanbul:
30 Ağustos Zaferi’nin 96’ncı yılın-

da HKP İstanbul İl Örgütü Bakırköy 
Meydanı’ndaydı.

Dünyada Emperyalistlere karşı 
kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşı-
nın zafer kazandığı gün olarak 96’ncı 
yıldönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nda HKP İstanbul İl Örgütü 
Bakırköy Meydanı’nda bir basın açık-
laması gerçekleştirildi.

“Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz”, 
“Mustafa Kemal Ölümsüzdür” slogan-
larıyla başlayan eylemde açıklamayı 
HKP Sancaktepe İlçe Yönetimi’nden 
Deniz Bin gerçekleştirdi.

Halk tarafından ilgiyle karşıla-
nan açıklamada Kurtuluş Savaşı’nın 
Emperyalizme ve Saltanat’a karşı ve-
rildiği, bugün ise yine aynı güçler ta-
rafından Kurtuluş Savaşı’nın önderi 
Mustafa Kemal’in adının ve mirasının 
yok edilmeye çalışıldığı vurgulana-
rak, “Tıpkı Anadolu Halklarının Bi-
rinci Antiemperyalist Kurtuluş Zaferi 
gibi… İkincisini de başaracağız. Er ya 
da geç!” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından 
“Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikle-
ri Gibi Gidecekler”, “Kahrolsun ABD-
AB Emperyalizmi”, “Yeni Sevr’e Kar-
şı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” 

sloganları ve alkışlar eşliğinde eylem 
sona erdi.

İzmir:
HKP’liler İzmir’de de 30 Ağustos 

Zafer Bayramını Kutladı.
96 yıl evvel vatan topraklarından 

Büyük Taarruz ile Emperyalist çakalla-
rı söküp attığımız günün yıl dönümün-
de,  HKP İzmir İl Örgütü Karşıyaka 
Çarşı’da bir basın açıklaması gerçek-
leştirdi.  Açıklamaya HKP Genel Sek-
reter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı 
Av. Tacettin Çolak, Anıtkabir’e Mus-
tafa Kemal’in kalpaklı fotoğrafının ve 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
sözünün bir kez daha alınmamasını 
eleştirerek ve bu zihniyetten mutlaka 
hesap sorulacağını belirterek başladı.

Çolak, aynı zamanda Tayyip 
Erdoğan’ın Amerika’ya bağırıp 
çağırmalarının sahte olduğunu, 
Atatürk Orman Çiftliği arazisine 
ABD Büyükelçiliği yapılmasına 
iktidarıyla, muhalefetiyle kimsenin 
itiraz etmediğini, yalnızca HKP’nin 
suç duyurusunda bulunup olayı yargı-
ya taşıdığını söyledi.

Açıklamanın devamında, 30 Ağus-
tos’un yıldönümünde, yırtıp yedi dü-
velin suratına fırlattığımız Sevr’in 
yeniden hortladığı, ülkemizin bir kez 
daha işgal altında olduğu ve bir kez 
daha Kurtuluş Savaşı vererek, bu defa 
sosyal kurtuluşla da taçlandırarak, 
Emperyalistlerin ve yerli uşaklarının 
bir daha geri gelmemecesine inlerine 
gönderilmesi gerektiği söylendi.

Halkın baştan sona yoğun bir il-
giyle dinlediği açıklama, “Yeni Sevr’e 
Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı-
mız” “Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz” 
“Mustafa Kemal Ölümsüzdür” “Em-
peryalistler İşbirlikçiler Geldikleri 
Gibi Gidecekler” sloganlarıyla son 
buldu.
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HKP Genel Başkanı Nurullah An-
kut’un 21 Ağustos tarihinde konu ile 
ilgili yaptığı açıklamanın ardından ha-
rekete geçen HKP’li Hukukçular, Ata-
türk Orman Çiftliği’nin ABD Emper-
yalistlerine peşkeş çekilmesini yargıya 
taşıdı. 

HKP Genel Başkanı Nurullah An-
kut açıklamasında Tayyip Erdoğan’a 
yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“O denli kin ve nefretle doluydun 
ki Mustafa Kemal’e, İnönü’ye ve arka-

daşlarına karşı; Mustafa Kemal’in mo-
dern tarım usül ve tekniklerini, uygu-
lamalı olarak millete anlatıp öğretmek 
için, göstermek için kurup millete ar-
mağan ettiği Atatürk Orman Çiftliği’ni 
bile tarumar ettin…

“Gittin, Kaçak Saray’ını, SİT ala-
nı olarak belirlenmiş olması sebebiyle 
hiçbir yapının yapılamayacağı Atatürk 
Orman Çiftliği’nin ortasına yaptın.

“Bunun yasak olduğuna hükmeden 
çok sayıda mahkeme kararını hiçe say-
dın…

“Ben kanun, hukuk mukuk, mah-
keme kararı filan takmam, dedin. Ne 
yaparsanız yapın, Sarayım orada ya-
pılacak, açılışını yapacağım, sonra da 
gidip içine oturacağım, dedin.

“Ve yaptın bu dediklerini de…

“Bununla yetinmedin; o çiftliğin 
37 bin metrekarelik bölümünü de efen-
din, devşiricin ve yapımcın, velinime-
tin, yani iktidara getiricin, 16 yıldan bu 
yana da iktidarda tutucun ABD Emper-
yalist Haydudunun emrine verdin, hiz-

metine verdin.
“Gelin siz 

de büyükelçi-
liğinizi buraya 
kondurun, de-
din…

“Onlar da 
hevesle atla-
dılar, bu tarihi 
alanımıza…

“Şu anda da 
hızla sürmekte-

dir, o haydutların büyükelçilik binala-
rının yapımı.

“Öyle görünüyor ki kısa süre sonra 
kaba inşaatı bitmiş olacak.”

İşte bu açıklamalardan sonra ha-
rekete geçen HKP’li Avukatlar başta 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
olmak üzere AOÇ’nin ABD Emperya-
listlerine peşkeş çekilmesinde sorum-
luluğu olan kişiler hakkında suç duyu-
rusunda bulundu. 

Suç duyurusu dilekçesinde başta 
konuyla ilgili Sayıştay raporu olmak 
üzere delillerin toplanarak şüpheliler 
hakkında gerekli soruşturmanın baş-
latılması, ilgisine göre müsnet suçlar-
dan kamu davası açılması talep edildi. 
27.08.2018

Bu itiraflar karşısında re’sen hare-
kete geçmesi gereken Savcılar bu 
kişinin silahlı terör örgütü üyeliğin-
den tutuklanmasını sağladıkları halde, 
Abdullah Gül’ün suçlarını kapatmak 
istemişlerdir. 

Oysa Sedat Caner ne kadar suçluy-
sa, onun sorgusunda verdiği ifadesinde 
geçen suçlar nedeniyle Abdullah Gül 
de o kadar suçludur. Sedat Caner’in, 
bildiklerinin tamamını anlattığını da 
sanmıyoruz. 

Yine Sedat Caner’in Abdullah 
Gül’ün emir ve talimatlarıyla hareket 
ettiği de son derece açıktır. Öyle ki, 
kendisini işe alırken ilkin Gül’ün eşi 

görüşme yapıyor, bir gün sonra da A. 
Gül kendisi ile görüşüp işe alıyor. Bu 
olay bile gösteriyor ki, devlet işler-
ine eş ve çocuklarını karıştıran bu 
Ortaçağcılar hep birlikte aynı hedefe 
doğru hareket ediyorlardı. Ancak 
ganimet paylaşımı bunları birbirlerin-
den ayırmış oldu. 

Sedat Caner’in itirafları A. Gül’ün 
TCK’nun 220’nci maddesinde öngö-
rülen  “Suç işlemek amacıyla örgüt 
kurma” suçundan ve söz konusu suç 
örgütü de; silahlı olduğundan 3713 
sayılı TMK m. 3 uyarınca terör suçu 
kapsamında kabul edilip TCK m. 
314’üncü maddeden cezalandırılması 
gerekmektedir.

Ama savcılar görevlerini 
yapmaktan çekinmektedirler. Bu 
nedenle Partimiz hem tarihe not 
düşmek hem de görevini suiis-
timal eden savcılara görevlerini 
hatırlatmak amacıyla bugün An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı 
Terör Suçları Bürosuna A. Gül 
hakkında suç duyurusunda bu-
lunmuştur.

Mustafa Kemal yine
Anıtkabir’e alınmadı

HKP’liler 30 Ağustos’u
coşkuyla kutladı

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Ayhan Kaya

Sadi Okçuoğlu

Sevda Ceylan Hasan Semerci

İbrahim Uzun Engin YüzbaşıoğluMahmut Çal

HKP, AOÇ’nin ABD Emperyalistlerine 
peşkeş çekilmesini yargıya taşıdı

HKP’den Abdullah Gül hakkında
suç duyurusu 
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Geçen sayımızdaki yazımızda; 
“Suriye Halkı adım adım 
zafere yaklaşıyor” demiştik. 

Aradan geçen günler (gerçekten gün-
ler. Aylar, yıllar değil…) bu gerçekliği 
bir kez daha teyit etti. Suriye’de ger-
çekten sona yaklaşılıyor. ABD ve AB 
Emperyalistlerinin ve yerli işbirlik-
çilerinin, Şeriat özlemcisi Ortaçağcı 
çetelerinin bütün çabaları boş düştü. 
Suriye Halkı ve Suriye Liderliği ülke-
sini işgalden ve işgalcilerden tamamen 
kurtarmak üzere.

Şimdi sırada İdlib var. İdlib düğü-
mü  de çözüldüğü anda, Suriye Halkı 
zaferi yakalamış olacak.

Geriye Amerikancı Kürt Hareketi-
nin egemen olduğu bölgeler kalacak. 
Onda da süreç bir müddet devam etse 
de sonuçta halkların yararına bir çö-
züm üretilecek.

Bu konuda da girişimler, görüşme-
ler sürüyor basına yansıdığı kadarıy-
la…

“Suriye Muhalif ve Devrimci 
Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) 
Başkanı Abdurrahman Mustafa, ül-
kenin kuzeyinde Kürt bölgelerinde 
de ilginç gelişmeler yaşandığını sa-
vundu ve Esad rejimi ile ana bileşe-
nini PYD/YPG’nin oluşturduğu Su-
riye Demokratik Güçleri’nin (SDG), 
kuzeyde Haseke, Kobani ve Kamışlı 
gibi bölgelerde yönetim konusunda 
anlaştığını ileri sürdü. Her iki ta-
raf arasında varılan mutabakatla 
ilgili kendilerine gelen bilgiye göre, 
söz konusu bölgede özerk yönetim 
olmayacağını ifade eden Mustafa, 
“Ancak Esad, Kürt bölgesindeki ye-
rel yönetimlerde PYD’nin yetkileri-
ni arttırmaya sıcak bakıyor. Bölgede 
Şam’a bağlı devlet daireleri daha iş-
levsel hale getirilecek. Dairelerin iş-
lemesinde PYD aktif rol üstlenecek. 
Bir anlamda devletin işleyişini PYD 
sağlayacak” dedi.” (http://www.hur-

riyet.com.tr/dunya/rejimin-yiginagi-
na-karsi-tskdan-onlem-40918539)

İşte tüm bunların sonucu olarak 
ABD ve AB Emperyalistleri ve yer-
li işbirlikçileri, Suudiler, Katarlılar, 
AKP’giller, büyük bir telaş içindeler. 
Büyük bir yalan bombardımanına gir-
miş durumdalar. Yine kimyasal silah 
provokasyonları peşindeler. Her türlü 
yolu, her türlü aracı deniyorlar yenil-
giyi geciktirmek için. Ama boş çaba… 
Ne yaparlarsa yapsınlar direnen Suriye 
Halklarını alt edemediler. Alt edeme-
yecekler.

İşgale ve işgalcilere karşı direnen 
halkı yenecek hiçbir güç yoktur. Tarih 
böyle bir şey yazmıyor.

AKP’giller şimdi bir yandan İran’a, 
bir yandan Rusya’ya yalvarıyorlar ki 
bizi bir hezimetten kurtar. Bir ara yol 
bul ve bizi bu bataktan çıkar. Ama şu-
rası kesin ki; Suriye’den çekilecekler 
amaçlarına ulaşamadan.

Bakın Rus Temsilci ne diyor İdlib 
konusunda:

RUSYA’nın Soçi kentinde ta-
mamlanan 10’uncu Astana müzake-
re turunun ardından Rusya’dan İd-
lib’deki durumla ilgili açıklamalar 
geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi 

Aleksander Lavrentiyev, Rus Inter-
faks haber ajansına yaptığı açık-
lamada, “Zamanı geldiğinde Türk 
askerlerinin Suriye topraklarından 
çekilmesini ısrarla talep edeceğiz. 
Günümüzde Türk askeri Azez ile 
Cerablus arasındaki geniş bir alanı 
kontrol ediyor. Ayrıca İdlib’deki ça-
tışmasızlık bölgesinde kontrol nok-
talarında anlaşmalar gereği varlık 
gösteriyor. Tabii bu durum geçici. 
Suriye’de sivil halkın evlerine dö-
nüp barış içinde yaşamasını sağla-
yacak şartlar oluştuktan sonra biz 

Rusya olarak Türk askerinin Suriye 
topraklarından çekilmesinde ısrarcı 
olacağız. Suriye’nin toprak bütün-
lüğü ilkesi zaten bunu gerektiriyor” 
dedi.” (http://www.hurriyet.com.tr/
dunya/moskovadan-idlib-mesajla-
ri-40915619)

AKP’giller’i Suriye’de bekleyen 
kaçınılmaz son bu! Doğrusu da bu za-
ten!

İşte AKP’giller yollar arıyorlar ki 
hezimeti nasıl azaltabiliriz, diye.

“YA İKNA YA NOKTA ATIŞI
“Suriye’de rejimin saldırma pla-

nı yaptığı İdlib konusunda Ankara 
yoğun temasta

“İDLİB’DE TAHLİYE HAZIR-

LIĞI
“Ankara, İdlib sorununun aske-

ri seçeneğe başvurulmadan çözümü 
için değişik formüller üzerinde çalı-
şıyor. Öne çıkan formül, Rusya’nın 
İdlib’de rahatsızlık duyduğu unsur-
ların ikna yöntemiyle bölgeden çı-
karılması. Diğer formül, iknaya ya-
naşmayan gruplara yönelik ‘nokta 
operasyonu’.

Bunlar ne demektir?
Bir; “ikna yöntemiyle bölgeden 

çıkarılma” demek, bu unsurların Su-
riye’de barınacakları yerleri kalmadı-
ğına göre başta Türkiye olmak üzere 
yerli işbirlikçi devletlere gönderilmesi,

İki; “iknaya yanaşmayan gruplara 
yönelik ‘nokta operasyonu’. Yani sa-
tış…

Kim getirdi, kim eğitti-donattı, kim 
en sofistike, en ileri silahları verdi, kim 
kamplar, hastaneler kurdu, maaşlar 
ödedi? Kim açtı sınırları bu cani Orta-
çağcı çetelere?

Bakalım nasıl bir yol bulacaklar.  
İran ve Rusya’ya buna karşılık ne ve-
recekler?..

S400 füzeleri tamam. Akkuyu 
Nükleer Santrali tamam. Ya başka?..

Emperyalist dünyada almadan ver-
mek diye bir şey yoktur. Karşılıksız 
hiçbir şey yapmazlar. Teslim almadan, 
diz çöktürmeden istediklerinizi ver-
mezler.

Uçak Krizi’nde ne yaptı Rusya?
Özür diletti değil mi AKP’giller’e? 

Diz çöktürdü…
Ya ABD ne yapacak Suriye’de?
Sonuna kadar direnecek.
Ne diyor “ABD’li temsilci”?
“Suriye’de daha çok işimiz var.”
“ABD öncülüğünde kurulan 

DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu’nun 
temsilcilerinden William Roebuck, 
terör örgütü DEAŞ kalıcı olarak bi-
tirilinceye kadar Suriye’de kalmaya 
devam edeceklerini söyledi.

“Suriye’nin kuzeyinde Suriye 
Demokratik Güçleri’nin (SDG) son 

dönemde rejimle görüşmeye başla-
masının ardından ABD öncülüğün-
deki DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu 
yetkililerinin bu bölgelere ziyaret-
lerinin arttığı belirtildi. Daha önce 
SDG’nin kontrolündeki Menbiç ve 
Kobani’yi ziyaret eden Roebuck, 
Haseki’nin Şedade ilçesini ziya-
ret etti.” (http://www.hurriyet.com.
tr/dunya/abdli-temsilci-suriyede-da-
ha-cok-isimiz-var-40937802)

Yukarıda da aktardığımız gibi, 
Kürt Hareketi artık Suriye yönetimiyle 
görüşmeler yapıyor. Anlaşma yolları 
arıyor. ABD’de bunun üzerine, “yerel 
güçlerini” “sahadaki ortaklarını” ka-
çırtmamak için hamleler yapıyor. Yu-
karıdaki haber bunu söylüyor.

Yine ABD, “PYD’YE HAVA SA-
VUNMA KALKANI” kuruyor. 

ABD’nin, terör örgütü PKK’nın 
Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin 
kontrolünde bulunan Kobani’de 
hava savunma ve elektronik radar 
sistemi kurduğu iddia edildi. Siste-
min kurulmasına ilişkin görüntüler 
sosyal medyadan paylaşıldı. Bazı 
yabancı yayın organlarında da yer 
alan bu iddiayı Ankara yakından 
takip ediyor.” (http://www.hurriyet.
com.tr/gundem/pydye-hava-savun-
ma-kalkani-40938802)

Aynı ABD bir yandan da Suriye 
Yönetimiyle gizli kapaklı görüşmeler 
yapıyor.

“Lübnan’daki kaynaklara daya-
nan Rus ‘Pravda’ gazetesi, geçtiği-
miz haziran ayında ABD yönetimi-
nin Amerikan Merkezi Haberalma 
Teşkilatı (CIA) aracılığıyla Suri-
ye’de Esad rejimiyle gizlice temasa 
geçtiğini yazdı.” (http://www.hurri-
yet.com.tr/dunya/abdden-uc-sart-iddi-
asi-sam-ile-washington-arasinda-ce-
kilme-pazarligi-mi-40940960)

Kısacası, ABD Emperyalistleri ve 
yerli işbirlikçileri Suriye’de yenildiler!

Suriye Halkı kazandı! Suriye Yö-
netimi kazandı! Beşşar Esad kazandı!

Zafer onlara analarının ak sütü ka-
dar helal olsun! q

Bugün sabah saatlerinde Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından Ağustos ayı enflasyon 

verileri açıklandı.
Açıklanan verilere göre enflasyon 

Ağustos ayında yüzde 2.30 artarken 
yıllık bazda yüzde 17.90 oldu. Bu ra-
kamlarla enflasyon son 14 yılın en 
yüksek oranına çıkmış oldu. Böylece 
Türkiye en yüksek enflasyona sahip ge-
lişen ülkeler arasında Arjantin’in ardın-
dan ikinci sırada kalmaya devam etti.

Bildiğimiz gibi enflasyon; paha-
lılık, demektir. Üretilen ürünlerin ve 
malların fiyatlarının artması demektir.

Enflasyon yani pahalılık, deva-
lüasyon; yani paranın değer kay-
betmesiyle atbaşı gider. Bu ikisi ikiz 
kardeşlerdir. Bunların bir kardeşleri 
daha vardır, o da işsizliktir. Bunların 
sonucu olarak ortaya çıkar işsizlik de.

Eğer paranızın değeri düşer, malla-
rınızın fiyatı artarsa, kaçınılmaz olarak 
ekonomik dengeler bozulur ve işletme-
ler işçi çıkarırlar. Yenilerini de almaz-
lar. Böylece halkların boynunda iki la-
net halka olarak sallanır durur İşsizlik 
ve Pahalılık.

Bu durumu Merkez Bankası da 
yaptığı açıklamada teyit ediyor. Şöyle 
diyor:

“Son dönemde enflasyon görünü-
müne ilişkin gelişmeler fiyat istikra-
rı açısından önemli risklere işaret et-
mektedir.” (https://www.olayneyseo.
com/merkez-bankasindan-cok-onem-
li-enflasyon-aciklamasi.html)

Riskler ortada. Paramız her gün ya-
bancı paralar, özellikle Dolar ve Euro 
karşısında pula dönüyor. Sürekli ola-
rak değer kaybediyor. Dolayısıyla ih-
raç ettiğimiz ürünleri düşük değerden 
ihraç ediyoruz, ithal ettiğimiz ürünleri 
de pahalı Dolar ve da Euroyla alıyoruz.

Örneğin eskiden bir ton meyve ya 
da sebzeyi ya da bir sanayi ürününü 
1000 dolara satarken şimdi aynı ürün-
den iki ton satmalıyız ki aynı rakamı 

elde edebilelim. Yani daha çok ürün 
satacağız ama gelirimiz aynı kalacak. 
Hatta düşecek. Miktarca yaptığımız 
ihracat artmış olacak ama para olarak 
elde ettiğimiz gelir ya aynı kalacak ya 
da düşmüş olacak.

İthalat açısından durum daha da va-
him. Eskiden bir birim ürünü şu kadar 
Dolara ya da Euroya alırken şimdi aynı 
ürüne yine aynı dövizi öder görüneceğiz 
ama TL cinsinden iki misli ödeyeceğiz.

Bunun sonucunda da ekonominin 
tüm dengeleri alt üst olmaktadır.

Kim zararına?
Tabiî ki halkımız zararına.
Kimin yararına?
Başta yabancı Parababaları olmak 

üzere Parababalarına.
Ki, Merkez Bankası yıl başında 

yıllık enflasyon oranını yüzde 5 olarak 
açıklamıştı. Sonra hedefi % 8.4’e yük-
seltti. Ancak bütün bu rakamlar yalan 
oldu. Tutmadı hesapları. Ve Merkez 
Bankası Ağustos ayı başında bu hedef 
rakamı % 13.4’e yükseltti. Oysa daha 
Eylül ayı başında bu rakam yukarıda 
da yazdığımız gibi % 17.90’a çıktı. 
Daha da çıkacak. Bu kesin. Dolayı-
sıyla enflasyon (resmi rakamlara göre) 
yüzde 20’leri, 25’leri bulacak demek-
tir. Gerçekte ise yüzde 40-50-60 de-
mektir bu rakamlar.

İşte Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu (EPDK) daha dün konutlarda kul-
lanılan elektrik fiyatlarına yüzde 9 daha 
zam yaptı. Geçen ay da aynı oranlarda 
zam yapılmıştı elektrik fiyatlarına.

Sanayi ve sulamada kullanılan 
elektrik fiyatlarına ise yüzde 14 olarak 
yapıldı zam. Ki ona da aynı şekilde 
geçtiğimiz ay da zam yapılmıştı.

Geçen yıla göre yapılan elektrik 
zammı konutlar için yüzde 33’e ulaştı; 
sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama 
için ise yüzde 44’ü aştı.

Elektriğe yapılan her birim zam, 
diğer mal ve hizmetlere de katlanarak 
yansır. Bu kaçınılmaz bir ekonomi ku-

ralıdır.
Yani nereden bakarsanız bakın enf-

lasyon yani pahalılık dizginlenemez 
bir durumda ülkemizde.

Dövizde de durum aynı. Bugün 
yani 3 Eylül Pazartesi günü saat 17:00 
itibarıyla Euro 7.74, Dolar 6.65 TL. 
Yılbaşından bu yana Dolar ve Euronun 
değer artışı yüzde 60-65’leri buldu. Şu 
anda döviz rakamları o kadar oynak ki 
net bir rakam veremiyoruz. Ama nere-
den bakarsanız bakın yüzde 50’yi geç-
ti. Yani Türk Lirası en az yüzde 50 de-
ğer kaybetti Dolar ve Euro karşısında.

Bu neyi getiriyor?
Bizzat AKP’giller’in yarattığı ca-

navarın önlenemez yükselişini.
AKP’giller ve liderleri Tayyip, söz-

de IMF’ye olan borcu bitirdiler. Tayyip 
her yerde bununla övündü durdu. Evet 
kağıt üstünde IMF’ye borcumuz yok.

Ama dış borcumuz sürekli artıyor. 
Maliye eski Bakanı İngiliz Mehmet 
Şimşek, 3 Haziran’da Türkiye’nin dış 
borcunu 453 milyar dolar olarak açık-
lamıştı.

Bunun bir kısmı Merkez Bankası-
nın borçları.

Ya diğer büyük kısmı nereden kay-
naklanıyor? Kim almış bu borçları?

Özel sektör. Yerli Parababaları…
AKP İktidarı bunu teşvik etti, önü-

nü açtı, yol gösterdi. Hatta zorunlu 
kıldı. Devlet borçlanmayacak, IMF’ye 
borç bitecek ama Özel Sektör yabancı 
kreditörlerden borç alacak. Çark böyle 
döndürülecek. Öyle de işledi uzun süre.

Nereye kadar?
İşte buraya kadar!
Özel Sektör düşük fiyatlarla aldığı 

döviz borçlarını artık ödeyemez du-
rumda. Sürekli yeniden yapılandırma, 
satış haberleriyle, iflas ve konkordato 
haberleriyle karşılaşıyoruz. Büyük fir-
malar, şirketler döviz borçlarını öde-
yemedikleri için işlerini küçültüyorlar. 
Yani işçi çıkartıyorlar vb…

Yani alavere dalavere İşçi Mehmet 
ya da halk Mehmet nöbete oluyor bu 
düzende.

Türkiye’de bir alım furyası var son 
aylarda bir de gezi/turizm furyası.

Alım furyası daha çok 
yabancı Parababaları için.

Gezi furyası da yine ya-
bancılar için.

İkisinin de nedeni aynı:
Türk Lirasının yabancı 

paralar, özellikle de Dolar ve 
Euro karşısında pula dönme-
si…

Bakın, Özelleştirme adı 
altında Lübnanlı Hariri Ai-
lesi ve Suudi Telecom Şir-
keti (STC)’nin ortak olduğu 
Oger Telecom’a peşkeş çekilen ve vur-
gunu vurduktan sonra geçtiğimiz gün-
lerde (Telekomu satın almak için kredi 
aldığı bankalara aldığı krediye geri 
ödemediği için) kreditör bankalar ta-
rafından satın alınan Türk Telekom’un 
CEO’su Paul Doany, “Türkiye paza-
rı fırsatlarla dolu” diyor, 23 Ağustos 
tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki habere 
göre.

“Doany, yabancı yatırımcıla-
ra Türkiye’ye bir an önce yatırım 
yapmaları tavsiyesinde bulunarak, 
“Çünkü şimdi iyi bir zaman, fiyatlar 
da çok iyi. (…) Türkiye pazarı ger-
çekten fırsatlarla dolu” dedi.

E tabiî böyle söyleyecek. Çünkü 
AKP’giller sayesinde fırsatı yakalamış 
ve vurgunu vurmuş.

Bakın ne kadar açık konuşuyor: 
“Çünkü şimdi iyi bir zaman, fiyatlar 
da çok iyi.”

Niye iyi zaman? Fiyatlar da neden 
çok iyi?

Şimdi de paramız pula dönüşmüş, 
şirketler değerlerinin büyük kısmını 
yitirmiş, dövize muhtaç durumda. Do-
layısıyla bir an önce satın alacak biri-
lerini arıyor…

Yani şirketler batan geminin malla-
rı durumunda. Gel vatandaş gel, diyor 
Paul Doany yabancı Parababalarına. 
Burada, bu ülkede vurgun alanı çok. 
Ben yedim siz de yiyin, diyor.

Düşürüldüğümüz duruma bakar 
mısınız?

Dediğimiz gibi bir de Turizm sek-
törü çok canlı şu anda.

“Türkiye’ye ilk 7 ayda gelen 

Avrupalı turist sayısı 9.2 milyona 
ulaş”mış.

Avrupalı turist “Mayorka yerine 
Antalya”ya geliyormuş.

Niye?
Antalyalıların kara kaşı, kara gözü 

için mi?
Hayır.
“TL’deki değer kaybı” nedeniyle 

böyle yapıyormuş, Hürriyet Gazete-
si’nin haberlerine göre.

Enayi mi Avrupalı, Mayorka’ya gi-
dip çok para harcayacağına, niye çok 
daha lüks bir tatili, çok daha ucuza 
hem de el üstünde tutularak Türkiye’de 
yapmasın…

Eee o da öyle yapıyor işte!
Bütün bunlar bir tek şeyi ispatlıyor. 

16 yıldır iktidarda olan, daha doğrusu 
ABD tarafından projelendirilip iktida-
ra getirilen AKP’giller, sadece ve sade-
ce yerli yabancı Parababalarına hizmet 
ediyorlar. İktidara getirilmenin diyetini 
ödüyorlar Uluslararası Finans-Kapita-
le. Bu arada ülkenin ekonomisi batı-
yormuş, kriz çıkıyormuş şirketler ka-
panıyormuş, insanlar işsizlik pahalılık 
cehenneminde yanıp kavruluyormuş, 
ne gam… Onların tekeri dönüyor ya… 
Onlar, AKP’giller sadece ona bakıyor-
lar.

Sanıyorlar ki bu devran hep böyle 
sürecek… Kaçak Saray’larda yaşa-
yacaklar hep. Oysa Tarih bunun böy-
le olmadığını gösteriyor. Saltanatlar, 
zulümler son buluyor bir gün… Ve 
bunları yapanlar Tarih sahnesinden çe-
kilirlerken de lanetle anılıyorlar insan-
lık tarafından. Bunların da sonu böyle 
olacak…q

Suriye’de sona yaklaşırken düşen takkeler
görünen keller…

Ülkeyi ve Halkımızı düşürdükleri 
durumlara bakın bir…

M. Gürdal Çıngı
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Bayram tatilinde eşimin köyünde-
yiz. 

Köy; yaklaşık bin beş yüz rakımda. 
Ege’nin kavurucu sıcaklığından 

eser yok. 
Bazı akşamları evde ısınmak için 

soba yakıyoruz. Açık havada ise ateş 
yakmadan durulmuyor. 

Malum, bayramda eş dost ziyaret-
leri yapılır. Eşimin anne-babası köyün 
en yaşlıları olduğundan gelen giden 
çok oluyor. 

Yani rutin hal hatır sormalar, bay-
ramlaşmalar... 

Ne “iş yaparsın”, “nereden 
emekli oldun” derken, bir de ne göre-
lim işçi emeklisi Hamdi Amca. 

Hem de Kavel Grevi’nin öncüle-
rinden... 

Kendi deyimiyle “elebaşıların-
dan”...

Sonradan köyünde muhtarlık da 
yapmış. 

Yetmiş beşine gelmesine karşın 
sesi gür, bünyesi dinç. 

Öyle ki; gençliğinde İstanbul Bo-
ğazı’nı yüzerek geçtiğini anlatıyor ve 
“bu yaşıma geldim yine yüzerek ge-
çerim, emme biraz zaman alır” diye-
rek iddiasını sürdürüyor.

Hamdi amca Kavel Grevcisi olun-
ca hemen bizde bir sempati uyandırdı. 

Sohbete koyulduk.
Hamdi amca; 13-14 yaşlarında 

(1958’de) Kavel’de işçiliğe başlamış. 
Yüz elli işçinin çalıştığı fabrikaya 

Amerika’da çalışmış İbrahim Üzüm-
cüoğlu isimli bir müdür gelmiş ve işçi-
lere üç-beş kuruşluk bir ücret zammını 

bile çok gördüğü gibi yılbaşı ikramiye-
lerinden de kesinti yapmak istemiş. 

Yine işçiler sendikadan istifaya 
zorlanmış, sendika temsilcileri işten 
çıkartılmış.

Sendikaları Maden-İş’in öncülü-
ğünde, bu baskılara ve hak kayıpları-
na isyan etmişler. İstinye’de yaptıkları 
bir toplantıda Grev kararı almışlar. 28 
Ocak 1963’de greve başlamışlar.

Kavel Patronunun; dışarıdan topla-
dığı “grev kırıcıları” kamyon kasala-
rında fabrikaya sokarak işçilerin grevi-
ni etkisiz kılmasına müdahale etmişler. 
İstinye Halkının ve diğer sendikaların 
desteği ile “grev kırıcıları”nı fabrika-
ya sokmamışlar. 

Hamdi Amca fabrikanın şarterini 
indirmiş, üretim tamamen durmuş. 

Eski müdür Yorgo; “iki polis, iki 
polis” diye feryat etmeye başlamış.

Ondan sonrası malum!
İşçilerin beş-on katı polis fabrikaya 

doluyor. Grevci işçilere saldırıp yara-
lıyorlar. Öncü işçileri gözaltına alıp, 
yedi gün Sultanahmet Cezaevinde tu-
tuyorlar. 

Daha sonra bu işçiler tahliye olu-
yor. Grev otuz beş gün sürüyor. Zama-
nın Çalışma Bakanı devreye giriyor, 
sendika ile işveren anlaşıyor. Ancak, 
öncü on beş işçi hakkında tutuklama 
kararı veriliyor ve Sultanahmet Ceza-
evine tıkıyorlar. 

Otuz beş gün sonra çıktıkları ve 
sabah saat dokuzdan gece yarısı üçe 
kadar süren ilk duruşmada tahliye olu-
yorlar. Ama işyerine gelince işten çı-
kartıldıklarını görüyorlar. 

Arkadaşları sahip çıkıyor. İkinci 
kez grev yapıyorlar. Bu kez, fabrika-
nın bahçe duvarındaki tellere elektrik 

veriyorlar. Bundan da (o gün işyerine 
gelmediği halde) Hamdi Amca’yı so-
rumlu tutuyor polis. Bu kez Sansaryan 
Han’da ikinci şubede işkenceden geçi-
riyorlar, on gün sonra serbest bırakılı-
yor. 

Hamdi AMCA, konuşmamızda, 
patron sendikasının “adam öldürtme-
ye” varan saldırganlıklarından bahse-
diyor. Patron sendikası deyince ilkin 
aklımıza işveren sendikaları geldi, ama 
İsmail Topkar ismini verince, Hamdi 
Amca’nın Türk-İş’ten bahsettiğini an-
lıyoruz. Oysa işçilerin üye olduğu sen-
dika Maden-İş, o tarihte Türk-İş üyesi. 

Bu eylem nedeniyle Türk-İş tarafından 
cezalandırılıyor, Maden-İş.

İşçilerin hak mücadelesinin önün-
de duran Türk-İş’in sarı-gangster bir 
sendika olduğunu İşçi Sınıfımız ta o 
zamandan kendi bilinciyle kavrıyor. 
Sonraki yıllarda da aynı ihanet yolu-
na devam eden Türk-İş’in sabıkası bir 
hayli kabarıktır, bilindiği gibi...

Kavel Grevi; İşçi Sınıfımızın mü-
cadele tarihinde önemli köşe taşların-
dan biridir.

Kavel Grevi’ne; “Kanunsuz grev” 
de denir. 

Tabiî bu niteleme; 61 Anayasası ile 
tanınan grev hakkının daha ilgili ya-
salar çıkartılmadan Kavel İşçilerince 
fiilen kullanılmasını tanımlar. 

Kavel Grevi; esasen bir HAK 
GREVİDİR.  

Bu grevden bir ay sonra (18 Şubat 
1963 tarihinde) 274 ve 275 sayılı yasa-
lar Meclise sevk edilir. Meclisteki gö-
rüşmeler 15 Temmuzda sonuçlanır ve 

24 Temmuzda Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe girmekle, işçi Sını-
fımız; grevli-toplu sözleşmeli sendika 
hakkını elde etmiştir. 

Öyle ki, Grev’in gücü ve meşruiye-
ti ile 275 sayılı yasanın sonuna eklenen 
geçici 3’üncü madde ile (buna işçiler 
Kavel maddesi diyorlar) Kavel İşçile-
rine açılan kovuşturmalar sonlandırılı-

yor, verilmiş cezalar affediliyor. 
Kavel Grevi; sonradan gelecek 

olan Paşabahçe Şişe Cam Grevi’ne, 
Zonguldak Kozlu Grevi’ne, 15-16 
Haziran Şanlı İşçi Direnişi’ne ve hat-
ta DİSK’in kuruluşuna ilham kaynağı 
olmuştur.

Dahası Kavel Grevi şairlere de il-
ham kaynağı olmuştur.

Bir bayram günü, tamamen tesa-
düfen Kavel Grevi’nin öncülerinden 
Hamdi Amca’yla karşılaşmanın verdi-
ği heyecanımız da bize bu yazıyı yaz-
dırdı. 

Bitirirken sözü devrimci şairimiz 
Hasan Hüseyin’e bırakalım:

KAVEL
İşime karım dedim, karıma Ka-

vel diyeceğim.
Ve soluğum tükenmedikçe bu do-

yumsuz dünyada,
Güneşe karışmadıkça etim
Kavel Grevcilerinin türküsünü 

söyleyeceğim.
Ve izin verirlerse Kavel Grevci-

leri,
İzin verirlerse İstinyeli emekçi 

kardeşlerim,
İzin verirlerse Kavel Grevcileri,
Ve ben kendimi tutabilirsem eğer 

sesimi tutabilirsem
O çoban ateşinin yandığı yerde 

Kavel’de,
O erkekçe direnilen yerde, Ka-

vel’de
Karın altında nişanlanıp dostla-

rımın arasında
Öpeceğim nişanlımı Kavel kapı-

sında
Ve izin verirlerse İstinyeli emekçi 

kardeşlerim
İzin verirlerse Kavel Grevcileri
İlk çocuğumun adını Kavel koya-

cağım q

Geçtiğimiz günlerde, Batılı Em-
peryalistlerden iki gün arayla 

iki ayrı açıklama geldi.
İlkin ABD’nin eski diplomatı Jim 

Jatras; 25 Ağustos 2018 tarihli konuş-
masında;

“Müttefikimiz yok, uşaklarımız 
var”, dedi.

“Eski ABD’li diplomat Jim Jat-
ras, Trump’ın Rus S-400 hava sa-
vunma sistemi alımının yaptırımla-
ra yol açacağı tehditleri için çarpıcı 
ifadeler kullandı. “Aslında bizim 
müttefikimiz yok” diyen Jatras, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Uşaklarımız 
var. İyi uşak, ona söylenenleri yapan-
dır. Ama eğer bir ülke iyi uşak gibi 
hareket etmek istemiyorsa biz elimize 
büyük sopa alıyor tehdit etmeye baş-
lıyoruz. Sanırım, ABD’nin zorlama 
politikası için en iyi ifade ‘yaptırım 
hiddeti’ olur.” (http://www.cumhu-
riyet.com.tr/haber/dunya/1063921/_
Muttefikimiz_yok__usaklarimiz_
var_.html)

Adam hiç lafı dolandırıyor mu?
Çoğunlukla “eldivenli konuşma”-

ya yatkın olan emperyalistler bu kez 
doğrudan ve keskin bir şekilde konu-
şuyorlar, değil mi?

Ne diyor Emperyalist ajan?
“Bizim müttefikimiz yok, uşakla-

rımız var” diyor.
Madem bizim uşağımızsın, o za-

man bizim silahımızı alacaksın diyor.
Yani, hem benimle “stratejik müt-

tefik” görünüp, benim liderliğimdeki 
savaş örgütü NATO üyesi olup hem de 
benim rakiplerimden silah alamazsı-
nız, diyor.

“İyi uşak”, ona söylenenleri yapan-
dır. Eğer bir ülke iyi uşak gibi davran-
mazsa elimize aldığımız sopa ile tehdit 
ederiz, bu zor politikasını en iyi ifade 
eden de “yaptırım hiddeti” olur, di-
yor.

Bizim emirlerimizden dışarı çık-
madığınız sürece, talimatlarımızı 
harfiyen uyguladığınız sürece sizinle 
“dost” oluruz, diyor.

Hafiften, “kişilikmiş, pişilikmiş” 
mızıldanmaya başladın mı senin ipini 
çekiveririz, sopayı gösteririz, delikten 
aşağı süpürüveririz, diyor.

Bu “yaptırım hiddeti”; bazen as-
kerlerin başına çuval geçirmek olur, 
bazen telefon görüşmesi yaparken el-
lerine aldıkları beyzbol sopası olur, ba-
zen de seni adam yerine koymayarak 
telefonlarına çıkmayıp sosyal medya 
üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 
ekonomini allak bullak etmek olur.

Özcesi adam; mesele papaz ma-
paz değil, mesele; benim emirlerime 
uyup uymamak, diyor.

Daha ne desin?..
Peki bizimkiler ne diyor?
Tayyip’inden Çavuşoğlu’na, yılışık 

Damat’a kadar hepsi, “Sayın Trump 
kandırılıyor, Amerika bizim gibi bir 
“stratejik müttefik”ten vazgeçemez” 
havalarında.

Tipik emperyalist manipülasyon-
larla TL’deki değer kaybını bile; “on-
ların doları varsa bizim Allah’ımız 
var” diye karşılamaktalar.

Yani Türkiye Halkını 15-20 gün 
içinde fakirleştirmelerini bile Allaha 
havale etmekteler. “Aynı gemideyiz” 
demagojisiyle, yangın içine attıkları 
mazlum halkımızı kandırdıkları gibi, 
Meclisteki sözde muhalefeti de sustur-
muş durumdalar.

Diğer yandan da, ABD’den gele-
cek cezaya karşılık Halk Bankası’nın 
içini boşaltma telaşı içindeler. Diğer 
bankalarda 6 liranın üzerinde olan do-
ları, bu gece yarısında (31.08.2018) 
Halkbank’ta 3 liraya düşürerek büyük 
vurgun vurdular. Bu tür bankacılık 
oyunlarıyla kendileri dolar milyarderi 
olup haksız kazanç sağlarken, “yastık 
altındaki dövizini bozduran” halkı-
mıza da zulümlerden zulüm beğendir-
mekteler.

Son bir ay içinde cebimizdeki para 
yarı yarıya eritip, başta temel ihtiyaç 
maddeleri olmak üzere tüm mal ve 
hizmetlere yaptıkları zamlarla halkı 
pahalılık cehenneminde kavurmakta-
lar. Kitlesel işçi çıkartmalarla da İşçi 
Sınıfımızı işsizlik cehennemine at-

maktalar.
Kısacası bunlardaki bütün antia-

merikancı söylemlerin sahteliği gün 
gibi ortada.

Bunlarda en küçük bir samimi-
yet olsa, geçtik İncirlik’i kapatmayı, 
NATO’dan çıkmayı, Atatürk Orman 
Çiftliği arazisine kondurttukları ABD 
Büyükelçiliği inşaatını mühürlerlerdi.

Amerikalılar da bunu biliyor zaten. 
O nedenle yukarıdaki sözleri sarf edi-
yorlar.

Gelelim ikinci söze...

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 
ABD’li ajan-eski diplomat Jatras’dan 
iki sonra Fransız Büyükelçilerle yaptı-
ğı toplantıda şunları söylüyor:

“Fransa olarak Avrupa’nın Tür-
kiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler te-
sis etmesine, stratejik ortaklık inşa 
etmesine ihtiyaç duyduklarını belir-
ten Macron, aynı zamanda bu ülke-
lerin geçirdiği değişimi de dikkate 
almaları gerektiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Türkiye’si, Cumhurbaşkanı Ata-
türk döneminin Türkiye’si değil” 
diyen Macron şöyle konuştu:

“Rusya ve Türkiye ile ilişkileri 
düşünmeden Avrupa’yı uzun vadeli 
olarak inşa edemeyiz. Türkiye Cum-
hurbaşkanı Avrupa karşıtı gözüken 
pan İslamcı gündemini her gün ye-
niden teyit ederken Türkiye’nin AB 
üyeliği hakkında konuşmaya devam 
edebileceğimizi dürüst ve net şekil-
de düşünüyor muyuz? Dolayısıyla 
AB üyeliği değil de stratejik or-

taklık inşa etmek lazım. Bu iki güç 
kollektif güvenliğimiz için önemli 
olduğundan Rusya ve Türkiye ile 
stratejik ortaklık lazım, onların Av-
rupa ile bağlı olması lazım.” (http://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/dun-
ya/1065760/Macron__Erdogan_in_
Turkiye_si__Ataturk_un_Turkiye_si_
ayni_degil.html)

Gördüğümüz gibi, bu da lafı hiç 
dolandırmıyor.

Yaptığı iki Türkiye karşılaştır-
masında; uşakla tam bağımsızlıkçı, 
antiemperyalist, yurtsever arasındaki 
farkı nasıl da iyi ifade ediyor değil mi?

Çünkü bir yanda; “Sömürgeci po-
litikanın caniliğinin bilinci, dünya 

emekçi yığınlarının 
yüreğine işlediği 
gün, burjuvazinin 
egemenliği sona ere-
cektir.” diyen Mus-
tafa Kemal var, diğer 
yanda “devleti şirket 
gibi yöneteceğiz”, 
“ben ülkeyi pazarla-
makla mükellefim” 
diyen Ortaçağcı satıl-
mışlar.

Aradaki farkı 
adamlar çok iyi görü-

yorlar, tabi”i ki...
Ama bu yetmez, diyorlar. “Avrupa 

karşıtı İslamcı gündeminiz” nede-
niyle sizi AB üyesi yapamayız, ama si-
zinle “Stratejik ortak” oluruz, diyor. 
Bize bağlı olun, yeraltı-yerüstü kay-
naklarınızı bize peşkeş çekin, bizim 
pazarımız olun, diyor.

Bu “stratejik ortak”lığın ne anlama 
geldiğine yukarıda değindik.

Yani bizim de uşağımız olun, diyor.
Bizimkiler ne yapıyor?
Bir zamanlar (2004’de) AB ile mü-

zakere tarihi aldık diye gündüz vak-
ti havai fişek kutlaması yapmışlardı. 
Şimdi de Macron’un bu sözlerinden 
sonra dört bakandan oluşan “Reform 
Eylem Grubu” kameraların karşısına 
geçerek; “AB’ye verdiğimiz taahhütle-
ri yerine getirmeye çalışıyoruz, AB ile 
ilişkileri geliştirmek için ekonomik ve 
siyasi reformları tekrar başlatıyoruz, 
daha fazla özgürlük daha güçlü de-
mokrasi” diye laf salatası yapmaktalar.

On altı yıldır uyguladığınız “ileri 

demokrasi”nizin toplumu Ortaçağın 
karanlığına götürmek, Cumhuriyet’in 
tüm kazanımlarını yok edip vatan 
topraklarını peşkeş çekmek, BOP’un 
eşbaşkanı olarak Ortadoğu halklarına 
kan kusturmak olduğu çok iyi bilini-
yor.

Sizden gelecek “demokrasi” ve 
“özgürlüğün”; emekçi halkımız için 
koyu bir karanlık olduğu çok açıktır.

Peki Macron, tam da ABD Emper-
yalizminin TL’ye “papazı buldur”duğu 
bu günlerde bizimkilere niçin böyle bir 
mesaj veriyor?

Onu da Kıvılcımlı Usta yanıtlasın:
“Dünyayı kaplamış bugün öyle 

bir Finans-Kapital, uluslararası Fi-
nans-Kapital canavarı var ki,   yağ-
ma mı var Türkiye gibi sonradan 
topal eşekle kervana katılmış Fi-
nans-Kapitale: Gel, şu pazara ser-
maye ihraç et de, oradan benim kâ-
rımı al, desin! Elbet bunu engeller.

“Ancak, buna rağmen, bugün za-
ten sayılı büyük metropollar (anava-
tanlar) dediğimiz İngiltere, Fransa, 
Almanya’da da durum bizden daha 
farklı değil. Oraya da Süper-Em-
peryalist Amerika’nın harıl harıl 
sermaye ihracı olur ve onların Ame-
rika’ya sermaye ihracı ağıza alınma-
yacak kadar çocuk oyuncağı sayılır.

“Onun için, bugün Avrupa’da: 
İşte Ortak Pazar, mortak pazar 
dalavereleri hep bu. Oradaki Fi-
nans-Kapitalistler güngörmüş, hü-
küm sürmüş Finans-Kapitalistler. 
Başka bir Finans-Kapitalistin gelip 
de kendilerini sömürge haline ge-
tirmesine, yani Amerikan sömür-
gesi haline gelmelerine kolay kolay 
bizimkiler gibi katlanamıyorlar. Ve, 
aman ne yapalım? Ortak Pazar, ya-
hut Avrupa Ekonomisi, falan filan. 
Şöyle biraz da bizim gibi 40-50 tane 
derme çatma geri uydu da bulurlar-
sa, Amerika’ya karşı bir siper alırız, 
diyorlar. Bütün kaygıları bu.” (Fi-
nans-Kapital ve Türkiye)

Yani herkes; uşak, uydu peşinde...
Bizimkiler de buna dünden teşne...
Birinin kayığından inip diğerinin 

kayığına atlamak onların genetik alış-
kanlığı...

Size daha ne diyelim...q

Bayramda Kavel Grevi’nin “elebaşısı”yla tanıştım

Adamlar daha ne desinler?
Ya da biz size daha ne diyelim?

Av. Tacettin Çolak

Av. Tacettin Çolak
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İşte Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar, 
böyle bir zamanda mücadeleye atıldı-
lar; yaşlarının gençliğine, sayılarının 
azlığına, düşmanın çokluğuna bak-
madan. Hareketimizin o zamanki ismi 
olan Devrimci Derleniş bayrağı altın-
da mücadelelerini sürdüren yoldaşları-

mız, bu haklı davanın ilkeleri doğrul-
tusunda en önde kavgayı başlattılar.

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlının dü-
şünce evlatları olan Mahmut-İbo-Sa-
di, halklarımızın kurtuluş davasını en 
içten, gözükara biçimde benimsemiş-
ler ve hayata geçirmişlerdi. Onlar bu 
yolda vurmayı da, vurulmayı da göze 
aldılar.

Ülke adım adım faşist diktatörlüğe 
sürüklenirken, Mahmut-İbo-Sadi Yol-
daşlar’ımızın verdikleri Devrimci Mü-

cadele, bu kanser düzenin savunucuları 
olan yerli ve yabancı satılmış Paraba-
balarını ürkütmüştü. Çünkü biliyorlar-
dı; Türkiye Devrimi’nin Önderi Hik-

met Kıvılcımlı’nın 
gerçek savunucuları 
halkımızla bir buluş-
tu mu, egemenlerin 
saltanatı da artık son 
buldu demekti!

Parababalarının 
aylık cellâtları olan 
faşistler yanlarına 
POL-BİR’li faşist 
polis teşkilatını da 
alarak 31 Ağustos’u 
1 Eylül’e bağlayan 

gece kahpece katlettiler yoldaşlarımı-
zı. Parababaları bitti sandılar, Şente-
peyi tekrar ele geçirdik dediler, ama 
yanıldılar. Öldürebildikleri yalnızca 
bedenleriydi yoldaşlarımızın. Şentepe 
Halkı oraya artık “Üç Şehitler Tepe-
si” demekteydi.

Parababalarının yok ettiklerini san-
dıkları yoldaşlarımız mahalleye isim-
lerini, mücadelelerini, yiğitliklerini 
bıraktılar. Gerçek Devrimciler önder-
liğinde yoksul halk örgütlenirse neler 
olacağının kanıtıdır Üç Şehitler Tepe-

si. Üç Şehitler’imiz bugün Partimizin 
mücadelesinde yaşamaya ve ışık olup 
yol göstermeye devam ediyor.

Sözümüzdür: Geleceğiz. Yıkacağız 
bu kanser düzenini. Kuracağız Halkın 
İktidarını.

Üç Şehidimizin mezar başındaki 
anmamızdan sonra bayraklarımızla 
Engin Yoldaş’ımızın mezarına yürü-
dük. Gülizar Yoldaş’ın söyledikleri-
nin özeti şöyle;

Son nefesine kadar inancını de-
vam ettirenler unutulmazlar!

İşte bu yüzden Engin Yoldaş’ımız, 
uğruna yaşamını feda ettiği, dünyanın 
en kutsal davası olan insanlığın hay-
vanlıktan kurtuluş mücadelesi zaferle 
taçlanana kadar mücadelemizde yaşa-
maya devam edecek.

Kolay değildir son nefesine kadar 
devrimci kalabilmek.

Kolay değildir, inandığı dava uğru-
na son nefesine kadar kararlıca, bıkma-
dan, yılmadan, inancında bir sarsılma 
yaşamadan, mücadele edebilmek.

Son nefesinin yaklaştığını hissetti-
ğin anda bile yoldaşlarına “mücade-
lemi devam ettirin” vasiyetini bırak-
mak kolay değildir.

İşte Engin Yoldaş’ımız oldukça 
genç yaşına rağmen bu bilince erişmiş 
bir yoldaşımızdı. “Yoldaşlar mücade-
lemi devam ettirsinler” sözü Engin 
Yoldaşımızın davaya olan sarsılmaz 
inancının göstergesidir.

Bu vasiyeti Engin Yoldaş’ımızın, 
ne kadar bilimli, bilinçli ve kararlı bir 
mücadele yürüttüğünün bir göstergesi-

dir.
Bedence aramızdan ayrılmadan 

hemen önce Engin Yoldaş’ımızın bize 
devrettiği mirası olan bu sözü, Usta’sı 
Hikmet Kıvılcımlı’ya, Önderlerine ve 
Yoldaşlarına güvenin de bir gösterge-
sidir.

Ve Engin Yoldaş’ımızın bu vasiye-
ti; kendisinin anılarıyla, kısacık yaşa-
mına sığdırdığı mücadelesiyle ölmedi-
ğinin, ölmeyeceğinin yani ölümsüzleş-
tiğinin de bir göstergesidir.

Ve bilincin, inancın, kararlılığın 
göstergesi olan bu vasiyet, aynı za-
manda bir Engin Yoldaş’ın sıradan yüz 
kişiden büyük olduğunun da bir gös-
tergesidir.

Sen rahat uyu Engin Yoldaş!
Senin mücadeleni hiç ara verme-

den devam ettirdi yoldaşların, devam 
ettiriyorlar ve devam ettirecekler.

Aynı bilinçle, aynı kararlılıkla, 
aynı inançla, aynı cesaretle, hiç esne-
meden, hiç yılmadan, hiç bıkmadan, 
Marksizm-Leninizm ve Türkiye Dev-

rimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı 
ideolojisinden en ufak bir ödün verme-
den mücadelen HKP bayrağı altında 
devam ettiriliyor.

Halkın İktidarı kurulana kadar, 
insan soyunun en büyük düşmanları 
ABD ve AB Emperyalistleri yerli iş-
birlikçileriyle birlikte Tarihin çöplüğü-
ne gönderilene kadar da bu mücadele 
devam ettirilecek.

Ve sen Engin Yoldaş, bu da bizim 
sana sözümüz olsun:

Halkın İktidarını Kuracağımız 
güne kadar, yapacağımız her eylem-
de, her mücadelede, her direnişte sen 
de bizle olacaksın. Senin o inancın, o 
kararlılığın ve o cesaretin bizlere yol 
gösterecek. 1 Eylül 2018

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Ankara’dan
Kurtuluş Partisi Gençliği

Üç Şehitlerin devrettiği bayrak
HKP’nin verdiği

Devrimci Mücadelede dalgalanıyor

Baştarafı sayfa 16’da

Ülkemizde iş kazaları adı altın-
da yaşanan iş cinayetleri artık 

sıradan haberler haline geldi ve nere-
deyse toplum olarak kanıksar olduk. 
Oysa her yıl binlerce işçi iş cinayet-
lerine kurban gitmektedir. Ortalama 
her yıl 1700-1800 işçi iş kazaları adı 
altında iş cinayetlerine kurban ediliyor.  

2013 yılı ILO verilerine göre iş 
cinayetlerinde Avrupa birincisiyiz. El 
Salvador ve Cezayir’den sonra dünya 
üçüncüsüyüz. 2013 yılında iş cinayet-
lerine kurban edilen işçi sayısı 1356. 
Aradan geçen bunca yıla rağmen bu 
oranda bir değişiklik yok. 

İşçi kardeşlerimiz yine Parababala-
rının aşırı kâr hırsı yüzünden iş cina-
yetlerine kurban ediliyor.

2014 yılında1886 işçi, 
2015 yılnda1730 işçi, 
2016 yılında 1405 işçi,
2017 yılında 1970 işçi, 
2018 yılının ilk yedi ayında ise 

1103 işçi yaşamını yitirmiştir. 
Bu iş cinayetlerinde birinci sırada 

İNŞAAT sektörü, ikinci sırada MA-
DENCİLİK sektörü yer almaktadır.

Üstelik bu iş cinayetlerinin büyük 
bir kısmı ya maliyetsiz ya da çok dü-
şük maliyetlerle önlenebilecekken. 

Tüm bu iş cinayetleri karşısında 
araştırma yapıp önlemler alması ge-
rekenler, sorumlular hakkında gerekli 
yaptırımları uygulaması gerekenler, 
adeta iş cinayetlerine çanak tutarcasına 

bu ölümleri fıtrat ile açıklama ihane-
tine giriyorlar. Hatırlayacağımız gibi, 
301 madencinin katledildiği Soma 
Madenci Katliamı’ndan sonra Tayyip 
Erdoğan, bir soru üzerine yaşanan kat-
liamın “bu işin fıtratında var” olduğu-
nu söylemişti.

Oysa öyle mi?
Hayır, öyle değil. 
Bu iş cinayetleri ne kader, ne kaza, 

ne de “bu işin fıtratında var”. 
Bu iş cinayetlerinin altında yatan 

nedenlerden birincisi; Parababalarının 
aşırı kâr hırsı ile ya hiç iş güvenliği 
önlemi almaması ya da göstermelik 
birkaç tedbirle göz boyaması.

Bir diğeri; yetersiz denetim, yani 
siyasi iktidarın, AKP’giller’in bu ku-
ralsızlığa göz yumması. 

Bir diğer neden de; oranı her geçen 
gün artan işsizlik.

İşsizlik oranı resmi rakamlara göre 
bile yüzde 15’leri bulmuş durumda, ki 
bu oran yüzde 30’ların bile üstündedir 
esasında.

Bu Parababaları düzeni Parababa-
ları için bir cennet, işçiler için ise ce-
hennem...

Parababaları için ucuz işgücü, işçi-
ler için her türlü zorluğu ve güvenlik-
siz iş koşullarını kabullenme...

Patron için elini sallasa ellisi, işçi 
için işsizlik korkusu... 

Ne demişti Soma Katliamı’ndan 
sağ kurtulan bir işçi kardeşimiz?

“Aşağıda ölüm bir ihtimal ama 
yukarıda açlık, işsizlik kesin.”

Bir de içinde yaşadığımız sendi-
kalar faciası var. (Tabiî burada Nakli-
yat-İş Sendikası’nı ayrı tutmak lazım. 
Nakliyat-İş Sendikası verdiği mücade-
le ile Devrimci Sendikacılığın tek ve 
biricik örneğidir.)

İşçilerin yüzde 90’ından fazla-
sı sendikasız ve örgütsüz. Sendikalı 
olanları ise hazır yiyici, kan emici, sarı 
gangster sendikacıların gelir kaynağı 
olarak iktidarın ve sermayenin sömürü 
değirmenine su taşıyorlar, ne yazık ki. 
Bunlara karşı çıkanlar ise işsizlik ce-
hennemine atılmakla tehdit ediliyor. 

Görüldüğü gibi ortada ne kader 
var, ne kaza var, ne de fıtrat var. Para-
babalarının sömürü ve soygun düzeni 
var. Yani iş cinayetlerinin tek sebebi 
Parababalarının doymak bilmeyen sö-
mürü ve soygun düzeni ve bu düzenin 
bekçiliğini yapan siyasi iktidarlardır. 
Bu bugün için AKP’dir. Dün DYP idi, 
ANAP idi, AP idi, MHP idi, MSP idi, 
DP idi. Yarın bir başkası olabilir. Bu 
Parababaları için önemli değil, onlar 
için önemli olan sömürü ve soygun 
çarkının dönmesidir.

Bu hep böyle mi devam edecek?
Böyle gelmiş böyle mi gidecek? 
Hayır, her ikisi de değil. Ne böyle 

devam edecek ne de böyle gelmiş böy-
le gidecek. 

İnsanlığın tarihsel serüveni göste-
riyor ki hep insanlık kazanmıştır. Bu 
Spartaküs’ün ilk köle isyanını başlat-
tığından beri öyle olmuştur. Eninde so-
nunda insanlık ayağa kalkacak, çağın 
köleleri, ücretli köleler, İşçi Sınıfının 
Partisiyle buluşup İsyan edecek ve bu 
haklı isyan İnsanlığın da kurtuluşu ola-
caktır.

İşçi Sınıfı Örgütlüyse Heptir, Ör-
gütsüzse Hiçtir ya da Sıfırdır!

İş Kazası denilerek meşrulaştırı-
lan iş cinayetlerine karşı Hep olmak 
için örgütlü mücadeleye!

İş Kazası Değil, Taammüden Ci-
nayet!

06 Ağustos 2018

HKP 
İşçi Örgütleri Komitesi

ABD Emperyalizminin doğa-
sından gelir bu. Satın alabi-

leceğine inandıkları, ülkesini, geçmi-
şini, halklarını satma potansiyeli gör-
dükleri “önder”lerin önüne dünyanın 
bütün nimetlerini serer, gelecek vaat 
eder, iktidar vaat eder, şan, şöhret, 
makam, koltuk vaat eder. Bu vaatlere 
kananları, inananları, insanlığından 
gönüllü olarak vazgeçenleri, halk-
larını Goebbels yöntemleriyle kan-
dırabilme yeteneğine sahip olanları 
kullanır, onlara vaat ettiklerini yerine 
getirir. Yerli satılmışlar aracılığıyla 
ülkenin kaynaklarını yer 
bitirir, Halkların iliğini-ke-
miğini soğurur, sonrasında 
küçük lokmalar halinde 
parçalar, yer ve yutar. Bak-
tı ki AB-D Emperyalistleri 
yerli satılmışlar ayak sürü-
yor, naz ediyor, omuzum 
yamızım diyor ve artık 
kullanım süresinin sonuna 
gelmiş, hemen lağım deli-
ğine süpürürler. Değerleri 
yoktur onların gözünde sa-
tılmışların. AB-D Emper-
yalistleri için onlar kâğıt mendil gi-
bidirler, “temizlik” yapıldıktan sonra 
atılırlar. Tıpkı Şah’lar, Noriega’lar ve 
bizim yerli satılmışlar gibi.

Bazı önderler vardır ki, halkı-
nın ve ülkesinin çıkarını düşünen, 
halkının refahı ve mutluluğu için 
her şeyi göze alan, ulusal çıkarları-
nı emperyalistlerin çıkarının önüne 
koyan, onları karşısına alan, onlara 
karşı mücadele yürüten, işte bu ger-
çek Halk Önderlerini de katletmeye 
çalışır bin bir yöntemle. Halkların 
arasına nifak tohumları ekmeye çalı-
şır, insanlığından çıkmaya meyilli in-
sanımsıları bulup devşirmeye çalışır. 
Baktılar ki olmuyor, baktılar ki Halk 
ve Önderlik etle tırnak gibi kaynaş-
mış onlara karşı suikastlar tertipler. 
Tıpkı Fidel’e yaptıkları, Chavez’e 
ve en son Maduro’ya yaptıkları gibi.

Venezuela Halkının önderi, 
Chavez Yoldaş’ın mirası Maduro, 
işte AB-D Emperyalistlerinin satın 
alamadıkları önderlerden. O halkı-
nı düşünen bir önder. O halkını ve 
halkının yarattığı değerleri AB-D 
Emperyalistlerine peşkeş çekmeyen 
bir önder. O tarihine, geçmişine ve 
önderlerine sahip çıkan bir önder. O, 
Venezuela’nın bağımsızlığı için mü-
cadele yürüten Bolivar’a, Chavez’e 
hakaretler yağdırmayan, ayyaş, öl-

müş inek demeyen bir önder. O yerli 
parababalarının azgın sömürülerini 
ve vurgunlarını azaltan bir önder. 
Dolayısıyla AB-D Emperyalistleri 
açısından ölümü hak eden bir önder.

Maduro patlayıcılarla donatılmış 
İHA’larla düzenlenen bir suikast gi-
rişiminden sağ salim kurtuldu. Kendi 
deyimiyle halkının ve halkın bağrın-
dan çıkmış askerleri sayesinde. Belli 
bu patlayıcıları İHA’lara yerleştiren 
Suikastçı. AB-D Emperyalistleri ve 
yerli parababaları. Ve Venezuela’nın 
ve Venezuela Halkının geleceği bu 

şer ittifakına karşı mücadeleyi yük-
seltmekten geçmekte. Ödün verme-
den, en ufak bir kararsızlık göster-
meden, bıkmadan, usanmadan. Ta ki 
bunlar ülkeden kovuluncaya kadar, 
bunların sömürü ve vurgun çarkları 
kırılıncaya kadar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Venezuela Halkının ve önderliğinin 
bunu gerçekleştireceğine inancımız 
tamdır. Başaracaklarına inanıyoruz. 
Suikastlar ancak böyle son bulacak-
tır. Halkların üzerindeki kara bulut 
ancak böyle dağılabilecektir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Venezuela Halkına ve Maduro’ya 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 
bu suikastın arkasındaki AB-D Em-
peryalistlerini onların casus örgütle-
rini ve yerli satılmışları lanetliyoruz.

Venceremos! Hasta La Victoria 
Siempre!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Şan Olsun Chavez Yoldaş’a!
Şan Olsun Maduro Yoldaş’a!
Şan Olsun Venezuela Halkına!

5 Ağustos 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İnsan soyunun en büyük düşmanı
ABD Emperyalizmi satın alamadıklarına

suikast düzenler

İş kazası mı,
taammüden cinayet mi?
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Son günlerde en çok duyduğumuz 
nakarat ABD’ye karşı aynı geminin 

yolcuları olduğumuz teraneleri. Kitle-
sel coşkunluğumuzun bir üst hallerini 
yaşıyoruz. Reyizin emriyle cümbür ce-
maat sokaklarda dolarları yırtarak ya-
karak, tek yürek emperyalist oyunları 
bozduğumuzu sanıyoruz!

Peki gerçekte söylenildiği gibi bu 
“dış güçlerin oyununu” bu şekilde alt 
edebilir miyiz?

AKP’giller’in şeceresine bak-
tığımızda bunun pek de mümkün ol-
madığını çok rahat bir şekilde söyleye-
biliriz. Bununla ilgili güzel bir atasö-
zümüz var: ”Kılavuzu karga olanın 
burnu pislikten kurtulmaz.”

Tam da içinden geçtiğimiz günlere 
ne de güzel ayna tutuyor. Bir işe baş-
larken, bir yola çıkarken bize önderlik 
edecek kişi doğru dürüst yapıya sahip 
olmalı ki yolumuzu şaşırmayıp düz-
lüğe çıkalım. Yoksa başımız beladan 
kurtulmaz.

İşte Türkiye’nin başında bugün 
AB-D Emperyalistlerine göbekten 
bağlı Tefeci-Bezirgân Sermaye Sını-
fının temsilcisi ve vücut bulmuş hali 
olan Erdoğan yer alıyor. İktidarını 
bu sınıfın varlığına muhtaç olan bir 
figürün ne vatan ne de bağımsızlık 
gibi bir derdi olamaz. Onlar için hedef 
saltanatlarını kurup ülkenin tüm kay-
naklarını yerli yabancı işbirlikçilerine 
satmak ve küplerini doldurmaktır. Bu 
uğurda veremeyecekleri taviz, işleye-
meyecekleri suç yoktur. Ülkemizi 16 
yıldır neoliberal saldırılara karşı açık 
hedef haline sokan AKP’nin “Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfı”, yerli-ya-
bancı Finans-Kapitalistlerin güdümün-

de, fabrikalardan derelere, madenle-
rden hastane ve okullara kadar iğdiş 
etmediği, satılığa çıkarmadığı tek bir 
alan bırakmadı. Tüm bunları yapar-
ken “Başkanlık zırhına” ihtiyaç duyan 
AKP’nin Kaçak Saray’daki Vekili, 
gayrimeşru yollarla ve muhalefetin bü-
yük desteği ile dizginlenemez yükseli-
şini 24 Haziran’daki seçimlerle “yasal 
kılıfa” sokmayı başardı. Erdoğan’ın 
yarattığı “Tek Adam Diktatörlüğün-
de” olan biten bu kadar açık ve netken 
kimsenin soru sorup düşünmesine fır-
sat verilmiyor. Artık her şey “tek bir 
merkezden” tanımlanıyor. Döviz ku-
rundaki önlenemeyen yükseliş mi ”dış 
güçler”, adalet isteyenlerin çığlıkları 
mı “vatan haini, terörist, FETÖCÜ” 
biçimindeki şablonlar üzerine temel-
lendirilmeye çalışılıyor. Yaşanan her 
hareketlilik Erdoğan üzerinden sahte 
bir tarih yaratmaya yönelik bir araca 
dönüştürülüyor. Son günlerde ekono-
mik kriz derinleştikçe gerçeği örtbas 
etme çabaları daha gürültülü bir hal 
almaya başladı.15 Temmuz Ganimet 
Paylaşma Çatışmasından sonra kitlel-
eri sokağa inmeye alıştıran AKP’gil-
ler’in Başkanı elinin altında tuttuğu 
“Hüloğcularını” her fırsatta “yerli ve 
milli “ söylemiyle sokağa döküyor.

Nasıl mı ?
Ellerindeki sahte dolarları so-

kak ortasında yırtarak ya da yakarak, 
biraz daha üst düzeydekiler ise IP-
HONE’larını kırarak. Toplu ayinleri 
aratacak düzeyde bir ruh hali ki sorma-
yın…

Düne kadar ABD’nin en güçlü 
stratejik müttefikiyken bugün en azılı 
düşmanı oluverdik. Kitlesel hezeyan-

larımız sayesinde yarın Reyis ne derse 
o olur kıvamındayız! Geçmiş ve şim-
diki anın bağlantısını kuramayan dola-
yısıyla yarınını düşünemeyen uzaktan 
kumandalı uyutulmuş yığınlar gördü-
ğümüz sağda solda.

Öylesine güçlüyüz ki asrın lide-
rimiz; “Onların doları varsa bizim de 
Allah’ımız var” deyip kafa tutarken 
milyonlar, yaratılan dolar savaşında 
eritilecek muma çevriliyor haberimiz 
yok.

Ekonomi batmış durumda ama hâlâ 
yastık altındakilerden medet umulu-
yor, öte yandan 46 milyar dolara mal 
olacak Kanal İstanbul için betona yatı-
rım yapılmak isteniyor.

Varlığını emperyalistlerin uşaklı-
ğına borçlu olanlar meydanlarda sahte 
ABD düşmanlığı yaparak halkı kandır-
maya çalışırken gerçekler farklı işliyor.

Her türlü ekonomik tavizin veril-
diği ve verilmeye devam edildiği sü-
reci yaşarken Atatürk’ün Türk Halkına 
miras bıraktığı AOÇ arazisinden 37 
bin metrekarelik kısmının ABD’ye sa-
tıldığı ortaya çıktı.

Bir bardakta koparılan fırtına mi-
sali ayrıştırılan tüm toplumsal farklı-
lıklar “milli mücadele” saflarına çekil-
mek isteniyor. Kurtuluş mücadelesini 
verdiklerini iddia edip her türlü dolara 
endeksli anlaşmaların devamını getir-
mekle sakınca görmüyorlar.

Nedeni çok açık… Krizin fatu-
rasını işçi ve emekçilerin sırtına yük-
lemek. Sarayın ekonomiden sorumlu 
Bakanı düzenlediği basın toplantısın-
da patronlara güvence verirken, borç 
yükü altında günden güne yoksulluk 
sınırı altında yaşamaya mahkûm edilen 
yoksul emekçi halk ise Saraydan çalı-
nan “hücum borusu” eşliğinde tek sıra 
halinde 3-5 dolar bozdurma yarışı içi-
ne “vatanı” “dış güçlerin” elinden kur-

tarma çabasında.
Ekranlara yansıyan bu ve benzeri 

görüntüler sırasında dolar beklenen se-
viyeye düştü mü?

3-5 İPHONE kırdık diye ithalata 
bağlı ekonomik düzen mi değişti?

Hepsinin başında ABD’yi dize mi 
getirdik?

Tabiî ki hayır!
Tayyip her zaman oynadığı rolün 

aynısını oynuyor sadece kostüm deği-
şik. İç kamuoyunda sürekli “dış güç-
lere” kafa tutup halkı oyalarken ABD 
ile siyasi ve askeri ortaklığımız de-
vam ediyor. Yani eski tas eski hamam 
değişen bir şey yok.

“Tek Adam “ zihniyetiyle iktidarla-
rını sürdürülemezlik aşamasına taşıyan 
AKP’giller’in  her faşist yönetimin 
uyguladığı yöntemleri uygulamasına 
şaşırmamalı. Yoksulluk arttıkça daha 
çok inanç sömürüsüne sarılmaları bu 
yüzden. Oysa gerçekler ekonomik ve 
siyasal terörün artarak devam ettiği 
yönünde. Kamu kaynaklarını halkın 
elinden alıp yerli yabancı Parababa-
larına yok pahasına satan AKP dik-
tatörlüğünde; fabrikalar özelleştirilip 

çalışan işçiler sokağa atıldı. Kıdem 
tazminatları ödenmeden kapı dışarı 
edildi işçiler.  Ucuz işgücü cennetine 
çevirdiler ülkeyi.

İş cinayetlerinde önlenemez yük-
selişimiz artarak devam ederken, 
dünyaya kafa tutan “asrın lideri” işçi 
hakları konu olunca yerli-yabancı Pa-
rababalarının savunucusudur. Yasa 
dışı şekilde işten atılan işçilere hangi 
masalı anlatabilir ki onları inandıra-
bilsin. Açlıktan yavrusuna kıyanların 
memleketinde zalimlerin ancak zu-
lmü olur, insafı değil.  Kaçak Saray-
lının İşçi Sınıfı düşmanlığını yabancı 
patronlara yönelik toplantıda ettiği şu 
sözlerden daha açık ne gösterebilir ki:

“OHAL’i biz iş dünyamız daha 
rahat çalışsın diye yapıyoruz. Grev 
tehdidi olan yere biz OHAL’den 
istifade ederek anında müdahale 
ediyoruz.”, itirafı, Temmuz 2017’de 
söyleneli tam bir yıl olmuşken krizin 
faturası katlanarak emekçilerin omuz-
larına yüklenmeye devam ediyor.

Ankara’dan Bir Yoldaş  

Gerçekten aynı gemide miyiz?

İş her zaman yoğun olmakla bera-
ber personel sayımız hep yetersizdir. 
Günde on, on iki saat çalışmak duru-
mundayız. Fazla mesai ücretini hiç 
görmedim. Benim 45 günlük senelik 
iznim duruyor. Kullanamadım. Burası 
Muğla’ya 10 kilometrelik yol. Yol pa-
ramız yok. Yemek çıkmıyor. Sodexo 
şirketinin kartını veriyorlar. Burası 
şehir dışı yiyecek, kullanacak yer yok. 
Mecbur bakkala markete zararına kır-
dırıyoruz. Sıkıntılarımızı dile getirdi-
ğimizde; idare edin, zor durumdayız, 
gibi sözler duyarken, ısrarlarımız ar-
tınca; dışarısı işsiz dolu, isteyen çalışır, 
gibi cevaplarla karşılaşır olduk.

Bunun böyle gitmeyeceğini gören 
bazı arkadaşlar işi bırakıp gitti. Biz-
ler bu sıkıntıları ancak sendikalı olur-
sak çözebileceğimizi aramızda zaten 
konuşuyorduk. Sonunda medyadan, 
diğer şubelerden soruşturarak Nak-
liyat-İş Sendikası’nda örgütlenmeye 
karar verdik.

Üyelik safhasında patronun kulağı-
na gidiyor. Birkaç kere bizimle toplantı 
yaptı. Sendikaya karşı olduğunu, sen-
dikaya üye olanı atacağını açıkça ifa-
de etti. Şimdi sendika bizim anayasal 
hakkımız. Böyle konuşamaması dahi 
gerekiyor. Biz sendikayla irtibatlı ola-
rak üyelik işlemlerimizi tamamladık. 
Bakanlıktan yazı geliyor. Sendika yet-
kiyi almış. Patron önce biz üç arkadaşı 
çağırdı. Sendikalı olup olmadığımızı 
sordu. Biz de; bu yasal hakkımız. Olup 
olmadığımızı sorma hakkınız yok, 
deyince e-devlet şifrelerimizi istedi, 
oradan üye olup olmadığımızı görmek 
istedi. İstifa etmemizi istedi. Vaatlerde 
bulundu. Artık biz sendikalı olmuşuz, 
tabiî reddettik. Çıkışımızı yaptılar. 
Daha sonra diğer arkadaşlarımızın da 
çıkışları yapıldı. Hatta üç arkadaşımı-
zın çıkışı bayram öncesine denk geli-
yor. Bu kadar insafsızlar.

Ali Rıza Başkan, Ali Başkan gel-
diler. Avukatlar geldiler. Karar verdik 
Direnişe başladık. On beş gün önce bu-

rada bir basın açıklaması yaptık. Siyasi 
partilere gittik, diğer sendikalara git-
tik. Muğla vekillerimiz ilgi gösterdiler. 
Tabiî hiç ilgilenmeyenler de var. İşçi, 
emekçi dostu olan herkesin, her kuru-
mun desteğini bekliyoruz. Önümüzde-
ki Pazartesi 3 Eylül günü de Muğla’da 
bir basın açıklaması yapacağız.

Nurcan Burcu: 28 yaşında, iki ço-
cuk annesiyim. Buranın on yıllık çalı-
şanıyım. Arkadaşım sorunların büyük 
kısmını anlattı. Ben bir anne olarak 
mesela iş yoğunluğundan doğum izni-
ne vaktinde çıkamadım. Kullanamadı-
ğım dört yıllık yani 70 günlük senelik 
iznim var (15-15-20-20). Örneğin ye-
meğe oturuyoruz. Yarısında kalkıyor-
sunuz veya on-on beş dakikada yemek 
zorunda kalıyorsunuz. Yani iş çok para 
az…

Sendikalı olduk. Patron öğrenince 
burası hep yetkililerle doldu. Avukatı, 
muhasebecisi bir sürü insan. Odaya 
çağırdılar. Baktım masanın üstünde 
bir tabanca, bana sendikalı olup olma-
dığımı soruyorlar. Benden e-devletimi 
açmamı istediler. Sendikadan istifa 
etmem istendi. Tehdit edildim. Açma-
yınca şifremi bu sefer çıkışımı verdiler. 
Hakkımı kimseye yedirmem. Direnişe 
başladık. Kazanana kadar buradayız.

Sultan Türk: Ben 43 yaşındayım. 
On yıldır bu şirkette çalışıyorum. Hiz-
metli olarak buradayım. Benden iş 
isteniyor, iyi güzel de iş aletle olur. 
Malzeme yok. Personelle araç sahip-
leri aynı lavaboları kullanıyorlar. Mal-
zeme olmayınca hijyen de olmuyor. 
Af edersiniz tuvalet kâğıdı yok. Pat-
ron yaprak kullansınlar bile dedi. Ben 
asgari ücretle çalışıyorum. Sendikalı 
oldum çünkü artık bizim de sözümüz 
dinlensin istiyorum. İnsanca yaşamak, 
bunun için de uygun ücreti almak isti-
yorum. Sendika gelince patron benden 
de e-devlet şifremi istedi. Vermedim. 
İşten çıkardı. Hakkımızı almak için 
direnişe başladık. Kazanana kadar da 
buradayım.

Yalçın Acar: Ben 38 yaşındayım. 

On yıllık çalışanım. Bu iş için evimi 
taşıdım. Başlangıçta şartlar daha iyiy-
di. Şirket değişince şartlar kötüleşti. 
Kullanılan ekipmandan iş kıyafetlerine 
kadar bozulma içinde. Kışın ortasında 
kış kıyafetleri, yazın ortasında yazlık-
lar geliyor. O vakte kadar kâh donuyo-
ruz, kâh yanıyoruz. İş için ayakkabıyı 
kaç kere kendi cebimden aldım.

Arkadaşlarımın da belirttiği gibi 
şartlarımızı düzeltmek için anayasal 
hakkımızı kullandık. Patron yasa ta-
nımıyor. Sendika için bakanlık yazısı 
gelince rüşvet teklifi yaptı. Para tek-
lif etti. Kimlerin sendikalı olduklarını 
sordu. İstediği cevabı alamayınca işten 
çıkardı. Şu anda eksik elemanla çalı-
şıyorlar. Hatta il dışındaki istasyonlar-

dan takviye getirdiler. Yine yetemiyor-
lar. Hatta işten çıkardıktan sonra iki 
gün yine çalışmaya devam ettim. İşten 
çıkarılmışım, çalışıyorum. Biz kamu 
hizmeti yapıyoruz. Çalışma şartların-
dan, sorunlardan bunalmıştık. Şimdi 
biz rahatız. Artık onlar düşünecek. Ya-
nımızda sendikamız var, avukatlarımız 
var. Adaletsizlik bitecek. Sendikamızla 
beraber işimize geri döneceğiz. Haklı-
yız, kazanacağımıza inancım tam. Biz 
buradayız, tehditler bize sökmez.

Zeki Çerçi: Ben de buranın on yıl-
lık çalışanıyım. Buraya öyle sokaktan 
adam toplayıp çalıştıramazsınız. Ben 

yüksek okul mezunuyum. Teknikerle-
rin en az meslek lisesi çıkışlı olması 
gerekiyor. Ayrıca bir de sınav var. İs-
tanbul yapıyor sınavı, geçerseniz kursa 
görüp başlıyorsunuz.

Şimdi nitelikli işçiye, bir de on yıl-
lık kıdemi varsa verdiğiniz 1800 lira 
para. Ayıptır.

Bazı arkadaşlar mobil istasyonda 
çalışıyoruz. Sabah sekizde çalışma 
bölgesinde olmanız lazım. Sabah dört-
beş gibi yola çıktığımız oluyor. Geri 
dönüşü de var. Çalıştığımız yer yazın 
yanıyor, kışın yağmur çamur. Verdik-
leri fazladan otuz lira bunun yarısı 
yemek parası. Gecenin bir vakti eve 
dönüyorsun. Yorgunluk, açlık bir yan-
dan…

Sendikalı olduk, işten çıkardılar. 
Biz de işe iade davamızı açtık. Patron 
bu yükün altına giremez. İşimize döne-
ceğiz. Sendikamız yanımızda. Eşimiz 
dostumuz hep bizi destekliyor. Muğla-

lı hemşerilerimiz de olaydan haberdar. 
Duymayanlara da duyuracağız. Görü-
yorsunuz kuyruğu. Biz kamu hizmeti 
yapıyoruz. Dışarıdan getirme adam-
larla bu iş ona göre olur. Biz burada 
her gün en az yüz elli araç muayene 
ediyorduk. Biz direneceğiz ve kazana-
cağız.

Nakliyat-İş Eskişehir Anadolu 
Şube Başkanı Ali Özçelik: DİSK’e 
bağlı Nakliyat-İş Sendikası olarak, en 
başından beri İşçi Sınıfı mücadelesini 
gerçekten hakkıyla veriyoruz. DİSK’in 
adını, tarihini, mücadele geleneğini 
yaşatıyoruz. İşkolu ayrımı olmadan, 

üyelik ayrımı yapmadan, nerede haklı 
bir sınıf mücadelesi varsa orada varız. 
Sendikalaşmanın gerilediği, işçi hak-
larının törpülendiği bu dönemde başta 
Parababaları olmak üzere sarı sendika-
cılığa karşı da devrimci sınıf sendika-
cılığının bayrağını yükseltmeye devam 
edeceğiz.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstas-
yonu 15 numaralı taşımacılık işkolun-
da. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi 
Muğla Taşıt Muayene İstasyonunda da 
örgütlenme çalışması başlattık. Yaptık-
ları iş bakımından can ve yol güven-
liğini sağlayan teknik personeller bu 
kadar önemli bir iş yaptıkları halde, 
bunun karşılığını sosyal ve ekonomik 
anlamda alamamaktaydılar. İnsanca 
çalışma koşulları ve insanca yaşaya-
bilecekleri bir ücrete sahip olabilmek 
için bu örgütlenmeye karar verdiler. 
İşçi arkadaşların bu kararı almasında 
sendikamızın ülke çapındaki TÜV-
TÜRK örgütlenmeleri, mücadeleleri, 
toplusözleşmelerle birlikte şu an yü-
rütülmekte olan Real Market/Uyum 
Market/Migros Direnişleri de etkili 
oldu. Nakliyat-İş Sendikası’nın sarı 
sendikacılığa karşı verdiği mücadele 
de önemli etkenlerden biridir.

Çok kısa sürede gerekli yasal ço-
ğunluk sağlanarak bakanlık tespitini 
aldık. Bunun karşısında işveren silah 
tehdidi ve baskı ile üyeleri sendikadan 
istifaya zorladı. Buna karşı direnerek 
istifa etmeyen on sekiz üyemizi işten 
atarak sendikadan kurtulabileceğini 
düşünen işveren bir kez daha yanıldı-
ğını gördü.

Sendika olarak işçilerle beraber ge-
rekli kanuni işlemlerin yanı sıra işye-
ri önünde Direniş başlattık. Direnişin 
on beşinci günündeyiz. İşveren bir-iki 
günlük süreyle Kırıkkale, Maraş ve 
Urfa’dan adam taşıyarak kamu hizmeti 
vermeye çalışmaktadır. Halkımızın bu-
nunla ilgili güzel bir sözü vardır “Ta-
şıma su ile değirmen dönmez”. Şu an 
kamu hizmeti yarım yamalak ve sağ-
lıksız olarak verilmektedir. Haklı ol-
duğumuz davadan kazanıncaya kadar 
vazgeçmeyeceğiz.

İşçiyiz Haklıyız, Kazanacağız!

Kurtuluş Yolu/Muğla

TÜVTÜRK Muğla Araç Muayene İstasyonu işçileri
on beş gündür Direnişteler

Baştarafı sayfa 16’da
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Bildiğimiz gibi, 24 Haziran seçim-
lerinden sonra Erdoğan, Kaçak 

Saray’ında yeni kabineyi açıkladı. 
Tarihler 9 Temmuz 2018’i gösteriy-
ordu. Var olan bakanlıkların bir kısmı 
birleştirilmiş, bir kısmı tamamen or-
tadan kaldırılarak “Kurul” adı altında 
işlemlerinin yürütülmesine karar ver-
ilmişti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı da bunlardan biriydi.

Daha önce Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı olan adı, 8 Haziran 2011’de 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı olarak değiştirilmişti.

Gıda konusu ülkemizde gıda zehir-
lenmeleri, gıdalarda tağşiş (içine başka 
madde karıştırma) ile akla gelir. Tek 
başına Gıda Bakanlığı kurulması çok 
daha hayırlı olurdu. Ancak bırakın bu 
kadar gıda zehirlenmesinin ve gıdalar-
da sahtekârlığın olduğu bir yerde bu 
konuya özel olarak eğilmek için bir 
bakanlık kurmayı, AKP’giller mevcut 
bakanlığın adından “Gıda” kelimesini 
bile çıkarıverdi.

Peki, neredeyse her gün gıda ze-
hirlenmesi haberlerini duyduğumuz; 
süt ürünlerinde bitkisel yağ, jelâtin ve 
nişasta; içinde kırmızı et bulunduğu 
iddia edilen ürünlerin (sucuk, köfte, 
kebap, sulu köfte, karnıyarık, kıymalı 
börek, lahmacun, pide harcı, döner vb.) 
çoğunda kanatlı eti, sakatat, deri, baş 
eti tespit edilen bir ülkede bu “Gıda” 
konusu ne olacak?

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkındaki 1 No’lu Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi, 10 Temmuz 
2018 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlandı.

“Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politika-
ları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, 
Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve 
Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, 
Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık 
ve Gıda Politikaları, Sosyal Politika-
lar ve Yerel Yönetim Politikaları Ku-
rulları kuruldu. Kurullara Cumhur-
başkanı başkanlık edecek.”

Oh çok rahatladık. Memlekette sat-
madık kamu malı bırakmayan, kamu 
malı iç etmekten milyon dolarlık servet 
yapan, işçiye “ananı da al git” diyen, 
iş cinayetlerinde katledilen işçiler için 
“bu işin fıtratında var, olacak bunlar” 

deme cüretini gösteren zat’a emanet 
edilmiş kurullar.

Neyse ki Kurulda “zat-ı muhte-
rem” yalnız değilmiş.

“Kurul üyelerinden birini başkan 
vekili olarak kendisi atayabilecek. 
En az üç üyeden oluşacak kurul üye-
lerini Cumhurbaşkanınca atanacak. 
Kurullar, alanlarında doğrudan Cum-
hurbaşkanı ile çalışacak ve Cumhur-
başkanının talimatlarını yerine getire-
cek.”

Tam da neyse ki yalnız değil demiş-
tik, yanılmışız.

“Kurullar, Cumhurbaşkanınca 
alınacak kararlar ve oluşturulacak 
politikalarla ilgili öneriler gelişti-
recek, geliştirilen politika ve strate-
ji önerilerinden Cumhurbaşkanınca 
uygun görülenler hakkında gerekli 
çalışmaları yapacak, küresel rekabetin 
getirdiği ani değişimlere karşı strateji 
ve politika önerileri geliştirecek.

“Kurullar yapılan çalışmalarla il-
gili Cumhurbaşkanına rapor sunacak.

“Cumhurbaşkanı, programına uy-
gunluk açısından, bakanlıklar ile ku-
rum ve kuruluşların uygulamalarını 
izleyecek. Bakanlıklar, kurum ve ku-
ruluşlar, sivil toplum ve sektör temsil-
cileri, alanında uzman kişiler ve ilgili 
diğer ilgililerin davet edilmesi suretiy-
le genişletilmiş kurul toplantıları ger-
çekleştirilecek.

“Görev alanlarına giren konularda 
talep, ihtiyaç ve etki analizi yapacak 
veya yaptıracak kurullar, Cumhurbaş-
kanınca verilen diğer görevleri de ya-
pacak.

“Her Kurulun sekretarya hizmetle-
ri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Baş-
kanlığı tarafından yerine getirilecek.

“Kurulların giderleri için her yıl 
Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeter-
li ödenek konulacak. Cumhurbaş-
kanlığına bağlı kurulların üyelerine, 
(100.000) gösterge rakamının memur 
maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bu-
lunacak tutarda her ay ek ödeme yapı-
labilecek.

“Bu ek ödemede, yapılacak işin 
niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen 
görev dikkate alınarak her bir üye için 
farklı tutarlar belirlenebilecek. Bu 
ödemeler hakkında aylıklara ilişkin 
hükümler uygulanacak ve damga ver-

gisi hariç herhangi bir vergi ve kesin-
tiye tabi tutulmayacak. Bu ödeme, il-
gili mevzuat uyarınca ödenmekte olan 
zam, tazminat, ödenek, döner sermaye 
ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad 
altında olursa olsun yapılan benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınma-
yacak.” (Alıntılar: 10.07.2018 tarihli 
Türkiye Gazetesi ve İrfan Donat, Blo-
omberg HT Tarım Editörü)

Gördüğümüz gibi, Kurullar doğru-
dan ve tam olarak Erdoğan’a bağımlı. 
Ayrıca, bu Kurullar diledikleri kişil-
ere halkın parasını dağıtmak için de 
biçilmiş kaftan olmuş nerdeyse. Yani 
AKP’giller yeni bir soygun alanı yarat-
mış oluyor kendilerine.

Kurulların genel olarak çalışma 
prensipleri yani Erdoğan’a tam bağlı-

lık prensibi bu şekilde.
Yazımızın asıl konusu olan, ba-

kanlığın asli görevi olmaktan çıkarılan 
gıda konusuna gelecek olursak. Artık 
gıda konusundaki sorunların çözümü 
ve yeni gıda politikaları oluşturulması 
amacıyla Sağlık ve Gıda Politikaları 
oluşturulmuş. Aynı tarihli Resmi Ga-
zetede yayımlanan kararnameye göre 
Kurul’un görev ve yetkileri:

“Sağlık sisteminin geliştirilmesi 
amacıyla politika önerileri geliştir-
mek, gıda sağlığı ve güvenliği konu-
sunda araştırmalar yapmak, risk ana-
lizi yaparak gıda sağlığının korunması 
için politika önerileri geliştirmek,

“Bitkisel ve hayvansal ürün arzı-
nın, ürün kalitesinin artırılmasına yö-
nelik politika önerileri geliştirmek,

“Su kaynaklarının etkin kullanıl-
ması, su israfının önlenmesine yönelik 
araştırmalar yaparak politika önerile-
rinde bulunmak,

“Sağlık ve gıdayla ilgili olarak 

üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyi-
leştirmek için araştırmalar yapmak,

“Tarım ve hayvancılıkta yerli gen 
kaynaklarımızın korunması, ıslahı ve 
çeşitlendirilmesi için araştırmalar 
yapmak ve politika önerileri oluştur-
mak, destekleme politikaları geliştir-
mek,

 “Biyogüvenlik alanında politika 
ve stratejilerin geliştirilmesini, uygu-
lamanın izlenmesini sağlamak, olarak 
tanımlanmış.”

(Yazının hacmini fazla tutmamak 
için Kurul’un sağlıkla ilgili görev ve 
yetkilerini buraya almadık. Dileyen 
okuyucular ilgili KHK’den okuyabi-
lirler.)

Kurulun görevlerine baktığımızda 
çok genel ifadeler olduğunu görüyoruz. 

“halk sağlığının ko-
runması, güvence al-
tına alınması” ya da 
“halkın ucuz, sağlıklı 
ve güvenli gıdaya 
ulaşmasının sağlan-
ması” gibi temel ka-
vramları göremiyoruz. 
Bunun yerine hiçbir 
anlamı olmayan “gıda 
sağlığı” diye bir ka-
vramla karşılaşıyoruz. 
Gıdanın sağlığı ol-
maz, insanın sağlığı 
olur. Gıdalar insan 
sağlığına uygun olmak 
zorundadır. Kaldı ki 

hayvan için üretilen gıdalar da hayvan 
sağlığına uygun olmalıdır. Hatta bitki 
gıdası saymamız gereken gübrelerin de 
bitki sağlığına uygun olması gerekir. 

Yine yerli kaynakların kullanımı 
ile ilgili bir madde de göremiyoruz. 
Bitkisel ve hayvansal ürün arzından 
bahsediyor, bu arzın nasıl sağlanacağı 
konu edilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt 
Kurumu tarafından Brezilya’dan kur-
banlık olarak getirilen yaklaşık 4 bin 
büyükbaş hayvanda şarbon has-
talığı tespit edildi. 50 hayvan telef 
olurken, kalanlar karantinaya alındı. 
Bu durum ithalat sırasında yapılma-
sı gereken kontrollerin yapılmadığını 
açıkça gösteriyor. Kurul’un görevleri 
arasında gerek yurtiçi gerekse yurtdı-
şından temin edilen gıda maddelerinin, 
canlı hayvanların kontrollerinin etkin 
yapılması konusunda bir madde göre-
miyoruz. En önemli eksik olan kontro-
lör-denetçi personel eksikliğini gider-

meye yönelik bir görev ya da hedef de 
göremiyoruz.

Gıdada ithalatın gittikçe artmasına, 
dışa bağımlı hale gelmemize yönelik 
bir çözüm-hedef de göremiyoruz, bu 
görevler arasında.

Ülkemizde artan gıda zehirlenme-
lerine, etten süte, baldan zeytinyağına, 
takviye edici gıdalara kadar envai çeşit 
gıdada yapılan sahtekârlıklara ve bu 
sahtekârlıklarla mücadeleye dair önü-
ne hiçbir görev konulmuyor Kurul‘un.

Yine Biyogüvenlik alanında poli-
tika üretmekten bahsediliyor. Ancak 
geçtiğimiz aylarda Biyogüvenlik Ku-
rulu ortadan kaldırıldı. Bununla ilgi-
li de ayrı bir yazımız olacak. Bu du-
rum, önümüzdeki günlerde Kurul’un 
GDO’lu ürünlerin sofralarımıza 
gelmesinin önünü açacağına işaret 
ediyor.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 
da; önümüzdeki dönemde, bırakın ül-
kemizdeki gıda terörünün çözümüne 
en ufak bir katkı sunmayı, daha da art-
tıracak gibi görünüyor. Bakanlık var-
ken ayyuka çıkan gıda zehirlenmeleri 
ve gıdalarda sahtekârlıkların Kurul’la 
birlikte daha vahim boyutlara ulaşması 
muhtemel. Çünkü artık her şey tek bir 
kişinin, bir  “zat-ı muhterem”in insafı-
na kalmış. Ondaki insafı da biliriz. Bizi 
yine gıda zehirlenmeleri, hastalıklı et-
ler, nişastalı peynirler bekliyor.

 HKP Programı’nda Köylü Me-
selesi başlığı altında, “Türkiye’nin 
tarımda çalışan bir kişisi, ancak ta-
rım dışında çalışan iki kişiyi zar zor 
besleyebilmektedir. Kaldı ki bizdeki 
beslenmeye gerçek anlamda beslen-
me denemez. Çünkü Halkımız özel-
likle protein bakımından yetersiz 
beslenmektedir. Yani tarımımızın 
verimi, AB’dekinin sekizde ya da 
onda biri kadardır. Bu rakamlar, ta-
rım faciamızın dehşetini göstermeye 
yeter, sanıyoruz.” der. Halkımızın gü-
venli, sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşa-
mayışını ortaya koyar.

 Güvenli, sağlıklı ve yeterli bes-
lenme her insanın en temel hakkıdır. 
Bu hakkın sağlanması ve korunması 
da devletlerin asli görevidir. Bu göre-
vini bile isteye yapmayanlar, halkımı-
zın en temel ihtiyaçlarını vurgun aracı 
yapanlar kuş olsalar gerçek bağımsız 
mahkemeler önünde yargılanmaktan 
kaçamazlar. q 

Bildiğimiz gibi 24 Haziran’daki 
seçim oyunundan sonra Cumhuri-

yet’in köküne kibrit suyu döken, Mus-
tafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in 
son kırıntılarını yok eden bir başkanlık 
sistemi kuruldu.

Yeni sistemle birlikte birçok kuru-
mun yetkileri değiştirildi. Bazılarının 
bağlı bulunduğu bakanlıklar değişti-
rildi.

02 Ağustos 2018’de Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
genelgesiyle Biyogüvenlik Kurulu 
kaldırılarak, görev ve yetkileri yeni 
adıyla Tarım ve Orman Bakanlığına 
devredildi. Biyogüvenlik Kurulu 2010 
yılında kurulmuştu.

Neydi Biyogüvenlik Kurulu, ne işe 
yarıyordu?

Dünyada Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmaların (GDO) yaygın ola-
rak üretilmesi; insan, hayvan ve bitki 
sağlığını olumsuz etkileme, biyolojik 
çeşitliliği tehdit etme, çevrenin eko-
lojik dengesinin ve ekosistemin bo-
zulmasına neden olma tehlikelerini 
de beraberinde getirdi. Bu tehlikeleri 
önlemek ve kontrol altında tutabilmek 
için çeşitli ülkelerde kimi göstermelik 
de olsa tedbirler alınmaya başlandı. 
Ülkemizde de GDO’ların yukarıda be-
lirttiğimiz tehlikelerini kontrol altında 
tutmak amacıyla 2010 yılında Biyogü-
venlik Kanunu çıkarıldı. Kanunla bir-
likte de Biyogüvenlik Kurulu oluştu-
ruldu.

Kanunun amacı şu şekilde tanım-

lanmış:
“(1) Bu Kanunun amacı; bilim-

sel ve teknolojik gelişmeler çerçe-
vesinde, modern biyoteknoloji kul-
lanılarak elde edilen genetik yapısı 
değiştirilmiş organizmalar ve ürün-
lerinden kaynaklanabilecek riskleri 
engellemek, insan, hayvan ve bitki 
sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşit-
liliğin korunması, sürdürülebilirliği-
nin sağlanması amacıyla biyogüven-
lik sisteminin kurulması ve uygulan-
ması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, 
düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili 
usul ve esasları belirlemektir.”

GDO veya GDO’lu ürünlerin it-
halatına, ihracatına, deneysel amaçla 
kullanımına, piyasaya sürülmesine ve 
GDO’ların kapalı alanda kullanılma-
sına, yapılacak risk değerlendirmesine 
göre karar veriliyor. Risk oluşturma-
yacağına kanaat edilen başvurular için 
verilen kararların da 10 yıl süreyle 
geçerli olduğu belirtiliyor. Başvurular 
o günkü adıyla Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığına yapılıyordu. Bakanlık alınan 
başvuruları Biyogüvenlik Kuruluna 
iletiyordu. Kurulun 90 gün içerisinde 
değerlendirme yapıp başvuruyu kabul 
edip etmediğini yine Bakanlığa bildir-
mesi gerekiyordu. Bakanlık da 15 gün 
içerisinde başvuru sahibine bildiriyor-
du.

Kanunda, Kurulun önemli misyon-
larından biri şu şekilde tanımlanıyor:

“GDO ve ürünleri ile ilgili ya-
pılan başvurular hakkında risk ve 

sosyo-ekonomik değerlendirmeye 
ilişkin bilimsel raporlar, Kurul ta-
rafından, biyogüvenlik bilgi değişim 
mekanizması vasıtasıyla kamuoyu-
na açıklanır. Kurul, bu görüşleri de 
dikkate alarak nihai değerlendirme 
raporu ile olumlu kararını toplantı 
tarihinden itibaren en geç otuz gün 
içinde gerekçeleri, varsa karşı oy 
gerekçeleri ve imzaları ile birlikte 
tekemmül ettirmek ve Bakanlığa 
sunmak zorundadır. Kurul karar-
ları Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girer.”

Yani Kurul, GDO ya da GDO’lu 
ürün üretimiyle ilgili başvurularda bir 
eğilim belirledikten sonra bunu rapor 
haline getiriyor ve kamuoyuyla pay-
laşıyor. Raporu inceleyen bilim insan-
ları ya da ilgili kitle örgütleri, meslek 
örgütleri rapora ilişkin olumlu-olum-
suz geri bildirimlerde bulunuyorlar. 
Kurul son kararını bu görüşleri dikkate 
alarak veriyordu. Kamuoyuyla payla-
şılan bu raporlarda, halk sağlığı, çevre-
nin ve biyolojik çeşitliliğin korunması 
konusunda tehdit unsuru oluşturacak 
bir eğilim varsa, kamuoyunda bir mu-
halefet oluşuyordu. Eğilimin-kararın 
bu tehdidi ortadan kaldıracak şekilde 
evrilmesi için bir kamuoyu baskısı 
yaratılıyordu. Yapılan başvuruların 
kamuoyuyla paylaşılacak olması hem 
başvurucu hem de Kurul nezdinde bir 
otokontrol sağlıyordu. Bu tepkiler sa-
yesinde Kurul kararını değiştirmek zo-
runda kalabiliyordu.

Kurulun,halkın, doğanın ve ül-
kemizin çıkarına-yararına uygun 
çalışmalar yürüttüğünü düşünmek 
abesle iştigal olur. AKP’giller eliyle 

kurulan ve yönetilen tüm ku-
rumlarda olduğu gibi. Ancak 
buna rağmen kamuoyunu 
süreçten haberdar etmek 
durumunda kalıyordu.

Şimdi Biyogüvenlik Ku-
rulunun görev ve yetkileri 
Tarım ve Orman Bakanlığı-
na devredildi. Ancak Kurul 
ortadan kaldırılmış olduğu 
için Kurulun karar alma aşa-
masında oluşturduğu rapor-
ları kamuoyuyla paylaşma 
zorunluluğu da ortadan kaldı-
rılmış oldu. Tarım Bakanlığının bu ko-
nuda bir çalışma yapıp yapmayacağı, 
bu konunun devam edip etmeyeceği 
yönünde de hiçbir açıklama yapılmadı.

Bu durum akıllara, bundan sonraki 
GDO ve GDO’lu ürünlerin üretimi için 
yapılan başvuruların, başvurucuyla Ta-
rım Bakanlığı arasında kalacağı şüphe-
sini düşürdü. Öyle görünüyor ki, baş-
vuruyla ilgili kararlar kamuoyuyla 
paylaşılmadan yani hiçbir tartışmaya 
açılmadan, tepkilere mahal vermeden 
alınacak.

Bu ne demek?
Bundan sonra GDO’lu ürünlerin 

üretildiğini duyacağız ama kararı çok-
tan verilmiş hatta ürünler sofralarımı-
za gelmiş olacak. Bunun insan sağ-
lığı, hele hele çocuklarımızın sağlığı 
üzerindeki etkilerini, varsa doğamızı 
tehdit eden konuları önceden öğrene-
meyeceğiz, tartışamayacağız, tepki 
gösteremeyeceğiz. Kuralsız bir GDO 
üretimi başlayacak. GDO’lu ürünlerin 
kuralsız bir şekilde üretilmesi ülkemi-
ze özgü biyoçeşitliliği de yok edecek.  
Biyoçeşitlilik yok olunca da toprağı-

mızda sadece GDO’lu ürünler yetişe-
bilecek, bize özgü olan yerli ürünle-
rimiz bir bir yok olacak. Bu toprak-
larda artık yetişemez olacak. Bizler de 
GDO’lu ürünlere mahkûm olacağız. 

Evet, Biyogüvenlik Kurulunun 
kaldırılmasıyla bizi bekleyen muh-
temel karanlık tablo aşağı yukarı bu 
şekilde. AKP’giller’in Kurulu kaldır-
makla hedeflediği şey açık, GDO’lu 
ürün üreten Cargill, Monsanto ve 
Monsanto’yu satın alan Bayer gibi 
dünya gıda tekelleri için ülkemizi yeni 
bir pazara çevirmek, onların önünü aç-
mak, kârlarına kâr katmak. Ülkemizi 
onlar için dikensiz gül bahçesine çe-
virmek.

Mustafa Kemal’in kurduğu Laik 
Cumhuriyet’ten kalan son kırıntıları 
da yok etmeye çalışan Başkanlık Siste-
minde halkımızı daha ne büyük acılar, 
dertler bekliyor, yaşayıp göreceğiz.

Ama diğer yandan kendi halkına 
zulmedenlerin, halkına değil dünyanın 
baş haydudu ABD-AB Emperyalistle-
rine, Uluslararası Finans-Kapitalistle-
re hizmet edenlerin bağımsız mahke-
meler önünde yargılandığı günleri de 
göreceğiz.q

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
“Gıda”yı atarsak ne olur?

Biyogüvenlik Kurulu kaldırıldı,
GDO’lu ürünlerin önü açıldı
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“Aslında bizim müttefiklerimiz 
yoktur. Uşaklarımız vardır ve iyi bir 
uşak da kendisine söyleneni yapar. 
İyi bir uşak gibi davranmaya ya-
naşmazsa büyük bir sopa çıkarırız 
ve onu tehdit ederiz.” (https://www.
rt.com/usa/436713-s400-turkey-allies-
warning/)

Kimmiş bu açık ve kesin itiraflarda 
bulunan?

ABD’nin eski bir diplomatı olan 
Jim Jatras...

Şimdi, Türkiye de aynen bu diplo-
matın çerçevesini belirlediği kapsam 
içinde midir?

Aynen öyledir...

Biz bugüne kadar ne dedik hep?
ABD’nin dünyada sadece üç müt-

tefiki vardır:
1945 öncesinin emperyalizmin 

dünya jandarması İngiltere.
Hatırlanacağı gibi 1945’ten sonra 

bu jandarmalık görevini, ekonomik 
ve askeri gücünün ağırlığından dolayı 
ABD Emperyalistleri devralmıştır. 
Gönüllü bir görev değişimi olmuştur 
aralarında.

İki; ABD Haydut Devletinin Orta-
doğu’daki ileri karakolu ya da bekçi 
köpeği ya da petrol bekçisi Siyonist 
İsrail Devleti.

Üç; bu haydudun kuzey komşusu, 
emperyalist Kanada...

Onun dışındakiler, dedik, bütünüy-
le uşak kategorisindedir, piyon katego-

risindedir. Bunların hiçbir söz hakları 
ve bağımsız davranışları olamaz.

Emperyalist Çakal ve müttefiki AB 
Emperyalistleri Ortadoğu’yu cehenne-
me çevirirken, Kaçak Saraylı Tayyip 
önce afalladı bir. “Yahu ne oluyoruz?”, 
dedi. “NATO’nun Libya’da ne işi 

var?”, dedi; ama Çakal Devletin o 
zamanki şefi Obama kesin buyruğunu 
tekrarlayınca anında hizaya geçip “Ta-
mam ya, biz varız bu işe”, dedi. Üstelik 
de Libya’yı tarumar edecek emperya-
list ordunun ana karargâhı da İzmir’de-
ki NATO üssü olsun, dedi.

Suriye için de aynı durum 
söz konusu oldu, hatırlanaca-
ğı gibi. 

Ne demişti Tayyip 2011 
başlarına kadar?

“Biz Beşşar Esad’la kar-
deşten de ileriyiz.”

Fakat yine kesin buyruk 
tekrarlanınca, anında tornis-
tan yapıp “Gelin elbirliğiyle 
Suriye’yi imha edelim, biz de 
Emevi Camii’nde Cuma na-

mazı kılalım”, demeye başladı.
Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte böyle bunlar...
Bunları devşiren, organize eden, 

partileştiren, iktidara getiren ve 16 yıl-
dan beri orada tutan ABD Emperyalist 
Haydutları olmuştur. Bunlar da onların 
buyrukları doğrultusunda sadece kom-
şu İslam ülkelerini değil; Türkiye’yi 
de, Laik Cumhuriyet’i de, yargıyı da, 
orduyu da, eğitimi de yerle bir etmiş-
lerdir.

Bunlarla ancak Vahdettin’ler, Da-
mat Ferid’ler, Said Molla’lar yarışabi-
lir, ihanet yarışında...

Fakat geçmiştekilerin sonunun gel-
diği gibi, onların hesaba çekildiği gibi, 
bunların da sonu gelecek, bunlar da 
hesaba çekilecekler. Bundan kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ağustos 2018 

Aslında bunların tamamının aci-
len Nürnberg benzeri bir mahkeme-
de yargılanmaları gerekir...

Kaçak Saraylı Hafız diyor ki, 
“Amerika, Türkiye’ye operasyon 
çekiyor.”

Amerika’nın hayatı operasyon be!
1945’ten bu yana tüm mazlum 

milletlere ve dünya halklarına ope-
rasyon çekmektedir, o Emperyalist 
Çakal. 

Ve hatta, senin ABD Ankara Bü-
yükelçisi Morton Abromowitz tara-
fından keşfedilip devşirilmen, parti-
leştirilmen, iktidara taşınman ve 16 
yıldan bu yana da Türkiye Halkının 
başına bela edilmen de bir ağulu 
ABD operasyonudur. 

12 Mart, 12 Eylül Faşist Dikta-
törlükleri de ve o diktatörlüklere ze-
min hazırlanabilmesi için 5 bin ma-
sum insanımızın katlettirilmesi de, o 
alçağın bir operasyonudur.

Menderes’lerin, Bayar’ların, 
Demirel’lerin, Özal’ların, Tansu 
Çiller’lerin, Molla Necmettin’lerin, 
Mesut Yılmaz’ların ve şu an senin 
Kaçak Saray’ının Arka Bahçelisi 
Devlet Efendi’lerinin Türkiye’nin 
başına getirilerek halkımıza ölüm-
lerden ölüm beğendirtilmesi de bir 
ABD operasyonudur. 

Pensilvanyalı FETÖ’nün, onun 
tarikatının, İskenderpaşa Dergâh-
ları’nın, İsmailağa Cemaat’leri’nin, 
Cüppeli-Cüppesiz bilumum Orta-
çağcı, Laiklik ve insanlık düşmanı 
Yezid Dincilerinin, Menzilciler’in, 
Nurettin Yıldız’ların, Müslüm Gün-
düz’lerin ve onların birer yılan yu-
vasından bin kat daha tehlikeli tari-
kat yuvalarının Türkiye’nin dört bir 
tarafını süne zararlıları gibi sarması 
ve onlara uygun zemin hazırlatılma-
sı da hep birer ABD operasyonudur. 

O emperyalist alçakların; “Yeşil 
Kuşak Projesi”, adını verdikleri, İs-
lam ülkelerini bin yıl öncenin Ortaça-
ğına geri göndererek birer tımarhane 
haline getirtilmesi de hep ABD ope-
rasyonu olmuştur.

İran’da 1953’te namuslu, yurtse-
ver Muhammed Musaddık liderliğin-
deki iktidarın CIA ve İngiliz İstihbarat 
Örgütü MI6 tarafından bir faşist dar-
beyle devrilmesi ve yerine Amerikancı 
satılmış Şah Rıza Pehlevi’nin getirtil-
mesi de bir ABD operasyonudur.

Ondan bir yıl sonra, bir Latin Ame-
rika ülkesi olan Guetamala’da yine 
ilerici, yurtsever Jakobo Arbenz İk-
tidarının CIA yönetimindeki bir faşist 
darbeyle devrilmesi de bir ABD ope-
rasyonudur.

Ve ondan sonra Latin Amerika’nın 
hemen her ülkesinde, birbiri ardına 
patlak veren onlarca faşit darbenin La-
tin Amerika Halklarına kan ağlatması 
da hep birer ABD operasyonudur.

Endonezya’da 1965’te faşist satıl-

mış diktatör Suharto’nun yine benzer 
bir faşist darbeyle iktidara getirilmesi 
ve o alçağa 1 milyon namuslu demok-
rat, ilerici, yurtsever ve sosyalistin kat-
lettirilmesi de bir ABD operasyonudur.

1967’deki Yunanistan Albaylar 
Cuntası’nın iktidar edilmesi de bir 
CIA, dolayısıyla ABD operasyonudur.

1974’te Kıbrıs’ta faşist Nikos 
Sampson’un bir darbeyle iktidara ta-
şınıp Türkleri katletmeye girişmesi de 
bir ABD operasyonudur. 

Özetçe; 1945’ten bu yana bu Em-
peryalist Haydut, kapitalist dünyanın 
mazlum milletlerinin hep başbelası 
olmuştur, onları boyunduruk altında 
tutabilmek için ve o ülkeler halklarını 
kanlarını kuruturcasına sömürebilmek 
için durup dinlenmeden, art arda ope-
rasyonlar çekmiştir.

Bu ABD Emperyalist Haydut Devle-
ti, hangi güçleriyle operasyonlar çeker?

1- Ordu-Askeri Gücüyle.
2- Casus Gücüyle. Yani CIA’sıyla 

ve onun türdaşı ajan örgütleriyle.
3- Dolar Gücüyle.
Bildiğimiz gibi bu alçağın parası 

tüm dünyanın dış ticaretinde en belir-
leyici değişim aracı olmaktadır. 

Bizim gibi Kapitalizmce geri ülke-
lerin tamamını “kısmi” ya da “varlık 
dolarizasyonu” olarak adlandırılan 
biçimde dolarizasyona uğratmıştır. Bu 
ülkelerde yerli ve milli paralar artık 
güvenilir bir tasarruf aracı olma özel-
liğini yitirmiştir böylece.

Kaldı ki, ülkenin iç ticaretinde 
önemli oranda, dış ticaretininse tama-
mında bir değer ve değişim aracı ola-
rak dolar egemenliği başlamıştır.

Böylece, geri ülkeler artık ekono-
mik bağımsızlıklarını finans alanında 
da yitirmişlerdir.

Sanayi alanında zaten bu ülkeler 
bütünüyle ABD ve AB Emperyalist 
Tekelleri başta olmak üzere, uluslara-
rası büyük tekellerin hâkimiyet alanına 
girmiştir. Yerli sanayinin gelişmesine 
izin verilmez, bizim gibi ülkelerde...

Bakın, dünyada kaba bir teknoloji 
ürünü olarak kabul edilen yerli, orijinal 
otomobilimiz bile yoktur. Yerli telefo-
numuz, gelişkin bir teknoloji gerektir-
diği için zaten hiç yoktur. 

Tayyip ne demişti birkaç gün önce?
Onların iPhone’u varsa, bizim de 

Samsung’umuz, Vestel Venüs’ümüz 
var...

Tayyip’in sözlerinin tamamına ya-
kınında olduğu gibi bu cümlede dile 
getirdikleri de bir kağıttan tayyaredir. 

Samsung, hemen herkesçe bilin-
diği gibi Güney Kore malıdır. Vestel 
Venüs’ün de sadece kabı Türkiye’de 
yapılmaktadır.

Neden böyle olmuştur?
Çünkü ABD Emperyalist Haydudu 

bilimce, teknolojice, sanayice gelişme-
mize asla izin vermemiştir. 

Kendisine devamlı bağımlı kılabil-
mek ve Türkiye’yi bilimce, ideolojice 

karantinaya alınmış bir deliler koğuşu 
haline getirebilmek için, Muaviye-Ye-
zid Dini’yle afyonlanmış meczuplar 
ülkesi haline getirebilmek için, bilimin 
aydınlığından uzak tutmuştur ülkemizi.

ABD ve onun baş müttefiki AB 
Emperyalist Çakalları, iğrenç, insanlık 
düşmanı, ahlâk, vicdan ve merhamet 
yoksunu içyüzleriyle görünmek iste-
mezler halkların gözüne.

Onlar kendilerini hukukun, demok-
rasinin, özgürlüğün temsilcileri ve hat-
ta havarileri olarak pazarlarlar...

Bizim gibi geri ülkelere gelirken 
de hep en gerici sınıf, tabaka ve züm-
relerin temsilcisi olan, ahlâk ve onur 
yoksunu, ihanet potansiyeli oldukça 
yüksek, kendini koltuk ya da para için 
satmaya hazır kişileri devşirir, örgütler 
ve iktidarlara getirir.

Ve onların geri ülkedeki siyasi, 
ekonomik ortaklıklarını, işbirlikçilik-
lerini yapacak kişiler, kadrolar, partiler 
organize eder.

Kendi tekel ürünlerinin montajını 
ve ithalatını yapacak sözde sanayici 

Parababaları bulup örgütler, onlarla or-
taklıklar kurar.

Yani geri ülkede her boydan ve her 
soydan hain kişiler, kadrolar, gruplar, 
partiler yaratır. Onları maşa olarak kul-
lanarak geri ülke halklarını boyundu-
ruklar, kanlarını kuruturcasına sömü-
rür, doğal zenginliklerini talan eder, 
yağmalar...

İşte bu sebeplerden dolayı, ABD-
AB Emperyalist Çakallarıyla birlikte, 
onların hain yerel piyonları, kuklaları, 
işbirlikçileri de insanlık düşmanıdırlar, 
vicdan, merhamet ve ahlâk yoksunu-
durlar... Cürüm ortaklarıdır bunlar...

Hitler ve onun Nazi İktidarı, İkin-
ci Emperyalist Paylaşım Savaşı ve 
onun hazırlık aşamasında Almanya’da 
ve Almanya dışındaki pek çok ülkede, 
toplamda 60 milyon civarında insanın 
öldürülmesinden birinci derecede suç-
ludurlar.

Bu suçlarından dolayı, İkinci Em-
peryalist Paylaşım Savaşı sonrasın-
da Naziler Nürnberg Savaş Suçları 
Mahkemesine çıkarılmışlar ve orada 
hak ettikleri cezaya çarptırılmışlardır. 

Hitler’se, bilindiği gibi, savaşın son 
günlerinde saklandığı sığınakta zehir 

içerek intihar etmiştir...
1945 sonrasında dünyanın mazlum 

ülkelerini ve halklarını hegemonya-
sı altına alan ABD Haydut Devleti ve 
onun kendisi gibi emperyalist mütte-
fiki AB Devletleri ve Ortadoğu’da o 
Emperyalist Haydudun bekçi köpek-
liğini yapan Siyonist İsrail Devleti; 
çıkardıkları savaşlarla, işgal ve ilhak-
larla, tertipledikleri faşist darbelerle ve 
bizim gibi geri ülkelere uyguladıkları 
ekonomik politikalarla açlığa, çaresiz-
liğe, ölümlere, salgın hastalıklara ve 
katliamlara uğratarak, 60 milyondan 
çok daha fazla insanın ölümüne sebep 
olmuşlardır.

Yani, bu emperyalist haydutların ve 
onların yerel taşeronlarının insanlığa 
karşı işlemiş oldukları suçlar, Hitler’in 
ve Nazi Almanyası’nın işlemiş olduğu 
suçlardan çok daha fazladır, ağırdır.

Dolayısıyla da bunların da derhal 
Nürnberg benzeri bir mahkeme huzu-
runa çıkartılıp insanlığa karşı en ağır 
suçları işlemiş olmalarından dolayı 
yargılanmaları ve Nazi Liderlerinin 

çarptırıldıkları cezalara 
çarptırılmaları gerekir.

İnsan soyunun yüzka-
rasıdır bunlar!

Ne demişti Kahraman 
Gerilla Che Guevara, 
Bolivya dağlarında La-
tin Amerika Halklarının 
Kurtuluşu için saavşır-
ken Havana’da toplanan 
Tricontinental’e (Üç Kı-
ta-Amerika, Asya, Afrika 
Konferansı’na) gönderdi-
ği mesajında?

“Emperyalizmin bir 
dünya sistemi olduğunu, 

kapitalizmin son aşaması olduğu-
nu aklımızdan çıkarmamalıyız ve o 
dünya çapında yenilgiye uğratılmak 
zorundadır. Bu mücadelenin strate-
jik sonu, emperyalizmin yıkılması 
olacaktır. Bize, bu dünyanın sömü-
rülenlerine ve azgelişmişlerine dü-
şen pay, emperyalizmin temellerini 
ortadan kaldırmaktır: biz ezilen 
uluslar, onlara sermaye, hammad-
de, teknisyen ve ucuz emek vererek 
ve onlardan yeni egemenlik araçları 
olan yeni sermaye, silah ve her çeşit 
materyal alarak mutlak bir bağımlı-
lık içine sürüklenmekteyiz.

“Bu stratejik hedefin temel unsu-
ru tüm halkın gerçek kurtuluşu ola-
caktır. Pek çok olayda bu kurtuluş 
silahlı mücadeleyle gerçekleşecek ve 
Bizim Amerika’da sosyalist devrim 
kaçınılmaz olacaktır.

“Emperyalizmin yıkılması hedef-
lenirken, onun başını kimin çektiği 
kesinlikle belirlenmek zorundadır. 
Bu, ABD’den başkası değildir.

“(…) düşmandan nefret etmeyen 
bir halk vahşi bir düşmanı yenemez.

“(…)
“Ve insanlığın kurtuluşu uğru-

na verilen savaşın bayrağı altında, 
uluslararası proleter ordularla ger-
çek bir proletarya enternasyonaliz-
mi geliştirmeliyiz.

“(…)
“Eğer dünyada ölümün kendi 

paylarına düşen kısmıyla ve müthiş 
trajedileriyle, her günkü kahraman-
lıklarıyla, emperyalizme bitmez tü-
kenmez darbeler indirerek, dünya 
halklarının artan nefretiyle emper-
yalizmin güçlerini parçalamak için 
iki, üç daha fazla Vietnam gün ışı-
ğına çıksaydı, geleceğe daha güvenli 
bakabilirdik!

“Bizim her eylemimiz emperya-
lizme karşı bir savaş çağrısı ve in-
sanlığın en büyük düşmanı ABD’ye 
karşı halkların birliği için bir savaş 
marşıdır.”

Ne kadar açık, duru ve net bir tes-
pit, değil mi arkadaşlar?

Her cümlesi, bizim gibi geri ülke-
lerin en yakıcı sorunlarına, dertlerine 
ışık düşürmekte ve derman önermek-
tedir. 

Antiemperyalist Birinci Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mus-
tafa Kemal ne diyordu, düşmanımızı 
belirlerken?

“Fakat varlığımıza sataşan (ta-
sallut eden) bütün Batı dünyası, 
Amerika da içinde olduğu halde, ta-
biatıyla büyük bir kuvvet teşkil edi-
yor.” (Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi 
Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 
46)

Mustafa Kemal de iki düşmanımız 
var, diyordu:

Birincisi, yukarıda işaret ettiği dış 
düşman.

İkincisi ise onlarla ittifak etmiş, sa-
rayını ve saltanatını düşünmek dışında 
hiçbir şey umrunda olmayan çökkün, 
bunak Vahdettin ve İstanbul Hükümet-
leri. 

Demek ki arkadaşlar, Birinci An-
tiemperyalist Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mız, bu iki düşmana karşı savaşıla-
rak ve onları hezimete uğratarak zafere 
ulaşmıştır. 

Bugün de hemen hemen aynı durı-
umla karşı karşıyayız...

Kimdir bugünkü Türkiye Halkının 
düşmanları?

ABD ve AB Emperyalist Haydut 
Devletleri ve onları dost, müttefik, 
stratejik ortak edinen Tayyipgiller 
önde gelmek üzere Meclisteki Burjuva 
Partileri. Meclisteki partilerin tamamı 
Amerikancı Burjuva Partileridir.

Ve ABD tekelleriyle ortaklığa gir-
miş olan halk düşmanı, satılmış, söz-
de sanayiciler: TÜSİAD’cılar, MÜSİ-
AD’cılar, TİSK’çiler ve benzerleri...

İkinci Antiemperyalist Ulusal ve 
Sosyal Kurtuluş Savaşı’mızda da bu 
iki düşmanın mahv u perişan edilmesi 
ve hezimete uğratılması gerekmekte-
dir.

Ancak o zaman Türkiye Halkı 
Kurtuluşa ulaşacak, kendi Devrimci 
Demokratik Halk İktidarını kurabile-
cektir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Ağustos 2018

ABD’ye “dost” diyen kesinkes Türkiye’ye düşmandır!

Hepsinin Nürnberg benzeri bir mahkemede
yargılanıp cezalandırılmaları gerekir!

Nurullah Ankut

Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Başyazı
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Eee, Kaçak Saraylı Hafız?
Tüy kadar bile suçu günahı 

olmayan Enis Berberoğlu’nu, üste-
lik de milletvekili olmasına rağmen, 
zindanında tutarsın; ama Alman 
Casus Örgütü BND’nin ajanı Deniz 
Yücel’i; “Hadi, senin için hazırlanan 
özel uçağa bin, uç git memleketine”, 
diye salıverirsin, değil mi?

Papaz maskesi ardındaki ABD 
eski Özel Kuvvetler mensubu And-
rew Brunson’ı, efendin ABD’nin 
baskısı üzerine “ev hapsi”ne çıkarıp 
evine gönderirsin. 

Üstelik de bu şahsın CIA Ajanı 
olduğu ve hem Güneydoğu’da hem 
de İzmir’de FETÖ dahil tüm karan-
lık güçlerle iç içe, BOP Haritası’nı 
hayata geçirmek için çalıştığını bil-
mene rağmen...

Ayrıca da, iki ayrı ağır suçtan 35 
yıllık ceza istemiyle yargılanıyor ol-
masına rağmen...

Rezalet bunlarla da sınırlı değil 
ki...

Brunson nam Papaz’ı tümden ser-
best bırakıp ABD’ye de gönderme 
sözü vermişsin üstelik. Bu konuda 
açık ve kesin biçimde anlaşmışsınız o 
Emperyalist Çakal Devletle.

Fakat sen son anda anlaşma 
dışı yeni taleplerde bulunmuşsun 
ABD’den. Halk Bankası eski Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın 
da Türkiye’ye gönderilmesini ve Halk 
Bank hakkında sürdürülmekte olan ve 
çok ağır bir maddi tazminatla sonuçla-
nacağı söylenen davanın düşürülmesi-
ni ya da geri çekilmesini istemişsin...

Bu taleplerin kabul edilmemiş, Bu-
nak Faşist Trump tarafından. Üstelik 
de onun küplere binmesine yol açmış. 
O da herkesin malumu olan ve Türk 
Lirasını mahv u perişan edip pula dön-
düren o twitlerini atmış.

Türkiye Cumhuriyeti Yargısı, adı 
var kendi yok bir yapıya dönüştü saye-
nizde be Tayyip...

Ne içeride, ne dışarıda saygınlık 
diye bir şey bırakmadın yargıda. Daha 
doğrusu, gerçek anlamda bir devlet 
yargısı bırakmadın.

O yargıyı yerle bir ettin...
Onun yerine de AKP’giller’in hu-

kuk bürosuna dönüşmüş bir parti yar-
gısı ikame ettin. 

Yargının bu duruma düşürüldüğü-
nü bilince de, emperyalist Almanya, 
ABD sana istedikleri fermanı uygula-
tabiliyorlar. 

Alman ajanı Deniz Yücel’in ser-
best bırakılışını ele alalım:

İşi bağlıyorsunuz yukarıda Alman 
Devleti yetkilileriyle ve ajanın serbest 
bırakılacağı resmileşmiş oluyor. Anın-
da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 
Gabriel, Almanya’nın İstanbul Kon-
solosuna şu buyruğu veriyor: “Derhal 
tatilini kes ve İstanbul’a dön! De-
niz Yücel tahliye edilecek, onu özel 
uçakla al ve buraya getir.”

Bu buyruk 14 Şubat’ta veriliyor. 
Deniz Yücel’se 16 Şubat’ta tahliye 
ediliyor. Yani Alman Dışişleri Bakanı, 
mahkemenin kararını açıklamasından 
iki gün önce, ajanlarının tahliye edile-
ceğini biliyor ve ona göre hazırlıkları-
nı yapıyor.

Yani mahkeme henüz ajan hakkın-
da tahliye kararı vermeden, Almanya 
her türden hazırlığını yapıp tamamla-
mış oluyor.

Sonrasında ajan serbest bırakılıyor, 
güya mahkeme tarafından, doğruca 
evine gidip eşyalarını topluyor ve hızla 
uçağına koşuyor. Atlayıp uçağına ver 
elini Almanya, diyor...

Orada da boş durmuyor, twitler atı-
yor sana be Tayyip...

Adamların mutlak okumuştur onla-
rı ama belki öfke patlamaları yaşarsın 
diye sana söylememişlerdir. Bak, ne 
diyor bir twitinde:

“Sayın İnce, bugünün Türkiye’si, 
başkalarının şantajına maruz ka-
lan bir devlet değil, başka ülkelerin 
vatandaşlarını rehin alarak onla-
ra şantaj yapmaya çalışan bir çete 
devletidir. Belki bir gün farkı anlar, 
CHP için doğru dersleri çıkarırsı-
nız.”

Biz, gazeteci kisvesindeki bu şah-
sın ajan olduğunu Alman Devleti’nin 
ona verdiği önemden anlıyoruz. 

Gelelim ABD’li Papaz olayına...
Zaten bu şahsın da suretine baktığı-

nız zaman, ona sıradan, masum bir ra-
hipliğin, halkımızın deyişiyle soksanız 
bile geçmeyeceğini görürsünüz.

Adamın duruşu tam bir katliamcı, 
ABD Özel Kuvvetler Mensubu oldu-
ğunu gösteriyor...

Bu konuda Halit Kakınç’ın da bir 
yazısı çıktı, Odatv’de. Şöyle diyor:

***

İnançların hepsine saygım var. Ama 
bu ülkenin aleyhine casusluksa konu… 
Dur derim… Ve sorarım o zaman: Kırk 
katır mı, kırk satır mı?

Epey bir süre bu Rahip Andrew 
Brunson’a farklı baktım. Konunun ge-
reğinden fazla abartıldığını düşündüm.

“Yahu, bir garip din adamı işte… 
Salın gitsin, ne yazar… Cirmi kadar 
yer yakar” diye hafife aldım.

“Evanjelistkatolikmiş”, bana ne 
bundan diye gülüp geçtim… Ne .ok 
olursa olsun…

Dedim ki kendi kendime: “İster-
se Şeytan’a Tapanlar Kilisesi’nin 
propagandistliğini yapsın… Kimin 
umurunda!..”

Misyonermiş…
“Canım, bizden de yurt dışında 

İslâm’ı öğretmek, yaymak için çaba-
layanlar çıkmıyor mu, çıkıyor. Biz-
den de çıkar, onlardan da çıkar…Bi-
zimkilere izin vermedikleri zaman, 
kızmıyor muyuz… Biz de onlara to-
leranslı davranalım” diye bağladım 
kafamda.

“Doğru veya yanlış, bu devirde 
herkes kendi yolunda yürür... Ken-
disi gibi üç tane gerzek bulsun… Al-
sın götürsün… Temizlik olsun.”

Keşke her şey bu kadar basit olsay-
mış.

Fakat bir de gördüm ki, bu herif-i 
nâşerif, masum bir misyoner değil, bir 
casusmuş. 

BİR SAHTEKÂR
Mutlaka, siz de değişik kaynaklar-

da rastladınız, okudunuz. Yediği halt-
ların bir kısmını şöyle bir hatırlayalım 
mı...

FETÖ sözde Ege bölge imamı firari 
sanık Bekir Baz ile aralarında 293 kez 
GSM sinyali tespit edilmiş.

ABD Özel Kuvvetleri’nden rahip-
liğe geçiş yapmış. Meğer rahiplik, teb-
dil-i kıyafeti; yani, asıl işinin maskesi 
imiş.

HTS, yani bilgi işlem kayıtlarına 
göre, Güneydoğu’da ayak basmadığı 
yer kalmamış bizim rahip hazretleri-
nin. Sadece Suruç’ta, cep telefonundan 
alınan sinyal sayısı, (1306) imiş. Su-
ruç’ta 50 kişinin öldüğü bombalı saldı-
rıdan önce, 750.000 Dolar dağıttığı da 
tespit edilmiş.  

Bölgede muhtelif yerlerde kiliseler 
açarak bölge insanını dönüştürmeye 
çalışmış. Bu kiliseleri kurarken, hükü-
metten bölgedeki FETÖ’cü bürokrat-
lardan destek almış.

İzmir’de kiliseleri açmak için des-
teği de yine FETÖ’nün Ege İmamı’n-
dan sağlamış.

İNANÇ BAŞKA ŞEY…  CA-
SUSLUK BAŞKA…

İzmir ve Muğla’daki bütün akar-
yakıt istasyonlarının coğrafî konum-
larını, kapasitelerini, birbirlerine olan 
mesafelerini, çevrelerindeki köylerde 
yaşayan insanların sosyal ve dinsel ya-

pılarını (söz gelimi Alevî-Sünnî olup 
olmadıklarını ve hangi partiye yakınlık 
duyduklarını), bu istasyonlardaki per-
sonel sayılarını ve parti sempatilerini 
tespit etmiş.

Ayrıca, bu bölgedeki bütün DDY 
istasyonlarını, konumlarını, kapasi-
telerini, yükleme-boşaltmaya uygun 
olup olmadıklarını ve bu tip ekipman-
lara sahip olup olmadıklarını,.. Trenle-
rin makinistlerinin politik görüşlerini, 
mezheplerini... İtinalı bir şekilde bire-
bir listelemiş.

Dostlar…
İnançların hepsine saygım var.
Ama bu ülkenin aleyhine casusluk-

sa konu…
Dur derim… Ve sorarım o zaman:
Kırk katır mı, kırk satır mı?
Halit Kakınç
Odatv.com (https://odatv.com/

inanclarin-hepsine-saygim-var-a-
ma-bu-ulkenin-aleyhine-casusluk-
sa-konu...-14081809.html)

***

Bu CIA Ajanını da serbest bırakma 
konusunda ABD ile kesin anlaşmaya 
vardığını, Türkiye’de CIA’ya çalışan 
gazetecilerden biri olan Aslı Aydıntaş-
baş yazdı köşesinde. 

Aydıntaşbaş, selefi Yasemin Çon-
gar’ın görevini yürütmektedir şu anda. 
O, Milliyet’te yazardı, CIA’nın sesi 
olarak, bu ise Cumhuriyet’te. 

Şöyle yazdı:
“Tutuklu bulunan ABD’li ra-

hip Andrew Brunson’un durumuyla 
ilgili Washington ve Ankara arasın-
da birkaç aydır devam eden pazar-
lıklara geçen yazımda değinmiştim. 
Nedendir bilmiyoruz, iki başkent 
prensipte anlaşmışken son dakika-
da iş yattı. Anlaşma, Andrew Brun-
son’un serbest kalarak ülkesine 
dönmesi karşılığında New York’ta-
ki davada ceza alan Halkbank yet-
kilisi Hakan Atilla’nın Türkiye’ye 
iadesiydi. Ama olmadı. Ankara, 
ABD’nin adım atmadığını, Washin-
gton ise son dakikada Türkiye’nin 
ek taleplerle geldiğini iddia ediyor.” 
(http://www.cumhuriyet.com.tr/kose-
yazisi/1040059/Brunson_la_takas_fik-
ri_kimden_cikti.html)

“Geçen aylarda Türkiye ve ABD 
arasında çeşitli kanallardan yapılan 
pazarlıklarda, Brunson’ın bırakıl-
ması konusunda anlaşılmıştı. Brun-
son karşılığında Hakan Atilla, ‘ceza-
sının kalan bölümünü çekmek’ için 
Türkiye’ye gönderilecekti. Türkiye 
ve ABD arasında buna imkân veren 
bir ‘tutuklu iadesi’ anlaşması var. 

Ankara, Washington’a Brunson’un 
‘Seçimden sonra’ salıverilebileceği-
nin sinyalini verdi. Ancak Bloom-
berg’e göre, son dakikada yeni bir 
konu gündeme geldi. Halkbank’a 
yönelik ikinci bir iddianame ihti-
mali vardı. Ankara, Brunson karşı-
lığında bu konuda da garanti istedi. 
Trump yönetimi, ‘Veremeyiz’ dedi.  
Pazarlıklar sarpa sardı.” (http://
www.cumhuriyet.com.tr/koseyazi-
si/1043524/Brunson_yaptirimla-
ri_ve_devam_eden_pazarliklar.html)

Görüşmenin ve anlaşmanın ayrın-
tılarına varıncaya dek, içeriğini bü-
tünüyle bildiğini görüyoruz Aslı Ha-
nım’ın, arkadaşlar...

Sonunda dolaylı anlatımı bıraktı, 
ABD Derin Devleti. Ve kendisi açıkla-
dı bu anlaşma olayını:

“Türkiye’de 2 yıl tutukluluktan 
sonra evhapsine çıkarılan ABD’li ra-
hip Andrew Brunson’ın serbest bı-
rakılmaması gerekçesiyle yaptırım 
uygulamaya başlayan ABD Başkanı 
Donald Trump’ın, Ankara’nın bu 
konudaki pazarlıklara Halkbank’ı 
karıştırmasına karşı çıktığına dair 
yeni bir haber geldi. 

“WSJ’ye konuşan Beyaz Sa-
ray’dan üst düzey bir yetkili, Anka-
ra’dan “Halkbank hakkındaki so-
ruşturmayı düşürün, rahibi serbest 
bırakalım” teklifi geldiğini söyledi.

“Buna göre teklif, ‘Brunson 
hakkındaki terör suçlamalarının 
düşürülmesi karşılığı ABD Hazine 

Bakanlığı’nın Halkbank’a getirdiği 
milyarlarca dolarlık cezanın geri çe-
kilmesi’ talebini içeriyordu.

“TÜRKİYE GERÇEK MÜTTE-
FİK DEĞİL’

“Teklifin reddedildiğini aktaran 
Beyaz Saray’dan üst düzey yetkili, 
“Gerçek bir NATO müttefiki, zaten 
Brunson’ı tutuklamazdı” dedi.

“Trump yönetimi teklifi redde-
derek Türkiye’ye karşı yeni yap-
tırımların da önünü açtı.” (http://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/tur-
kiye/1060628/Beyaz_Saray__Wall_
Street_Journal_a_sizdirdi__Turkiye__
Brunson_karsiliginda_Halkbank_ce-
zasinin_kaldirilmasini_istedi_.html)

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, 
ortada hukuka bağlı, kanunlara göre 
çalışan bir yargı filan yok...

Olan ne?
Tayyipgiller’in hukuk bürosu...
“Tut”, diyor Kaçak Saray avanesi o 

büroya, tutuyor. “Serbest bırak”, diyor, 
bırakıyor...

Bunun adı da yargı oluyor, adalet 
oluyor, arkadaşlar...

Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu 
Tarihi boyunca hiçbir iktidar böylesine 
çiğnetmemişti. 

Bu ne böyle yahu...
Gerçi bu Tayyipgiller’i yetiştiren 

de, devşiren de, bir araya getirip par-
tileştiren de, iktidara taşıyan da ve 16 
yıldan bu yana iktidardan tutan da; 
özetçe, Türkiye’nin başına bela eden 
de ABD Emperyalist Haydudunun ta 
kendisidir.

Ve BOP görevlisi olarak belirle-
miştir ABD, Tayyipgiller’i. Onlar da 
16 yıldan bu yana bu hainane görevle-
rini yapmaktadırlar. 

Ama dışarıdan yabancı ülke halk-
ları tarafından işin bu içyüzü ya da 
gerçeği görülemeyebilir. Onlar sanır 
ki, Tayyipgiller Türkiye’yi temsil edi-
yorlar. 

Hayır, kesinlikle!
Onlar, yapımcıları ve efendileri 

ABD Emperyalist Haydut Devletinin 
görevlisidirler, onları temsil ederler, 
onlar tarafından da Türkiye’yi BOP 
çerçevesinde üç parçaya bölerek batır-
makla görevlendirilmişlerdir. 

Papaz olayına dönersek; Papaz 
cüppeli Özel Kuvvetler mensubu aja-
nını da çekip alacaktır ABD...

Kaçak Saray avanesi şimdi bu hezi-
metlerine uygun bir kılıf üretme çaba-
sındadırlar. Yıllardan bu yana Allah’la 
aldattıkları meczuplaştırılmış taraftar-
larının yutabileceği bir mazeret, bir ge-
rekçe yaratma telaşındadırlar...

Tabiî bu arada, olan, alınteriyle 
geçim sağlayan halkımıza oldu. Akar-
yakıt ve yüksek teknoloji ürünü mallar 
başta gelmek üzere, iğneden ipliğe zam 
yağacaktır artık halkımızın başına. Za-
ten akaryakıta geldi, bildiğimiz gibi, 
yüksek oranda bir zam. Artarak tüm 
geçim araçlarına gelecektir zamlar.

Bu ihanet ve zulüm düzeninde ne 
yazık ki halkımızın payına hep böyle 
zehir zıkkım şeyler düşüyor. Ülkemiz 
ABD Emperyalist Haydutlarının ta-
hakkümünden kurtulmadığı müddetçe 
ve onların hain, işbirlikçi iktidarları 
devrilmediği sürece çekilecektir bu 
acılar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Ağustos 2018 

Türkiye yanıyor, ekonomi batışa 
gidiyor, kitlesel işçi çıkarma-

lar başlamış durumda, 1 Amerikan 
doları an itibarıyla (saat 18:00) alış 
6.7677 TL, satış 6.7798 TL’dir.

Pazartesiden bu yana da, 4 gün 
içinde 77 kuruş değer kazanmıştır...

Yani 6 TL’den 6.77 TL’ye çıkmış-
tır. 

Üstelik de doların bu tırmanışı, 
geri dönüşlü değildir artık. Nerede 
duracağını ise, en kallavi burjuva 

ekonomistleri bile tam olarak tah-
min edemiyorlar. “8’i de bulur, 9’u 
da, hatta 10’u da...” diyenler var.

Bütün büyük şirketler küçülme-
ye gidiyorlar, bunun ilk adımı da 
toplu işten atmalar oluyor tabiî ki.

Ve işsizlik cehennemine itilen bu 
kardeşlerimizin yeniden, kısa sürede 
iş bulma ihtimalleri de çok düşüktür 
artık.

Küçük işletmeler zaten iflastaydı. 
O iflaslar giderek çığ halini alacak. 

Evet, Türkiye yanıyor...
Kaçak Saraylı ve avanesi ise Ah-

lat’a saray yapma derdinde. Yani 

onlar, yangını seyrediyorlar ve saç-
larını tarıyorlar...

Bakın şunların saray heveskârlı-
ğına mı diyelim, yoksa sefaletine mi 
diyelim, çılgınlığına mı diyelim...

“Sayın Bahçeli bir ziyaretinde 
güzel bir hatırlatmada bulundu: Ah-
lat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü 
yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan 
oraya kurdu biz de varisleri olarak 
oraya böyle bir inşallah otağ kura-
lım. Bugün vali ve belediye başkanı-
mızla görüştük. Onlar 1071 metre-
kare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 
1071 metrekare oturum alanı olur 

en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. 
Belediye başkanımız da coştu ‘en az 
10 dönüm’ dedi. Bu bir işaret fişeği-
dir inşallah sonu da hayır olur.” (ht-
tps://odatv.com/malazgirt-zaferi-kut-
lamalarindan-erdogana-saray-mujde-
si-cikti-26081801.html)

Görüyorsunuz, bunların hangi dün-
yada yaşadıklarını...

Sanki Türkiye’ye uzaydan gelmiş-
ler ve henüz dün gelmişler...

Türkiye’nin şu anki felaket boyut-
larındaki gerçekleriyle hiç tanışma-
mışlar...

İşte böylesine bir hayal dünyasında 

yaşıyor bunlar.
Sultan Alparslan kim, Çağrı Bey 

kim, Tuğrul Bey kim; siz kimsiniz... 
Sizin zerre miktarda olsun bilginiz ve 
anlamışlığınız var mı onlar hakkında?

O kahramanlar İlkel Komünal Top-
lum Önderleriydi. Ömürleri at üstünde 
küffar diyarlarında kıllıç sallamakla 
ve ordular yönetmekle, yeni topraklar 
elde etmekle geçti.

Sarayı filan yoktu bu komutanların. 
Okuryazarlıkları da yoktu. Çocukluk-
larından itibaren bir tek şey öğrenmiş-
lerdi: Toplumun menfaatlerini koru-
mak ve kollamak için durup dinlen-
meksizin savaş meydanlarında, yönet-

Yargının yerle bir edildiğini gösteren son örnekler

Yıktırıcı cellatlar ve yıkıcı kuklaları

Nurullah Ankut

Nurullah Ankut
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tikleri ordularının en ön safında yiğitçe 
savaşmak...Savaşlarda da, ordularını 
yönetmekte de son derece ustaydı bu 
komutanlar. Hiç paraları pulları, zen-
ginlikleri, malları mülkleri olmamıştır 
bu büyük komutanların. Ölümden kor-
kuları da olmamıştır. 

O sayede Bizans gibi bin yıllık bir 
devletin ordusunu bir gün içinde hezi-
mete uğratıp Anadolu kapılarını açmış-
lardır, Türk’e ve Kürt’e. 

Sizinse bütün derdiniz saray, köşk, 
Karun’un hazinelerini yüze, bine hat-
ta milyona katlayan büyük hazineler 
biriktirmek, kamu malı aşırmak ve 
kafadan ve göbekten bağlı olduğunuz 
Efendiniz ABD Emperyalist Çakalı’na 
hizmette bulunmaktır.

Dolayısıyla da Türkiye Cumhuri-
yeti’ne, vatanına ve halkına ihanet et-
mektir...

O yiğitlerin adlarını anmaya bile 
hakkınız yoktur sizin...

***
Sovyetler Birliği’nin son dönemle-

ri... Namuslu Fransız sosyalist aydını 
Henry Alleg, “Büyük Geri Sıçrama” 
adlı eserinde anlatır. 

Tabiî CIA da görevi gereği çöküşün 
ve yıkılışın kokusunu it içgüdüsüyle 
almış ve hararetli bir çalışmanın içine 

girmiştir. 
Kendilerine verilen stratejik hedef, 

Sovyetler Birliği’nin yönetici ekibi 
içindeki önde gelen kişilerden kimle-
ri desteklemeleri gerektiğini en doğru 
biçimde tespit etmeleridir. Yıkılışı hız-
landırmak ve garantilemek için, kendi-
lerine uygun düşen kişileri bulup on-
ları desteklemek istemektedirler. Onla-
rın daha etkin konumda olabilmelerini 
sağlayacak mevkilere ulaşmalarında 
onlara yardımcı olmak istemektedirler. 

Boris Yeltsin hakkında da şu tes-
pitlerde bulunur, CIA’nın Moskova 
örgütü:

“Sarhoş, hırsız, ahlâksız.”
Raporunu gönderir Amerika’daki 

CIA merkezine. Onlar ulaştırırlar Pen-
tagon’a, Washington’a, tartışırlar bir-
likte. Ve şu kararı verirler:

“Boris Yeltsin’in, belirlediğiniz 
karakterde olması bizim için uygun-
dur. Böyle bir kişilik çok daha yararlı 
hizmetlerde bulunur bize. Ve böyle bir 
kişilik, duraksamadan ihanet edebilir, 
küçük çıkarlar karşılığında ülkesine. 
Bu sebeple de Sovyetler’in başına ge-
tirmek için Yeltsin’i desteklemeliyiz 
bütün gücümüzle.”

 Emperyalist ABD Haydut Devle-
tinin bu öngörüsü, acıdır ki, doğru çık-

mıştır...
Yeltsin, selefi Gorbaçov’la birlikte 

Sovyetler Birliği’ni yıkıma götürmüş, 
parçalanmasına ve çökmesine yol aç-
mıştır. Daha doğrusu; çöküşün önder-
liğini etmiştir bu ikili. Yani karşıdevri-
min önderleri olmuşlardır.

Gorbaçov alçağı şimdi günah çı-
karmaktadır, yanlış yaptık, diye. Sov-
yetler Birliği yıkılmasaydı çok daha iyi 
olurdu Sovyet Toplumu için, diye...

Fakat Halkımızın dediği gibi son 
pişmanlık neye yarar...

CIA’nın 1990’lı yılların ilk yarı-

sındaki, ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
maskesi altında gizlenen şeflerinden 
Morton Abromowitz, Türkiye’yi 
BOP çerçevesi ve haritasına uygun bi-
çimde parçalayabilmek için kimlerin 
desteklenmesi gerektiğine ilişkin yap-
tığı araştırma çalışmasında, o günlerde 
Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı 
olan Recep Tayyip Erdoğan’daki iha-
net potansiyelinin yüksekliğini keşfe-
der ve onu gözüne kestirir, onun Tür-
kiye’nin başına getirilmesi gerektiğine 
karar verir.

CIA merkeziyle antant kalırlar bu 

konuda (anlaşırlar, uzlaşırlar). Olanca 
güçleriyle Tayyip’in önünü açmak için 
örgütlü bir çalışma içine girerler. 

On yılların Molla Necmettin’ini 
devirirler, Kraliçe’nin Gül’ü, Bülent 
Arınç ve Tayyip başta gelmek üzere 
AKP’giller’i kurdururlar 2001’de. 14 
ay sonra da iktidara taşırlar, bu ihanet 
görevlisi, kendi yapımları olan partiyi.

 16 yıldan bu yana da iktidarda tut-
maktadırlar işte...

Ortadoğu’daki bütün katliam ve 
işgallerinde BOP Eşbaşkanı olarak yer 
alır, Tayyipgiller İktidarı.

Özetçe, arkadaşlar; Türkiye şu 
anda hem parçalanmanın eşiğindedir 
hem de ekonomik çöküşün...

Yani Sovyetler Birliği’ndeki se-
çimlerinde isabetli oldukları gibi, ne 
yazık ki Türkiye’deki seçimlerinde de 
isabetli olmuşlardır bu emperyalist, in-
sanlık düşmanı ABD Çakalları...

Gün gelecek, bu hainlerden hesap 
sorulacak, yapımcıları ve efendileri 
olan katil ABD de defedilecektir, ülke-
mizden ve bölgemizden.

Ama ülkemiz ve bölge halkları 
daha çok acılar çekecektir, çok kayıp-
lar verecektir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Ağustos 2018 

2018 Mart ayında MİGROS’un 
satın aldığı Uyum ve Makro Ma-

ğazalarında çalışan işçiler ihbar süre-
lerini kullandıktan sonra “kıdem taz-
minatlarınız daha sonra ödenecek” 
denilerek işten çıkartıldılar. Bir kısmı 
MİGROS’un mağazalarında çalışma-
ya başladı. Ancak 1500 işçi tazminat-
ları ödenmeden işsizlik cehennemine 
atıldı.

Tazminat ödemeleri için bir süre 
bekleyen işçiler, ödemelerin yapıl-
mayacağını anlayınca Real İşçilerinin 
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde 
sergiledikleri direnişi de örnek alarak 
mücadele yolunu seçtiler.

Uyum/Makro İşçileri de Haziran 
ayından beri Metro ve Media Markt 
tarafından gasp edilen hakları için 
direnen Real Direnişçileri ile birlikte 
MİGROS Mağazalarının önünde ey-
lemler yapıyorlar.

İşçi Sınıfına örnek teşkil eden bir 
dayanışma sergileyen Uyum/Makro 

ve Real Direnişçileri Metro, Media 
Markt ve MİGROS’un bulunduğu her 
yeri eylem alanına çevirmeye devam 
ediyorlar.

Nakliyat-İş Sendikası’nın ön-
cülüğünde ülkemizde İşçi Sınıfı 
Mücadelesinde bir örneği daha ol-
mayan bir mücadele veriyorlar. İs-
tanbul’daki mağazaların bulunduğu 
bütün AVM’lerde eylem yapan işçiler, 
AVM’leri sloganlarla inletip, kasa ki-
litleme eylemleri yapıyorlar.

İşçilerin birliğinden ve mücadele-
sinden korkan MİGROS, mağazaları-
nın kapılarını kilitleyip, kepenklerini 
indirirken, Metro ve Media Markt da 
işçileri mağazalara sokmamak için 
çevik kuvvet ve özel güvenliklerle et-
ten duvar ördürüyor.

Korkunun ecele faydası yoktur. 
Zafer direnen işçilerin olacak. Dünya-
nın en haklı davası olan ekmek dava-
sını kazanan yine İşçi Sınıfı olacaktır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak na-
sıl ki Real İşçilerinin Müca-
delesi ve Direnişi ile daya-
nışma içerisinde oluyorsak, 
bu günde Uyum/Makro İş-
çilerinin mücadelesini des-
tekliyoruz ve yanlarındayız.

Direnişçilerin “Met-
ro’dan, Media Markt’tan, 
MİGROS’tan Alış Veriş 
Yapma, Zulme Ortak 
Olma!” çağrılarını bizlerde 
destekliyoruz, bir kez daha 
tüm halkımıza aynı çağrıyı 
yapıyoruz. Bu marketlerden 

alışveriş yapmayın, zulme ortak ol-
mayın, diyoruz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
her zaman İşçi Sınıfının Mücade-
lesine ve öncülüğüne olan inancı-
mızla Direnişçilerin Nakliyat-İş Sen-
dikası öncülüğünde vermiş oldukları 
mücadelenin başarıya ulaşacağına 
inanıyoruz. Real ve Uyum/Makro 
Direnişçilerinin Mücadelelerini, Di-
renişlerini destekliyoruz ve sahiple-
niyoruz.

Yaprağın dahi kıpırdamadığı bu 
süreçte, Real ve Uyum/Makro İşçileri, 
Nakliyat-İş öncülüğünde, hem hakla-
rını almak için, hem de sarı sendikacı-
lığa karşı birlikte verdikleri mücadele 
ile örnek olmaya devam ediyorlar.

Onurlu mücadelelerini kazanacak-
lardır. Bu inancımız tamdır.

Metro’dan, Media Markt’tan, 
Migros’tan Alışveriş Yapma, Zulme 
Ortak Olma!

Uyum/Makro Direnişçileri Yal-
nız Değildir!                                           

Real Market Direnişçileri Yalnız 
Değildir!                                           

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yene-
cek!

Yaşasın İşçilerin Birliği! Kah-
rolsun Parababaları Düzeni!

17 Ağustos 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Bir hayvan canlısının ölümü de, 
çektiği işkenceler de acıtır içimizi. Bu 
acıları hayvanlara yaşatanlara da aynı 
oranda nefret besleriz. Onları insandan 
saymayız. Hayvan sevmeyenin insanı 
da sevemeyeceğine inanırız.

Bir ağacın, yok olması, hele de 
yanarak yok olması bizi kahreder. Bir 
fidanın ağaca dönmesi bir süreçtir. İn-
san evladı gibidir bir ağaç da. Tohum 
olarak düşer toprağa, çocukluğu fidan-
dır, serpilir gelişir, ağaç olur. Kötülük 
düşünemez bu canlı türü. Tek kaygı-
sıdır doğadaki tüm canlılara oksijen 
salgılamak. Tek derdidir doğadaki tüm 
canlılara nefes olabilmek.

İşte Dersim’deki yangın biz insan, 
hayvan, doğa aşığı Gerçek Devrimci-
leri kahretti. Gerekçesi ne olursa olsun, 
orada yanarak can veren hayvanlarla, 
orada yanarak can veren ağaçlarla bir-
likte biz de yandık. Artık orada doğa-
nın bir parçası hayvanlar doğaya katkı 
sunamayacaklar. Doğanın bir parçası 

bitkiler, ağaçlar doğaya oksijen suna-
mayacaklar. Nasıl acı duymaz insan, 
nasıl hüzünlenmez, nasıl duygulan-
maz, nasıl gözleri yaşlarla dolmaz... 
Bir canlının doğal olmayan, hem de 
yanarak ölümüne insanım diyenin kal-
bi nasıl sızlamaz... Nasıl bu acıyı ka-
nında etinde hissetmez...

İşte bu duyguları yaşayan insanla-
rın getireceği düzende canlıların çek-
tikleri bu acılar yaşanmayacak. Bizden 
mi değil mi, bizim topraklarda mı baş-
ka topraklarda mı, hayvan mı ağaç mı 
yoksa insan mı ayrımı yapılmayacak.

İnsanıyla, hayvanıyla, ağacıyla, 
bitkisiyle, doğanın olmazsa olmaz 
bileşenleri olarak, insanın insandan 
korkmadığı, insanın insanı ezmediği, 
insanın hayvana eziyet etmediği, in-
sanın doğayı sürekli koruyup kolladı-
ğı bir düzende, doğal olacak ölümler. 
Hiçbir canlı yanarak ölmeyecek mese-
la.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüm 
insanlığa başsağlığı diliyoruz. Çünkü o 
ormanlar insanlığın malıdır. O orman-
lar sayesinde insanlık yüzyıllardır ne-
fes alıp verebiliyor.

Ve HKP olarak insanlığın oksi-
jen kaynağını kesenlere, zamanında 
bu yangına gerekçesi ne olursa olsun 
müdahale etmeyenlere, önlemini al-
mayanlara lanet okuyoruz. 20 Ağustos 
2018 

Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Merkezi

Gün geçmiyor ki yeni zamlar gel-
mesin…

Halkımız işsizlik, pahalılık cehen-
neminde kavrulurken ateşi harlamaya 
devam eden AKP’giller, 31 Temmuz 
tarihinde elektrik üretim amaçlı do-
ğalgaz satış fiyatına yüzde 49.5 zam 
yaptı.

Doğalgaza yapılan bu zamdan 
hemen sonra da elektriğe zam gel-
di. Elektrik zammı, Resmi Gazetenin 
mükerrer sayısında yayımlandı. Buna 
göre 1 Ağustos’tan itibaren geçerli 
olmak üzere elektrik fiyatı meskende 
yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde 
yüzde 14 artırıldı. Karara göre, ko-
nutlarda kullanılan elektriğin kilovat 
saati yüzde 9.57 artış ile 29.578 kuruş 
oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüz-
de 9.26 arttı, 24.479 kuruşa yükseldi. 
Ticarethanelerde kullanılan elektriğin 
fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 
30.816 kuruşa yükseldi.

Son sekiz ayda yapılan zam oranını 
konutlarda yüzde 22, diğer gruplarda 
yüzde 25’i buldu. 230 kilovat saatlik 
asgari elektrik tüketimi olan bir aile-
nin aylık faturası 116 liraya çıktı. 6 ay 
önce aynı tüketim için 95 lira ödeyen 
bir aile artık 21 lira daha fazla ödeye-
cek.

Üstelik, sadece evlerde kullanılan 
elektriğe de değil, sanayide kullanılan 
elektriğe de zam geldi. Bu zammın da 
beraberinde farklı zamları getirmesi 
kaçınılmaz olacak. Halkımızın ayakla-
rındaki açlık ve sefalet prangaları daha 
da ağırlaşacak…

Ülkemizi “Haziran ayında oyna-
nan seçim tiyatrosuyla” her açıdan 
kötü günler bekliyor. Ekonomik kriz 
kapıda. AKP’giller’in gerici, Ortaçağ-
cı politikalarıyla çevrelenen halkımızı 
yapılan zamlarla, gerici politikalarla 
kara günler beklerken, Parababaları 
zenginliğine zenginlik katıyor. İşçiyi, 

emekçiyi sömürmeye devam ediyor. 
Öte yandan, AB-D Emperyalistleri, 
yerli işbirlikçilerinin de yardımıyla 
ülkemizi Yeni Sevr’e doğru hızla sü-
rüklüyor.

Halkımız ise adeta zamla yatıyor, 
zamla kalkıyor. Patates, soğan, doma-
tes, ekmek, simit, daha nice gıda mad-
desi günden güne zamlanıyor, “açlık 
ordusu” büyüdükçe büyüyor! Yapılan 
araştırmaya göre, dört kişilik ailenin 
sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken gıda harca-
ması tutarını ifade eden “Açlık Sınırı” 
2018 Haziranı’nda 1714 TL olarak 
belirlendi. Aynı araştırmaya göre Yok-
sulluk Sınırı ise 5 bin 584 lira olarak 
hesaplandı.

Yani, ülkemizde Asgari Ücret 1604 
lira iken Açlık Sınırı 1714 lira...

Elektriğe ve doğalgaza yapılan 
zam zaten Açlık Sınırının altında 
bir ücretle yaşam savaşı veren halkı-

mıza yeni bir ihanettir. Hırsızlıkları, 
vurgunları artık gizli saklı olmaktan 
çıkan AKP’giller, halkımızı işsizlik 
pahalılık cehenneminde inletirken, 
küplerini dolduruyor.

Ancak bu gidişin elbet bir sonu ola-
cak. Bu zamların, soygunların hesabı 
Demokratik Halk İktidarı’nda sorula-

cak. Açlığa, yoksulluğa, kan ve gözya-
şına mahkûm edilen halklar emperya-
listleri ve işbirlikçilerini yenecek!

1 Ağustos 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Tazminatları Parababaları tarafından gasp edilen 
Uyum/Makro İşçileri’nin mücadelesini

destekliyoruz, yanlarındayız

Dersim’le birlikte yandı ciğerlerimiz,
tutuştu bedenlerimiz

Doğalgaz ve elektrik zammı halka ihanettir!

Baştarafı sayfa 1’de
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24 Haziran Seçimlerinden sonra Ha-
zine ve Maliye Bakanlığının başına 

getirilen Damat, bilindiği üzere ilk iş 
olarak yerli ve yabancı Parababaları 
ve onların sözde “sivil toplum kuru-
luşları”yla bir araya gelmişti. Görüş 
alışverişleri ve tanışma diye bizlere 
yutturmaya çalıştıkları bu toplantıların 
gerçek amaçları da ilerleyen günlerde 
su yüzüne çıktı. Meğer Damat bu top-
lantılarda “Yeni Ekonomik Model” 
programını açıklıyormuş.

Aslında bizler bunların 16 yıl bo-
yunca açlık, yoksulluk ve işsizlik ce-
hennemi yaşattıkları halklarımıza ye-
niden acı reçeteler dayatmak üzere bir 
araya geldiklerini biliyorduk. Hiç ölü 
gözünden yaş beklenebilir miydi?

Tabiî ki hayır. Yine gördük ki An-
tika-Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
siyasi plandaki temsilcisi AKP’giller’in 
tek derdi yabancı ve yerli Parababaları-
na yeni sömürü alanları açmak ve kendi 
küplerini doldurmaktı. Acı reçeteler za-
ten her gün halklarımıza dayatılıyordu.

Malum kişinin görünüşte ABD 
Emperyalizmine uşaklıkta katakulliye 
yeltenmesi sonucu yaşanan ekonomik 
kriz ve döviz kurundaki dalgalanma 
karşısında bu acı reçetelerin dozu arttı. 
Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş-
ları için de tasarruf paketleri hazırlan-
maya başlandı. (Dikkat ediniz tasarruf 
kesintileri, ekonomik tedbirler sadece 
halkın mahallesine uğruyor, nedense 
kendi mahallelerine, saraylarına, villa-
larına hiç uğramıyor.) Akrebin kendini 
sokması nasıl doğası gereğiyse, bizim 
işbirlikçi yerli satılmış hükümetin, kri-
zin faturasını ilk olarak İşçi Sınıfımız 
başta gelmek üzere emekçi halklarımı-
zı doğrudan ilgilendiren eğitim alanına 
yüklemesi de doğası gereğidir.

Milyonlarca çocuğu ve ailesini il-
gilendiren kurumlardan biri olan Mil-
li Eğitim’de çeşitli kesintilerin yapıl-
dığı bilgisi basın tarafından paylaşıldı. 
Damat, yememiş içmemiş MEB bütçe-
sinde kalem kalem nereden ne kadar 
“tasarruf” edilecek onları hesaplatmış.

Şimdi bu hesaplara yakından baka-
lım:

* Bilindiği üzere Milli Eğitim Ba-
kanlığına 2018 yılı için 92 milyar 528 
milyon 652 bin TL bütçe verilmişti. 
Bunun 73 milyar 289 milyon 191 bin 
TL’si maaşlar ve SGK primleri için 
ayrılmıştı. MEB’in yayınladığı rapor-
lardan öğrendiğimize göre zaten yılın 
ilk 6 ayında, personel giderleri haricin-
de, geriye 19 milyar 239 milyon 461 
bin TL kalmış. (Dikkat buyurunuz, 
bu rakamla MEB daha altı ay geçine-
cek.) Bu geriye kalan paranın 8 milyar 
605 milyon 744 bin 122 TL’si de har-
canmış. Hesaptan bu da düşüldüğün-
de MEB’in kasasında 10 milyar 633 
milyon 716 bin 878 TL kaldı.

İşte Damat’ın Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, kasada kalan bu 10 milyar 
633 milyon 716 bin 878 TL’den 2 mil-
yar TL’ye gözünü dikip kesinti yaptı. 
Böylece maaşlar dışında eğitim büt-
çesinde kalan paranın yüzde 18’i ke-
silmiş oldu. (Sanki Damat büyük lütuf 
yapmış gibi yandaş gazeteler de Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığından MEB ’e 

gönderilen tasarruf tedbirleri içerisin-
de personel giderlerine, yani bu 73.2 
milyar TL’ye hiç dokunulmadığından 
dem vurmaktadır. Tasarruf geriye ka-
lan 19 milyar 239 milyon 461 bin TL 
üzerinden uygulanmışmış...)

* Hazine ve Maliye Bakanlığı-
nın tasarruf reçetesinin ayrıntılarına 
göre en yüksek kesinti, tablet bilgisayar 
ve akıllı tahtalı eğitim uygulaması olan 
FATİH projesinden yapıldı. MEB ’in 
2018 bütçesine göre projenin yürütü-
cüsü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü için 1 milyar 35 mil-
yon 84 bin TL ayrıldı. Yılın ilk 6 ayın-
da bu paranın yüzde 0.74’ü harcandı. 
Geriye kalan 1 milyar 27 milyon 378 
bin 475 TL’den 705 milyon TL tasar-
ruf edildi. Genel Müdürlüğün bütçe-
sinden yapılan, işte bu yüzde 68.62’lik 
kesinti. (Zaten bu proje ile kimlere 
milyonlarca dolarların peşkeş çekildi-
ğini de biliyoruz.)

* Tasarruf kapsamında, büyük ke-
sinti kararlarından biri de okulların her 
türlü altyapı giderleri ve alımları ile 
ilgilenen İnşaat ve Emlak Dairesi Baş-
kanlığı için alındı. Okullar için ham-
madde, her türlü ürün alımları; yeni 
okul yapımı için kamulaştırma, satın 
alma, ayni hak tesisi ve okulların büyük 
bakım-onarımları için ayrılan bütçeden 
145 milyon TL kesildi. Okullar için ya-
pılacak harcamalar kaleminde, sadece 
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı büt-
çesinden değil; okulöncesi eğitim ku-
rumları, ilkokullar ve ortaokullar, lise-
ler, meslek liseleri, hayat boyu öğrenme 
ve halk eğitim merkezleri, imam hatip 
ortaokulları ve liseleri ile ilgilenen ge-
nel müdürlükler ve il milli eğitim mü-
dürlüklerinin bütçesindeki sermaye 
giderleri kalemlerinden toplamda 800 
milyon TL’den fazla kesinti yapıldı.

* Diğer bir kesinti de öğrenci-
ler için verilen yardımlardan yapıldı. 
Her kademedeki okulda parasız yatılı 
okuyan öğrencilerin ailelerine “hane 
halkına yapılan transfer” kaleminden 
verilen “pansiyon hizmetleri” yardımı 
ödeneğinden 103 milyon TL kesildi. 
Bu kapsamda en büyük kesinti 38 mil-
yon ile lisede yatılı okuyan öğrencilere 
verilen yurt yardımından yapıldı. Lise-
leri, 25 milyon TL kesinti ile imam ha-
tip ortaokulu ve lise öğrencileri; 20’şer 
milyon TL ile okulöncesi ve ilköğretim 
okulları ile meslek liseleri takip etti. İl-
kokul, lise, imam hatip ortaokulu ve li-
sesi öğrencilerine verilen burslardan da 
toplamda 20 milyon TL kesinti yapıldı.

Son kesinti kalemi de AKP’giller’in 
tüm okulları dönüştürmeye çalıştığı 
özel okullarla ilgili. Özel Öğretim Ge-
nel Müdürlüğü bütçesinden, “özel okul 
teşviki” olarak bilinen Özel Okul Eği-
tim ve Öğretim Desteği kalemine ya-
tırılan 1 milyar 278 milyon 684 bin 
TL’den 75 milyon TL kesildi. Böylece 
2018 yılında 75 bin öğrenci için ayrılan 
özel okul teşvik ödeneğinin yaklaşık 
yüzde 6’sı kadar tasarruf yapılmış oldu.

İşte yukarıda ayrıntılarıyla MEB 
bütçesinde yapılacak tasarruflara 
ilişkin olarak verdiğimiz kalemler 6 
Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim 
Bakan Yardımcılığına bir Cumhur-

başkanlığı Kararnamesi ile getirilen 
Tayyip’in kuzeni İbrahim Er imzası 
ve talimatıyla MEB’in tüm birimlerine 
gönderilmişti.

Konunun asli muhatabı olan MEB 
ise, kendi bütçesinden kesinti yapıla-
cağı haberinin ardından burs desteğin-
de ve pansiyon yardımında kesintiye 
gidilmeyeceği, halen yapım aşamasın-
da olan okul inşaatlarının ise devam 
edeceğini açıklamıştı. Ne yazık ki Ba-
kanlık bu açıklamasında eğitime ayrı-
lan bütçede kesinti yapılacağı bilgisini 
yalanlamamıştı.

Başta eğitim hizmet kolundaki sen-
dikalar olmak üzere göreve getirildi-
ğinde övgüler dizilen Ziya Selçuk’tan 
da aksi bir davranış beklenemezdi. 
(Konuyla ilgili bkz: http://www.kur-
tulusyolu.org/egitimi-ne-kurtarir-zi-
ya-selcuktan-medet-umanlara/.)

Eğitim, piyasanın cöngül kanunla-
rına teslim edilebilecek bir alan değil-
dir. 16 yıldır eğitimi hallaç pamuğu mi-
sali içinden çıkılamaz hale getirenler, 

yüz binlerce halk çocuğunu eğitimden 
mahrum edenler, Taliban’ın Peşaver 
Medreseleri haline getirilen okullarda 
gencecik beyinleri CIA-Pentagon -Ye-
zid- Muaviye Dini’yle afyonlaştıran, 
düşünemez hale getirenler için yuka-
rıda yapılanlar hiçbir şey ifade etme-
mektedir. Çünkü bunlardan doğrudan 
etkilenenler kendi çocukları ve onların 
özlemini çektikleri düzenin devamını 
sağlayacak elit sınıfın çocukları değil. 
Onların hedef kitlesi bilimden, de-
mokrasiden, özgürlükten, teknolojiden 
uzak yetiştirecekleri kendi “hülooğğ”-
cularıdır.  Bu hedef doğrultusunda da 
yollarına tam gaz devam etmektedirler.

İşte size kanıt:
18 Ağustos 2018 tarihinde Odatv.

com’da şöyle bir haber vardı:
“MEB’de “aslan payı” imam ha-

tiplerin
“Milli Eğitim Bakanlığı, büt-

çesinin yarısını tükettiği yılın ilk 6 
ayında imam hatiplere 4 milyar 255 
milyon TL harcadı. Harcama ka-
lemleri arasında Bilal Erdoğan’ın 
TÜGVA’sının düzenlediği hadis ya-
rışmaları da var.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), 
yılın ilk altı ayındaki harcamaları-
nın ve ikinci altı aya ilişkin öngö-
rülerinin yer aldığı Mali Durum ve 
Beklentiler Raporu’nu yayımladı.

“(...)
“(…) İmam hatip okulları 

ve din öğretimine yönelik etkinlikle-

re ayrılan büyük pay bu yıl da de-
vam etti. 2017’nin ilk 6 ayında 15 
milyon harcayan Din Öğretimi Ge-
nel Müdürlüğü bu yıl giderlerini iki-
ye katladı ve harcamalar 32 milyon 
TL’ye ulaştı. Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü ve Din Öğretimi Okul-
larının ilk 6 ayda harcadığı toplam 
tutar 4 milyar 255 milyon TL’ye ola-
rak rapora yansıdı.

“Dev bütçenin harcandığı ka-
lemler arasında, din ahlâk ve değer-
ler alanı seçmeli derslerinin analizi, 
kardeş okul projesi kapsamında iş-
birliği yapılan ülkelere eğitim kurs-
ları için gönderilen öğrenciler, hafız-
lık, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, 
ezan okuma, Arapça bilgi ve etkinlik 
yarışmaları gibi başlıklar sıralandı.

“Cumhuriyet’ten Ozan Çep-
ni’nin haberine göre, ayrıca, Bilal 
Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜ-
GVA’nın MEB işbirliği ile yıllardır 
düzenlediği “40 hadis” yarışmaları 
paralelinde bakanlığın harcama ka-
leminde yer alması da dikkat çekti. 
Raporda “Öğrencilerimize, İslam’ın 
temel kaynaklarından olan hadis ve 
sünnetin önemini kavratmak, güncel 

olaylar ışığında hadisleri doğru yo-
rumlamalarına yardımcı olmak ama-
cıyla 40’ar hadisin yer aldığı hadis 
kitapları hazırlanarak okullarımızla 
paylaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.” 
(https://odatv.com/mebde-aslan-pa-
yi-imam-hatiplerin-18081850.html)

Aynı zamanlarda yayımlanan bu 
rapor ve tasarruf tedbirleri kapsamın-
da yapılacakların tümü piyasaya, özel 
okullara, gerici cemaatlere, derneklere 
ve tarikatlara yarayacaktır.

Nasıl mı?
Özellikle AKP’giller’in iktidara 

gelmesiyle birlikte en az 17 bin köy 
okulunun kapatıldığını basından öğ-
rendik. Bu okullarda olması gereken 
binlerce çocuk ne oldu?

Ne yazık ki çoğu, çeşitli proje, pro-
tokol ve işbirlikleri adı altında gerici 
cemaatlere, derneklere, vakıflara ve 
iktidara yakın siyasal yapılara yeyim 
edildi, tabiri caizse. Henüz Aladağ’ı, 
Karaman’ı unutmadık…

Eğitim bir insan hakkıdır. Bu hak 
şimdiki burjuva anayasası ile de güven-
ce altına alınmıştır. Kamusal bir hizmet 
olarak da devlet tarafından halkına su-
nulmalıdır. Ama AKP’giller’in iktida-
rıyla birlikte eğitimde hem hızlı bir ge-
ricileşme hem de özelleştirme yaşadık. 
Hakkı olan bursu kazandığı için özel-
likle devletin okullarında eğitim alması 
ve kamuya ait pansiyonlarda kalması 
gereken öğrencilerimiz; yokluktan, 
yoksulluktan Kulp’ta, Taşkent’te, Ala-

dağ’da yaşamlarını patlamalarda, yan-
gınlarda yitirmiş, Karaman’da, Diki-
li’de ve daha yüzlerce yerde istismara 
ve tecavüzlere uğramıştır.

Aladağ’da ve daha binlerce köyde, 
yerleşim yerinde okul olmadığı için 
bu gencecik beyinler cemaat yurtları-
na gitmek zorunda bırakılmaya devam 
etmektedir.

Aslında yetersiz olan MEB büt-
çesinden “kamuda tasarruf tedbirleri” 
kapsamında kesintiye gidilmesi tra-
ji-komik bir durumdur. Yine basından 
öğrendiğimize göre Diyanet İşleri Baş-
kanlığının yılın ilk altı ayında yaptığı 
harcamalarla, geride kalan altı ayda 
yapmayı planladığı harcamaları göste-
ren 2017 yılı Mali Durum ve Beklenti-
ler Raporu’na göre; 2018 yılına 6 mil-
yar 867 milyonluk bütçe ile başlayan, 
diğer kurumlara aktarmalarla ödeneği 
4,3 milyara düşen ve bunun 4,2 milya-
rını da yedi ayda harcayan Diyanet İşle-
ri Başkanlığı, yıl sonuna kadar harcama 
yapabilmek için ek bütçe talep etmiştir.

Bu bizim için şaşırtıcı değil. Dinci 
faşist AKP’giller’in cibilliyetleri ikti-
zasıdır. Onlar sınıf karakterleri ne ge-
rektiriyorsa onu yapıyorlar.

Bu kapsamda da AKP’giller sürek-
li şekilde kamu okullarına, yurtlarına 
ayrılmayan bütçe kaynaklarını özel 
okullara aktarmaya tam gaz devam 
etmektedir. Her ne kadar tasarruf ola-
rak kesinti yapılacak kalemler listesin-
de olsa da MEB yetkilileri yaptıkları 
açıklamalarda özel okul teşviklerine 
devam edeceklerini söylemişlerdir.

Ayrıca devletin asli sorumluluğu 
olan kamusal eğitim hakkının en temel 
ilkelerinden birisi, eğitimin ulaşılabi-
lir olmasıdır. Bu da yeni okul, bina ve 
yurt yapımı demektir.

2010’dan bugüne 85 çocuk, binala-
rın okul güvenliğine uygun bir şekilde 
onarılmaması nedeniyle yaşamını kay-
betmiştir. Var olan haliyle dahi yetersiz 
olan bütçe nedeniyle okullar ve çocuk-
larımızın hayatı bilinmezliğe-kaderci-
liğe teslim edilmekte; velilerden top-
lanan paralarla okulların onarımı, ihti-
yaçları giderilmeye çalışılmakta, özel-
likle yoksul bölgelerde bulunan okullar 
ise tamamen gözden çıkarılmış, kendi 
“kaderlerine” terk edilmiş durumdadır.

Ne yazık ki sadece bu okullar değil, 
ataması yapılmayan yüz binlerce öğ-
retmen arkadaşımız da kendi “kaderle-
rine” terk edilmiştir. Kamu okullarında 
güvencesiz, asgari ücretin dahi altında 
ücretlerle ya da özel okullarda esnek, 
düşük ücretlerle çalıştırılmakta, fabri-
kalarda, inşaatlarda iş cinayetlerinde 
yaşamlarını yitirmekte, geleceğe dair 
umutlarını kaybettikleri için yaşamla-
rına son vermektedirler.

Sonuç olarak eğer tasarruf yapıla-
caksa, kemerler sıkılacaksa buna başta 
AKP’giller’in Reisi Kaçak Saraylı’nın 
saray harcamalarından, Meclisteki 
Amerikancı Beşli Çete’nin milletve-
killerinin harcamalarından, kamu mal-
larını yeyim ettirdikleri işadamlarının 
yaptıkları sömürüden, vurgunlardan, 
gerici tarikat- dernek ve cemaatlerin 
malvarlıklarından başlasınlar. Yoksul-
luk, açlık ve işsizlik cehennemindeki 
halkımızın cebinden elinizi çekin!

Bursa’dan
Halkçı Eğitim Emekçisi

Bir Yoldaş

Krizin faturası eğitime kesildi

Alman yazar, Günther Wallraff, 
1983’te Türk İşçisi Ali Sinirlioğlu 

adı altında iki yıl Almanya’da fabrika-
larda çalışmıştı.

Walraff,  Ali Sinirlioğlu olarak, ta-
nınmış firmalarda, çok ağır işleri, çok 
az saat ücreti ile yapmak, Alman iş ar-
kadaşlarından eziyet görmek, emniyet 
önlemleri alınmadan, sosyal haklardan 
mahrum olarak sigortasız ve çoğu za-
man vardiyaları arka arkaya çalışmak 
zorunda kaldı. Alman iş arkadaşları 
koruma elbiseleri alırken, ona verme-
diler. (Örneğin kanal işlerinde ısının 
sıfır derecenin altında olduğunda.)  

Nükleer enerji santralinde çalışan Türk 
işçileri tehlikeli dozda ışınlara maruz 
kalıyorlardı. Bu çalışanların çoğu, bu 
insanlık dışı çalışma koşullarına karşı 
gelemiyorlardı. Ya kaçak işçi idiler ya 
da sınır dışı edilmekten korkuyorlar-
dı. Wallraff’ın sağlığı da bu araştırma 
esnasında,  Ali Sinirlioğlu olarak ça-
lışmak zorunda olduğu için, kötü et-
kilenmişti (http://www.izdiham.com/
gunter-wallraffin-en-alttakiler-kitabi)

Geçen günlerde bir işçi arkadaşı-
mı görmek için KÜSGET ‘e gittim.  
KÜSGET Sanayi Sitesi, 1967 yılında 
Dünya Bankası tarafından dört ülke-
de yapılan sanayi sitesinden birisidir. 
1982’de ilk etabı bitmiş. 1992’de tam 
olarak hizmete girmiştir. 2008’de tüm 

üyelerin borçlarını bitirmiştir. KÜS-
GET sanayi sitesi içinde bulunan 4,000 
adet işyeri ve yaklaşık 25.000 kişinin 
istihdam edildiği büyük bir ilçe gibidir. 
(http://www.kusgetsanayisitesi.org/
Kurumsal.html)

KÜSGET gerçekten de ülke dü-
zeyinde Gaziantep denince akla gelen 
önemli bir küçük sanayi sitesidir.   Şim-
di biraz da acı gerçeklerden söz edelim.

İşçilerin pek çoğunun sigortasız ve 
haftalık ücretlerle çalıştığı bir yer KÜS-
GET.  Gaziantep Çimento fabrikası, 
KÜSGET’te çalışan işçilerin sağlığını 
bozuyor.  İki yıl önce Kilis’e taşınacak 
denen fabrika işçilerin akciğer sağılığını 
olumsuz etkiliyor. Bir de tehlikesiz atık 
ayırma atölyeleri dikkatimi çekti. Çöp-

lerden toplanan atıklar bu atölyelerde 
sınıflandırılıp birbirinden ayrılıyordu. 
Çöplerden atık ayırma işi zaten tehlikeli 
bir iş, “tehlikesiz atık” diye bir aldat-
maca yaratılmış. Bu işyerlerinin çoğun-
da Suriyeli kadın işçiler çalışıyordu.

İşçilerin yaşadıkları bu durumu 
görünce “En Alttakiler” romanı ak-
lıma geldi.  İş ve üretim ilişkilerinde 
işçimiz hep en altta oluyor. Oysa ya-
salar var. İşyerlerinin Çalışma Bakan-
lığınca denetlenmesi gerekiyor. Toz 
ve gürültü kirliliğine dikkat etmek 
gerekiyor. Kimyasal madde kullanılan 
işyerlerinin özel olarak denetlenmesi 
gerekiyor. İşçilerin meslek hastalıkla-
rı yönünden her yıl muayene edilmesi 
gerekiyor. Meslek hastalıklarının orta-
ya çıkmaması için gerekli önlemlerin 
acilen alınması gerekiyor. Küçük, bü-
yük işyeri denmeden, Sigortasız İşçi 

çalıştırmanın önüne geçmek gerekiyor. 
Sosyal güvenliğin ve işçi sağlığı-

nın ön planda tutulduğunu bildiğimiz 
Almanya’da bile İşçi Sınıfı çok zor ve 
sağlıksız koşullarda çalıştırılıyor. Ka-
pitalizm denen Sermaye düzeninin en 
temel dayanağı İşçi-İşveren ilişkileri-
nin kurallara bağlanmasıdır. Bu kural-
lar toplu pazarlık, grev, sosyal güven-
lik ve işçi sağlığını içerir. Bu düzende 
genellikle işverenler, kendi koydukları 
kuralları bile uygulamayarak, daha faz-
la kâr uğruna İşçi Sınıfına kazanılmış 
haklarını bile kullandırtmak istemez. 

Tüm bunları önlemenin tek yolu 
İşçi Sınıfının doğru sendikal ve siyasal 
örgütlenmesini sağlamaktır. Ancak ör-
gütlü işçi hakkını savunur. 

(27 Ağustos tarihli Gaziantep Yeni-
çizgi gazetesinde yayınlanmıştır.)

En alttakiler…Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
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Bundan tam 96 yıl önce vuruşarak 
Anadolu içlerine çekilmiş Kuva-

yimilliye ordusu, güç toplayıp yeniden 
saldırdı ülkesine el uzatmaya çalışan 
Emperyalistlere ve yerli işbirlikçileri-
ne. Anadolu Halkları birlik olup, vatan 
için tek yürekte aktılar. 26 Ağustos’ta 
başlayan taarruz, 30 Ağustos’ta şan-
lı bir zaferle sonuçlandı. Emperyalist 

çakalları ve Saltanatı Anadolu’dan ilk 
defa söküp attığımız gündür 30 Ağus-
tos. Ancak bu eli kanlı Emperyalist ça-
kalların bizimle işi hâlâ bitmedi. Bütün 
mazlum halklara örnek olan Antiem-
peryalist Kurtuluş Savaşımızın intika-
mını almaya çalışıyorlar. Hâlâ vatanı-
mıza, aşımıza, ekmeğimize, suyumuza 
hayasızca saldırıyorlar; o gün Kurtuluş 

Savaşı’mız’ın önderi Mustafa Kemal 
ve yol arkadaşları tarafından yırtılıp 
atılan Sevr ile gerçekleştiremediklerini 
bugün Yeni Sevr planlarıyla gerçekleş-
tirmek istiyorlar ABD- AB Emperya-
listleri.

Peki, sen yılgın mısın?
Onlar, vatan için hiç yılmadı!
Peki, sen yorgun musun?
Onlar, büyük kıtlık ve imkânsızlık-

lar içerisinde yıllarca savaştı da yine de 
yorulmadı!

Kaybetmekten mi korkuyorsun?
Onlar ellerini, kollarını, ve dahi 

canlarını kaybettiler de yine de kork-
madılar!

Onlar kim mi?
Kim olacak? Kürt Memet, Yö-

rük Ali, Kara Fatma, Hasan Efe, Laz 
Dursun. Yani kısaca Anadolu halkları. 
Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocu-
ğuyla hem de.

İşte onlar vatanlarına saldıran Em-
peryalistleri, 96 yıl önce geldikleri gibi 
gönderdiler.

İngilizler; Yunanlıların savaş hat-
tı için 6 ayda geçerlerse, 6 günde 
geçmiş saysınlar demişlerdi. Mus-
tafa Kemal’in önderliğindeki Ku-

vayimilliye ordusu o hattı 5 günde 
geçti. Uyumadan, dinlenmeden… 
30 Ağustos; elleri kınalı Ayşe Bacının, 
daha 12 yaşındaki Kürt Reşo’nun, tek 
mal varlığı olan koltuk değneğini cep-
heye gönderen sakat Hayri’nin;

Yani topa tüfeğe karşı, süngünün, 
çapanın zaferidir!

30 Ağustos mazlum halkların, onu-
runu, namusunu ayaklar altına almaya 
çalışan yedi düvele gereken dersi kan-
la, dişle, tırnakla vermesidir!

30 Ağustos Sevr’e, Mondros’a ve-
rilen en şanlı cevaptır.

30 Ağustos, İstanbul’daki sara-
yında -İngiliz koruması altında- otu-
rup halkını düşünmeyen, görmeyen, 
duymayan işbirlikçi hain Vahdettin’e, 
halkların gücünün gösterilmesidir.

Şimdi yeniden önümüze koyuyor-
lar Sevr’i. Görmüyor musun?

Yeniden çıktılar saraylarına salta-
nat yanlıları, farkında değil misin?

Ellerine yahu, senin ellerine ema-
net ettiler bu zaferi. Hani daha anne 
kokusuna doymamış bir bebek gibi, 
sabahın ilk ışıklarında açan taze çiçek-
ler gibi…

Şimdi sıra sende! Kalk karde-
şim, kaldır başını; artık taraf tutmak 
zorundasın. Gafil olunmaz bu vakit. 
Çünkü akıyor tarih. Bak güneş bi-
zim için doğuyor, görmüyor musun? 
Mustafa Kemal ve yoldaşları kadar 

cesur olmak gerek şimdi. Vatanı, na-
mus ve onur bilmek gerek şimdi. 
Kimseye uşaklık etmemek için ömrü 
cephelerde geçenlerin ülkesi ne hal-
de şimdilerde “ABD’nin müttefi-
ki yoktur, uşakları vardır.” deniyor. 
İşte bu sözleri söyleyenlerin suratına 
yeni bir 30 Ağustos Zaferini çarpma 
vaktidir şimdi!

“Ben mi yapacağım bunları tek ba-
şıma?” deme.

“Mustafa Kemal gibi önder mi 
var?” deme!

Çaresiz olduğunu düşünüyorsun, 
bilirim. Ama dememiş mi Mustafa 
Kemal “Şayet bir gün çaresiz kalırsa-
nız, bir kurtarıcı beklemeyin! Kurtarıcı 
kendiniz olun” diye.

Sen, ben, o;
Biz beraberce çıkacağız aydınlı-

ğa… El ele, omuz omuza. Kolay ola-
cak demiyorum ama senle beraber çok 
zor da olmayacak biliyorum.

O türküdeki gibi işte “Sana 
kutsal gelen bin yıllık çınar, fis-
ke vuruşuyla yıkılır bir gün.” 
ABD-AB Emperyalist haydutlarını ve 
yerli işbirlikçilerini vereceğimiz İkin-
ci Kurtuluş Savaşı ile Tarihin karanlık 
sayfalarına gömeceğiz. 30 Ağustos 
2018

Halkçı Kamu Emekçileri

Eski fabrika önüne gittiğimizde 
özel güvenlik ‘eylem yapamayacağı-
mızı’ söyleyerek basın açıklamamızı 
engellemeye çalıştı. Avukatlarımızın 
ve yoldaşlarımızın geri adım atmaması 
sonucu çareyi polis çağırmakta bulan 
özel güvenlik, daha önce başkalarına 
burada basın açıklaması yaptırmadık-
larını söyleyerek ‘size de yaptırmayız’ 
dese de partimizin kararlı duruşu kar-
şısında geri adım atmak zorunda kaldı. 
Gelen polis ekipleri de ilk başta eylemi 
yaptırmayacağını söyledi ancak yol-
daşlarımızın durumu kabullenmeyip 
basın açıklaması yapmakta ısrarcı ol-
ması ve sonucunda geri çekilerek ey-
lemimizi serbest bırakmak zorunda 
kaldı.

Basın açıklamasını HKP adına 
Gebze İl Sekreteri Murat Kızıltaş oku-
du. Kızıltaş, “Selüloz ve kâğıt sanayisi, 
ulusal bağımsızlığımızın korunması, 
ülkenin doğal kaynaklarına dayana-
rak kurulabilecek olması, kâğıtta dışa 
bağımlı olmanın getirdiği yüksek ma-
liyetlerden kaçınmak amacıyla kurul-
du. SEKA’nın özelleştirme kapsamına 
alınması ve 2005 yılında Sümerbank’la 
birleştirilerek kapatılması, Türkiye’de 
kâğıt krizine giden yeni bir dönemin 
de başlangıcı oldu. İzmit Seka Fabri-
kasının özelleştirilmesine karşı SEKA 
İşçileri bir Direniş başlattılar. Fabri-
kayı İşgal ettiler. Günlerce fabrikala-
rından çıkmadılar. Bu tepki üzerine 
İzmit SEKA, bir Parababasına peşkeş 
çekilmedi ama kapatılmaktan da kur-
tulamadı. Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesine devredildi. Belediye de burayı 
müzeye çevirdi. Ama ülkemizin kâğıt 
müzesine değil kâğıda ihtiyacı vardı” 
diye konuştu.

Açıklamada, “Bugün geldiğimiz 
noktada bir kez daha gün gibi ortaya 
çıkmıştır ki, özelleştirme halka ihanet-
tir, halk düşmanlığıdır” ifadeleri kulla-
nıldı.

Eylemde sık sık “SEKA açılsın 
üretim yapılsın”, “Özelleştirmeler 
iptal edilsin”, “Kağıt krizi AKP’nin 
eseri” sloganları atıldı.

 
Basın açıklamamızın tam metni 

aşağıdadır:
 

Kamuda yapılan tüm özelleştirmeler 
iptal edilsin!

Halkımız iğneden ipliğe her şeye 
yapılan zamlarla boğuşuyor. Şimdi de 
kâğıt fiyatlarındaki artış ülkemizde bir 
kâğıt krizine sebep oldu.

2017’de tonu 750 Euro olan kâ-
ğıdın tonu 900 Euro’ya çıktı. Hem 
maliyet hem de kur yükselince kâğıt 
fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Kâğıt, 
boya ve tutkalda tamamen dışa bağımlı 
durumdayız. Bu ürünlerde yerli 
üretim yok. Paramızın Dolar ve Euro 
karşısında hızla erimesi-yüksek kur 
sonucunda yüzde 60’ları bulan ma-
liyet artışları, bazı dergilerin yayın-
larına ara vermesine sebep oldu. Kimi 
dergilerin geçici çare olarak boyut 
küçültmeye-cep boya gitmelerine, ga-
zetelerin zam yapmalarına ya da sayfa 
sayılarını azaltmalarına yol açtı.

Kitap kâğıdının tonu da 700 
Euro’dan 900 Euro’ya yükseldi. 
Büyük matbaalardan 7-8 tanesi 
kapandı. 2.75 liraya mal edilen 
500 sayfa bir romanın maliyeti 4.5 
lira oldu.

Önümüzdeki günlerde okullar 
açılacak. Çocuklarımıza kitap, defter 
lazım... Okul alışverişleri başlayacak, 
halkımız bir kez daha pahalılık 
cehenneminde yanacak.

Kurdaki artış bu şekilde devam 
ederse, neredeyse tüm matbaa girdileri 
ithalata bağlı olan gazete ve dergilerin 
birçoğu yayın hayatına son vermek zo-
runda kalabilir.

Peki nasıl oldu da kendi kağıdını 
kendi üreten bir ülkeyken, kağıdı bile 
ithal eden ve sonunda da kağıt krizi ya-
şayan bir ülke haline getirildik?

Cumhuriyet’in yadigârı olan kâ-
ğıt fabrikalarının “özelleştirme” 
adı altında Parababalarına peş-
keş çekilmesi sonucu bu hallere 
düştük.

Birinci Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızdan sonra, Kurtuluş Sava-
şımızın en büyük müttefiki Sovyetler 
Birliği’nin çok büyük destekleriyle 
ülkemizde kamu sanayi kurumları 
kuruldu. Selüloz ve kâğıt sanayisi, 
ulusal bağımsızlığımızın korunması, 
ülkenin doğal kaynaklarına dayanarak 
kurulabilecek olması, kâğıtta dışa 
bağımlı olmanın getirdiği yüksek 
maliyetlerden kaçınmak amacıyla 
kuruldu.

10.07.1934 tarihinde “Kâğıt ve 
Karton Fabrikası” adı altında ve 
Sümerbank’a bağlı olarak, İzmit’te ilk 
kâğıt fabrikası kurulmuş, 1936 yılında 
üretime başlamıştır. Sümerbank bez 
fabrikaları da bildiğimiz gibi, Birinci 
Beş Yıllık Sanayileşme Planı (1930) 
kapsamında Sovyetler Birliği’nden 
alınan 8,5 Milyon Türk Liralık krediyle 
kurulmuştu. Kardeş Sovyetler Birli-
ği’nin, savaştan çıkmış harap ve bitap 

durumdaki genç Türkiye Cumhuriye-
ti’ne yaptığı yardımlar çok değerli ve 
unutulmazdı. Başta Mustafa Kemal 
olmak üzere Cumhuriyet’in kurucula-
rı, Sovyetler’den esinlenerek beş yıllık 
Sanayi Kalkınma Planları oluşturdular. 
Bu planlar sayesinde, kâğıt fabrikala-
rının üretim kapasiteleri de her geçen 
yıl arttı.

1954 yılında yıllık 38.229 
ton üretim yapan kâğıt 
fabrikalarında, 1970’li yılların sonun-
da kapasite 150.000 ton’a yükseldi. 
1998 yılında özelleştirme kapsamına 
alındığı dönemde üretim kapasitesi 
yıllık 617.700 ton olmuştu.

SEKA’nın özelleştirme kapsamı-

na alınması ve 2005 yılında Sümer-
bank’la birleştirilerek kapatılması, 
Türkiye’de kâğıt krizine giden yeni bir 
dönemin de başlangıcı oldu.

SEKA’nın kurduğu fabrikaların 
nasıl bir bir yok edildiğine ve Paraba-
balarına peşkeş çekildiğine bir bakın 
hele:

İzmit Seka Fabrikasının özelleşti-
rilmesine karşı SEKA İşçileri bir Di-
reniş başlattılar. Fabrikayı İşgal ettiler. 
Günlerce fabrikalarından çıkmadılar. 
Bu tepki üzerine İzmit SEKA, bir Pa-
rababasına peşkeş çekilmedi ama ka-
patılmaktan da kurtulamadı. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesine devredildi. 
Belediye de burayı müzeye çevir-
di. Ama ülkemizin kâğıt müzesine de-
ğil kâğıda ihtiyacı vardı.

Balıkesir’de inşa edilen kâğıt fab-
rikasının toplam maliyeti 198 mil-
yon dolardı. SEKA kâğıt fabrikaları 
1998 yılında özelleştirme kapsamına 
alınınca, 2003 yılında AKP’giller’in 
yandaşı Albayraklar’a 1,1 milyon 
dolar göstermelik ücret karşılığında 
peşkeş çekildi.

Danıştay bu fiyata özelleştirme ya-
pılamayacağını belirterek karara itiraz 
etti. Özelleştirme kararı tam 5 kez 
iptal edildi. Ancak AKP’giller yandaşı 
Albayraklar, hukuku çiğneyerek fab-
rikayı iade etmedi. İşgale devam etti. 
Tabii AKP’giller durur mu? 9 yıllık 
işgalin ardından bir alavere dalavere 
ile yasal düzenleme adı altında hukuk 
katliamı yaptılar. Özelleştirme kararı-
nı verme yetkisini Bakanlar Kuruluna 
bıraktılar. AKP’giller’in Bakanlar Ku-
rulu, en ufak bir tereddüt gösterme-
den, 198 milyon dolara mal olan fab-
rikayı 1,1 milyon dolara Albayrak-
lar’a peşkeş çekti geçti. 22 Ağustos 
2012 tarihinde Albayraklar gecikme 
faiziyle birlikte toplam 794 bin 318 
doları ödeyerek son taksiti 9 yıl son-
ra yatırmış oldu. Böylece çifte vurgun 
vurmuş oluyordu Albayraklar. Kararın 
ardından fabrika kapatıldı. 2018 yılın-

da tekrar açılacağı söylendi ancak bil-
diğimiz gibi bu gerçekleşmedi. Kâğıt 
krizinin patlak vermesinden sonra fab-
rikanın söz verilen tarihte açılmaması-
na tepkiler geldi.

Tüm özelleştirmelerde olduğu gibi, 
yüzlerce işçiyi kapının önüne koydu-
lar.

Bir başka büyük vurgun da Gire-
sun SEKA fabrikasında yaşandı.

“Necmetin Erbakan’ın damadı Meh-
met Altınöz’ün Yönetim Kurulu Üyesi 
olduğu Milda Kağıt Sanayi Tic. AŞ, 
2003 yılında özelleştirme kapsamında 
Giresun Seka Aksu Kağıt Fabrikası’nı 
devletten 3.5 milyon dolara (5 milyon 
TL) satın aldı.

 “Ankara merkezli şirket, fabrikayı 5 
yıl çalıştırılma zorunluluğuyla almasına 
rağmen kısa bir süre üretim yaptıktan 
sonra TEDAŞ, SSK, Maliye, belediye, 
vergi dairesi ve işçilere toplam 40 
milyon lira borçlanıp fabrikayı 
kapattı. Özelleştirme İdaresi, 
sözleşme şartlarına uyulmadığı için 
fabrikayı geri almak yerine duruma 

seyirci kaldı.”
 2010 yılında yandaş Milda, 5 mil-

yon liraya aldığı Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikası’nın makinelerini 11 
milyon liraya, araziyi ise 68 milyon 
liraya satarak bir taş atıp kolu bile yo-
rulmadan bu vurgundan 79 milyon lira 
kazandı. Bir zamanlar Türkiye›nin 
kâğıt ihtiyacının önemli bir bölümünü 
karşılayan fabrikanın yerinde bugün 
TOKİ konutları yükselmiş durumda.

İşte bir zamanlar ülkemizin kâğıt 
ihtiyacının büyük çoğunluğunu 
karşılayan SEKA Kâğıt Fabrikalarının 
hal-i pür melali. Şu anda ülkemizde bir 
sayfa bile kâğıt üretilmiyor. Kâğıtta 
tamamen ithalata bağımlıyız.

AKP’giller’in halk düşmanı özel-
leştirme politikaları halkımıza yarar 
değil zarar getirmiştir hep. Doğal kay-
naklarımız, Cumhuriyet’in yadigârı 
KİT (Kamu İktisadi İşletmeleri)miz 
Yerli Yabancı Parababalarına özelleş-
tirme” kılıfı altında yeyim ettirilmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada bir kez 
daha gün gibi ortaya çıkmıştır ki, özel-
leştirme halka ihanettir, halk düşman-
lığıdır!

Tıpkı şeker fabrikalarının özelleş-
tirilerek, halkımızın şekerde, halk sağ-
lığı için tehdit oluşturan Nişasta Bazlı 
Şekere ve Cargill gibi gıda tekellerine 
mahkûm edilmesi gibi.

 
Kamuda yapılan tüm özelleştirmeler 
iptal edilmelidir

Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz;
“Devletçiyiz: Pahalı devletin ye-

rine, insanlarımıza iş bulmayı, pa-
halılık yangınını söndürmeyi birinci 
görev bilen ucuz devleti geçireceğiz. 
Özelleştirme adı altında yerli-ya-
bancı Parababalarına yeyim ettiri-
len kamu mallarını sömürgenlerin 
elinden geri alacağız. Ayrıca insan-
larımızın mal ve hizmet alanındaki 
temel ihtiyaçlarını üreten kamu ku-
ruluşları oluşturacağız…”

Çünkü biz halkseveriz, yurtseve-
riz-vatanseveriz. Bu yüzden tüm hal-
kımızı ABD-AB Emperyalistlerine 
ve yerli işbirlikçilerine karşı; onların, 
yaşamımızı işsizlik, pahalılık cehenne-
mine çevirmekten başka bir şeye ya-
ramayan sömürü-vurgun düzenlerine 
karşı HKP çatısı altında mücadeleye 
çağırıyoruz. 02.09.2018

 
Mustafa Kemal Kurdu, AKP Hiç 

Etti!
Seka Değil Özelleştirme Politika-

nız Müzelik!
Özelleştirme Halka İhanettir!
Kahrolsun İşsizliği, Pahalılığı 

Yaratan Parababaları Düzeni!
 

HKP Genel Merkezi

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.
O satıh bütün vatandır!”

Polis ve özel güvenliğin tüm engellemelerine rağmen haykırdık:
“SEKA’yı özelleştirenler halka hesap verecek”
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Onlara güvenmemizi söylediler. 
Bizlerin çıkışlarında hiçbir şekilde 
yanımıza gelmediler. Bize destek ol-
madılar. Arkadaşlar Nakliyat-İş’i ta-
nıttıklarında bile, bizleri tek tek arayıp 
“Onların davası farklı. Sizleri kandırı-
yorlar, yapmayın jop yersiniz, gözal-
tına alınırsınız” diye bizi caydırmaya 
çalıştılar. Hiçbir şekilde aidatlarımızın 
tek bir kuruşunu bile hak etmediler. 
Haram zıkkım olsun. 

Kurtuluş Yolu: Peki, bu süreçte 
siz, aileniz neler yaşadınız bundan da 
bahsedebilir misiniz?

Kader İpek: Ben çalışırken çocu-
ğumu hep bir yereler bıraktım. Şimdi 
de bırakıyorum. Çok zorlandık. 17 yı-
lımı bırakmayacağım onlara. Devam 
edeceğim mücadeleye. Aile hayatımız 
kalmadı diyebilirim.  

Kurtuluş Yolu: Direniş yaptığınız 
süre boyunca halkın, sendikaların, si-
yasi partilerin size desteği oldu mu? 
Bunlardan bahseder misiniz?

Kader İpek: Hiç kimsenin desteği 
olmadı. Aksine bırakın, boşa kürek sal-
lıyorsunuz diyorlar. Vermezler diyor-
lar. Sadece Nakliyat-İş’le yürüyoruz 
yolumuza, emin adımlarla yürüyoruz. 

Kurtuluş Yolu: Yaptığınız kasa 
kilitleme eylemlerini anlatır mısınız? 
Bunların etkileri nasıl oluyor?

Kader İpek: Tabi ki oradaki müş-
teriler sonuçta anlıyorlar. Duyarlı olan-
lar alacakları ürünleri bırakıp gidiyor-
lar. Duyarsız olanlar sadece bakıyorlar. 
Bizlerde onlar gibi çalıştık. Kesinlikle 
kırma dökme gibi amacımız yok. Ama 
onları tabii ki etkiliyor. Cirolarının 
düştüğünü görüyoruz. Biz mücade-
lemizde haklıyız ve hakkımızı alana 
kadar eylemlerimize devam edeceğiz.

***

Kurtuluş Yolu: Kaç yıldır Real 
Market’te çalışıyordunuz ve göreviniz 
neydi?

Real Market İşçisi Şenol Ağca: 
17 yıldır satış elemanı olarak çalışı-
yordum. 2014’e kadar Metro AG.’de 
çalıştım. Daha sonra Kayserili iş ada-
mı Hacı Duran Beğendik tarafından 
şirket satın alınmış. Bir sabah uyan-
dık ve işe gittik şirketin satıldığını 
söylediler. Bize hiçbir şey sorulmadı, 
haklarımız ne oldu. Bir bilgilendirme 
yapılmadı. Tabi hukuki boyutuyla bi-
zim hiçbir bilgimiz yoktu. İş hukukunu 
da pek bilmiyorduk. Tabi bu sendika-
nın suçuydu. Tez-Koop İş Sendikası 
bizim adımıza kararlar vererek, bir 
nevi Metro ile beraber olup işçisini de 
satmıştır. 

Kurtuluş Yolu: Peki, Real’de hile-
li iflas sürecini anlatabilir misiniz?

Şenol Ağca: Kayserili iş adamı şir-
keti aldıktan sonra şaha kaldıracağım 
dedi. Hacı Duran Beğendik’in televiz-
yonda demeçleri vardı. Şirketi kar et-
tireceğim, daha da ileriye götüreceğim 
diye. Bu bize biraz güven vermişti. 6 
ay şirkete kar ettirdi. Sözde şirketi şaha 
kaldırdı. Daha sonra bir gün şirkete 
kayyum atandı. Kayyum Mali Müşa-
virlerden oluşuyor. Kendi adamları 
yani… Şirket 2 yıl süründü. Maaşları-
mızı tam alamadık. Gününde yatmadı.

Kurtuluş Yolu: Bu süreçte üyesi 
olduğunuz Tez-Koop İş Sendikası’nın 
tavrı nasıl oldu? Nakliyat-İş Sendikası 
ile nasıl bağlantıya geçtiniz?

Şenol Ağca: Biz Tez-Koop 
İş Sendikası’nın binasını, genel 
merkezinin nerede olduğunu ve 
yöneticilerin kim olduğunu dahi 
bilmiyoruz. Kaldı ki mağazadaki 
sendika temsilcimiz müdürlerle 
beraber oluyordu. Bunların sarı olduğu 
zaten orada belli olmuştu. Mağaza 
temsilcimiz bize hiçbir şey söylemedi, 
bu süreçte o da suçludur. Biz ilk ey-
lemlerimizi Nakliyat-İş Sendikası 
dışında gerçekleştirdik. Daha son-
ra Nakliyat-İş Sendikası’nı duyduk. 
Nakliyat-İş Sendikası kendi iş kolun-
da olmamasına rağmen İşçi Sınıfının 
yanında olduğunu bazı işçi arkadaşla-
rımız sayesinde duyduk ve gittik. Sağ 
olsunlar onlarda bizim mücadelemizi 

sahiplendiler. O günden bugüne müca-
delemizi devam ettiriyoruz.

Kurtuluş Yolu: Peki, bu süreçte 
siz, aileniz neler yaşadınız bundan da 
bahsedebilir misiniz?

Şenol Ağca: İster istemez başta 
psikolojik olarak, maddi manevi 
sorunlar yaşıyorsun. Bu gibi durumda 
işsizsin, iş yok. İşsizlik maaşı alıyorduk 
ama neye yetecek. 1000 TL para 
alıyorduk. İşe gireceğiz giremiyoruz 
eylemlerimiz var. Sonuçta hayatımı 
su satarak sağladım. Ailemle tabi ki 
zorluklar yaşadık, hala da yaşıyoruz. 
Hakları gasp edilmiş bir insanın psiko-
lojisini siz düşünün.

Kurtuluş Yolu: Direniş yaptığınız 
süre boyunca halkın, sendikaların, si-
yasi partilerin size desteği oldu mu? 
Bunlardan bahseder misiniz?

Şenol Ağca: Siyasi partilerin hiç-
bir desteği olmadı. Yalandan ibaret. 
Sendikalara gelince zaten ülkemizde 
sendikalar faciası var. Sendikaların ne-
redeyse hepsi sarı… Zaten siyasiler ne 
derse onlar ona odaklanmış durumda, 
ağızlarını açamıyorlar. Sözde devrimci 
sendika (DİSK) var. DİSK’te artık yö-
netiminden bütün alt kadrolarına kadar 
bozulmuş durumda. Bunların içinde 
İşçi Sınıfının anında olan bir Nakli-
yat-İş bir de Birleşik Metal-İş vardır. 
Bunlarda zaten yapabildiklerini yapı-
yorlar. DİSK’in amacını bu iki sendika 
götürüyor şu anda. Sosyal-İş Metro’da 
örgütlüdür. Bize destek olacağına Met-
ro adına açıklamalar yapıyor. Siyasi 
partilere gelince biz bütün siyasi par-
tilerin kapsını çaldık. Başta iktidar ol-
mak üzere… İktidar zaten İşçi Sınıfını 
görmezden geliyor, polis baskısını da 
bunlara bağlıyorum. OHAL bu hal 1 
sene boyunca bizi süründürdüler. Gö-
zaltılar, gaz sıkmalar, baskılar vs. ör-
neğin beni Ümraniye’de hiçbir suçum 
yokken yerlerde sürüklediler. Yaralan-
malarım var, darp raporlarım var. Bun-
lar hakkında suç duyurularım oldu. Bir 
tek siyasi parti olarak Halkın Kurtuluş 
Partisi destek olmuştur bize.    

Kurtuluş Yolu: Yaptığınız kasa 
kilitleme eylemlerini anlatır mısınız? 
Bunların etkileri nasıl oluyor?

Şenol Ağca: Şimdi biliyorsunuz 
burası bir fabrika değil, burası 
müşteriye odaklı çalışan yerler. Media 
Markt, Metro olsun müşteriye yönelik 
çalışıyorlar. Bizde kasa kilitleme eyle-
mi ile müşteriye alışveriş yapma, hır-
sızlara ortak olma diyoruz. 

Kurtuluş Yolu: Son olarak Uyum/
Makro İşçileri ile ortak mücadele 
sizlere ne kazandırdı ve sizin gibi 
direnişini sürdüren işçilere söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Şenol Ağca: Sınıf dayanışması de-
dik. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek 
dedik. Biz birlik olursak, bütün işçiler 
birlikte hareket edersek, amacımız ola-
nı gerçekleştiririz. Bizim amacımız 
haklarımızı korumak, ezilmemek. 

Uyum/Makro İşçileri 
haklarının gasp edilmesine 
karşı mücadele ediyorlar

Kurtuluş Yolu: Kaç yıldır Uyum/
Makro Market’te çalışıyordunuz ve 
göreviniz neydi?

Uyum/Makro Market İşçisi Ha-
san Mercanoğlu: Yaklaşık 14 yıl ça-
lıştım. Uyum Market’te çalışıyordum. 
2004 Ağustos ayında işe başladım. 
2018 Nisan sonu itibari ile işten çıka-
rıldım. 

Kurtuluş Yolu: Peki, Uyum/
Makro Market’in Migros’a satılma 
sürecini ve bu süreçte yaşadıklarınızı 
anlatabilir misiniz?

Hasan Mercanoğlu: 2012 yılı 
itibariyle Uyum marketler Makro’ya 
devredildi. Daha sonra Makro’da 
yönetemedi. Kriz yaşadı. Konkordato 
ilan edildi. Daha sonra bu süreç son-
rasında Migros’a satıldı. Daha sonra 
bize ihbar sürelerimiz bildirildi. Bazı 
arkadaşlarımızın çıkışları verilmeye 
başlandı. Bazı arkadaşlarımız mağa-
zalarda kalıp devredilen mağazaların 
malzemelerini gönderme işi ile uğraş-
tılar. Daha sonra işi bitenleri hemen iş 

haddi sonlandırıldı. İş sonlandırılması 
doğru olmayan şekilde yapıldı. 

Kurtuluş Yolu: Bu süreçte Nak-
liyat-İş Sendikası ile nasıl bağlantıya 
geçtiniz?

Hasan Mercanoğlu: Bu süreçler 
devam ederken Nakliyat-İş Sendikası 
ile tanıştık. 18 Haziran’dan bu yana da 
haftada üç gün eylem yapıyoruz. Ve 1 
yıldır mücadele eden Real Market İş-
çileri ile birlikte eylemler yapıyoruz. 
O anlamda bir sınıf dayanışması 
içerisindeyiz. Ve mücadeleye devam 
edeceğiz bu şekilde.

Kurtuluş Yolu: Peki, bu süreçte 
siz, aileniz neler yaşadınız bundan da 
bahsedebilir misiniz?

Hasan Mercanoğlu: Şu an sabit bir 
işim yok. İş olunca gidip çalışıyorum. 
Bir işsizlik maaşı var. O geliyor kirayı 
ödüyorum. Eşim çalışmıyor, çocuğum 
var. Yakınlarımızın yardımlarıyla vs. 
bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz.

Kurtuluş Yolu: Son olarak Real 
işçileri ile ortak mücadele sizlere ne 
kazandırdı ve sizin gibi direnişini sür-
düren işçilere söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Hasan Mercanoğlu: Temelde bak-
tığımızda mağdur edilmiş insanlarız. 
İşçiyiz, mağdur edilmişiz, haksızlığa 
uğramışız, haklarımız gasp edilmiş 
bu değerler bile ir araya gelmemiz 
için yeten kriterler. Ülkemizde birçok 
işçi bizim yaşadığımız sorunları yaşı-
yor. Kimisi sendikalı olmak istediği 
için işten çıkartılıyor, kimisi hiç sor-
gusuz sualsiz sadece bir ön yargı ile 
işinden çıkartılıyor. Yıllarını vermiş 
ama mağdur ediliyor. Anayasal ola-
rak suç olmasına rağmen hakkımızı 
arayamıyoruz. Başta da belirttiğim 
gibi ortak değerlerimiz var Real Mar-
ket işçi arkadaşlarımızla. O yüzden 
mücadeleyi birleştirdik. Onlarında 
hakları gasp edildi. Sendikaları onlara 
sahip çıkmamış, halen köstek olmaya 
çalışıyor. Yaklaşık 1 yıl oldu. Bizim 2 
buçuk aya yaklaşıyor. Biz inanıyoruz 
hakkımızı alacağız. 

***

Kurtuluş Yolu: Kaç yıldır Uyum/
Makro Market’te çalışıyordunuz ve 
göreviniz neydi?

Uyum/Makro Market İşçisi Mah-
mut Aras: Ben 12.07.2011 yılında 
taşeron firma olarak Uyum’da iş başı 
yaptık. 1 buçuk 2 yıl kadar görevimi 
yaptım. Görevim temizlik idi. 

Kurtuluş Yolu: Peki, Uyum/
Makro Market’in Migros’a satılma 
sürecini ve bu süreçte yaşadıklarınızı 
anlatabilir misiniz?

Mahmut Aras: 2012 yılında 
Makro Uyum Marketleri satın aldı. 
Bizi de taşeron firmada tüm hakları 
ile birlikte devraldı. Devraldıktan son-
ra biz tabi ki işlerimizde aynı şekilde 
devam ettik. 27 Ekim 2017’eye kadar.  
Hatta öncesinde Makro bizim görevi-
mizi değiştirdi. Ben temizlik görevli-
siydim. Kendi başlarına, ben imza ver-
mememe rağmen beni hizmet destek 
görevlisi yaptı. Bizi SSK’ya imza ver-
miş gibi gösterdi. Daha sonra mağaza 
sorumlumuz geldi dedi ki hepimiz iş-
ten atıldık. Sebep yok, soruyoruz bil-
miyoruz cevabı geliyor. Hiç kimse bir 
bilgi vermedi. Sonra Migros’un Makro 
marketi satın aldığı öğrendik. Sonra 56 
gün ihbar süresi oldu. 56 gün ihbar sü-
resinden sonra bizi merkeze çağırdılar. 
Kıdem tazminatını hesaplamak için. 
Kıdem tazminatını yüzde 20 eksiklikle 
hesapladılar. Bir kâğıt verdiler elimize, 
en kısa sürede tazminatlarınız ödene-
cek diye. Ama hala ortada bir şey yok. 
Migros bize bayram öncesi söz verdi. 
Eylem yapmayın sizin hakkınızı öde-
yeceğiz. Ama onlarda sözüne sahip 
çıkmadılar. Biz hakkımızı alana kadar, 
cana can mala mal mücadele edeceğiz. 
Ben Makro yöneticisi Şeref Songül’e 
şunu söylüyorum hakkımı sana zehir 
ve zıkkım edeceğim. Allah çoluğuna 
çocuğuna yedirmesin. Ben 2 tane bay-
ram yapamadım. Ailemde huzur kal-
madı. Onları Allah’a havale ediyorum. 

***

Kurtuluş Yolu: Eşiniz adına dire-
nişe katılıyorsunuz. Bize yaşadıkları-
nızı anlatır mısınız?

Uyum/Makro Market İşçi eşi 
Funda Arslan: Benim eşim yaklaşık 
10 yıl Uyum/Makro markette çalıştı. 
10 yıl alınteri döktü. Sonra işten atıldı. 
Uyum marketleri Makro market satın 
alıyor. Makro marketi de Migros satın 
alıyor. Kendi aralarında anlaşıyorlar. 
Ne Makro ne de Migros işçinin hakkını 
düşünmüyor. Benim eşim 2 ay işsiz 
kaldı ve biz Ramazan bayramını evde 
geçirdik. İnanılmaz sıkıntı yaşadık. 
Bizi oyaladılar. 2-3 aya ödemeler 
yapılacak denildi. Ama hiçbir şekilde 
yapılmadı. Eşim ve arkadaşları dire-
nişe başladılar. Direnişe başlarken ve 
sonrasında Nakliyat-İş ve Ali Rıza 
Başkan bize hiçbir zaman yalnız bırak-
madı. Her zaman destek oldular. Bize 
siper oldular. Biz yeri geldi güvenlik-
lerin saldırısına uğradık. Polisler üs-

tümüze yürüdü. Hep kendilerini bizim 
için siper ettiler. 

Ben buraya eşimi temsilen geliyo-
rum. Yani biz onsuz akşamları yemek 
yedik. Biz eşimi 12 saatten fazla gör-
medik. Bizim yenilen bu haklarımızı 
ne Makro’ya ne Migros’a bırakmaya 
niyetimiz yok. Şu an çocuğumun 
yanında kimse yok. 11 yaşında ve ben 
onu evde tek başına bırakarak burada 
eşimin hakkını savunuyorum. Ve bun-
dan hiçbir şekilde rahatsız değilim ve 
hiçbir şekilde de vazgeçmeyeceğim.

***

Kurtuluş Yolu: Kaç yıldır Uyum/
Makro Market’te çalışıyordunuz ve 
göreviniz neydi?

Uyum/Makro Market işçisi Gök-
han Polat: İki firmada toplam 7 yıl 7 
ay çalıştım. Önce reyon görevlisi sonra 
ürün kabul sorumlusu olarak çalıştım. 

Kurtuluş Yolu: Peki, Uyum/
Makro Market’in Migros’a satılma 
sürecini ve bu süreçte yaşadıklarınızı 
anlatabilir misiniz?

Gökhan Polat: 2017’nin son za-
manlarında konkordato ilan edildi 
Makro tarafından. Daha sonrasında 
Migros’a satılma süresi ve ihbar süre-
si başladı. O zamanki bölge müdürleri 
bize gelip bir kâğıt imzalatıp çıkış ta-
rihlerimizi söylediler. Kıdem ve ihbar 
tazminatlarımızı hesaplayarak bizi ka-
pının önüne koydular. 

Kurtuluş Yolu: Bu süreçte Nak-
liyat-İş Sendikası ile nasıl bağlantıya 
geçtiniz?

Gökhan Polat: 1 yıl öncesinde 
direnişe başlayan Real işçilerini sos-
yal medya üzerinden takip ediyorduk. 
Real işçilerinin gittiği yolda gitmek 
üzere Nakliyat-İş Sendikası’na ulaş-
tık. Kendileriyle görüştük ve bu süre 
zarfında bize her türlü desteği vere-
ceklerini ilettiler. Ve biz onlara üye 
olmamamıza, maddi olarak bir kuruş 
bile vermememize rağmen bizim arka-
mızda durdular. 

Kurtuluş Yolu: Peki, bu süreçte 
siz, aileniz neler yaşadınız bundan da 
bahsedebilir misiniz?

Gökhan Polat: Ben bekârım ai-
lemle yaşıyorum. Ailemin içinde şu an 
huzur kalmadı.

Kurtuluş Yolu: Yaptığınız kasa 
kilitleme eylemlerini anlatır mısınız? 
Bunların etkileri nasıl oluyor?

Gökhan Polat: Olumlu olumsuz 
tepkiler alıyoruz. Bazı müşteriler per-
sonelin hakkını yediğimizi düşünüyor 
ama şunu kaçırıyorlar. Bizde zama-
nında personeldik, bizde hizmet ver-
dik. Bizde hakkımız için uğraşıyoruz. 
Bizim içeride çalışan Migros persone-

liyle ilgili bir sıkıntımız yok. Olumlu 
olarak ta bazı müşteriler alışverişlerini 
kasada bırakarak bize destek veriyor-
lar. 

Kurtuluş Yolu: Son olarak Real 
işçileri ile ortak mücadele sizlere ne 
kazandırdı ve sizin gibi direnişini sür-
düren işçilere söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Gökhan Polat: Şimdi şöyle bir 
söz vardır bana dokunmayan yılan 
bin yıl yaşasın. Real işçileri direnişe 
başladığında biz Uyum firmasında 
çalışan işçilerdik. Hiçbir zaman 
başımıza geleceğini tahmin edemedik. 
O gün onların yanında olamayıp daha 
sonra işsiz kalınca yanlarında olmak 
biraz onurumuzu zedeliyor. Özeleştiri 
vermek gerekiyor. Ama onların yaptı-
ğı bu direniş bize güç veriyor. Onların 
yaptığı direniş sayesinde bizde bu yola 
girdik. Belki onlar olmasaydı bizde 
olmayacaktık. Ve haklarımız gasp edi-

lecekti.
***

Kurtuluş Yolu: Kaç yıldır Uyum/
Makro Market’te çalışıyordunuz ve 
göreviniz neydi?

Uyum/Makro Market İşçisi Se-
zer Bülbül:  10 yıldır Uyum market-
lerde çalışıyorum. 10 yıl boyunca da 
bütün gücümle her koşulda hizmet 
verdim bu şirkete, yapılması gereken 
her şeyi yaptım. Tezgâhtar olarak ça-
lıştım ve mağaza yöneticiliğine kadar 
yükseldim. Biz bu Uyum şirketini 
yükselten insanlarız. Çalışmak ve aile-
mizi geçindirmek için uğraştık.

Kurtuluş Yolu: Peki, Uyum/
Makro Market’in Migros’a satılma 
sürecini ve bu süreçte yaşadıklarınızı 
anlatabilir misiniz?

Sezer Bülbül:  Uyum marketin 
Makro markete satılma sürecinde iflas 
süreci vardı. Bunlar borsaya girdiler 
ve borsa bunlara bir hedef koydu. Ama 
bunlar bu hedefi yerine getiremedi-
ler.  Daha Makro’ya satıldı. Makro bu 
şirketi Anadolu şirketi olacak şekilde 
çalıştırmaya uğraştı. Ancak biz pro-
fesyonel çalışanlar ve İstanbul piya-
sasını bilen insanlar olarak; çok iyi 
biliyorduk ki Anadolu piyasası burada 
geçerli olmayacaktı. İflas etme sebebi 
de bu şekildedir. Ancak Makro market 
işçilerinin sözünü dinlemedi ve kendi 
çalışma şeklini uygulamaya çalıştı. 
Ama sürdüremedi ve başarısız oldu. 
Konkordato ilan etti. İflas erteleme 
sürecine girdi. Bu süreçte haciz me-
murları geldi. Sonra Migros satın aldı. 
Ve bize dediler ki sizinle Migros ilgile-
necek. Biz de sevindik. Çünkü Migros 
büyük bir şirketti. Ancak sonrasında 
kendi aralarında anlaşma yaptılar. 
Bizim çalışma sürelerimizi, ihbar 
sürelerimizi vs. hesapladılar. Bizim 
alacaklarımızı eksik hesapladılar biz 
onu da kabul ettik ama onlar o kadar 
aşağılık insanlarmış ki bizi ortada 
bıraktılar.

Kurtuluş Yolu: Bu süreçte Nak-
liyat-İş Sendikası ile nasıl bağlantıya 
geçtiniz?

Sezer Bülbül:  Nakliyat-İş ile ta-
nışma sürecimiz bizim gibi işçi kar-
deşlerimiz sayesinde oldu. Biz onlara 
fikir danıştık. Onlarda dediler ki kar-
deşlerimiz biz sizle her zaman yürü-
meye hazırız, gelin siz bizimle bera-
ber yola devam edin. Siz bize destek 
biz size destek verelim ve bir şekilde 
bunları alt edelim dediler. Nakliyat-İş 
ile tanışmamız Real işçileri sayesinde 
oldu.

Real Market ve Uyum/Makro Market İşçileri
mücadelelerini anlatıyor

Baştarafı sayfa 1’de
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Real işleri o kadar düzgün ve emekçi 
insanlar ki onların haline de üzülüyo-
rum. Bu durumun bir şekilde sonuç 
vermesi gerekiyor. Devletin bu işe el 
atması gerekiyor. 

Kurtuluş Yolu: Peki, bu süreçte 
siz, aileniz neler yaşadınız bundan da 
bahsedebilir misiniz?

Sezer Bülbül: Bütün samimiye-
timle söylüyorum ben bu süreçte eşim-
le boşanma durumuna geldim. Eylem-
lere katıldığım içinde düzenli bir işe 
giremedim. Dün akşam ticari taksiye 
çıktım saat 2’de. O saatten sonrada 
saat 10 buçukta arabayı teslim ettim. 

Ve buraya geldim eyleme. Eylemden 
sonra tekrar gidip ticari taksiyi alaca-
ğım. Eşime, çocuklarıma zaman ayıra-
mıyorum. Hiçbir şekilde sosyal yaşan-
tımız kalmadı. Ama biz ne olursa olsun 
bu mücadeleyi devam ettireceğiz. 

Kurtuluş Yolu: Yaptığınız kasa 
kilitleme eylemlerini anlatır mısınız? 
Bunların etkileri nasıl oluyor?

Sezer Bülbül:  Şöyle söyleyeyim 
burada Migros saçma hareket yapıyor. 
Biz içeri giriyoruz, alışveriş yapıyoruz. 
Ürünlere zarar vermeden kasalara geti-
riyoruz. Ama onlar kasaları kapatıyor. 
Aslında kasaları kapatmayıp geçirse-

ler hızlı bir şekilde bizi gönderip hız-
lı şekilde müşterileri almaya devam 
edecekler. Müşteriler bu sırada ne 
oluyor arkadaşlar diye soruyorlar biz-
de açıklama yapıyoruz. Bunlar bizim 
hakkımızı vermedi sizde bunlardan 
alışveriş yapmayın diyoruz. Kasa kilit-
leme eylemi amacına ulaşıyor. Çünkü 
müşteriyle muhatap oluyoruz.

Kurtuluş Yolu: Son olarak Real 
işçileri ile ortak mücadele sizlere ne 
kazandırdı ve sizin gibi direnişini sür-
düren işçilere söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Sezer Bülbül: Real işçileri sa-

yesinde sendikalar düzenini anladık. 
Tez-Koop İş adında sendika işçilerin 
yanındayız şeklinde görünüp işçilere 
tam tersi köstek olan bir sendikadır. 
Bu Tez-Koop İş Sendikası şu anda 
Migros’a daha baskı yapıyor. İşçile-
ri haklarını verirseniz bütün işçiler 
ayaklanır dedi. Real işçileri bugüne 
kadar yaptıkları profesyonelce eylem-
leri bize anlattılar. Biz onlardan örnek 
alarak, baz alarak yola çıktık. Bize bir 
nevi öğretmen oldular. Ve bu öğret-
menliği yerine getirdiler. Biz onların 
öğrencileri olduk. Biz onlarla yürüme-
ye devam edeceğiz. Öğretmen öğrenci 

ilişkisinden daha çok sınıf arkadaşı ol-
duk. Mücadelemize bu şekilde devam 
ediyoruz. Korkmuyoruz. Son olarak 
patronlara şunu söylemek istiyorum. 
İnsanlar burada bir emek vermiş, 
yıllarca çalışmış, bunların sayesinde 
bu duruma gelmişsiniz, büyümüşsü-
nüz. Bu insanlar sayesinde belli bir 
hedefe ulaşmışsınız ama bu insanları 
işiniz bittiğinizde çöp kutusuna atıyor-
sunuz. Ama bu insanlar geri dönüşüm 
yaşıyorlar. Ve kapıya gelip burada di-
reniş yapıyorlar. Bunu hiç düşünmü-
yorlar. Ama ne olacak biz kazanacağız. 
Ben çok inanıyorum buna.
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Bu sayede krizin önlenmesinin ar-
dından teşvik önlemleri geri çe-
kilmedi. Ekonomik büyüme oranı 
yüzde 7’yi geçti, ama aynı zaman-
da kredi balonu oluştu ve enflasyon 
gemi azıya aldı. Hali hazırda resmi 
kurumlar bile böyle bir sorunun 
olduğu kabul ediyor”.(https://odatv.
com/turkiye-iflas-edebilir-04081824.
html, 4 Ağustos 2018)

Demek ki, nedenlerden birisi Ma-
lum Kişi’nin karşılıksız para basma-
sıymış.

Bunu ABD de yapıyor. Örneğin 
2008 krizinde ABD Merkez Bankası 
Başkanı Ben Bernanke, nam-ı diğer 
Helikopter Ben, krizden dolayı endi-
şeli işverenlere; “Ne korkuyorsunuz. 
Merkez Bankamız var, basarız dolarla-
rı süreriz. Hatta isterseniz helikopterle 
saçarız”, demişti. Buna rağmen dolar 
değerini koruyor. Çünkü dünya üzerin-
de dış ticaret büyük ölçüde dolarla ya-

pılıyor ve ülkelerin merkez bankaları 
rezerv olarak kasalarında daha çok do-
lar bulunduruyor. Bu yüzden ABD do-
ları beklenen şekilde değer yitirmiyor.

Oysa bizim gibi ülkeler karşılıksız 
para basınca paranın değerinin düşme-
si, devalüasyon, kaçınılmaz.

Krizin tek nedeni elbette sadece 
karşılıksız para basmak değil. Karşı-
lıksız para basmayı gerekli kılan veya 
krize sürükleyen başka nedenler de var.

Bunların başında Türkiye’nin dış 
borç yükü geliyor. Odatv, Die Welt ga-
zetesinden şöyle aktarıyor:

“(…) ‘Dünyada Türkiye kadar 
yabancı sermayeye bağımlı başka 
ülke olmadığı’ saptamasını yapan 
Alman gazetesi, şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“Erdoğan’ın iktidarında bu ba-
ğımlılık git gide büyüdü. Çünkü ülke 
sürekli olarak ihraç ettiğinden çok 
ithal ediyor. Bu yüzden sürekli artan 
cari açığın GSYİH’ya (Milli Gelir) 
göre oranı 2016’da yüzde 3.8’ken, 
2017’de yüzde 5.5’e yükseldi. Bu 
cari işlemler açığı ancak ülkeye sü-
rekli akan yabancı sermaye varsa - 
şu sıra günde 200 milyon dolar civa-
rında- telafi edilebilir.”

Demek ki, dünya üzerinde dış bor-
cu Türkiye kadar yüksek başka bir ülke 
yokmuş. Ve bunun nedeni de sürekli 
büyüyen cari açıkmış.

Aslında cari açığın milli gelire ora-
nı daha da yükseldi. Yıl sonunda % 7 
olarak öngörülüyor. Ve bu oranın çok 
yüksek olduğunu belirtiyor iktisatçılar. 
Örneğin batmış ve IMF’ye el açmış 
Arjantin’de bu oran % 4.8.

Malum Kişi şimdiye dek bu açığı 
sıcak para ile sakladı, ekonominin çar-

kını taşıma suyla döndürdü. Ama işte 
sıcak para akışı da neredeyse durmuş 
durumda:

Örneğin, 2017’nin ilk 6 ayında Tür-
kiye’ye “yatırım amaçlı” 17.5 milyar 
dolar girmiş. Ama 2018’in ilk 6 ayında 
bu miktar sadece 79 milyon dolar.

Demek ki sıcak para akışı nere-
deyse durmuş. Moody’s, Standard and 
Poors, Fitch gibi uluslararası değerlen-
dirme kuruluşları Türkiye’nin puanını 
sürekli düşürürken, yani risk büyükken 
ve gittikçe büyürken, elin adamı neden 
parasını Türkiye’ye soksun?

Bari bu 16 yılda ülkeye akan sıcak 
parayı doğru değerlendirse, üretime 
dönüştürseydi. Ne gezer? Kaynaklar 
sadece gereksiz inşaatlara yatırıldı. 
Tersine, var olan üretim tesisleri birer 
birer “özelleştirme” denilerek “baba-
lar gibi” satıldı, yani yok edildi. Maki-
neleri hurda olarak satıldı. Değerli ar-
salarının üzerine yandaş müteahhitler 
yüksek binalar dikti. İşte en son şeker 

fabrikaları satıldı, yakında aynı akıbete 
uğrayacaklardır. Tıpkı daha önce Tele-
kom’da, Sümerbank’ta, Etibank’ta, 
SEKA’da vb. olduğu gibi…

Batı, tabiî bu durumu da görüyor. 
İngiliz Guardian gazetesinde, İs-
tanbul’daki gökdelenleri sembolize 
ederek, inşaat sektörünün ekonomi-
ye etkisini ve içinde bulunduğu krizi 
ortaya seren; “Türk Lirası Krizi İs-
tanbul’un Siluetine Nasıl Yazıldı?”, 
başlıklı bir yazı yer aldı. Yazının bir 
yerinde şöyle deniliyor:

“Geçen hafta, iki yıldan beri 
sürekli düşme eğilimindeki Türk 
Lirasının çöküşünün, İstanbul’un 
siluetine bakılınca sürpriz olmadığı 
görülüyor. Kentte nereye baksanız 
borçla yapılan inşaatlar göreceksi-
niz: Ufukta yeni gökdelenler, büyük 
AVM’ler… Bunların içinde çok sayı-
da mega proje de var, dünyanın en 
büyüğü olacağı belirtilen yeni hava 
limanı gibi.

Türkiye ekonomisinin kalbinde 
yer alan bu inşaat çılgınlığının fi-
nansmanı gayrı safi yurt içi hâsıla-
nın % 20’sini oluşturuyor ve sektör-
de yaklaşık 2 milyon kişi çalışıyor. 
2008 mali krizine paralel olarak, in-
şaat sektörü düşük faizli kredilerle 
finanse edildi ve borç çok arttı. Mü-
teahhitler, inşaatlarını düşük faizli 
yabancı kredilerle finanse ettiler. Ve 
şimdi liranın çöküşü nedeniyle zor-
dalar, çünkü borçlarını ödemek her 
geçen gün zorlaşıyor. Hükümet ista-
tistiklerine göre, 2016’nın sonunda 
Türk müteahhitlik şirketlerinin kre-
dilerinin % 90’ı yabancı kaynaklı.

“(…) Türkiye aynı zamanda 

inşaat girdilerinde de çok dışa ba-
ğımlı; şu anda dünyanın en büyük 
9. çelik ithalatçısı; 2016’da 8 milyar 
dolar, 2017’de 9 milyar dolar çelik 
ithal edilmiş.

“Bu durum, büyüme için ekono-
misini inşaat sektörüne bağımlı kılan 
Türkiye için özellikle tehlikeli.” (The 
Guardian, 23 Ağustos 2018, https://
www.theguardian.com/cities/2018/
aug/23/how-turkeys-lira-crisis-was-w-
ritten-in-istanbuls-skyline#img-1)

Demek ki, inşaat kandırmacasıyla, 
büyük göstermelik “mega” inşaat pro-
jeleriyle göz boyamak da artık müm-
kün görünmüyor. Yapılan konutlar elde 
kalacak. Alınan krediler ödenemeye-
cek. Krediyle alınan konutlar bankala-
ra teslim edilecek vb.

Pekiyi ne olacak? Malum Kişi ne 
yapacak?

* Kaçınılmaz olarak zam yapacak. 
Zaten yapıyordu, daha da büyük oran-
larda yapacak.

* Dışarıdan kredi dilenecek. 
IMF’ye gitmeye ayak direse de, gide-
cek görünüyor.

* Faize karşı ama faizi çok yüksel-
tecek. Kaldı ki, yükseltildi bile…

* İflaslar artacak.
* Ekonomi küçülecek, büyüme 

oranı düşecek.
* Zaten düşük olan üretim daha da 

düşecek.
* İşsizlik artacak.
* Sonuçta krizin faturası halkı-

mıza çıkarılacak.
Halkımız bunu da sindirir mi, gö-

receğiz.

Ama işin bir de öbür 
boyutu var: İdlib!

Emperyalizm İdlib’de zorda. Tay-
yip de…

Papaz olayının diğer yüzünde İdlib 
Sorunu da var.

Esad, ülkenin büyük kesimini din-
ci katillerden-çapulculardan temizledi. 
Bunların büyük kesimi hemen güneyi-
mizdeki İdlib kentinde toplaştı.

Esad’ın bu çakalları İdlib’den de 
sürüp atması hakkı. Buna girişecek de 
görünüyor.

Ama bu durum Malum Kişi’nin 
korkulu rüyası. Sekiz yıldan beri sür-
dürdüğü, Amerikan Uşaklığı yaptığı 
Suriye politikasının tü-
müyle çökmesi demek.

Bir taraftan Rusya ve 
İran ile dansediyor. Bir 
taraftan Esad’a karşı ol-
madık kötülüğü yapıyor ve 
gönlü emperyalist Ameri-
kan politikasından yana.

Yalnız, bir de Trump 
Delisi var, önemli bir fak-
tör olarak.

Yukarıda alıntı yaptı-
ğımız Alman Die Welt ga-
zetesi, ABD’nin ekonomik 
yaptırımlarla ve kısıtlama-
larla Türkiye’yi iflasa sürükleyebilece-
ğini ama bir “NATO müttefikini” kendi 
eliyle böyle bir krize sokmak isteme-
yeceğini ve bu durumun Türkiye’ye 
psikolojik üstünlük verdiğini belirte-
rek, şöyle devam ediyor:

“İki ülke arasındaki ilişkilerde 
bu hep böyle olageldi. Nihayetinde 
ABD, sürecin sonunda partnerini 
yok etmek istemiyor. Ama şimdi bü-
yük bir soru işaretiyle karşı karşı-
yayız: Bu durum, ABD Başkanı’nın 
adının Trump olduğu zamanlarda 
da geçerli mi?”

Evet, sonuçta Trump Delisinin sağı 

solu belli olmaz demeye getiriliyor.
Bizce, perde arkasında İdlib konu-

sunda sıkı bir pazarlık yürüyor. Yuka-
rıdaki yazının içinde bu da gizli. ABD 
Emperyalizmi, kendisine sadakatle 
hizmet etmiş böyle iyi bir uşağı hâlâ 
kullanabilecekken neden bitirsin?

Nitekim, bakıyoruz İdlib konu-
sunda hem ABD, hem Malum Kişi 
aynı ağzı kullanıyorlar. Malum Kişi, 
2017’de, yaklaşık 1 yıl önce, şöyle di-
yordu:

“Şimdi olay çok daha farklı. Ha-
lep’ten kimler kaçmak zorunda kal-
dı. Kardeşlerimiz. Halep, bizim kar-
deşlerimiz. Bugün Gaziantep’e bak, 
Halep’ten ayıramazsın. Halep’teki 
o insanlar o bombaların altından 
mecburen İdlib’e kaçmak zorunda 
kaldılar. Bugün milyonlarca insan 
İdlib’de ama her an yine tehdit al-
tındalar. Bize düşen bir görev de 
İdlib’di.” (8 Ekim 2017, https://www.
haberturk.com/cumhurbaskani-erdo-
gan-dan-idlib-operasyonu-aciklama-
si-1664430)

İdlib’deki dinci çapulcuları masum 
sivil vatandaşlar olarak görüyordu.

Şimdi kendisi böyle keskin, net 
ifadeler kullanmıyor İdlib konusunda. 
Ama işte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 
şöyle diyor:

“İdlib geriye kalan tek çatışma-
sızlık bölgesi diyebiliriz. Burada 3 
milyondan fazla sivil yaşıyor. Diğer 
bölgelerden koridor açıldığı zaman 
bazı radikal gruplar İdlib’e gelmiş-
tir. Bu gruplar ılımlı muhalefeti de 
sivilleri de rahatsız etmektedir. Te-
röristlerle sivilleri ayırmamız lazım. 
Diğer taraftan burada askeri çözüm 
bir felaket olur. 3.5 milyon sivil ne-
reye gidecek? Radikal grupların 
etkisiz hale getirilmesi hepimiz için 
önemli. Ancak bu sivillerle terörist-
leri iyi ayırt etmek lazım.” (https://
www.haberturk.com/son-dakika-cavu-
soglu-ve-lavrov-dan-moskova-da-or-
tak-basin-toplantisi-2116033)

Bu bir Amerikan ağzıdır. Şimdi 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 
ne diyor, bir de ona bakalım:

“ABD bunu (Esad’ın İdlib’e kendi 
toprağını almak için saldırısını – Hü-
seyin Ali) zaten tehlikeli bir çatış-
manın tırmanması olarak görüyor. 
Zaten evlerini terk etmek zorunda 

kalan ve şu anda İdlib’de bulunan 
3 milyon Suriyeli bu saldırganlık-
tan dolayı acı çekecekler. Bu iyi de-
ğil. Dünya bunu izliyor.” (Anadolu 
Ajansı, 31 Ağustos 2018, https://www.
aa.com.tr/tr/dunya/pompeodan-rusya-
ya-idlib-uyarisi/1243630)

Papaz krizine rağmen, bire bir aynı 
ağzı kullanıyorlar. Yani Malum Ki-
şi’nin gönlü Amerikan politikasından 
yana. (Çavuşoğlu kendi başına böyle 
bir açıklama yapamayacağına göre…)

Ancak, “her şey akar…” Suriye 
konusunda da güçler dengesi belirle-
yici. Bir yanda Astana Süreci var, bir 

yanda alınan kararlar var, bir yanda 
ekonomik kriz var, bir yanda Trump 
Delisi var, bir yanda halkı kandırmak 
içim milliyetçi görünmek var, bir yan-
da dünya halkları var vb.

(Yukarıda Çavuşoğlu ve Pom-
peo’nun açıklamalarındaki yalana da 
kısaca değinelim. Esad’ın İdlib’e yük-
lenmesi sonucunda 3-3.5 milyon (bazı 
kaynaklar 4 milyon da diyor) insan 
kaçışacakmış. Bölgeyi bilen gazeteci 
Ömer Ödemiş, bunun yalan olduğunu 
mekân olarak da bu nüfusun İdlib’de 
bulunmasının mümkün olmadığını ka-
nıtladı. Ödemiş, eskiden yaklaşık 200 
bin civarında olan bu bölgedeki nüfu-
sun en fazla 300-350 bin olabileceğini 
belirtmektedir. Bunların yaklaşık 60 
bini dinci çapulculardan oluşuyor.

Böyle abartılı rakamlarla dünya ka-
muoyu ve halkımız etkilenmek, Esad’a 
karşı yönlendirilmek isteniyor. Beyaz 
Miğferler’in kesin yeniden uygulama-
ya koyacakları kimyasal silah senaryo-
su da cabası…)

Üstelik ABD’nin durumu eskiye 
göre nispeten zayıf Suriye’de. Bunu, 
büyük olasılıkla bir CIA Ajanı olan Jo-
nas Parello-Plesner de ifade ediyor. 
Şöyle deniliyor haberde:

“AFP’ye konuşan Washing-
ton merkezli düşünce kuruluşu Hu-
dson Enstitüsü’nden araştırmacı 
Jonas Parello-Plesner, “ABD’nin 
sözlü uyarı ateşleri işe yaramıyor 
çünkü Washington’un yaklaşımı 
Suriye’de sahadaki gerçeklerle ör-
tüşmüyor. Esad karada İran’ın ha-
vada ise Rusya’nın desteğini alarak 
ilerlemeye devam ediyor. ABD ise 
umutlarını Birleşmiş Milletler des-
tekli sönük Cenevre barış sürecine 
bağlamış durumda” diyor.” (2 Ey-
lül 2018, https://www.sondakika.com/
haber/haber-abd-nin-idlib-de-diploma-
tik-cozum-cabalari-sonuc-11196759/)

Durum böyle olunca, Malum Kişi 
İdlib Sorununa daha bir akılcı yaklaş-
mak zorunda kalıyor. Yıllardır emper-
yalizmin yönlendirmesiyle beslediği, 
büyüttüğü dinci çapulcuları artık “te-
rör örgütü” olarak açıklıyor. Bu terör 
örgütlerinin arasında artık düne kadar 
Malum Kişi’nin sıkı fıkı olduğu Heyet 
Tahrir Ül Şam da var. Türkiye’nin 
daha yeni Heyet Tahrir Ül Şam’ı da te-
rörist örgüt olarak açıkladığı belirtili-

yor (AFP, 31 Ağustos 2018, 
https://www.yahoo.com/
news/turkey-blacklists-ji-
hadist-group-idlib-opera-
tion-looms-160906080.
html)

Özetle, Malum Kişi bir 
açmaz içinde. Aşağı tükür-
se sakal, yukarı tükürse 
bıyık!..

Eskiden olduğu gibi 
açıktan emperyalist uşak-
lığını da sürdüremiyor. 
Gönlü uşaklıkta olsa da… 

Her şeye rağmen uşaklığa devam dese, 
Trump Delisi var, ona güvenemiyor, 
üstelik ekonomi de krizde.

Ancak şunu unutmayalım: Malum 
Kişi hâlâ BOP Eşbaşkanlığı görevini, 
Amerikan Uşaklığını, Türkiye’yi da-
ğıtma, bitirme görevini zorlanarak da 
olsa sürdürüyor.

Ne var ki, Malum Kişi, gene dan-
söz gibi kıvırsa da gittikçe figürleri ba-
yatlaşıyor, taraflara tat vermiyor.

Musa Eroğlu’nun türküsünde söy-
lediği gibi:

Kılavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor.q

Tayyip, Ekonomik Kriz ve İdlib kıskacında
Baştarafı sayfa 16’da



Migros’a giren Direnişçiler, alış-
veriş yaparak kasalara geldiler. İşçiler 
kasalara geldiklerinde tüm kasiyerler 
işverenin talimatı ile kasaları kapattı. 
Uzun bir süre mağazanın içerisinde 
konuşmalar yaparak eylemlerine de-
vam eden işçiler, daha sonra sloganlar 
ve alkışlarla bu durumu protesto ede-
rek basın açıklaması yapmak üzere dı-
şarı çıktılar. 

Eylem sırasında Migros’un içinde 
bulunan müşterilerin de aldıkları ürün-
ler kasalardan geçirilmeyince müşteri-
ler de Migros yönetimine tepki göster-
di. Migros’un atılan işçilerin haklarını 
ödemediğini öğrenen müşteriler de 
bunu protesto ederek mağazayı terk 
ettiler. Kitlesel bir şekilde yapılan ve 
amacına ulaşan kasa kilitleme eylemi 
ile işçiler AVM’de bulunan diğer müş-
terilere de seslerini duyurdular. 

Dışarıda yapılan açıklamada da 
Migros’un direnişteki öncü işçileri ara-
yarak kendilerine ödeme yapacaklarını 
ve eylemlerden vazgeçmelerini söyle-
diğini belirten işçiler, hiç kimsenin bu 
teklifi kabul etmediğini ve Nakliyat-İş 

Sendikası’nın muhatap alınarak bütün 
işçilerin haklarının tamamının öden-
mesi gerektiğini belirttiler.

Bunun dışında hiç kimsenin başka 
hiçbir anlaşmaya evet demeyeceğini, 
ekmeklerine, onurlarına sahip çıkarak 
direnişe devam edeceklerini belirten 
işçiler, direnişi bölmeye yönelik bu 
oyuna ve provokasyona gelmeyecekle-
rin söylediler.  

Yapılan konuşmaların ardından 
sloganlar ve alkışlarla Migros’un 
önündeki eylemi bitiren Direnişçiler 
topluca  Güneşli Metro Mağazasının 
önüne geldiler. 

Güneşli Metro eylemi
Direnişçiler Metro’da da alışveriş 

yapmak için mağazaya girmek istedi-
ler. Ancak giriş kapısını özel güvenlik 
personeli etten duvar örerek kapattı. 
Özel güvenlikle birlikte mağazanın 
bahçesinde polis de önlem aldı. İşçileri 
içeriye almayan mağazanın Güvenlik 
Müdürü ile işçiler arasında tartışma 
yaşandı. İşçiler içeriye giremeseler de 
bulundukları kapı özel güvenlik tara-
fından kapatılınca o kapıdan araçla gir-
mek isteyen müşteriler de giremediler. 

Real ve Uyum/Makro İşçileri pan-

kartlarını açarak burada bir basın açık-
laması yaptılar.

Söz alan işçiler Real Direnişinin 
bir yıldır devam ettiğini, bugüne ka-
dar dört bayram geçirdiklerini, birkaç 
gün sonra kurban bayramı olduğunu 
belirterek kaç bayram geçerse geçsin 
haklarını alıncaya kadar yılmadan, 
bıkmadan direnişe ve mücadeleye 
Nakliyat-İş Sendikası’nın öncülüğün-
de devam edeceklerini belirttiler.

Metro işvereninin şikayetleri, gö-
zaltılar, provokasyonlar bizleri yıl-
dıramaz diyen Real ve Uyum/Makro 
Direnişçileri mücadele zaferle sonuç-
lanıncaya kadar Metro, Media Markt 
ve Migros mağazalarının eylem alanı 
olmaya devam edeceğini bir kez daha 
ifade ettiler. 

Starcity AVM Migros Eyleminde 
Özel Güvenlik İşçilere Saldırdı

Direnişçiler Güneşli Metro’da ey-
lem yaptıktan sonra Starcity AVM’de 
bulunan Migros Mağazasında eylem 
yapmak için gittiler.

Direnişçiler Migros’da alışveriş 
yaptıktan sonra kasalara gelmeden 

ürünleri arabalarda bırakarak 
alkış ve sloganlarla dışarı çık-
tılar.

Basın açıklaması için pan-
kart ve dövizlerini hazırlarken 
AVM’den çıkan özel güven-
likler ellerinde copla hiçbir 
uyarı yapmadan işçilere sal-
dırmaya başladılar. Yaşanan 
arbedede bir işçi kafasından 
yaralandı. Araya polisin gir-
mesi ile ayrılan taraflar arasın-

da bir süre sözlü tartışma devam etti. 
Yaşanan arbedenin ardından işçi-

ler tekrar toplanarak basın açıklaması 
yaptılar. Basın açıklamasında konu-
şan Sendikamız Örgütlenme Daire 
Başkanı Erdal Kopal yaşanan olayı 
değerlendirerek özel güvenliğin polis 
varken bu şekilde vahşice saldırama-
yacağını, buna yetkisinin de olmadı-
ğını belirtti. Hiçbir tartışmanın yaşan-
madığı bir sırada özel güvenliğin copla 
eylemcilere saldırmasının kabul edile-
mez olduğunu ve haklarında şikayetçi 
olacaklarını belirten Kopal, bir kez 
daha saldırıyı kınayarak MİGROS ne 
yaparsa yapsın mücadeleden vazgeç-
meyeceklerini belirtti. 

Daha sonra söz alan işçilerde saldı-
rıyı kınayarak bu saldırıların kendileri-
ni yıldıramayacağını tam tersine daha 
bir inançla ve kararlıkla eylemlerine 
devam edeceklerini belirttiler. Atılan 
sloganların ardından eylem bitti. 

Daha sonra işçiler hep birlikte ka-
rakola giderek Starcity AVM’de işçi-
lere saldıran Özel Güvenlik elmaların-
dan şikâyetçi oldular. 18.08.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Koçtaş AVM ve Starcity 
AVM eylemlerinde MİGROS 

alışveriş sepetlerini 
sakladı

Koçtaş AVM ve Starcity AVM’de 
bulunan Migros Mağazalarında ayrı 
ayrı eylemler yapıldı.

Her iki yerde de bulunan Migros 
mağazalarına giren Sendikamız Yö-
neticileri ve Uyum/Makro Real Dire-
nişçileri alışveriş yapmak için sepet 
bulamayınca yaratıcılıklarını kullana-

rak çamaşır sepetlerini, plastik mutfak 
sepetlerini, büyük tava ve tencereleri 
kullanarak içlerini aldıkları ürünlerle 
doldurdular. Kasalara geldiklerindeön-
ceki eylemlerde olduğu gibi tüm ka-
siyerler işverenin talimatı ile kasaları 
terk ettiler. Uzun bir süre mağazaların 
içerisinde konuşmalar yaparak eylem-

lerine devam eden işçiler, Sendikamız 
Genel Başkanın Ali Rıza Küçükos-
manoğlu’nun konuşmasının ardından 
sloganlar ve alkışlarla durumu protesto 
ederek basın açıklamalarını yapmak 
üzere dışarı çıktılar. 

Eylemler sırasında Migros mağa-
zalarının içinde bulunan müşterilerde 
aldıkları ürünleri kasalardan geçireme-
yince Migros yönetimine tepki göster-
diler.

Güneşli Metro, özel 
güvenliği ile kapıya etten 

duvar ördü
Direnişçiler Güneşli Metro Mağa-

zasının önüne geldiklerinde Metro’dan 
alışveriş yapmak için mağazaya gir-
mek istediler. Ancak giriş kapısını özel 
güvenlik personeli etten duvar örerek 
kapattı. Özel güvenlikle birlikte mağa-
zanın bahçesinde polis de önlem aldı. 
İşçileri içeriye almayan mağazanın 
Güvenlik Müdürü ile işçiler arasında 
tartışma yaşandı. İşçiler içeriye gire-
meseler de bulundukları kapı özel gü-
venlik tarafından kapatılınca o kapıdan 
araçla girmek isteyen müşteriler de 
giremediler. Bir süre burada eyleme 
devam eden direnişçiler konuşmalar 
yaparak, sloganlar atarak mücadelenin 

kararlılıkla devam edeceğini bir kez 
daha belirttiler. 

Eylemlerden sonra yapılan açık-
lamalarda işçiler haklarını alıncaya 
kadar yılmadan, bıkmadan direnişe ve 
mücadeleye Nakliyat-İş Sendikası’nın 
öncülüğünde devam edeceklerini be-
lirttiler. Metro işvereninin şikâyetleri, 
gözaltılar, provokasyonlar bizleri yıl-
dıramaz diyen Real ve Uyum/Makro 
Direnişçileri mücadele zaferle sonuç-
lanıncaya kadar Metro, Media Markt 
ve Migros mağazalarının eylem alanı 
olmaya devam edeceğini bir kez daha 
ifade ettiler. 

Basın açıklamasında konuşma ya-
pan Sendikamız Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu da, AVM’ler-
deki özel güvenliklerin işçilere yöne-
lik saldırılarını protesto ederek, bu tür 
baskıların işçileri yıldıramayacağını 
belirtti. Nakliyat-İş Sendikası olarak 
işçiler haklarını alıncaya kadar işçile-
re sahip çıkmaya devam edeceklerini 
belirtti. 

Eylemler bittikten sonra, Sendi-
kamız Genel Başkanı ve Örgütlenme 
Daire Başkanımız ile Real İşçilerinin 
hakkında Metro suç duyurusunda bu-
lunduğu için Bağcılar Asayiş Büroya 
toplu bir biçimde ifade vermeye gitti-
ler. 28.08.2018

Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene 
İstasyonları İşletim AŞ’ye bağlı 

Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris 
istasyonlarında örgütlenmiş ve yasal 
çoğunluğu sağlamıştır.

Ancak işveren işçi sendika düş-
manlığı yaparak, işçilere sendikadan 

istifa etmeleri için tehdit ve baskılar 
yapmıştır. Bu baskılara boyun eğmedi-
ği için 12 üyemizi işten atmıştır. Atılan 

üyelerimiz sendikamız öncülüğünde 
işe geri dönüş için Mücadeleye ve Di-
renişe başlamışlardır.

Muğla’da bulunan diğer istasyon-
ları da Direniş alanı ilan eden sendi-
kamız, bugün atılan üyelerimiz, yö-
neticilerimiz ve işçilerin ailelerinin 

de katılımı ile Bodrum’da 
bulunan istasyonun önünde 
basın açıklaması ve Oturma 
Eylemi yaptı.

Üyelerimiz istasyonun 
önüne kadar belli bir mesa-
feden kortej oluşturup slo-
ganlarla yürüyerek geldiler.

Burada basın açıklama-
sı Sendikamız Eskişehir 
Anadolu Şube Başkanı Ali 

Özçelik tarafından yapıldı.
Ali Özçelik yaptığı açıklamada, İş-

verenlerin sendika üyelerini silah gös-

tererek, baskı yaparak, “sendikadan 
istifa edin, e-devlet şifrenizi verin, 
yoksa işten çıkartırım”diyerek tehdit 
ettiğini, bu tehdit ve baskılara boyun 
eğmeyen üyeleri işten attığını belirtti. 
Özçelik, işverenlerin bu baskı ve teh-
ditlerinin suç olduğunu ve bununla 
ilgili olarak TCK’nin 117 ve118. Mad-

delerine göre gerekli suç duyurularını 
yaptıkların söyledi.

Sendikaya üye olmanın Anayasanın 
51. Maddesi ve 6356 Sayılı Yasa ile gü-
vence altına alındığını, İstasyonlarda 
üyelere yönelik baskı, tehdit ve işten 

atmaların kabul edilemez olduğunu ifa-
de etti.

Özçelik, işverenin işçi ve sendika 
düşmanlığına, yasa, hak-hukuk tanı-
mazlığına karşı gerekli mücadeleyi 
vereceklerini belirterek “Gerek huku-
ki gerekse fiili olarak işten çıkarılan 
üyelerimiz işe geri alınıncaya, işyer-

lerinde toplu iş sözleşmesi 
imzalanana kadar müca-
delemiz sürecektir” diye-
rek sözlerini bitirdi.

Sendikamız Avukatı Ta-
cettin Çolak da söz alarak 
hukuk yönünden değerlen-
dirme yaptı. Sendikaya üye 
olan bir işçiyi işten atılma-
nın, işçileri silahla tehdit et-
menin suç olduğunu ve bu-
nunla ilgili olarak da işveren 

ve yetkililer hakkında suç duyuruların-
da bulunduklarını belirtti.

Atılanlar arasında kadınların da ol-
duğu üyelerimiz de söz alarak, anaya-
sal, yasal örgütlenme, sendikaya üye 
olma, sözleşme haklarına sahip çıka-

caklarını, işe geri dönünceye ve toplu iş 
sözleşmesi imzalanıncaya kadar müca-
delelerinin devam edeceğini belirttiler.

Konuşmaların ardından oturma ey-
lemi yapıldı.

Eylem sırasında sık sık “Atılan İş-
çiler Geri Alınsın”, “Yaşasın Onurlu 
Mücadelemiz”, “Sendika Hakkımız 
Engellenemez”, “İşçiyiz Haklıyız 
Kazanacağız”, “Yaşasın Tüvtürk 
Örgütlenmemiz”, “Sendika Hak-
kımız Söke Söke Alırız”, “Yaşasın 
DİSK Yaşasın Nakliyat-İş” sloganla-
rı atıldı.

Tüvtürk Muğla Taşıt Muaye-
ne İstasyonunda Atılan İşçiler Geri 
Alınsın!

Sendikaya Üye Olmak Anayasal 
Haktır Engellenemez!

Yaşasın Muğla Tüvtürk Direnişi-
miz, Mücadelemiz!

17.08.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Grev kararının işyerine asılması 
ile birlikte işverenle sözleşme görüş-
meleri yeniden başlamış ve anlaşmaya 
varılarak 9 Ağustos’ta sözleşme imza-
lanmıştır.  

İmzalanan toplu iş sözleşmesine 
göre işçilerin çalışma koşulları ve ça-
lışma saatleri yasaya uygun hale ge-
tirilmiştir. Çalışma saatleri düzensiz 
olan işçilerin akşam iş çıkış saatleri 
belirsizdi. Sözleşme ile yasal çalışama 
saati olan günlük 8 saate çekilmiştir. 
Sözleşme öncesi fazla çalışma kar-
şılığında fazla mesai ücreti ödeme-
yen işveren TİS ile birlikte işçilerin 
haftalık 45 saati aşan mesaileri için 
ücret ödeyecektir. İşçilerin her hangi 
bir mazeretten dolayı işe gelmemele-
ri durumunda TİS öncesi yevmiyeleri 
kesilirken TİS sonrası bu kesinti yapıl-
mayacaktır. 

1.603.00 TL Asgari Ücretle ça-
lışan üyelerimizin ücretleri yapılan 
toplu iş sözleşmesi ile birinci yıl net 
2.108.00 TL olmuştur.

Hafta tatili Konya ilinin çalışma 
koşullarına göre Pazar ve Pazartesi 
olarak kabul edilmiştir. TİS öncesi ya-
sal hafta tatilleri bile olmayan işçiler 
sözleşmeyle birlikte yasal hafta tatil-
lerini kullanacaklar ve çalışma olursa 

mesai ücretlerini de alacaklar. 
Sözleşme öncesi kölece çalışma 

koşullarında çalıştırılan işçiler yapılan 
sözleşme ile yasal haklarına kavuş-
muşlardır. Ücretlerindeki artışla birlik-
te ayrıca bir maaş tutarında ikrami-
ye hakkı kazanmışlardır. Üyelerimizin 
toplu iş sözleşmesi ile birlikte aldıkları 
toplam zam oranı % 41 olmuştur. 

Ayrıca fazla mesai ücretlerinde 
artışlar sağlanmıştır. Kıdem tazmi-
natı 40 günlük, ihbar tazminatında ise 
yasal sürelere birer hafta eklenecektir.

Üyelerimize günlük net 10,00 TL 
yemek ve net 8,00 TL de yol ücreti 
ödenecektir.

Yıllık ücretli izin sürelerinde de 
artışlar sağlanmıştır. 14 gün olan yıllık 
izin süreleri sözleşme ile 25 iş günü 
olarak belirlenmiştir.

Sözleşme ile daha başka önemli ka-
zanımlar da sağlanmıştır. Sözleşmede 
üyelerimize ödenecek ücretler net üc-
ret olarak belirtildiği için üyelerimizin 

ücreti vergi diliminden de etkilenme-
yecektir.

Sözleşmede yer alan Disiplin Ku-
rulu ile işçilerin işten çıkartılması iş-
verenin kararı ile değil, kurulacak Ko-
misyon kararı ile olacaktır. 

İki yıllık imzalanan sözleşmenin 
ikinci yıl ise enflasyon oranına  +2 
puan eklenerek ücret zam oranı he-
saplanacaktır.

Üyelerimize ödenecek ücretler net 
ücretlerden olup vergi diliminden de 
etkilenmeyecektir

Kölece çalışma koşullarında çalı-
şan, kaderleri işverenin iki dudağı ara-
sında olan, işverence hiçbir yasal hak-
ları verilmeyen üyelerimiz,  imzalanan 
toplu iş sözleşmesi ile hem yasal hak-
larına kavuşmuşlar hem de sendikalı 
olmanın gerektirdiği çalışma güvence-
sine kavuşarak, işgüçlerinin karşılığı 
olan ücretlerini de kazanmış oldular. 

Sendika olarak her türlü baskıya, 
engellemelere rağmen yeni mevziler 
kazanmaya, yeni işyerleri örgütlemeye 
ve İşçi Sınıfına örnek sözleşmeler im-
zalamaya devam edeceğiz. Üyelerimi-
ze ve tüm İşçi Sınıfımıza hayırlı olsun. 
10.08.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Nakliyat-İş’ten:

Konya’da yeni örgütlendiğimiz Meram Kargo Lojistik Dağıtım 
AŞ’de Toplu İş Sözleşmesi imzaladık

Nakliyat-İş’ten

Real ve Uyum/Makro İşçilerinin Direnişi kararlılıkla sürüyor
eylemlerden dolayı Migros alışveriş sepetlerini sakladı 

Nakliyat-İş’ten

Tüvtürk Muğla’da Direnişin 5’inci gününde,
Tüvtürk Bodrum mücadele alanı oldu 

Nakliyat-İş’ten:
Starcity AVM’de Real ve Uyum/Makro
direnişçilerine özel güvenlik saldırdı



Birinci Yıl Ücret Artışı İkramiye 
Artışı ile Birlikte % 41 oldu

2’nci Yıl Ücret Artışı Yıllık Enf-
lasyon + 2 Puan oldu

Konya Sanayi Bölgesinde üç yıl-
dan beri faaliyet gösteren Meram Kar-
go Lojistik Dağıtım AŞ.’de çalışan 
işçiler 2018 Mart ayında sendikamızın 
örgütlenme faaliyetleri kapsamında 
üye yapılmış ve Bakanlıktan sözleşme 
yapmak için yetki belgesi alınmıştır. 

Alınan yetki belgesi ile 6356 sayı-
lı yasaya göre yasal süreleri içerisinde 
çağrılar yapılmış, işverenin toplu iş 
sözleşme görüşmelerine gelmemesi 
sonucunda Arabulucuya gidilmiştir. 
Arabulucu ile yapılan toplantılarla da 
sonuç alınamayınca sendikamız 11 
Ağustos 2018 Cumartesi günü uygu-
lanmak üzere Grev kararı almıştır.

Kurtuluş Yolu/Muğla
Muğla, Marmaris, Fethiye, Milas 

ve mobil istasyonlarında çalışan işçiler 
çalışma koşulları kötülüğü ve ekono-
mik sıkıntılarının bir türlü çözümlen-

memesi sonucu Nakliyat-İş Sendika-
sı’na üye olur. Sendikanın üye yaptığı-
nın ve çoğunluğu sağladığını öğrenen 
sendika düşmanı işveren, önce işçileri 
tehdit ve rüşvet ile istifaya zorlar. İş-

çiler geri adım atmayınca çoğunluğu 
Muğla İstasyonu’ndan olmak üzere 
içlerinde çalışma süreleri bir ay ile on 
yılı bulan on sekiz işçiyi çıkarır.

İşçiler sendikanın öncülüğünde is-
tasyon önünde direnişe başlarlar.  Hal-
kın Kurtuluşu Yolu Gazetesi olarak 
TÜVTÜRK Muğla Araç Muayene İs-
tasyonu işçileri ve Nakliyat-İş Eskişe-
hir-Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik 
ile görüştük.

Anıl Yetimoğlu: Ben yirmi sekiz 
yaşındayım. On yıldır araç muayene 
istasyonunda çalışıyorum. TÜVTÜRK 
isim hakkını satarak bu işi taşerona ha-
vale etmiştir.

Bu bölgede önceleri Mehmet 
Ağar’ın şirketi vardı.

Real ve Uyum/Makro Direnişçi-
leri Levent’teki  Media Markt, 

Yenibosna’da Koçtaş AVM, Starcity 
AVM’de Kasa Kilitleme Eylemi ve 

Güneşli Metro Önünde  Basın Açık-
laması Yaptılar 

Direnişçiler ortaklaştırdıkları ey-
lemleri ile Kurban Bayramı sonrası 

bir kez daha Metro, Media Markt ve 
Migros’dan gasp edilen haklarının 
ödenmesi için basın açıklamaları ve 
kasa kilitleme eylemleri yaptılar.

Media Markt’ta kasalar 
kilitlendi 

İlk eylem Levent’teki Media Markt 
Genel Müdürlüğü’nün de bulunduğu 
mağazada gerçekleşti. Media Markt 
mağazasına giren işçiler kısa zaman-
da tüm kasaları kilitledi. Kasa önünde 
kuyruklar oluştu. Müşterilerin bazıları 
işçilere destek vererek alışveriş yapma-
dan mağazadan ayrıldılar. Kasa kilitle-
me eyleminden sonra mağaza önünde 
bir süre sloganlar atılarak beklendi. 
Daha sonra yapılan basın açıklaması 
ile burada ki eylem bitirildi. 

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı der ki, 
“Görev yapıyorduk, muhallebi 

değil… Görev yapmada çok iyi biliyo-
ruz; vurmak da vardır, vurulmak da. 
Hepsi vız gelir ve de gelmelidir.”

Bu sene de her yıl olduğu gibi Us-

ta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce 
evlatları olan biz Halkın Kurtuluş Par-
tililer; 40 yıl önce aramızdan bedence 
koparılan Üç Kızıl Karanfilimizi, Mah-
mut-İbo-Sadi ve Engin Yüzbaşıoğlu 
Yoldaşlar’ımızı anmak için Karşıyaka 

Mezarlığı’ndaydık.
Parti bayraklarımızla, pankartları-

mızla ve sloganlarla tek yürektik; Yol-
daşlar’ımızın uğruna canlarını ikirciksiz 
feda ettikleri bu kavgada sonuna kadar 
savaşacağımızı haykırdık!

Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar’ımızın 
mezarı başındaki konuşmayı Çiğdem 
Yoldaş yaptı.

Konuşmasının genel özeti şu şekilde;
Üç kızıl karanfilin mücadeleyi baş-

lattıkları yer Ankara’nın Şentepe böl-
gesiydi. O dönemde iktidarda bulunan, 
ABD-AB Emperyalistlerinin sözünden 
çıkmayan yerli satılmışlar, Şentepe ma-
hallesini Kontgerilla’nın sivil gücü olan 
MHP’li faşistlerin zulmüne bıraktılar. 
Mazlum Şentepe Halkı bir yandan Kont-
gerilla’nın zulmü ile baş etmeye çalışır-
ken, öte yandan işsizlik ve pahalılık ce-
henneminde yanmaktaydı.

Bir işçi kardeşimiz yaralandı. Bu 
saldırıyı gerçekleştiren özel gü-

venlik, direnişçilere hesap verecek! 
Real ve Uyum/Makro Direnişçi-

leri Koçtaş AVM, Güneşli Metro ve 
Starcity AVM’de kasa kilitleme eyle-
mi ve basın açıklaması yaptılar.

Direnişçiler ortaklaştırdıkları ey-
lemleri ile Kurban Bayramı öncesi 
bir kez daha Metro, Media Markt ve 
Migros’dan gasp edilen haklarının 
ödenmesi için basın açıklamaları ve 
kasa kilitleme eylemleri yaptılar.

Koçtaş AVM Migros eylemi
Direnişçilerin aileleri, çocukla-

rı ile birlikte katıldıkları eylem ilk 
olarak Yenibosna’da bulunan Koçtaş 
AVM’deki Migros’ta yapıldı.

Malum Kişi, 16 yıldır sürdürdüğü iktidarının hızla sonlarına yaklaşıyor. 
Şu anda iki büyük sorunla baş etmek durumunda: Ekonomik Kriz ve 

İdlib Sorunu.
Ancak her ikisi için de kolay çözüm bulması güç. Hem de çok güç… Bu 

ikisi de Malum Kişi için çıkmaz sokaktır çünkü. Ve bu iki açmaz, doğrudan 
olmasa da birbirine bağlıdır, birbirini daha da kızıştırmaktadır.

Ekonomide durum vahim. Ekonominin toparlanması mümkün değil.
Malum Kişi bu krizi Papaz’a bağlayıp görünüşü kurtarma ya da halkı 

kandırma peşinde ama işin aslı öyle değil.
Papaz olayı ile belki halkımızı bir süre daha kandırabilir ama bunun devam 

etmeyeceğini kendisi de adı gibi biliyor.
Çünkü olay yapısal nedenlerden kaynaklanıyor.
Zaten Tekerlek Bahçeli’nin önerisiyle (bizce bunu dikte eden de CIA’dır) 

gelmekte olan krizi öngörerek seçimlerin öne, 24 Haziran’a alınmasının baş-
lıca nedeni budur.

Nitekim seçimden hemen sonra Dolar ve Euro aldı başını gitti. Halkımız 
şimdilik Papaz kandırmacasını yutmuşsa da ileride yaşayarak öğrenecektir 
gerçek nedenleri.

Batı, dışarıdan Türkiye’nin durumunu çok net görüyor. Örneğin, Alman 
gazetesi Die Welt’te, daha dolar 7 TL’ye tırmanmadan, “Türkiye İflas Ede-
bilir” başlığıyla bir yazı yayımlanmıştı. Yazıda, krizin derinleşeceği, olayın 
Papaz meselesinden kaynaklanmadığı, ama Papaz krizinin de çöküşü hızlan-
dırdığı belirtilerek şöyle deniyordu:

“(Türk parasının değer yitirmesinin – Hüseyin Ali) Nedeni, başarısız dar-
be girişiminden sonra, hükümet ve Merkez Bankası’nın durgunluğu önle-
mek için ekonomiye yoğun şekilde para dökmesi.

Tayyip, Ekonomik Kriz ve İdlib kıskacında
Hüseyin Ali

14’te

15’te

6’da

15’te

5’te

15’te

Nakliyat-İş’ten:

Konya’da yeni örgütlendiğimiz Meram Kargo Lojistik Dağıtım 
AŞ’de Toplu İş Sözleşmesi imzaladık

TÜVTÜRK Muğla Araç Muayene İstasyonu
işçileri on beş gündür direnişteler

Nakliyat-İş’ten

Real ve Uyum/Makro İşçilerinin direnişi kararlılıkla sürüyor
eylemlerden dolayı Migros alışveriş sepetlerini sakladı 

Üç Şehitlerin devrettiği bayrak HKP’nin verdiği Devrimci 
Mücadelede dalgalanıyor

Nakliyat-İş’ten:
Starcity AVM’de Real veUyum/Makro 
Direnişçilerine Özel Güvenlik Saldırdı
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