
Ulusal ve uluslararası basından ta-
kip ettiğimiz üzere, ÖSO sözde 

komutanları, haklarında suç duyu-
rusunda bulunduğumuz şüphelilerin 
kendilerine silah ve mühimmat deste-
ği sağladıklarını açıklamışlardır.

Bu bir savaş suçudur. Suriye, Bir-
leşmiş Milletlere üye bir egemen dev-
lettir. ÖSO ve diğer şeriatçı gruplar 
terörist gruplardır. 

Kurtuluş Yolu
Bütün Özelleştirmeler İptal 

Edilsin!
Türk Telekom’u özelleştiren-

ler halka hesap verecek!
Halkın Kurtuluş Partisi, Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığına başvura-
rak, son günlerde yeniden gündeme 
gelen Türk Telekom’la ilgili yolsuz-
lukların soruşturulmasını istedi.

1 Eylül 1978 günü Ankara’nın 
Şentepe ilçesinde faşist Pol-

Bir’li polisler tarafından katle-

dilen Mahmut Çal, İbrahim 
Uzun ve Sadi Okçuoğlu Yol-
daşlar İstanbul İl Örgütümüz ta-
rafından il binamızda anıldı. Üç 
Şehitler nezdinde yaşamını yiti-
ren tüm Devrim Şehitleri anısına 
saygı duruşuyla başlayan anma 
etkinliğimiz Halkların Kurtuluşu 
Davası’nda aramızdan bedence 
ayrılan şehitlerimizin anlatıldığı 
sinevizyon gösterimiyle devam 
etti.

5 Eylül 2018 tarihli Cumhuri-
yet Gazetesi’nde çıkan habe-

re göre: 

RTE’nin Bilal oğlanının 
önce, Fetocuların İpek Eğitim 
ve Kültür Vakfına bağlı Gazian-
tep Zirve Üniversitesi’nin yur-
duymuş. Adı da “Feride-Halil 
Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu” 
imiş. 667 Sayılı KHK ile el ko-
nulan yurt şimdi “TÜGVA Gazi-
antep-Şehristani Yükseköğrenim 
Erkek Öğrenci Yurdu” olmuş ve 
kayıtlar başlamış. 

Krizin bedelini İşçi Sınıfı 
ve Emekçiler değil, Para-

babaları ödesin!

Geçtiğimiz günlerde An-
kara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
işçi çıkarmamak için işçilerin 
maaşlarının 6 ay süreyle İşsiz-
lik Fonu’ndan ödenmesini iste-
di. Basında yer alan haberlere 
göre Nurettin Özdebir, kur ve 
faizlerdeki artış ile ekonominin 
içinde bulunduğu durum nede-
niyle çok sayıda

Dostlar, kardeşler...
Asgari ücretle geçin-

meye zorlanan milyonlarca 

insanın bile sabah uyandığın-
da “bugün dolar ne kadar?” 
derdine düştüğü; binlerce işçi-
nin çalıştığı şeker fabrikaları 
gibi kurumların yok pahasına 
yandaşlara satıldığı ya da ka-
patıldığı; ev kiralarının arttığı; 
elektrik, su, doğalgaz, gıda ile 
birlikte toplu taşıma ücretleri 
vb. her türlü ihtiyacın acıma-
sızca zamlandığı;

Ne yaptın böyle, Hafız?
Türkiye Ekonomisini baştan 

ayağa ABD Emperyalist Haydut Dev-
leti’nin şirketi McKinsey’ye teslim 
edip geçtin...

Yahu, hani sen daha çok değil 1 ay 
önce millete iphone kırdırıyordun?

Ne oldu böyle birdenbire, Hafız?..
Bu ne çabuk ve ne hızlı dönüş 

yahu...
İnan senin bu dönme hızının yanın-

da şu günlerde Yunanistan’ı aşıp Ege 
kıyılarına ulaşmış bulunan “Tropi-
cal Medicane Kasırgası”nın hızı bile, 
öküzlerin çektiği kağnı arabası hızı 
kadar yavaş kalır...

Yahu, hani sen 10 küsur yıl boyu Tür-
kiye’yi IMF’ye teslim etmeyeceğiz, diye 
kürsülerde, meydanlarda höykürüyordun?

Ne oldu şimdi?
Olan şu, Hafız, senin de bildiğin gibi:

Baktın ki devşiricin, yapımcın ve 
efendin ABD Çakalına karşı gak guk et-
men senin sonunu getirecek; işte ani bir 
kararla ve neredeyse ışık hızıyla ABD’nin 
kollarına atıverdin kendini...

Alın, dedin, Türkiye Ekonomisi A’dan 
Z’ye size teslim. Siz emredin, Damadım 
Berat harfiyen yapsın. E, ben başka türlü 
size nasıl hizmette bulunayım?

İşte şurada çok bir zaman kalmadı; 12 
Ekim’de Papaz maskesi taktığınız eski 
Özel Kuvvetler Mensubu CIA ajanınızı 
da göndereceğiz memleketinize. 

Evet, Hafız; işte sen busun, siz busu-
nuz. Sizde milyarda bir miktarında olsun 
ulusal değer bulunmaz, ulusal onur, ulu-
sal gurur bulunmaz.

Ha, sırf sizde değil, öldüğünde ulu-
sal yas ilan ettiğin Suudi Krallarında da, 
Arap Emirliklerinde, Şeyhliklerinde, Ka-
tar’ında vs.’de de bulunmaz.
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri
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Bunlar kriz değilse, 
kriz ne?

DİSK’i ne hale 
getirdiler?

Yerli Üretim Logosu, yerli 
üretim için mi geliyor?

Kıyamet öyle kopmaz, 
böyle kopar!

Devrimci Sanatçımız
Tuncel Kurtiz’i anıyoruz

HKP, AKP’giller’in savaş kışkırtıcılığını ve
Suriye’deki Ortaçağcılara yönelik silah ve mühimmat 

yardımını bir kez daha yargıya taşıdı
Halkın Kurtuluş Partisi, Türk Telekom’un 

batırılmasına karşı Suç Duyurusunda bulundu

Üç Şehitler; Mahmut-İbo ve Sadi 
Yoldaşlar İstanbul’da anıldı

İşsizlik Fonu’nun yağmalanmasına, 
Parababalarına peşkeş çekilmesine 

izin vermeyeceğiz!

Yeni bir okul dönemi,
yeni bir mücadele dönemidir!

Sahnede gene TÜGVA… 
Yani gene BİLAL oğlan…

Gene kamu malını lüpleme…

Türkiye ekonomisini de, siyasetini de 
satıp geçtin AB-D’li efendilerine!
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Başyazı



HKP Avukatlarınca verilen suç duyu-
rusu dilekçesinde; 2005 yılında özel-
leştirilerek çoğunluk hissesi Lübnanlı 
Hariri Ailesi ve Suudi Telecom Şirketi 
(STC)’nin ortak olduğu Oger Telecom’a 
peşkeş çekilen Türk Telekom’un adım 
adım batışa sürüklenerek, kamunun 
milyarlarca dolar zarar ettirildiği belir-
tildi. Bu nedenle sorumlu kişilerin gö-
revi kötüye kullanma, zimmet, denetim 
görevini ihmal suçları ile kamuyu zarara 
uğratmaktan yargılanmaları talep edildi.

Bilindiği üzere Türk Telekom 2005 

yılında halkın büyük tepkisine rağmen 
özelleştirilmiş bir kurumdu. Türk Te-
lekom, Devlete ait, tekel konumunda 
olan ve borcu bir yana en fazla kâr eden 
kurumların başında gelirken Lübnanlı 
Hariri Ailesi ve Suudi Telecom Şirketi 
(STC)’nin ortak olduğu Oger Telecom’a 
peşkeş çekilmişti.

2005 yılından sonra özelleştirme 
bedelleri bile tam ödenmeden şirket 
borca batırıldığı ve son olarak tekel 
konumundaki şirketin % 55 hissesinin 
Telekom’dan alacaklı bankalara devrine 
karar verildiği ortaya çıkmıştı.

Türk Telekom’un bugünkü durumu 
bir halkın nasıl göz göre göre soyul-
duğunun resmidir. Ülkemizin ciddi bir 
değeri yabancı Parababalarına teslim 
edilmiştir. Yabancı Parababaları par-
maklarını dahi oynatmadan halkımıza 
ait olan milyarlarca doları iç etmişlerdir. 
Batırılan Türk Telekom, son olarak da 

yerli bankaların insafına terk edilmiştir.
AKP’giller’in; “babalar gibi sata-

rız” politikasının bir sonucunu halkımız 
Türk Telekom olayıyla bir kez daha 
yaşamaktadır.  Türk Telekom devirden 
önce üst üste 4 yıl en fazla Kurumlar 
Vergisi ödeyen, 2004’te 2.2 milyar TL 
net kârı olan, 60 bine yakın çalışanı bu-
lunan bir kurumken % 55 hisseye sahip 
yabancı bir firmanın kredi kullanma 
aracı haline gelmiş olmaktadır. Kamuya 
ait bir kurum 13 yıl sonra ülkeye ait de-
ğerlerin yurt dışına kaçırılmasına vesile 
olmaktadır.

Kamusal bir hizmet veren ve hâlâ 
% 25’i Hazine Müsteşarlığı’na % 6,68’i 
Varlık Fonuna ait olan dolayısıyla % 
31,68’i kamuya ait bir firmanın zarar et-
tirilmesinde sorumluluk kime aittir?

Halkımızın bu zararı nasıl karşılana-
caktır?

Tüm bu soruların cevap bulması ve 
halkımıza karşı işlenen bu haince suç-
ların kayda geçmesi için yapılan bu suç 
duyurusunu paylaşıyoruz.

(h t tps : / /www.kur tu luspar t i s i .
org/2018/09/07/halkin-kurtulus-parti-
si-turk-telekomun-batirilmasina-kar-
si-suc-duyurusunda-bulundu/ )

Gerek Anayasa, gerek Türk Ceza Ka-
nunu, gerek Birleşmiş Milletler Şartı, 
gerekse 24 Ekim 1970 tarihinde topla-
nan 1883’üncü  BM Genel Kurulu’nda 
kabul edilen BM Antlaşması Doğrultu-

sunda Devletler Arasında Dostça İliş-
kiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası 
Hukuk İlkeleri Konusunda Bildirgenin 
suç kabul ettiği eylemlere karşı Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç du-
yurusunda bulunduk. Suriye halkının 
yanında, savaş suçlularının karşısında-

yız. Bu Ortaçağcı terörist gruplara des-
tek verenler ergeç yargılanacaklardır. 
14.09. 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Ama önce ön kayıt ve ardından müla-
kat… Yani “bizden misin?”, “paran da 
var mı?”

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
Kredi ve Yurtlar Kurumu ne güne du-
ruyor? Bu tür yurtların öncelikle bu 
kuruma bağlanması gerekmiyor mu?

Oldu olacak Kredi ve Yurtlar Kuru-
munu da Bilal oğlana yani TÜGVA’ya 
bağlasınlar bari…

Partimiz bu ayyuka çıkan yol-
suzluk, hukuksuzluk, sorumsuzluk, 
kamu malı vurgunculuğu, soygun-
culuk, hırsızlık karşısında elbette 
sessiz kalamazdı.

Tespit edebildiği: İsmail Emanet 
(TÜGVA Genel Başkanı), Başta Bilal 
Erdoğan gelmek üzere TÜGVA’nın 
tüm Yönetim  Kurulu ve Yüksek İstişa-
re Kurulu Üyeleri, TÜGVA Gaziantep 
İl Temsilciliği yetkilisi Vehbi Dinçer-
ler ve Gaziantep Zirve Üniversitesi’ni 
bünyesinde barındıran İpek Eğitim ve 
Kültür Vakfı’na atanan diğer yedi kuy-
yum, Ali Yerlikaya (Gaziantep Valisi), 
Suçun işlenmesine katkıda bulunan 

diğer yetkililerden oluşan sanıklar 
hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç: Görevi kötüye kullanma (TCK 
257/1, 2), görevinden   kaynaklı kişi 
ve kurum kayırma (ayırımcılık- TCK 
122/1-a), bilerek ve isteyerek kamu 
zararına sebep olmak (İrtikap- TCK 
250/1), Kamu kurum ve kuruluşlarının 
zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa 
neden olmak (TCK 158/1-d-e),Nüfuz 
Ticareti (TCK Md 255)

Ve savcılık uyarıldı:
Suç belli! Suçlu belli!
Soruşturma makamlarının, sade-

ce Gaziantep’te değil ülkenin birçok 
yerinde benzer suçları işledikleri ve 
işlemeye devam ettiklerinden şüpheli-
lerin fiillerinin ZİNCİRLEME SUÇ 
kapsamında değerlendirmesini;

Artık ayyuka çıkan atılı suçlarla 
ilgili suçlular karşısında sessiz kalın-
mamasını talep ediyor;

Ve Hz. Muhammed’in “zalim 
karşısında susan dilsiz şeytandır” 
sözünü hatırlatıyoruz. 06.09.2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

gazetelerin kâğıt parası bile bulama-
yıp yayın hayatına son verecek nokta-
ya geldiği, insanların markete, pazara 
çıkmaya korktuğu, diğer taraftan ABD 
ve AB Emperyalistlerinin Ortadoğu’yu 
kanla suladığı bu karanlık günlerde 
yeni bir eğitim öğretim yılına giriyo-
ruz.

Ve asalak, gerici, sömürgen Pa-
rababalarının iktidarında her zaman 
olduğu gibi şimdi de biz öğrencilerin 
payına düşen daha fazla zorluk ve se-
falet oluyor. Oysa bizler, sürekli deği-
şen sınav sistemlerine, akıl ve bilim 
dışı ezberci sınav sistemlerine rağmen 
gençliğimizin bir bölümünü test kitap-
larıyla, dershane yollarıyla feda ederek 
bu okulları kazanmadık mı?

Bizim hak ettiğimiz bu olmamalı 
elbet!

Bizim yanımızda, yoksulluk sınırı 
altında yaşam mücadelesi veren aile-
lerimizin ve tüm emekçi halklarımızın 
da hak ettiği bu olmamalı elbet! 

Her gün bir darbe daha alan eği-
tim sistemimizin içler acısı durumunu 
en iyi bizler biliyoruz. Bir gün oluyor 
müfredattan “Evrimi” kaldırıyorlar; 
bir gün oluyor sınav sistemini değiş-
tiriyorlar ve yetmiyor ertesi gün sınav 
sistemini bir kez daha değiştiriyorlar.

Bizler, zaten yetersiz olan müfre-
datımızdan bilimle ve akılla alakalı ne 
varsa her şeyin kaldırıldığı ve iyice içi 
boşaltılmış olan “eğitim” sisteminde 
mücadele ederken bunlar da yetmiyor, 
bir de başarı ortalaması düşmüş ya da 
düşürülmüş devlet üniversiteleri yeri-
ne, parlatılan özel üniversitelerin yıllık 
ödemelerini düşünüp, bir tercih stresi-
ne girip zor dönemler geçiriyoruz.

Devlet üniversitesini tercih ettiği-
mizde ise yine durum değişmiyor ve 
bu sefer de sınırlı sayıdaki devlet yurt-
larına yerleşemeyince özel yurtların 
ödemeleriyle cebelleşiyoruz.

Yani tüm ekonomik ve psikolojik 
darbeleriyle bir sınav dönemi geçiri-
yoruz ve sınav sonrasında yine aynı 
zorluklar devam ediyor. Tüm olumsuz-
lukların yanında bir de birçoğumuz ilgi 
ve alaka duymadığı bölümleri tercih 
ediyoruz. Tercih etme sebebimiz de ol-
ması gerektiği gibi bilimsel bir eğitim 
almak ve ilgi duyduğu alanda uzman-
laşmak değil; para kazanmak, ileride 
işsiz kalmamak oluyor.

Mesela bu okula gelirken, kendine 
“ileride ne olmak, hangi mesleği yap-
mak, hangi alanda uzmanlaşmak isti-
yorum?” diye mi sordun, yoksa “hangi 
bölümü okursam kolayca iş bulurum, 
işsizlik belasına bulaşmam?” diye mi 
sordun? 

Eğitim sistemimiz, sınav ve bizim 

dışımızda ülkemizin durumu da her 
gün felakete itiliyor. 

Belirli aralıklarla düzenlenen ve 
demokrasi söylevi çarşafıyla örtülmüş 
seçim oyunlarıyla bizi oyalayan em-
peryalizm ve yerli işbirlikçileri, bizi 
her gün daha fazla gericileşmeye ve 
sefalete sürüklüyor.

15 Temmuz’da, ülkemizi karan-
lık günlere beraberce sürükleyen iki 
ABD uşağı gücün harabeye çevirdik-
leri Cumhuriyet’in ganimetini paylaş-
mak için kapışmasının ardından gelen 
OHAL bahanesiyle okullarımızda en 
ufak bir basın açıklamasına, protesto-
ya ya da bir etkinliğe izin verilmiyor.

Bizi düşünmekten, sorgulamaktan, 
bilimden, sanattan, ilericilikten alıkoy-
mak ve örgütlenmemizi engellemek 
istiyorlar çünkü.

Bununla birlikte Mustafa Kemal ve 
kurduğu Cumhuriyet’in tüm değerleri-
ni yok etme ve ülkemizi bölüp parça-
lama planları yapan emperyalizm ve 
hırsız, vurguncu işbirlikçiler bu şekilde 
üzerimize daha fazla gelerek çalışma-
sını devam ettiriyor.

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar!
Padişah ordusuna karşı ölüme 

yürüyen Şeyh Bedreddin’lerin; dara-
ğacında “Kahrolsun Emperyalizm!” 
diye haykıran Denizler’in;  17 yaşında 
Kuvayimilliye’de yedi düvele karşı sa-
vaşıp, ömrünün 22,5 yılını cezaevinde 
geçirmiş Türkiye Devrimi’nin Önderi 
Hikmet Kıvılcımlı’nın bıraktıkları mi-
rası ve geleneği yok etmek o kadar ko-
lay değil! Mustafa Kemal önderliğinde 
zafere ulaşmış Antiemperyalist Birinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın değer-
lerini tümüyle yok etmek ve “Büyük 
Ortadoğu Projesi”ni hâkim kılmak 
için çabalayan işbirlikçilere de göster-
meliyiz: O kadar kolay değil!

Bu vatan sahipsiz değil!
Geleneğe sahip çıkan ve onu geliş-

tiren bir devrimci gençlik örgütü var 
çünkü. 

Ülkemizde gerçekleşen emperya-
list G20 zirvesinde; 1 Mayıs’larda, İşçi 
Grevlerinde, Gezi İsyanı’mızda…

En önde onurla, cesaretle ve inanç-
la yürüyen Kurtuluş Partisi Gençliği 
var çünkü!

ABD Emperyalizminin planların-
dan, Parababalarının acımasız zulmün-
den, gericilikten en çok zarar gören 
gençliği, öğrencileri; yani siz dostla-
rımızı saflarımızda mücadeleye çağırı-
yoruz. 28 Eylül 2018 

Yaşasın Bilimsel, Laik, Eşit, Pa-
rasız, Anadilde Eğitim Mücadele-
miz!

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşa-
sın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Kurtuluş Partisi Gençliği

sanayicinin fabrikalarda çalıştırdığı iş-
çilerine maaş ödeyemez hale geldiğini 
söyleyerek; destek verilmemesi halin-
de bu firmaların işçilerini işten çıkar-
mak zorunda kalacağı “uyarısı”nda da 
bulundu.
Özdebir, “Aslında birçok firma için 
bu darboğaz durumu geçici. Fir-
malara bu süreçte maaş desteği ve-
rilirse birçok firma işçisini bugün 
işten çıkarmaz ve işler örneğin 6 ay 
sonra düzeldiğinde yeni işçi almak 
durumunda kalmaz” dedi. “Kısa ça-
lışmanın derhal çıkması lazım” diyen 
Özdebir “Zora giren firmaların öde-
yemediği işçi maaşının yarısını işve-
ren, kalan yarısını da 6 ay süreyle 
İşsizlik Fonu ödesin istiyoruz. Bu sis-
tem 2008 krizi sonrasında uygulandı. 
Sistemin mevzuatı hazır ama karar 
alınması lazım. Ben bugün o işçileri 
işten çıkarsam hepsine Fon’dan za-
ten işsizlik maaşı verilecek. İnsanlar 
işsiz kalacağı gibi bu işin Fon’a bir 
maliyeti olacak. Onun yerine insan-
lar işinde kalsın, çalışılan sürenin 
maaşını patron, işçinin izinde olduğu 
dönemin maaşını da Fon ödesin. Bu 
düzenlemenin 6 aylık bir dönem için 
hayata geçirilmesi gerektiğini ilgili 
bakanlara ilettik” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın, Gaziler Günü etkinliğinde 
“Kriz, miriz sakın inanmayın, bun-
lar manipülasyondur” demesi üzeri-
ne ASO Başkanı da yaşananları “kriz” 
diye tanımlayamıyor; “darboğaz” di-
yor.

Ey Parababaları!
Bu ne pişkinlik bu ne yüzsüzlük böy-
le?.. 
Bu ne biçim darboğazdır ki işçinin ma-
aşını ödeyemiyorsunuz, işçi çıkartmak-
la tehdit ediyorsunuz, bankaların sana-
yicilerden ilave kredi teminatı istemeye 
başladığını söylüyorsunuz?..
Darboğazsa ve altı ay sürecekse siz Pa-
rababaları ne gibi bir fedakarlık yapa-
caksınız?
Bunun adı “kriz” olmasın “darboğaz” 
olsun, öyle mi?
Bu söylediğinize kendiniz inanıyor 
musunuz?   
Dahası bu krizi, bizce öyle değil ama 
darboğazı yaratanlar kimlerdir?

Siz Parababaları kârınıza kâr katarken 
1.603,00 TL’yi reva gördüğünüz işçi 
mi yine sizi kurtaracak?
Ne güzel söylüyorsunuz, 2008 krizinde 
de böyle oldu, diyorsunuz. Ama biz de 
daha az kâr edelim, bu güne kadar işçi-
nin sırtından kazandığımız milyarların 
küçük bir kısmını kullanalım, diyemi-
yorsunuz.
İşçiyi daha fazla sömürmek için Kısa 
Çalışma Ödeneği bir an önce hayata 
geçirilsin, diyorsunuz. Kârlarınızdan 
tek kuruş kaybetmemek için işçi çıkar-
tıyorsunuz, işçi çıkarmakla tehdit edi-
yorsunuz, aba altından sopa gösterme-
ye yelteniyorsunuz.
Kötü olunca bedeli hep işçiler, emekçi-
ler ödesin. Ne âlâ memleket...
Krizi yaratan Parababaları elbette ki 
hiç bir şey yapmayacaklardır. İşsizlik 
Fonu gibi bir fon dururken ne diye ken-
dilerini sıkıntıya sokacaklar...
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 2002’den 
bu yana işsiz kalan işçiler için yalnız-
ca 20 milyar TL harcama yapıldı ancak 
biriken para 125 milyar TL’yi aştı. Bu 
sıcak para, doymak bilmez Parababala-
rının iştahını kabarttıkça kabartıyor. 
Kendilerinin de ifade ettiği gibi, 2008 
krizinde de ve daha bir çok kez İşsizlik 
Fonu’ndaki para kullanılarak yağma-
lanmıştır.

Fonda biriken yüklü 
miktardaki para siyasi 
iktidarı ve patronları 

cezbediyor 
İşsizlik Fonunda biriken çok büyük 
miktardaki para özellikle AKP iktidarı 
ile birlikte asıl amacının dışında kul-
lanılmaya başlandı. Fonun asıl amacı, 
işçilerin işsiz kaldıkları dönemde işçi-
lere ekonomik olarak destek olmaktır. 
Zaten işsizlik sigortasından maaş alma 
koşulları oldukça ağırdır. Belirlenen 
koşulları yerine getiremeyen işçi, pirim 
ödediği halde maaş alamıyor. Yapı-
lan ödemelerin süresi sınırlı ve ödeme 
miktarı da düşük olunca fonda biriken 
para katlanarak büyüyor. Faiz gelirleri-
ni de eklediğinizde biriken para bütün 
işsizlere yetebilecekken; siyasi iktidar 
AKP bu Fon’daki sıcak parayı bir çok 
kez amacı dışında kullanmıştır. Paraba-
baları ve AKP iktidarı Fon’da biriken 
parayı işçiler için değil kendi ihtiyaçla-

rı için harcamıştır, daha doğrusu peşkeş 
çekmiştir. Harcanan bu paraların geri 
alınmayacağı da sır değildir. 
Örneğin 2009 yılında AKP İktidarı, 
İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken 
on milyarlarca Liranın faiz getirisinin  
önemli bir kısmını Hazine’ye aktarma 
kararı aldı. Kime, neye, ne için kullanı-
lacağı söylenmese de basında çıkan bir 
çok habere göre bu paranın yandaşlara, 
patronlara dağıtıldığı ve  GAP Projesi 
için verildiği bilinmektedir.  2017’de 
yayınlanan KHK ile sigorta prim des-
teği, teşvik, işbaşı eğitimi, aktif işgücü 
programları vb adlar altında patronlara 
bu fondan doğrudan para ödenmiştir. 
2018 Ocak-Temmuz ayları arasında 
Patronlara ödenen para 4 milyar 818 
milyon liradır. 

Ey Parababaları! 
Elinizi işçinin cebinden, kıdem tazmi-
natından, İşsizlik Fonu’ndan çekin!
Krizi yaratan ABD Emperyalizmi, 
onun yerli işbirlikçileri olan Patron-
lar ve siyasi iktidarların uyguladıkla-
rı politikalar nedeni ile gün geçtikçe, 
dünyada ve ülkemizde ekonomik kiriz 
derinleşmekte, eşitsizlik ve adaletsizlik 
artmaktadır.

Ey ABD Emperyalizmi ve onun yerli 
uşakları!
Şunu bilin ki bu baskılara, dayatmala-
ra, tehditlere boyun eğmeyeceğiz!
İşçi Sınıfımız er ya da geç kendi ikti-
darını kuracaktır. Zincirlerinden başka 
kaybedecek bir şeyi olmayan İşçi Sınıfı 
örgütlenerek, bilinçlenerek bu ablukayı 
kıracak ve bu sömürü düzenini alt ede-
cektir!
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bize 
düşen de İşçi Sınıfının bu mücadelesi-
ne öncülük ve önderlik yapmaktır.
Kazanana kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. Kazanan İşçi Sınıfı ve emek-
çi halkımız olacaktır. 28 Eylül 2018    
 
Krizin Faturasını Halkımız Ödeme-
yecek!
Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!  
Yaşasın Halkın İktidarı! 
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

HKP
Merkezi İşçi Örgütleri 
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Duyurusunda bulundu

HKP, AKP’giller’in savaş kışkırtıcılığını ve
Suriye’deki Ortaçağcılara yönelik

silah ve mühimmat yardımını bir kez daha yargıya taşıdı

Sahnede gene TÜGVA… 
Yani gene BİLAL oğlan…

Gene kamu malını lüpleme…

Yeni bir okul dönemi,
yeni bir mücadele dönemidir!

İşsizlik Fonu’nun yağmalanmasına, Parababalarına peşkeş 
çekilmesine izin vermeyeceğiz!

Baştarafı sayfa 1’de
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Krizin belirtileri ve yalanlar
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan, döviz kurlarında yaşanan ha-
reketliliğe ilişkin olarak “Bizde kriz 
mıriz yok, bunların hepsi manipü-
lasyon” dedi.”

Yani böyle buyurdu Reis.
Ancak, kriz, Reis’i dinlemedi do-

ğal olarak, yaşanmaya devam ediyor 
artarak…

Evet, aynen böyle oluyor. Büyük 
büyük köklü şirketler ardı arkasına 
Konkordato ilan ediyorlar. Etmek zo-
runda kalıyorlar. Reis’i dinlemiyorlar 
ve biz bu ekonomik kriz ortamında iş-
lerimizi yürütemiyoruz, diyorlar.

Bu onlarca yıllık büyük şirketler 
neden Konkordato istiyor? Nedir Kon-
kordato?

“Borçlarını ödeyemeyen ya da 
vadesinde ödeyememe tehlikesi bu-
lunan şirketlerin iflastan kaçınmak 
ve borçlarını ödeyebilmek için belli 
bir süreye kavuşmak için başvurdu-
ğu hukuki bir çözüm” olan Konkor-
dato isteyen şirketlerin sayısı işte bu 
yüzden her geçen gün artıyor.

Konkordato isteyen şirketlerden 
bazılarını eşantiyon babından yazalım: 
Ünlü Kebap zinciri Kaşıbeyaz, Türki-
ye’nin en eski ayakkabı markalarından 
Yeşil Kundura, Dizayn Group’a bağlı 
Dizayn Teknik Boru ve Elemanları, 
Günaydın Group, Köytür Piliç marka-
sının sahibi olan Yemsel Tavukçuluk 
A.Ş, Manisalı Doğa Gıda, Bebek ve 
çocuk ürünleri üretiminde sektörünün 
önde gelen firmalarından Aziz Bebe 
Tekstil Giyim ve Tic. AŞ, Bünyesinde, 
Gold Teknoloji Marketleri, GSA Saat 
mağazaları, Hızlıal.com gibi şirketle-
rin de bulunduğu Gold Grubu, Türkiye 
bakliyat sektörünün en büyük firmala-
rından Sezon Pirinç, Türkiye genelinde 
230’a yakın akaryakıt bayisi bulunan 
PETROTÜRK, Şarapçılık sektörünün 
en büyük firmalarından Yazgan Şa-
rapçılık, Türkiye madencilik sektörü-
nün önde gelen firmalarından Gürtuğ, 
Gilan (Mücevher), Hotiç (Ayakkabı), 
Keskinoğlu (Tavukçuluk), Remoil 
(Petrol), Hafi Kimya, Beta Ayakkabı 
San. ve Tic. AŞ, Nafia İnşaat, Nuhoğlu 
İnşaat San. ve Tic. AŞ, Delta Makina 
Yapım San. ve Tic. AŞ, Burak Besici-
lik Gıda ve İnşaat San. Tic. AŞ, Aldan 
Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat San. 
ve Tic. AŞ, Başarı Tekstil San. ve Ti-
caret AŞ ve daha onlarca sektörden 
yüzlerce şirket…

Bununla bitmiyor tabiî krizin gö-
rüntüleri. Daha birkaç gün önce, Re-
is’le ters düşmemek, onu karşısına 
almamak, yani kârlarına kâr katmaya 
devam etmek için; “Kriz var diyeme-
yiz”, deyip;  “ama endişelenmemek 
mümkün değil”, diyerek kıvıran Koç 
Holding Başkanvekili Ali Koç’un To-
faş’ında da üretim durma noktasına 
geliyor otomobil satışındaki daralma-
dan, azalmadan ötürü.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de, 
27 Eylül tarihli Hürriyet Gazetesi’nde 
yayımlanan röportajında şunları söy-
lüyor:

“Hep birlikte tanık olduğumuz üze-
re, son birkaç yıldır ciddi kur şokları 
ile karşı karşıya kaldık. Uzun vadeli, 
büyük yatırımlar yapan şirketlerimiz 
finansmanı, mecburen döviz cinsinden 
yapıyorlar. Çünkü yüksek enflasyon 
yüzünden, TL cinsinden uzun vadeli 
finansman sağlamak mümkün değil. 
Bu da büyük yatırımlar yapan şirketle-
rin önemli miktarda döviz borcu birik-
tirmesine neden oldu. Kimsenin böyle 
süreç yaşanacağını öngöremeden yapı-
lan işlemler bunlar. Özellikle yurtdışı 
piyasalardan sağlanan finansman iyi-
ce azaldığı için, kur şokunun yanında 
şimdi diğer problem kredi şoku yaşı-
yoruz. Artık büyük küçük ya da döviz 
cinsinden borcu olsun olmasın her 
firma, likidite sıkışıklığından olumsuz 
etkileniyor. Finansman, önemli bir so-
run haline geldi. Likiditeye erişim o 
kadar zorlaştı ki, artık maliyet faktörü 
daha az tartışılır hale geldi. Bugünkü 

zor duruma gelmemizin nedenleri, 
bunlar.” (http://www.hurriyet.com.tr/
ekonomi/sorunlu-krediler-temizlen-
meli-40969099)

Özetlersek bakın neler diyor Bile-
cikli; “ciddi kur şokları” ve “yüksek 
enflasyon” nedeniyle “TL cinsinden 
uzun vadeli finansman sağlamak müm-
kün değil”di, dolayısıyla dışarıdan dö-
vizle borçlandık. Şirketlerin “önemli 
miktarda döviz borcu birikti.” Şimdi 
ise “Özellikle yurtdışı piyasalardan 
sağlanan finansman iyice azaldığı için, 
kur şokunun yanında (…) kredi şoku 
yaşıyoruz.”

Yani Türkiye ekonomisi şok üstüne 
şok yaşıyor. Yani kriz içinde. Ama Re-
is’imiz; “kriz yok”, diyor.

ASO Başkanı “Ekonomik darbo-
ğaz var”, diyor.

Eski MÜSİAD Başkanı; “Kısa sü-
reli bir türbülans var”, diyor.

AKP’nin Adalet Bakanı; “Ekono-
minin psikolojisi bozuk”, diyor.

Ama kimse kriz var demiyor, diye-
miyor… Reis’in sözünün üstüne kim 
söz söyleyebilir ki?.. Ağanın b.okunun 
üstüne b.ok yapılamayacağı gibi…

Bildiğimiz gibi Reis, iktidara gel-
dikleri yıllarda; “Ben ülkemi adeta 
pazarlamakla mükellefim”, demiş-
ti. Hepimiz hatırlıyor olmalıyız. Ve 
onun Maliye Bakanı Kemal Unakıtan; 
“Babalar gibi satarız”, demişti Kuv-
yimilliye yadigârı Kamu Kuruluşları 
için. Sattılar da gerçekten. Hem de hiç 
acımadan, hem de hiç vicdanları sızla-
madan.

Bakın Tayyipgiller ya da AKP’gil-
ler vatanı pazarlamaya nasıl devam 
ediyorlar?

“Türkiye’yi dünyaya biz pazar-
lıyoruz

“AVUSTURYA’nın en büyük ban-
kalarından Raiffesein Centro Bank’ın 
Avusturya ve Gelişmekte olan Piya-

salar Satış Direktörü Özgür Güyüldar, 
Türkiye’ye yabancı yatırımcıların lo-
kalde hissedildiği kadar olumsuz bak-
madığına dikkat çekerek, “ABD ve 
Kanada’da Türk şirketlerine ilgi halen 
daha büyük ve bu 2019’da da sürecek. 
ABD’de onlarca toplantı yaptık ve 
Türk şirketlerini oradaki yatırımcılara 
sunduk. Türkiye’yi dünyaya biz pazar-
lıyoruz. Şu an elimizde 5 işlem tamam-
lanmayı bekliyor. 2018’e yetişmese de 
2019’da bunlar tamamlanacak. Her 
biri 40-60 milyon dolarlık işlemler. 
Türkiye’de özellikle enerjide dağıtım 
şirketlerine ve perakendeye ilgi büyük 
ve buralarda alımlar göreceğiz” dedi.”

Başka ne diyor Bay pazarlamacı 
Güyüldar?

“Türkiye’de halen yabancının 
payı yüzde 62’lerde. Sanayi şir-
ketlerine yurtdışından çok ilgi var. 
Sadece zamanlamayı bekliyorlar.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekono-
mi/turkiyeyi-dunyaya-biz-pazarliyo-
ruz-40956784)

O zaman, bu zaman işte!
Örnek mi?
“Türkiye’den eser almak için en 

iyi zaman
“Contemporary İstanbul Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Güreli bu yıl 
13’üncüsüne hazırlandıkları fuar için 
umutlu. Güreli, “Yabancılar için şu 
anda Türkiye’de sanat yatırımı yap-
mak çok cazip. Fuarda Türk sanat-
çılar fiyatlarını yukarı çekmezse çok 
cazip olacak. Türk çağdaş sanatının 
çok kuvvetli bir şekilde el değiştire-
ceği bir fuar olacak bu fuar” dedi” 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/
turkiyeden-eser-almak-icin-en-iyi-za-

man-40949852)
Başka bir alandan örnek verelim 

şimdi de:
“Boğaz’da 60 yalı alıcı bekliyor
“Türk Lirası’ndaki dalgalanma İs-

tanbul Boğazı’nda bulunan yalılara da 
ilgiyi arttırdı. Çoğunlukla Katarlıların 
almak istediği 60 yalı şu an satışta. 
Fiyatları 4.5 milyon ile 95 milyon do-
lar arasında değişen yalıların yanı sıra 
40’a yakın yalı dairesi de satışta. Yalı 
dairelerinde fiyatlar da 1.7 ile 12 mil-
yon dolar arasında.

“(…)
“Ayıkcan Emlak Gayrimenkul 

Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, 
yabancıların yalılara son dönemde il-
gisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. 
Yılmaz, şunları söyledi: “Yabancıla-
rın şöyle bir düşüncesi var; dolar çok 
yükseldi, bizim paramız TL bazında 
çok kıymetli, burada da mülkler TL ile 
satılıyor, o yüzden benim şansım daha 
fazla ve çok daha iyi bir mülk alabi-
lirim.” (http://www.hurriyet.com.tr/
ekonomi/bogazda-60-yali-alici-bekli-
yor-40966702)

Başka?
“Yeni markalarla ilgileniyoruz!
“2009 yılında Toyota’nın Türki-

ye distribütörlüğünü Sabancı Hol-
ding’den 85 milyon dolara satın alan 
Suudi ALJ Grubu, Türkiye’de yeni 
fırsatlar kolluyor. (…)” (http://www.
hurriyet.com.tr/ekonomi/yeni-marka-
larla-ilgileniyoruz-40965508)

“Üretim için geliyorlar”mış, bir 
başka habere göre:

“Üretim yapan ve ihracatta öne 
çıkan Türk şirketleri yabancı yatırım-
cının radarında. Pragma Kurumsal 
Finansman Yönetici Direktörü Kerim 
Kotan, ABD ve Batı Avrupalı şirketle-
rin beyaz eşya ve otomotiv yan sana-
yinde üretimlerini Türkiye’ye kaydır-
mak için şirket aradıklarını dile getirdi.

“YATIRIM danış-
ma şirketi Pragma’nın 
Kurumsal Finansman 
Yönetici Direktörü 
Kerim Kotan, Tür-
kiye’de dalgalanma 
sonrası yabancılar için 
yatırımın olduğu kadar 
üretimin de ucuz hale 
geldiğini belirterek, 
“Özellikle ihracatçı 
sektörlerde büyük fır-
satlar var. Otomotiv ve 
beyaz eşya yan sanayi 

öne çıkıyor. Avrupalı ve Amerikalı ya-
tırımcılar Polonya ve Romanya’daki 
fabrikalarını kapatıp veya üretim dü-
şürüp Türkiye’ye gelmek için firma 
arayışındalar” diye konuştu.” (http://
www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ure-
tim-icin-geliyorlar-40965507)

Gazetemizin geçen sayısında da 
aktarmıştık. Türk Telekom CEO’su 
Paul Doany, yabancı yatırımcılara Tür-
kiye’ye yatırım yapmaları tavsiyesinde 
bulunurken “iyi bir zaman, fiyatlar 
da çok iyi” diyordu.

Yani hangi sektörden, hangi alan-
dan bakarsak bakalım, Türkiye satışta. 
Çünkü tepede Türkiye’yi pazarlamak-
la mükellef biri oturuyor. Ve Damat, 
sanki marifetmiş gibi, ekonomiyi “özel 
sektör gibi yöneteceğiz” diyor.

Ondan olsa gerek Ekonominin yö-
netimini Reis ve Damat ellerine alıyor-
lar. Biri Başkan oluyor, diğeri Başkan 
Yardımcısı. Veriyorlar vatanı yukarıda 
da okuduğumuz gibi pazarlamacılara.

Neyi, kimi pazarlıyorlar?
Vatanı! Halkımızı! Yeraltı ve ye-

rüstü servetlerimizi. Tarihimizi. Coğ-
rafyamızı pazarlıyorlar. Pazarlamadık 
alan bırakmıyorlar…

Burada 27 Eylül tarihli, Cengiz 
Semercioğlu’nun haberini anımsadık 
hemen.

İtalyanların ünlü moda markası 
Versace, ABD’li Micheal Kors mar-
kasına satılmış 2.12 milyar dolara.

“İtalyanlar, Donatelle Versace’ye, 
“Neden Donetella” diye soruyorlar.

“Lütfen satma, diren… İtalya’nın 
bir parçası daha gidiyor” diyorlar.

“İtalya İçişleri Bakanı bile; “İtal-
ya’nın en iyi moda, gıda, teknoloji 

markalarının yurtdışına satılmasından 
bıktım” diyor.

Bizim Reis ise; “Ben ülkemi adeta 
pazarlamakla mükellefim”, diyor.

İşte bu da bir fark tabiî…
Ondan sonra tutuyorlar, hileci, vur-

guncu, sahtekâr, ABD’li Danışmanlık 
şirketi McKinsey’i ekonomiye danış-
man atıyorlar.

Dediğimiz gibi, ekonomiyi özel 
sektör gibi yönetmek ne demek?

Özel sektör bir tek neye bakar?
Kendi kârına. Başka bir şeye değil. 

Ülkeye ne olmuş, işçiler niye az ücret 
alıyorlarmış, çalışma şartları neymiş 
bunlarla hiç ilgilenmez. Aksine, ücret-
leri ve üretim maliyetlerini en aza dü-
şürerek en çok kâr etmeye bakar.

Kimin kârı?
Tabiî ki kendi kârı. Başka kimsenin 

değil
Ya gerçekler?

Fiyatlar yüzde 30, 50, hatta 120 art-
mış, ama “kriz mıriz yok”, değil mi? 
Maksat manipülasyon olsun… Yoksa 
krizin varlığından değil. Doların, Av-
ronun değerinin yükselmesinden değil. 
Türk parasının değerinin pul olmasın-
dan değil…

Eylül ayına göre Tüketici Enflas-
yonu yüzde 17,90 olmuş, Üretici Enf-
lasyonu yüzde 32,12 olmuş. Ama “kriz 
mıriz yok” ülkede!..

Tavuk eti fiyatları yüzde 8,5 ile 
yüzde 114,7 arasında zamlanmış, un 
yüzde 26,6 zamlanmış, Arapsabunu el 
yakmış ama “kriz mıriz yok” ülkede!..

Devlet ÖTV alacağından vazgeç-
mese, yani petrol ürünlerine yapılan 
zammı (sözde) kendi kasasından kar-
şılamasa, benzin fiyat 7,80; motorin 
7,30; otogaz fiyatı ise 4,60 liraya çıka-
camış ama “kriz mıriz yok”.

İşsizlik yeniden çift haneye ulaş-
mış, o da resmi rakamlara göre ama 
“kriz mıriz yok” tabiî ki.

Sivas’ta 254 kişilik kadroya 15 bin 
732 başvuru olmuş, ama “kriz mıriz 
yok” elbette!

Ordu’da, Devlet Hastanesi Başhe-
kimliği, resmi yazıyla, “ameliyat yap-
mayın” diyor doktorlara.

Gerekçesi ne mi?
Kalp ameliyatlarındaki sarf mal-

zemelerinin dolar üzerinden alındığı, 
çok pahalandığı için de alınamadığı, 
bu yüzden acil vakalar hariç ameli-
yat yapılmaması gerektiği söyleniyor. 
(https://odatv.com/ameliyat-yapma-
yin-26091854.html)

Reis “iyi polis”i, Merkez Banka-
sı “kötü polis”i oynayarak ve Merkez 
Bankasının “bağımsızlığını”(!) kanıt-
layarak, sonuçta faiz oranını resmi ola-
rak yüzde 24’e çıkardılar.

Allayıp pullayarak “Yeni Ekono-
mi Programı (YEP)” hazırlıyorlar. 
Oradaki rakamlar bile Reis’in sözlerini 
yalanlıyor ama Reis ısrarcı; “kriz mıriz 
yok”!

3 yıllık YEP’e göre,
Enflasyon 2017’de 11.9; 2018’de 

20.8; 2019’da 15.9; 2020’de 9.8; 
2021’de 6.0.

İşsizlik 2018’de 11.3; 2019’da 
12.1; 2020’de 11.9; 2021’de 10.8.

Büyüme 2017’de 7.4; 2018’de 3.8, 
2019’da 2.3; 2020’de 3.5; 2021’de 5.0.

Milli Gelir (milyar dolar) 2017’de 
851; 2018’de 763; 2019’da 795; 
2020’de 858; 2021’de 926.

Kişi Başına Milli Gelir (do-
lar) 2017’de 10.602; 2018’de 9.385; 
2019’da 9.647; 2020’de 10.292; 
2021’de 10.973.

Olacakmış(!)  Öyle söylüyor YEP!
Vay anam vay...
Sözde dünyanın 17’nci Büyük 

Ekonomisiyiz. Şu rakamlara bakın. Şu 
acınacak ekonomik tabloya bakın!

Milli Geliri mi ele alırsınız, Enf-
lasyonu mu, İşsizliği mi? Hangisini, 
hangi alanı alırsanız alın faciayla karşı 
karşıyayız. 

YEP bize ne diyor?
Ölme eşeğim ölme!
Gel de sevgili Nasrettin Hoca’yı 

anma bu YEP tablosu karşısında!
Ama üzmeyin tatlı canınızı. Ne 

dedi Reis?
“Kriz mıriz yok.”
Ya ne var?
“Manipülasyon!”
İyi de rakamlar gerçek! Zamlar 

gerçek! Hayat Pahalılığı gerçek! İşsiz-

lik gerçek! İntiharlar gerçek!..
Sonra çıkıyor Reis; “Artık her işi 

kendi paramızla yapalım.”, diyor.
Yahu Allah için söyleyin; 3’üncü 

Köprü’nün, Marmaray’ın, Osmangazi 
Köprüsü’nün vd.lerinin sözleşmelerini 
biz mi Dolar üzerinden yaptık?

16 yıldır iktidarda Reis ve adamla-
rı yok mu? Kim yaptı bu sözleşmele-
ri? Kim verdi bunları yapan şirketlere  
milyarlarca doları?.. 

Demokratik Halk iktidarını 
kuracağız!

Tayyipgiller niye böyle davranı-
yorlar? Niye vatanı pazarlamakla mü-
kellefler?

Çünkü genetik kodları, 7 bin yıllık 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sını-
fının kodları.

O sınıf da oldum olasıya bir tek 
şeyi yapar: Almak ve satmak! Pazar-
lamak!

Üretimle, üreticilerle hiçbir ilgisi 
yoktur. Vatan, ülke, halk ne durumda 
hiçbir şekilde ilgisini çekmez, bu ko-
nularda hiçbir sorumluluk duymaz ve 
taşımaz. O bir tek şeye bakar: Aracılık 
yaparak alıp satmak ve o aracılığından 
elde edeceği kâr. Onun dışında dünya 
yıkılsa umurunda olmaz bu Antika Te-
feci-Bezirgan Sermaye Sınıfının.

İşte Tayyipgiller bu Antika Sınıfın 
siyasi plandaki temsilcileridir ve onun 
isteklerini, emirlerini yerine getirirler.

Kiminle?
Tabiî ki Modern Finans-Kapital 

zümresiyle birlikte. Bir avuç Paraba-
basıyla.

Çünkü çağımızda artık ekonomi-
de egemen sınıf, daha doğrusu zümre 
odur. O yüzden onlarla etle tırnak gibi 
kaynaşırlar. Onları başlarına taç eder-
ler. Onların isteklerini-emirlerini yeri-
ne getirirler anında.

Yaşadığımız süreç de bunu kanıt-
lamaktadır. Parababaları, bu ekonomik 
krizi, Orta Boy İşletmeler de denilen 
Vahşi Kapitalistlerin sırtına yıkmak-
tadırlar. Konkordatoları onlar iste-
mektedirler gördüğümüz gibi. Hatta 
Finans-Kapitalistler bu krizleri kendi 
açısından avantaja da dönüştürmekte-
dirler. Kimi rakiplerinden de kurtul-
maktadırlar. Tekelci konumlarını güç-
lendermektedirler.

Yani krizin asıl yükünü kimler çek-
mektedir?

Bir; Küçük ve orta boy işletmeler, 
yani bilimsel olarak söyleyecek olur-
sak; Vahşi Kapitalistler,

İki; İşçi Sınıfı ve diğer Halk kesim-
leri.

İşletmeleri yukarıda gördük; Kon-
kordato ilan etmekle meşguller.

İşçi Sınıfı ve Halk ise bir yandan İş-
sizlik belasıyla uğraşmakta ve krizden 
ötürü işsizlik çığ gibi büyümektedir, 
diğer yandan ürünlere yapılan zamlar 
sonucu Pahalılık cehenneminde yanıp 
kavrulmaktadır.

Peki,  ekonomik gerçeklikler bu 
kadar açıkken, somutken Allah aşkına, 
bu adamlar herkesi kör, âlemi sersem 
mi sanıyorlar, diyeceksiniz.

Hayır, onlar, Allah’la aldattıkları 
“hülooğğ”cularına güveniyorlar. Sür-
git kandırırız, diyorlar.

Ama fena halde yanılıyorlar. Bir 
halkı sürgit kandırmak mümkün değil-
dir.

Elbette bu halk da uyanacak, bi-
linçlenecek ve örgütlenecektir.

Tabiî bu kendiliğinden olmayacak. 
Ülkemizdeki Gerçek Proletarya Sos-
yalistleri, Kurtuluş Partililer bu zorun-
lu ve yüce görevlerini mutlaka yerine 
getirecekler ve Demokratik Halk İkti-
darını kuracaklar.

İşte o zaman bu zalim, bu acıma-
sız, bu vicdansız, soygun ve çapuldan, 
vurgundan başka bir şey düşünmeyen 
Antika ve Modern Parababaları, işbir-
likçileriyle birlikte yıkılıp gidecekler. 
Ve toplumumuz büyük bir ferahlığa 
ulaşacak. Ülkenin havası değişecek. 
Bu boğucu, yıkıcı hava temizlenecek. 
Ve ülkemizin dağlarından, ovaların-
dan, denizlerinden esen rüzgârlar ve 
o rüzgârların taşıdığı binbir çeşit çiçe-
ğinden yayılan o eşsiz kokular temizle-
yecek ülkeyi.

Gelecek o günler, mutlak gele-
cek…q

Bunlar kriz değilse, kriz ne?M. Gürdal Çıngı
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Sinevizyon gösteriminin ardından 
Kurtuluş Partisi Gençliği’nden bir 
yoldaşımız şiir dinletisi gerçekleştirdi. 
Sonrasında bir başka genç yoldaşımız 
Üç Şehitler’in mücadelesini ve katle-
dilişlerini anlatan bir konuşma gerçek-
leştirdi.

Yoldaşımız konuşmasında Mah-
mut, İbo ve Sadi yoldaşların yiğit-
liğinden, faşistlerin korkulu rüyası 
oluşlarından ve isimlerini verdikleri 
Şentepe’yi (Üç Şehitler Tepesi) faşist-
leri kovarak “kurtarılmış bölge” haline 
getirişlerinden bahsetti.

Üç Şehitler’in mücadele bayrağını 
HKP’nin taşıdığını ve yükselttiğini an-
latan yoldaşımızın yaptığı etkili konuş-
madan sonra Mahmıut, İbo, ve Sadi’yi 
tanıyan, onlarla omuz omuza mücade-
le etmiş yoldaşları duygu ve düşünce-
lerini paylaştı.

Duygu ve düşüncelerin paylaşıldı-
ğı bölümde HKP Genel Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Şahbaz Yoldaş’ın 
yaptığı kısa konuşmayı aynısıyla ya-
yımlıyoruz:

***

Arkadaşlarımız demin söz verir-
ken, duygu ve düşüncelerinizi dile 
getirin, dedi. Önce duygulardan başla-
yalım...

Şehitlerimizin fotoğraflarını görü-
yoruz, duygulanmamak mümkün de-
ğil. Şöyle bakıyorum; fotoğrafta veya 
tabloda en yaşlı yoldaşımız Usta’mız. 
Ama ben ondan da bir yaş büyüğüm. 
Dolayısıyla tüm yoldaşlarla, hepsiyle 

değilse de büyük çoğunluğuyla bire bir 
ilişkim var. En yakından tanıma imkâ-
nım oldu. Onların acılarını yaşamak 
gibi bir duyguyu, üzüntüyü derinden 
yaşamak durumunda kaldım.

Bunlar işin duygu yanı, duygulan-
mamak mümkün değil…

İnsan dediğimiz şey düşüncesiyle, 
duygusuyla, artı bedeniyle var olan bir 
yaratık…

Köylü arkadaşlarımız bilecektir. 
Kuyuların ağzında bir taş olur; kuyuyu 
korusun, hem pislik dökülmesin hem 
yıkılmasın diye. Kuyudan kovayla su 
çekerken kovanın ipi o taşı aşındırır. 
Öyle bir aşındırma olur ki,  yarık yarık 
olur o taş.

Düşünün; biri ip öbürü taş...
Taş yıpranır mı?
Evet, ip taşı yıpratır...
Gene Nazım’ın deyişiyle hani Şeyh 

Bedreddin için diyor ki; baktı ki mer-
meri delmekte su...

Su mermeri deler mi?
Evet, deler...
Kaldı ki insan ne sudur ne iptir. 

Öyle pasif eleman değildir. Usta’mızın 
dediği gibi; ateştir. Yanarken yakar. 

İnsandılar. İnsanlık mücadelesinin 
birer neferiydiler. Evet, öldüler ama 
yanarken de yaktılar. En basitinden Üç 
Şehitler’den örnek verelim. Arkadaşla-
rımızın da dile getirdiği gibi, faşistleri 
kovdular. Kurtarılmış Bölge yaptılar 
Şentepe’yi; şimdiki adıyla Üç Şehitler 
Tepesi’ni. İleride de mutlaka Üç Şehit-
ler Tepesi olacak adı.

Ondan sonra faşistler ve onlarla 
işbirliği yapan polis defalarca denedi 
Şentepe’yi ele geçirmeyi ve biz dev-
rimcileri oradan püskürtebilmeyi. Ama 
her seferinde hayal kırıklığına uğradı-

lar. En sonunda kahpece bir pusuyla, 
bilerek ve isteyerek yaptılar bu katli-
amı. Hatta öyle bir şey ki Sazevi’nin 
içinde öldürüldü yoldaşlarımız. Keşif 
için gelen yargıç, adını unuttum şimdi, 
askeri hakim yarbay. Geldi bizzat izle-
di. Adam anlatıyor ki, şuradan girdim, 
şöyle oldu, şöyle yaptım diye.

Yahu sen mecbur muydun? dedi. 
Zaten kıstırmışsın. “Kuş olsalar uça-

mayacakları bir yerde” bizim deyimi-
mizle. Ne diye ateş ettin ne diye öldür-
dün? dedi.

Bir hâkim bile dayanamadı bunu 
söyledi. Ama sonuçta o 12 Eylül’ün 
hâkimleri beraat ettirdiler o katil polis-
leri. Sonuçta Türkiye burası… 

Bunun hemen akabinde ne oldu 
peki?

Binlerce insan Üç Şehitler’imizin 
cenazesini kaldırdı. Hemen arkasın-
dan aynı binada İPSD binası açıldı. 
Kurtarılmış bölge, devrimcilerin üssü 

oldu artık Üç Şahitler Tepesi. Kurtarıl-
mış bölgeden öte bir şey oldu. Şente-
pe devrimcilerin karargâhına dönüştü. 
Yani arkadaşlarımızın mücadelesi 
meyvesini bu kadar erken verdi.

Dolayısıyla devrimciler, şehitler 
ölür ama onların mücadelesi hiçbir za-
man bitmez. Latin Amerikalı Devrim-
cilerimizin, Castro’ların söylediği gibi 
tüm dünya, kardeşlerden oluşan tek bir 
aileye dönüşünceye kadar bu mücade-
le sürecek.

Demin dediğim gibi, ne ip ne su 

damlasıdır bu yoldaşlar. Bunlar dev-
rim şehitleridir. Her birimiz bir ateşiz, 
girdiğimiz her yerde ateş olmalıyız. 
Örgütlenme yapmalıyız. İnsanlık da-
vasını mutlaka başarıya ulaştırmalıyız. 

Duygular dedik. Bir de düşünceler 
var.

Düşüncemiz nedir?
Düşüncemiz de insanlığın bu dava-

sının teorisidir. İnsanın zaten bir mad-
di yönü var. Bir de kaba materyalistler 
reddetse de ruhu var.

Ama ruhunu ne oluşturur?
Düşüncesi ve duyguları oluşturur. 

İnsandan başka hiçbir yaratıkta duy-
gu ve düşünce yoktur. Ya da varsa bile 
eser miktarda bir şeydir. Kâle alınacak 
bir şey değildir. Gene İlkçağ filozof-
larının söylediği gibi, insan düşünen 
hayvandır. O bakımdan burada gama, 
kedere bürünmemiz gerekmiyor.

Evet, şehitlerimiz var. Bunu duy-
gular olarak yaşamamamız mümkün 
değil. Ama sürece katacağımız şey 
mücadelemiz olmalı. Yoldaşlarımızın 
bizden beklediği şey de budur. Bun-
dan başka bir şey de beklemezler. Hani 
Usta’mızın da dediği gibi, demin ar-
kadaşlar dile getirdi, Başkan’ımız da 
tekrarlar: “Anlaşılmaktan başka bir 
dileğimiz yok.” Maddi beklentimiz, 
makam sahibi olalım gibi bir derdimiz 
yok bizim.

Anlaşılmak da niye lazım?
Türkiye’de devrim için lazım. Dün-

ya’da devrim için lazım. Usta’mızın 
teorisini anlatabilirsek, onun mücade-
lesini yüceltebilirsek, tüm Türkiye’ye. 
Tüm Türk Halkına bunu bir bayrak 
olarak sunabilirsek, o zaman hem şe-
hitlerimize layık olmuş oluruz. Hem 
Usta’mıza layık olmuş oluruz. Hem de 
insanlığın yüz akı oluruz. Görevimiz 
bu kadar geniş, bu kadar önemli, bu 
kadar ulvi… Dolayısıyla bu mücadele-
nin bir parçası olmaktan hepimiz gurur 
duymalıyız. Tüm yoldaşlarımla da gu-
rur duyuyorum. Teşekkür ederim.

***

Üç Şehitleri Anma Etkinliği, onla-
rın bizlere bıraktığı Devrimci Mücade-
le Bayrağının Türkiye Devrimi’ni ger-
çekleştirinceye kadar HKP’li yoldaşla-
rının ellerinde dalgalandırılacığı ifade 
edilerek sonlandırıldı. 9 Eylül 2018 

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

Halka ait Hazine Arazileri, 
Ortaçağcı Gerici Eğitim 
Yuvalarına 49 yıllığına 
karşılıksız verilecek!

Ülkemiz her geçen gün Ortaçağ-
cı Gerici iktidar tarafından Faşist Din 
Devletine dönüştürülüyor. Ülkedeki 
tek adam rejiminin bir emriyle, nere-
deyse her gün yeni bir “yasa”, “yönet-
melik” vs. çıkartılıyor. Bir de son yıl-
larda belledikleri bir yöntemle “Tor-
ba” şeklinde çıkartıyorlar. Aynı anda 
birçok kanunda değişiklik yapılıyor ya 
da yeni kanunlar çıkartılarak torbaya 
atılıyor. Artık “Torba”dan ne çıkarsa 
bahtımıza!

Bu seferki kanun haberi çocukla-
rımızı, gençlerimizi yani geleceğimizi 
ilgilendiriyor:

Gün geçmiyor ki Ortaçağcı geri-
ci yurtlarda, vakıflarda, kurslarda hiç 
kıyamadığımız çocuklarımıza, genç-
lerimize yönelik yeni bir sapıklık, ta-
ciz, tecavüz haberi almayalım.  Gün 
geçmiyor ki buralarda bilimsel eğitime 
karşı çocuklarımız Hz. Muhammed’in 
“güzel ahlâklı insan”, “varlığının ih-
tiyaçtan fazlasının dağıtılması” gibi 
ilkelerinin yerine Ortaçağcı, gerici, 
ABD, CIA İslamı ile zehirlenmesin! 
Ama bırakın bunların kapatılmasını, 

her geçen gün yenileri açılıyor.
İşte AKP’giller’in Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı, bu amaçları çerçe-
vesinde, 12 Eylül 2018’de, “Kamu 
Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve 
Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Te-
sis Edilmesine İlişkin Yönetmelik”te 
yaptığı değişiklikle, vergi muafiyeti 
tanınan derneklere, eğitim ve yurt hiz-
metleri için Hazinenin tasarrufunda 
bulunan arazilerinden bedelsiz yarar-
lanma hakkı tanıdı. Değişiklikle bu 
taşınmazlarda ticaret yapılmasına da 
olanak sağlandı. Böylece SİT alanları, 
özel çevre koruma bölgelerinde bedel-
siz kullanım izni verilen yerler, yine 
bizzat vakıf veya dernek tarafından 
işletilebilecek ya da üçüncü kişilerin 
faaliyetine izin verilebilecek. 

Yönetmelik değişikliğiyle vakıf-
ların yanı sıra “Cumhurbaşkanı”nca 
kamu yararına dernek statüsü verilen 
dernekler de bu kapsama alındı. Kamu 
yararına derneklere de okul, üniversite, 
Kur’an kursu gibi eğitim faaliyetleri ve 
yurt için Hazine arazileri ile kamu ku-
rum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar 49 
yıllığına bedava verilecek. Bu dernek-
lere, tabiat varlıkları ve doğal sit alan-
ları ile özel çevre koruma bölgeleri de 
eğitim ve yurt için bedelsiz kullandırı-
labilecek.

Yine değişiklikle vakıf ve dernek-
lerin, kamu arazisi üzerinde öğrenci 
yurdu yapmak için başvurabilmeleri 
için aranan koşullardan biri de değişti-
rildi. Daha önce yurtta kalacak öğrenci 
sayısının en az yüzde 10’unun bedel-
siz, yüzde 10’unun yüzde 50 indirimli 
olması koşulu bulunurken; değişiklikle 
ihtiyaç sahibi öğrencilere yıllık öğren-
ci ücret toplamının yüzde 15’i kadar 
indirim yapılması da yeterli sayıldı.

 Kamu taşınmazlarının 49 yıllığına 
kullanma hakkını elde etmek isteyen 
derneklere, “Eğitim faaliyetleri” yü-
rütme zorunluluğu getirildi. Dernek-
lere okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
ortaöğrenim kurumları açma yetkisini 
veren düzenlemede yer alan “Eğitim 
faaliyetleri” ise şöyle tanımlandı:

“Öğrencilerinin eğitimine yöne-
lik eğitim kurumu işletilmesi faali-
yeti ile yurt işletilmesi, ayrıca Diya-
net İşleri Başkanlığı’na bağlı açılan 
Kur’an-ı Kerim okumak, hafızlık 
yapmak ve din eğitimi almak isteyen 
vatandaşlara verilen eğitim.”

Üstelik Vakıf ve Derneklerin öğ-
rencilere vereceği eğitim hizmetlerine 
ilişkin denetimin Milli Eğitim Bakan-
lığı veya Diyanet İşleri Başkanlığınca 
yapılacağı bildirildi. 

Tüm bunlar demek oluyor ki; 
Menderes’lerden itibaren ülkemiz 
nasıl örümcek ağı gibi tarikatlarla, 
gerici eğitim yuvalarıyla doldurul-
duysa ve yine 15 Temmuz Cumhu-
riyet’in Ganimetlerinin paylaşım 
savaşına kadar can ciğer oldukla-
rı Feto’nun cemaat evleri, tarikat 
yurtları ile donatıldıysa bu sefer de 
yeni tarikatlar ve cemaatler tarafın-
dan bu derneklerle donatılacaktır.

Halka ait olan araziler, Tarihimi-
zin yaşadığı sit alanları ne yazık ki bu 
Ortaçağcı gericiler elinde heba olacak; 
yeni nesil Demokrasi, Bilim, Cumhuri-
yet düşmanı olarak yetiştirilecek, ticari 
alanlarda ise AKP’giller ve yandaşları 
zenginliklerine zenginlik katacaklar-
dır. 

Bu onlar için yeni değildir elbette! 
Yıllardır en güzel kamu arazilerini,  sit 

alanlarını başta RTE’nin oğlu Bilal Er-
doğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV 
vb. gerici vakıflara peşkeş çekmekte-
dirler zaten!

Tüm bunlara karşı “muhalefet” 
olduğunu iddia eden Partiler bir iki 
açıklama dışında sessiz kalmaktadır ne 
yazık ki!

Ancak Halkın Kurtuluş Partisi, 
AKP’giller’in neredeyse her  peşkeş-
lerine, her hukuksuzluklarına karşı ey-
lemlerle, suç duyurularıyla, davalarla 
büyük bir mücadele vermektedir. Sırf 

TÜRGEV ile ilgili Türkiye’nin birçok 
ilinde suç duyuruları yapılmıştır ve ör-
neğin Konya’da TÜRGEV’e yapılan 
bedelsiz kamu arazi peşkeşi nedeniyle 
yaptığımız suç duyurumuzdan sonra 
Konya Valiliği TÜRGEV’den bedel 
tahsil edileceğini tarafımıza bildirmiş-
tir. Belediye Başkanlığının yazısında 
aynen şöyle denilmektedir:

“İçişleri Bakanlığı Mahal-
li İdareler Genel Müdürlüğü’nün 
14/03/2014 tarih ve 5695 sayılı yazısı 
ile Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 
16/08/2013 tarih, 102776 sayılı görü-
şü dikkate alınarak TAHSİS İŞLE-
MİNİN yeniden değerlendirilmesi 
istenilmiştir.

 “(…), 
“Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait 

iken Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfına (TÜRGEV) tahsis 
edilen, 6360 sayılı yasa ile beledi-

yemize devredilen öğrenci yurdu 
binası ile ilgili gerekli fiyat araştır-
ması yapılarak, yer teslim tarihi 
olan 19.09.2013 tarihinden itibaren 
Büyükşehir Belediye Encümeninin 
05/08/2014 tarih ve 933 nolu kararı 
ile aylık 5.000 TL (Beşbin) ECR-İ 
MİSİL BEDELİ ALINMASINA 
KARAR VERİLMİŞ VE KONUY-
LA İLGİLİ GEREKLİ YASAL ÇA-
LIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR” 

Bu çok önemli bir kazanımdır biz-
ce. Hem de Konya gibi Ortaçağcı Ge-

riciliğin kalesi bir şehirde!
Yani özetçe şu anda Türkiye’de 

tek muhalefet partisi vardır: O da 
HKP’dir!

Her ne kadar Yargı AKP’nin arka 
bahçesine dönüştürülmüş ve baskı 
altında olsa da küçük kazanımlar ola-
bilmektedir ve bu dosyalar birikmek-
tedir. Biliyoruz ki bir gün bu dosyalar 
tek tek açılacak ve Halkın Adaleti ile 
vurguncular, talancılar, hırsızlar, din 
tüccarları hesap verecektir. Kurtuluş-
ları yoktur! Çünkü bizde zamanaşımı 
yoktur! 18.09.2018

Kahrolsun Ortaçağcı Gericilik!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
     

  
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Üç Şehitler; Mahmut-İbo ve Sadi Yoldaşlar İstanbul’da anıldı

AKP’giller’den bir peşkeş daha!
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Baştarafı sayfa 1’de

HKP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Şahbaz’ın Konuşması
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DİSK Genişletilmiş Başkanlar Ku-
rulu; geçtiğimiz günlerde (20 Ey-

lül 2018’de) “ekonomik krize karşı 
emeğin haklarının korunması”gün-
demiyle toplandı.

Toplantı sonrasında da; “Krize 
karşı emeğin haklarını savunmak 
için DİSK’in acil sosyal politika öne-
rileri” başlıklı bir bildirge yayımlandı.

(http://disk.org.tr/wp-content/
uploads/2018/09/Krize-Karşı-Eme-
ği-Savunmak-için-Politika-Önerile-
ri-21-Eylul-2018.docx)

Ülkemizi yangın yerine döndüren 
kriz ortamında, DİSK Başkanlar Ku-
rulu toplantısından, İşçi Sınıfının ve 
emekçi halkların hak ve çıkarlarının 
korunması bakımından önemli karar-
ların alınacağını ve eylem planlarının 
yapılacağını umuyor insan, değil mi?

Genişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu’nun alacağı kararlarla emekçilere 
krizden nasıl korunacağının yol ve 
yöntemlerini iletmesi, krizi yaratan 
yerli yabancı Parababalarından ve 
Ortaçağcı işbirlikçilerden nasıl hesap 
sorulacağını açıklaması gerekir diye 
düşünüyor insan, değil mi?

Ama nerede…
Toplantı sonrası açıkladıkları “So-

nuç Bildirgesi”nin daha başında çu-
vallıyorlar. 

Neymiş; “yüzde 1’in yarattığı 
krizin faturası yüzde 99’a kesile-
mez”miş… 

Süslü, eksantrik laflar edeceğim 
diye cahilliğini ele vermek diye buna 
denir işte.

Bu cümlede; ne Emperyalizm ve 
Tekeller, ne yerli-yabancı sermaye, ne 
Ortaçağcı yerli işbirlikçiler, ne emper-
yalist sömürü ve soygun var. 

Bunlar, “yüzde 1” derken; 81 mil-
yonluk Türkiye insanının 810 bininin 
krizi yarattığını söylemiş oluyorlar. 
Oysa Emperyalizm çağının hakim 
sınıfı; sermaye içinden sıyrılmış Fi-
nans-Kapital zümresidir. Evren Fi-
nans-Kapitalinin ülkemizdeki ortağı 
olan yerli Finans-Kapitalistlerin sayısı 
500’ü geçmez.

Bu Parababaları, bizim gibi geri 
ülkelerde Antika Tarih’ten kalma, 
üretimle hiç uğraşmayan, üreticiler-
le tüketiciler arasında aracılık ederek 
büyük kârlar sağlayan, fakir insanla-
rımızı borçlandırarak faiz geliri elde 
eden Tefeci-Bezirgân Sermayedarlarla 
işbirliği yaparlar, bunların sayısı da 
2500 civarındadır. 

Yani Batılı Emperyalistlerle bir-
likte yarattıkları krizlerle, işsizlik ve 
pahalılıkla Türkiye Halklarına yaşa-
mı cehenneme çevirenler, toplam sa-
yıları 3000 kişiyi geçmeyen Modern 

Finans-Kapitalistler ile Antika Tefe-
ci-Bezirganlar olduğu halde, bu bir 
avuç sömürgen sınıfın sayısını 810 bin 
kişiye çıkartmak tamamen zır cahillik-
tir.

Bunların cehaleti bu kadarla kalsa, 
teorilerinin zayıflığından denirdi.

Ama orada kalmıyorlar ki... 
Sonuç bildirgesinde; “Krize karşı 

önlemleri tartışmak üzere Ekono-
mik ve Sosyal Konsey (ESK) derhal 
toplanmalıdır”, diye çağrı yapıyorlar.

Kimden?
Kaçak Saray’lı mukimden...
Zira ESK’nin başkanı da, toplantı-

ya çağıracak olan da aynı kişi. 
Dolayısıyla bu öneri, yukarıda 

açıklanan zır cahilliklerini fersah fer-
sah aşan bir sınıf körlüğü, sınıf işbir-
likçiliği ve hatta sarı sendikacılık ba-
rındırmaktadır. 

Neymiş?
Krize karşı alınacak önlemler top-

lumun tümünü ilgilendirmekteymiş. 
Bu nedenle krize karşı ne yapılacağı 
tek başına bir kişiye veya sermaye ör-
gütlerine bırakılamazmış. Krize karşı 
önlemler toplumun önünde açıkça tar-
tışılmalıymış. Türkiye’de krize karşı 
önlemlerin ele alınacağı ve tartışılaca-
ğı çeşitli anayasal ve yasal platformlar 
söz konusuymuş.

Fakat o “tek bir kişi”den, çoğun-
luğu sermaye örgütlerinden oluşan 
ESK’yi toplamasını istemekteler. 

Çözümleri de bu...
Sözde bu önerilerini yasal temelle-

re de oturtuyorlar. Fakat cehaletlerinin 
boyutunu artırdıklarının farkında de-
ğiller.

DİSK Başkanlar Kurulu; “Ekono-
mik ve Sosyal Konsey’in 2010 Ana-
yasa değişikliğinden bu yana anaya-
sal bir kurum olduğunu, Anayasal 
bir organ olan ESK’nin toplanma-
masının anayasa ihlali olduğunu, 
içinde bulunulan kriz koşullarının 
ESK’nin toplanmasını zorunlu kıl-
dığını, bu nedenle de başta ESK ol-
mak üzere, Üçlü Danışma Kurulu ve 
Çalışma Meclisi gibi çok taraflı ya-
pıların derhal toplanmasını ve kriz 
konusunun ve alınacak önlemlerin 
buralarda geniş biçimde tartışmaya 
açılması ve kamuoyuna sunulması 
gerektiğini”, öneriyor.

Bu önerilerin DİSK Başkanlar 
Kurulu’ndan geldiğine insanın inana-
sı gelmiyor. Böyle bir öneri Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) Başkanlar Kurulu’ndan gelebi-
lir ancak. Ya da böyle bir öneriyi Türk-
İş de, Hak-İş de pekâlâ yapabilir.

Bunların, güncel politikayı bile ta-
kip etmedikleri besbelli... 

Dahası yasal mevzuatta yapılan de-

ğişiklikleri de bilmiyorlar.
Ve hatta ülkede yasamanın da, 

yürütmenin de, yargının da tek adam 
elinde toplandığını hâlâ anlamamışlar. 
Anlaşılan Tayyip’in “ileri demokra-
si” yalanını dolma niyetine yutmakta-
lar.

Anayasanın 166. maddesinde be-
lirtilen ESK’yi öylesine benimsemiş-
ler ki, bu maddenin son cümlesindeki; 
“Ekonomik ve Sosyal Konseyin ku-
ruluş ve işleyişi kanunla düzenle-
nir.”, hükmü gereğince çıkartılan 4641 
sayılı “Ekonomik ve Sosyal Konse-
yin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yön-
temleri Hakkında Kanun”un 2 Tem-
muz 2018 tarih ve 703 sayılı KHK’nin 

109. maddesi ile kuşa çevrildiğini, ön-
ceki hükümlerinin neredeyse tamamı-
nın ortadan kaldırıldığını bilmiyorlar. 

Bilinmelidir ki, son değişikliklerle 
ESK; artık Tayyip’e bağlı bir organdır. 
4641 sayılı yasanın 2’nci maddesi-
ne göre; ESK’nin Başkanı Tayyip’tir. 
Üyelerini de o seçecektir. 

Yani artık 11 Nisan 2001 tarihinde 
kabul edilen ESK yasasının yerinde 
yeller esmektedir. 

Bunlar hâlâ kendilerini ESK üyesi 
zannediyorlar, anlaşılan. 

Oysa ESK’nin ilk kuruluş aşama-
sındaki DİSK Genel Kurullarının, Baş-
kanlar Kurulu’nun yapıldığı salonların 
dili olsa da konuşsalar; Nakliyat-İş 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu’nun; bu sınıf uzlaşmacı olu-
şuma (ESK’ye) nasıl şiddetle karşı 
çıktığını anlatsalar. 

Nereden, nereye değil mi? 
Bir de kalkıp; “Aynı gemideyiz” 

nakaratını tekrarlayanların aynı 
gemide olduklarını iddia ettikleriy-
le konuşmaması, görüş alışverişin-
de bulunmaması manidardır.”, diye 
serzenişte bulunmuyorlar mı? Gerçek-
ten acınacak duruma düşüyorlar.  

Yani bunlar, hâlâ Tayyip’ten ken-
dilerini muhatap almasını bekliyorlar. 

“Bizimle konuş”, diyorlar.
Diyelim ki, ESK’nin bileşiminde-

siniz, sizi dinleyecek kim ki?
Meclisi, yargıyı dinleyen mi var? 
Adam yürütme yetkisini de zaten 

tek başına kullanıyor.
Kaldı ki, krizi kim yarattı? 
Kriz denen şey; yerli-yabancı 

Parababaları ve Ortaçağcı işbirlik-
çilerinin üretime dönük olmayan, 
tamamen sıcak para ile döndürdük-
leri sahte ekonominin çöküşünden 
başka nedir ki?

Benzer her krizde olduğu gibi bu 
krizi çıkartanlar da kendileri için krizi 
fırsata çevirecekler. İşçi Sınıfımızı ve 
emekçi milyonları işsizlik-pahalılık 
cehenneminde yakmaya devam ede-
cekler. 

Bu kaçınılmaz.
Buna karşı İşçi Sınıfının Demok-

ratik İktidarı için doğrudan mücadele 
etmek, bu mücadelenin yol ve yöntem-

lerini tartışmak yerine, durumları ve 
çıkarları işçi Sınıfının tam karşısında 
olan işverenlerle, devlet başkanı ile 
görüşmeler yapmak mı sizin devrim-
ciliğiniz.

Bakın benzer bir ekonomik krizle 
boğuşan Arjantin’de sendikalar Genel 
Grev örgütlüyor.

Siz ne yapıyorsunuz?
- Ücretlerdeki kayıplar karşılanma-

lı,
- Asgari ücret yıl sonu beklenme-

den derhal yeniden belirlenmeli,
- Tüm ücretlere derhal enflasyon 

zammı yapılmalı,
- Kadroya alınan taşeron işçilerin 

ücretleri derhal iyileştirilmeli,
- Emekli aylık ve gelirleri derhal 

güncellenmeli,
- Vergiler düşürülmeli,
- Asgari ücret net ödenmeli ve gelir 

vergisi yükü düşürülmeli,
- KDV ve diğer dolaylı vergiler dü-

şürülmeli,
- Kamusal mal ve hizmetlere zam 

yapılmamalı,
- Üretken olmayan yatırımlar dur-

durulmalı,
- Toplu işten çıkarmalar yasaklan-

malı ve yargı iznine bağlanmalı,
- İşsizlik sigortası fonu krize karşı 

işçiler yararına kullanılmalı,

- İşsizlik sigortasından yararlanma 
koşulları kolaylaştırılmalı,

- Ücret garanti fonundan yaralan-
ma koşulları genişletilmeli,

- Kısa çalışma ödeneği uygulama-
sına olanak sağlanmalı, şeklindeki ta-
leplerle mızıldanıyorsunuz.

Sanki bu talepler; bir işçi sendika-
sı konfederasyonu değil de bir tüketici 
derneğinin genel kurul kararları gibi, 
değil mi?

Bildirgenin herhangi bir yerinde en 
küçük bir eylem çağrısı var mı?

Yok!
Zira kendilerinde böyle bir cesaret 

kalmadı ki... 
Bir de kalkıp;
“Sendikaların kriz dönemlerinde 

“taviz pazarlığı” ve “fedakârlık” söy-
lemi yerine emekçileri koruyacak ve 
geniş kitleler tarafından sahiplenile-
cek politikaları savunması gerekir. 
Sendikal hareket sadece kendi üyele-
rinin değil toplumun yüzde 99’unun 
çıkarlarını savunmalı ve krize karşı 
tüm emekçilerin çıkarlarını savuna-
cak bir hat oluşturmalıdır.”, demezler 
mi?

Yahu, sizin yaptığınız “taviz pazar-
lığı” yapmak bile değil... 

Siz, bu “taviz pazarlığı”nın yapı-
lacağı ESK’nin toplanması için Kaçak 
Saraylı’ya yalvarmaktasınız.

Yine siz, sözde; “Sendikal hareket 
sadece kendi üyelerinin değil toplu-
mun yüzde 99’unun çıkarlarını savun-
malı”, derken de samimi değilsiniz. 
Riyakârsınız.

Fazla uzağa gitmeyelim, yerli ya-
bancı Parababaları tarafından hileli 
iflaslarla gasp edilen tazminat hakla-
rını almak için mücadele eden Real 
Market, Makro-Uyum İşçilerinin Nak-
liyat-İş önderliğinde yürüttüğü müca-
deleyi görmezden gelen siz değil mi-
siniz? 

DİSK’i ne hale getirdiler böyle. 
Bu sonuç bildirgesi; DİSK Tarihi-

ne, bu yönetimin bir utanç belgesi ola-
rak geçecektir.

Nakliyat-İş Genel Başkanı’nın 
DİSK Başkanlar Kurulu’nu boykot 
etmesi ne kadar yerinde bir davra-
nış. Birleşik Metal-İş’in de şimdiye 
kadarki boykot tavrını bu toplantı için 
gözlemci statüsüne dönüştürmesi yan-
lış olmuştur. Zira DİSK’i Parababaları-
nın ve Ortaçağcıların yedeğine düşür-
me sevdasındaki bu sınıf uzlaşmacıla-
rın suçuna ortak olmamak gerekir. İşçi 
Sınıfının devrimci mücadele hattına, 
DİSK’in Adına, Tarihine ve Mücadele 
Geleneğine sahip çıkanların bunlardan 
uzak durması gerekir. Günahlarıyla 
baş başa bırakıp, suçlarına ortak olma-
mak gerekir.

Tabiî, devrimci sınıf sendikacı-
lığı temelinde mücadeleyi büyütüp, 
DİSK’i bunların elinden almak da baş-
lıca görev olmalıdır.q

 DİSK’i ne hale getirdiler?Av. Tacettin Çolak

İtiraf 1
Tarih: 27 Eylül 2018:
“FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 

tutuklu yargılanan Anayasa Mahke-
mesi eski üyesi Alpaslan Altan, bugün 
ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

“Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde gö-
rülen davada Anayasa Mahkemesi eski 
Başkanı Haşim Kılıç tanık olarak din-
lendi.

“O YILLARDA FETÖ TERÖR 
ÖRGÜTÜYLE İLGİLİ BİR AYRIŞ-
MA YOKTU”

Mahkeme heyeti başkanı Maruf 
Alikanoğlu; Haşim Kılıç’a, Alpaslan 
Altan’ın AYM’de üye olarak çalıştığı 
süreçte örgüt talimatları doğrultusunda 
hareket ettiği ve örgütsel faaliyetleri 
hakkında herhangi bir bilgisinin olup 
olmadığını sordu.

Beyanına Alpaslan Altan’ın Ana-
yasa Mahkemesi’ne raportör olarak 
girişini anlatarak başlayan Haşim Kı-
lıç, çok başarılı, çalışkan bir raportör 
olduğunu, 2010 anayasa değişikliğin-
den sonra da devletin ortak kararıyla 

Yargıtay üyesi yapıldığını anlattı.
Haşim Kılıç, ”O yıllarda FETÖ te-

rör örgütüyle ilgili bir ayrışma yoktu. 
Kimse kimseye tereddütle, şüpheyle 
bakmıyordu. Ben de Cumhurbaşkan-
lığı nezdinde referans oldum, ataması 
yapıldı. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri 
de gerekli araştırmayı soruşturmayı 
yapıp herhalde istihbarat örgütlerin-
den bilgi alarak bu atamayı yapmışlar-
dır” dedi.

(…)
Üye hakimlerden birisi de Kılıç’a, 

Anayasa Mahkemesi’nde kaç raportör 
olduğunu sordu, Haşim Kılıç kendisi 
ayrılırken 70-75 civarında raportör bu-
lunduğunu söyledi. Üye hakim, bun-
lardan 30-35 kişinin FETÖ’den işlem 
gördüğün belirterek, ”Garip bir rakam. 
Bunlar alınsın diye Alpaslan Altan’ın 
özel ilgisi, referansı oldu mu?” sorusu-
nu yöneltti.

Haşim Kılıç, Alpaslan Altan’ın 1-2 
kişi için referans olmuş olabileceğini, 
ancak tüm raportörleri kendisinin mü-
lakatla seçtiğini söyledi. Yine bir üye 
hakim bu raportörler için emniyet ve 

istihbarattan araştırma yaptırıp yaptır-
madıklarını sordu. Haşim Kılıç açıktan 
değil, bunların kurumlardan naklen 
alındığını, dolayısıyla yeni bir araştır-
maya ihtiyaç duyulmadığını bu araş-
tırmanın zaten onlar kamuya alınırken 
yapılmış olduğunu hatırlattı.

Kılıç, “Bu raportörlerden alındık-
tan sonra idrak edilenler var mı” şek-
lindeki soru üzerine, ”Zaten biz bu 
alımlara 2010 anayasa değişikliğiyle 
başladık. O gün böyle bir hassasiyet, 
ayrışma, kavga, gürültü yoktu. Bu 
2014’ten sonra başladı” dedi.” (ht-
tps://odatv.com/burasi-sov-yeri-de-
gil-27091854.html=

İtiraf 2
Tarih: 28 Eylül 2018:
Mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) tara-

fından Suriye’de yakalanıp Türkiye’ye 
getirildikten sonra çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanan Reyhanlı saldırısının 
faillerinden terörist Yusuf Nazik’in 
verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı...

(…)
 “10 AY BİR GÜN HÜCREDE 

KALDIM”
Saldırıyı gerçekleştiren Nasır Es-

kiocak’ın kendisinden talimat aldığını 
kabul eden Nazik, patlama olduğunda 
Suriye’de olduğunu ve olaydan sonra 

Mehmet Gezer ile Suriye 
istihbaratındaki yüzbaşının 
pasaportuna el koyduğunu 
iddia ederek, kaçmasından 
korktukları için kendisini 
cezaevine attıklarını ve 10 
ay bir gün tek başına hüc-
rede kaldığını söyledi.

“MİNİBÜSLERİ RE-
ŞİT ALMAMIŞ”

Mahkeme Başka-
nı,  Nazik’e, “Nasır’a tali-
matı ben verdim diyorsun. 
Ama sen saldırının Türki-

ye’de olacağını bilmiyorum diyorsun. 
Nasır’a Türkiye’de olmayacağını söy-
lemedin mi?” diye soru yöneltti. Nazik 
bu soruyu, “Bize ‘oraya iki adet mini-
büs bırakın, anahtarları üzerinde olsun. 
Reşit adında biri iki kişiyle alacak’ de-
diler. Reşit almamış. Bunlar bizi oyuna 
getirip, kendi vatanımıza milletimize 
ihanet ettirdiler” dedi.

“SINIRLARDA GİRİŞ ÇIKIŞ-
LAR SERBESTTİ”

Nazik, Mahkeme Başkanı-
nın, “Saldırı Suriye’de olacaksa neden 
bomba yüklü minibüsleri Reyhanlı’ya 
getirdiniz. Araçları sınırdan kim geçi-
recekti?” yönündeki sorusuna “Özel 
Suriye Ordusu’na veya El-Nusra’ya 
girip çıkan adamlar olması lazım. Yani 
o dönemde sınırlarda giriş çıkışlar ser-
bestti” diye cevap verdi.

Mahkeme Başkanının, “Bahset-
tiğin adam ÖSO ile birlikte mi çalış-
tı?” sorusuna da Nazik, “Evet efen-
dim olabilir” diye cevap verdi. Nazik, 
patlamadan sonra El-Nusra üyelerinin 
çektikleri fotoğrafları kendi internet si-
telerinden yayınladıklarını da sözleri-
ne ekledi.” (https://www.sabah.com.tr/
gundem/2018/09/29/mitin-operasyo-
nuyla-suriyeden-getirilen-terorist-na-
zikin-mahkeme-ifadesi-ortaya-cikti)q

Yorumsuz…
İtiraflara bakın...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 19 
Eylül’de yaptığı basın toplantı-

sında paketli gıdaların etiketlerinde 
“Yerli Üretim Logosu” döneminin 
başlayacağını açıkladı. “Yerli Üretim 
Logosu”nu tanıttı.

Pekcan, yaptığı açıklamada, 18 Ey-
lül tarihi itibarıyla 2 bin 499 firmaya 
ait 41 bin 821 ürünün denetlendiği-
ni belirtti. Bunlardan bin 296 üründe 
haksız fiyat artışı tespit ettiklerini, 680 
ürününün fiyat etiketinde mevzuata 
aykırılık bulunduğunu ifade etti. Gra-
majda oynamalar yapıldığını açıkladı. 
Genelde tüketicinin raflardaki ürünler-
le ilgili şikâyetlerini aldıklarını, bunun 
üzerine etiketlerde yeni dönem başlat-
tıklarını bildirdi.

Pekcan’ın, “Türkiye’de istihdam 
yapan yabancı firmaların Türki-
ye’de üretilen ürünleri de yerlidir. 
Onların da bizim Türkiye’deki alın 
terimizin payı vardır. (Yazarın notu: 
anlatım bozukluğu Pekcan’a aittir.) 
Onlar da aynı yerli logoyu kulla-
nacaktır. Onların da buradaki var-
lıklarını destekliyoruz.” demesi ilgi 
çekici.

“Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik” 18.09.2018 tarihli ve 30539 
sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 
Yönetmeliğin, “Etiket bulundurma 
zorunluluğu” başlıklı 5’inci mad-
desinde değişikliğe gidildi. 3 Ekim 

2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
düzenleme ile etiket ve listelerde bu-
lunması zorunlu bilgilere, malın satış 
fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya 
başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye 
olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve 
ilan edilen şekil, logo veya işaret hu-
susları eklendi.

Ticaret İl Müdürlüğü yönetmeli-
ğin yürürlüğe girmesiyle ilgili yaptığı 
açıklamada, üretimi Türkiye’de yapı-
lan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat lis-
telerinde “yerli üretim” logosunun kul-
lanılmasının zorunlu olduğunu belirtti. 
Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapı-
lan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“(...) Logonun tüketicilerin ra-
hatça görebileceği şekilde ve orijinal 
renklerinde yerleştirilmesi ve Logo-
nun küçültülmesi veya büyütülmesi 
gereken durumlarda ‘yerli üretim’ 
logosu kurumsal kimlik kılavuzun-
da yer alan oranlara uyulması ge-
rekmektedir.

“Tüketicilerimizin yapacakları 
alışverişlerde aşağıda şekli verilen 
ve bu topraklarda üretilen yerli üre-
tim logolu ürünlere dikkat etmeleri 
gerekmektedir.” (http://www.milli-
yet.com.tr/yerli-uretim-logosunun-e-
konomi-2748588/)

Bakanın açıkça söylediği ve İl Mü-
dürlüğünün açıkladığına göre, “Yerli 
Üretim Logosu” Türkiye’de üretim ya-
pan yabancı Parababalarının ürünleri 

için de geçerli olacak. Aynı zamanda 
Parababaları ithal ürünleri sadece Tür-
kiye’de paketledikleri için “Yerli Üre-
tim Logosu” basabilecek ürünlerine.

Yani siz üzerinde “Yerli Üretim 
Logosu” bulunan bir gıda maddesini 
ya da başka bir tüketim maddesini bu 
yüzden alacaksınız. Ama aslında aldı-
ğınız ürünün yerli ürünle hiçbir ilgisi 
olmayacak, ithal edilmiş, sadece ucuz 
işgücünden dolayı Türkiye’de paket-
lenmiş olacak.

O zaman bu yapılan, tüketiciyi yani 
halkı kandırmak olmuyor mu?

Bir tek yerli markası kalmamış bu 
ülke insanlarına “yerli üretim” adı al-
tında, yerli ürün kullanıyoruz “iç huzu-
ruyla” yabancı menşeli ürünleri aldırt-
mak bir aldatmaca değil mi?

Kâğıttan plastiğe, buğdaydan sa-
mana ve arpaya, etten süte kadar nere-
deyse tüm zorunlu tüketim maddeleri-
ni ithal eder duruma getirildik. Türki-
ye’de üretim yapan gıda, kimya, metal, 
ilaç vb. fabrikalar hammadde bakımın-
dan ithal girdilere bağımlı. Bu yüzden 
Dolar ve Euro’daki keskin yükseliş, 
Türk Lirasının bu para birimleri kar-
şısında çok hızlı ve keskin bir şekilde 
değer kaybedişi bu firmaları hammad-
de alamama, üretim yapamama nokta-
sına getirdi. Bu firmalar elbette bu dışa 
bağımlı politikanın-yaşanan krizin 
bedelini kendileri ödüyor değil. En az 
zararla daha doğrusu az kârla atlatıyor-

lar demek lazım. Krizin faturasını İşçi 
Sınıfı ve Emekçi Halk ödüyor, onlara 
ödettiriliyor.

AKP’giller bir yandan Amerikan 
karşıtlığı oynuyorlar. Amerikan malla-
rının kullanılmamasını, yerli malı kul-
lanımını dillendiriyorlar. “Yerli Üretim 
Logosu” da bunun devamında geliyor. 
Gördüğümüz gibi bahsettikleri logo-
nun yerli üretimle bir ilgisi yok. Yer-
li üretimi teşvik etmek ve tüketicinin 
gerçekten yerli ürün tüketmesini teşvik 
etmek gibi bir amacı yok AKP’gil-
ler’in. Zaten yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi, şu andaki tamamen dışa bağım-
lı politika ile yerli üretim yapmak ne 
mümkün...

Dediğimiz gibi, bu AKP’giller 
Amerikan karşıtlığı oynayadursun, 
diğer yandan da üç yıl aradan sonra 
ABD’den süt ithalatının önünü açıyor. 
Yani bunların Amerikan karşıtlığı sa-
dece sözde, görüntüde. “Hüloğğ”cu-

larına yersen lokantası açıyorlar. Ger-
çekte ABD’ye hizmette kusur ederler-
se iktidarda bir dakika bile kalamaya-
caklarını çok iyi biliyorlar. Bunu 15 
Temmuz olaylarında ve 24 Haziran 
seçimlerinde yaşayarak tecrübe ettiler.

O zaman Ekim ayı itibarıyla raf-
larda kırmızı beyaz “Yerli Üretim” 
logolu Amerikan, Alman, Fransız vb. 
emperyalist ülkelerin ürünleri sıra sıra 
dizilecek.

Üretici desteklenmediği için, üre-
ticiye düşük alış fiyatları verildiği 
için her geçen gün var olan tarım ve 
hayvancılık ürünlerimiz baltalanırken, 
ülkemiz daha fazla dışa bağımlı bir 
ülke haline getirilirken, doğrudan ithal 
mallara ya da ithal girdilere dayanan 
tüketim maddelerine “Yerli Üretim” 
demek halka ihanettir. Bunları halkın 
gözünde şirin gösterip tüketimini teş-
vik etmek için “Yerli Üretim Logosu” 
vermek halka ihanettir. q

 Yerli Üretim Logosu, yerli üretim için mi geliyor?
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AKP öldürmeye
devam ediyor!

Vicdanların çölleşip kuruduğu coğ-
rafyada çiğdemler açmaz bir daha…

İnsan canından ne vakit geçer? Ne 
vakit sağır olur kulaklar, gözler kör…

Bu kaçıncı vazgeçiş, bu kaçıncı ka-
yıp… Ve biz geride kalanlar gidenlerin 
ardından bakarken, aramızdan birileri 
daha vazgeçmek üzere alıyor son ne-
fesini…

Bir çocuk daha babasız büyüyecek 
ve “ben en çok babamı sevdim” dize-
leri dudaklarından dökülürken duyulan 
sessiz çığlıkları, kulaklarımızı sağır et-
meye başlayacak.

Nasıl izah edilebilir ki bir çocu-
ğa;“Baban sana pantolon alamadığı 
için canına kıydı?”, diye.

Hangi kelime içindeki acıyı, öfkeyi 
dindirmeye yetebilir?

Kaybolan bir hayatın geride bı-
raktığı boşlukta nasıl birbirimizi du-
yar ve çocuklarımıza rahatça sarılır 
öpebiliriz?

Mümkün mü acıları bir kavanoza 
doldurup raflarda saklamak?

İsmail Devrim’in oğluna;“Acını 
unut. Babanın suçu yoksul olmaktı, 
buna alışmalısın.”, nasıl denir?

Yaşamı tehdit eden 
AKP’giller, bir halk sağlığı 

sorunudur
Valisinden bakanına, sendikasın-

dan patronuna, gazetesinden televiz-
yonuna, muhtarından reyisine kadar 
halka biçilen rol; yoksulluğun içinde 
yaşa ama sakın intihar edip hırsızların 
itibarını iki paralık etme!

Kocaeli’de, liseye giden oğluna 
okulun istediği pantolonu alamayan 
bir babanın canına kıyması bu hain-
lerin, bu asalakların rahatını kaçırmış 
olmalı ki, yaptıkları utanç verici ve 
rezil açıklamalarda intihardan babayı 
sorumlu tutabiliyorlar. 

Yarattıkları ağır ekonomik koşullar 
nedeniyle her geçen gün evine bir ek-
mek dahi götüremeyen vatandaşların 
haklı isyanına karşın AKP’li Adalet 
Bakanı“Türkiye’de yaşanan sıkıntı-
ların daha ziyade rasyonel değil psi-
kolojik olduğunu görüyoruz.”, gibi 
garip açıklamalarda bulunabiliyor.

Gerçekten ortada bir kriz var ve tek 
sorumlusu bugün ülkeyi yöneten hır-
sızlar tayfasıdır ve halkın bu ağır kriz-
den psikolojisi bozulmuş durumda ve 
ülke adım adım uçuruma sürükleniyor. 
İktidar halkasının siyasal, toplumsal 
ve kamusal alana yansıması tarif edi-
lemez boyutlara ulaştı. Ülkede yaşa-
nanlar parlamenter sistemin askıya 
alındığı 24 Haziran’dan sonra başka 
bir viraja döndü. Ortaya çıkan sadece 
tek adamlık manzarasından ibaret de 
değil. Dönüşüm o kadar hızlı ve yıkıcı 
oluyor ki, çoğu zaman iktidarın bora-
zanları bile ne diyeceklerini bilemeyip 
saçmalıyorlar.

Örneğin Hazineden sorumlu Da-
mat ekonominin gidişatından olumlu 
söz ederken havuz medyası da ülke-
nin güllük gülistanlık olduğunu, eko-
nominin şaha kalktığını yazmaktan 
çekinmiyor. AKP’nin Kaçak Saraylı 
Başkanı da bazen;“Kriz mıriz sakın 
ha bunlara aldırmayın. Bunların hep-
si manipülasyondur. Bizde kriz falan 
yok”, açıklamasını yapıyor. Bazen de 
yaşananları “dış güçlere”  bağlamayı 
unutmuyor.

Renkli cama yansıyanların dışında 
asıl gerçek ise; dış borçların katlanarak 
arttığı ve ekonominin can çekiştiği. 
Tüm bunların topluma yansıma hali 
ise tam bir cinnet hali. İntihar, cinayet, 
tecavüz ve istismar gibi şiddet vakala-
rındaki artış, AKP iktidarı döneminde 
halkın psikolojisinin giderek bozuldu-
ğunu açıkça ortaya koyuyor.

AKP iktidarında her türlü şiddetin 
rekor kırdığı günler yaşıyoruz. Top-
lumda yaşanan derin çöküntünün bi-
lançosu artarak devam ediyor. Sosyal 
sarsıntılar o denli arttı ki, işsizlikten 
maddi sıkıntılara yaşanan yoksulluk 
girdabı insanlarımızı giderek depres-
yona, arkasından da intiharlara sürük-
lüyor.

AKP’gillerin ekonomik 
ve sosyal karnesi çok 

karanlık
Kişisel borcumuz 16 yılda 
30 kat, intihar olayları ise  

% 40 arttı
İktidara geldikleri günden bu yana 

ekonomi sürekli daha kötü ve karanlık 

bir çizgide seyrediyor. Bugün cari açık 
50 milyar doların üzerinde. Türk lira-
sı sürekli değer kaybederken işsizlik 
daha yüksek seviyelere ulaştı. Üni-
versite mezunu insanların işiz kalması 
ise daha büyük bir sıkıntı doğuruyor. 
Cumhuriyet’in planlı bir şekilde kurup 
işlettiği son derece önemli ve değerli 
sanayi kuruluşları ve fabrikalar, yok 
pahasına “özelleştirme” adı altında 
yerli yabancı sermayeye satılmış du-
rumda. Ekonomide bu geriye gidişin, 
çöküşün sosyal yansımaları da intihar 

vakalarını tetikliyor.
Tüketici kredisi, konut kredisi gibi 

bireysel kredilerle uzun vadeli borçla-
nanların sayısı 2002’den bu yana 30 
kat artmış durumda. AKP iktidara gel-
diğinde kişisel borçlanmalar 6 buçuk 
milyar iken günümüzde bu rakam 510 
milyara ulaşmış durumda.

Herkesin araba ve ev sahibi olduğu 
doğru ama nasıl? Çok övündükleri bu 
durum, yaşamı boyunca köle gibi bo-
ğaz tokluğuna çalışıp kredisini ödeme-
ye çalışan milyonların canına tak etti. 
Kocaeli’de yaşanan intihar olayı ne ilk 
ne de son olacak.

Ekonomik sıkıntılar ve AKP’nin 
yarattığı toplumsal çöküntü sonucu 
bunalıma sürüklenip intihar edenlerin 
sayısı her yıl ciddi oranda artış göste-
riyor. TÜİK verilerine göre 2002-2013 
yılları arasında 30 bin 487 kişi intihar 
etti. Geçmiş yıllara göre intihar olayla-
rında % 40’lık bir artış yaşanırken son 
üç yılda da 9 bin 479 kişi yaşamına son 
verdi. İntihar olaylarında yaşanan bu 

patlamalar buz dağının görünen yüzü 
maalesef. TÜİK’in açıkladığı istatis-
tikî veriler, AKP iktidarının ekonomik 
ve sosyal yapıyı nasıl derinden çürüt-
tüğünün bir göstergesi aslında. Banka 
borçları, geçim zorluğu, işsizlik gibi 
ticari sorunların yumağında borç bata-
ğına saplanan milyonlarca kişi intihar 
etmese bile birer saatli bombaya dö-
nüşmüş durumda. Bu ürkütücü tablo 
ülkemizin AKP eliyle nasıl uçuruma 
sürüklendiğini gösteren çarpıcı yaşam 
öyküleriyle dolu. Acı haber en son Ko-
caeli’den geldi. Daha önce de işten atıl-
ma,ihraç edilme, ağır iş koşulları ya da 
atanamadığı için intihar edenlerin ha-
berleri gelmişti yüreklerimizi sızlatan.

Yazgı mı dram mı?
Adana’da çocuklarını ısıtamadı-

ğı için cebinde 6 lirayla canına kıyan 
Emine Akçay’la İsmail Devrim’in oğ-
luna pantolon alacak parasının olma-
ması acılarını ortaklaştırır mı?

Çukurova’da bir anne ile Kocae-
li’de yaşayan babanın yaşadıkları yaz-
gı mıdır dram mı?

Çocukları sallanan her 
ipe baktıklarında boğazları 
düğümlenmeyecek mi?

Çaresizlik ve sefalet yüzünden 
yoksulluğun bedelini canlarına kıya-
rak ödeyen anne babalarına kızabile-
cekler mi?

Ya bizler, çocuklarımızın elinden 
tutarken suskunluğumuzun pençesinde 
kıvranıp gözlerimizi olan bitene kapa-
tacak mıyız?

Bir yanda Emine’nin çocukları 
üşürken, sıcak bir sobanın başında 
yavrumuza sarılmış olmamız yüreği-
mizi ısıtmaya yeter mi?

Yetmez tabiî.
Kaldır gözlerini bak aynaya.
Akan kanlı gözyaşları belki de se-

nin umursamazlığın yüzündendir.
Ölümü yaşamdan çok daya-

tanlara karşı sokağa çıkıp protesto 
etmediğindendir ya da hâlâ onlara oy 
verip hesap sormadığındandır.

Öyle ya da böyle devletin bor-
cu 3 kat artmışken, sözde büyüyen 
ekonomiye rağmen işsizlik çift hanele-
re ulaşmışken, kızı, damadı, eşi, dostu 
bilumum yandaşları vergi cennetlerin-
de şirketler kurup milyonlarca dolarlık 
vurgun yaparken sen gelirinden çok 
vergini ödeyemediğin için ya hapse 
düşersin ya da canına kıyarsın.

En temel besin maddelerinden 
olan ekmek 4 kat zamlanırken “Yerli 
ve Milli Ekonomi” masallarına ina-
nırsan, buğdaydan şekere, patatesten 
mercimeğe kadar ithal etmediğimiz 
ürünün kalmadığını evine ekmek gö-
türemediğinde açlıktan çocuklarınla 
birlikte ölürken, oy verdiklerinin bo-
ğazından saraylarda “Yerli ve Milli” 
olmayan yiyeceklerin nasıl geçtiğini 
seyredersin.

Doğalgaz ve elektrik faturaları-
nın 3-4 kat artıp yakacak bir odun 
bile bulamadığında, kışın dondurucu 
soğukluğunu Emine ve İsmail’in çare-
sizliğine düştüğünde anlarsın.

Şiddet, istismar, cinayet, intihar 
olayları günden güne çoğalırken huku-
kun güvenirliliği ve üstünlüğü sırala-
masında Türkiye’nin 113 ülke arasında 
99.sıraya gerilediğini işten atıldığında 
anlarsın.

AKP cehenneminde halka reva gö-
rülen işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik-
ten öte bir şey değil.16 yıldır görülen 
odur ki, AKP’giller ile onların yerli ve 
yabancı işbirlikçileri emeğe, hukuka, 
topluma, doğaya, çevreye, canlılara 
geri dönüşü onulmaz zararlar vermiş-
lerdir ve vermeye de devam ediyorlar.

AKP iktidarda kaldıkça bu zaman-
sız ölümler son bulmayacak ve liste 
uzayıp gidecek. Yaşamına son vermek 
zorunda bırakılan Emine’lerin, İsma-
il’lerin ölümünden Tayyip ve avenesi 
sorumludur. Ekonomik kriz bahane 
edilerek milyonlarca insanın hayatını 
altüst edenler, eninde sonunda hukuk-
sal ve siyasi sorumluluklarının hesabı-
nı vereceklerdir.

Ankara’dan Bir Yoldaş

Sonra bir intihar daha… bir intihar daha…
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Gözün bir türlü doymak bilmedi 
be Hafız...

Bütün sülaleni dolar milyoneri 
yaptın. Ekonomi Profesörü ve AKP 
kurucularından Abdüllatif Şener’in 
öne sürdüğüne göre 100 ila 120 mil-
yar dolar arasında kamu malını iç 
ettin.

Kısıklı’daki villanı dolarlar, av-
rolarla doldurdun. 17-25 Aralık 
günlerinde Bilal, bir tam gün uğraş-
masına rağmen, o villada biriktirdi-
ğin, Karun hazinelerine taş çıkar-
tan servetini arabalarla boşaltmayı 
tamamlayamadı. 1 gün sonrasın-
da bile “Sıfırlayamadım Babacım. 
Hâlâ 30 milyon avro var şu anda 
burada”, diyordu. “Ona da Şehrizar 

Konakları’ndan 6 tane villa almayı 
planladık”, diyordu. Ve 6 villa da, 
tapuları Damat Berat’ın üzerine ol-
mak üzere alınıyordu.

“Kupon arsalar benden haber-
siz el değiştirmesin”, diyordun, 
AKP’giller’e mensup suç ortakları-
na. Yani demiş oluyordun ki, kupon 
arsaların rantı benim payımdır, ona 
kimse göz dikmesin!

Elinin altındaki örtülü ödenekte 
yine milyarlar var be Hafız...

Hesabını kimsenin soramayacak 
olduğu milyarlar senin kullanımına 
sunulmuş...

Şimdi de, kapsamı içinde 200 
milyar dolar miktarında kamu ser-
veti bulunduğu tahmin edilen Tür-
kiye Varlık Fonu AŞ’nin yönetimine 

atadın kendini be Hafız...
Yardımcılığına da yine gözden ve 

halefin Damat Berat’ı getirdin. Yö-
netim Kurulunun diğer üyelerini de 
Damat Berat’ın tez hocası ve onun 
benzerlerinden oluşan yandaşların-
dan oluşturdun. 

Bu Varlık Fonu’nun hesabını kita-
bını da, yani nasıl yönetip, buradaki 
serveti hangi metot ve biçimlerle har-
cadığının hesabını de hiç kimse senden 
soramayacak be Hafız...

Öylesine hukuk dışı, sözde kanun 
ve yönetmenliklerle belirledin ki bu 
fonu; bunu ne TBMM, ne de Sayıştay 
denetleyebilecek. Yani gönlünüzce at 
oynatacaksınız, bu 200 milyar dolar 
miktarındaki servetin üzerinde.

Bu fonun içinde Türkiye Cumhuri-
yeti’nin maddi zenginliğe sahip en son 
elde kalmış hemen bütün kurumları 
yer almaktadır.

Şunlar:
“Devredilen Şirketlerin Listesi
“Türkiye Cumhuriyet Ziraat 

Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Pet-
rolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf 
Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul 
AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kab-
lo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) 
sermayelerinde bulunan Hazineye 
ait hisselerin tamamı, Türk Teleko-
münikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 ora-
nındaki Hazineye ait hissesi ile Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdür-

lüğünün (Çaykur), THY’nin yüzde 
49,12, Halkbank’ın yüzde 51,11 his-
sesinin Varlık Fonu’na devrine ka-
rar verdi.” (https://www.paradurumu.
com/yatirim/varlik-fonu-nedir-han-

gi-sirketler-devredildi-haberi-2336)
Böylece Hafız, Türkiye’yi siya-

seten de, ekonomice de, yargıca da, 
eğitimce de, orduca da; velhasıl tüm 
alanlarıyla da tek başına sen yönete-
ceksin...

Yardımcın da sadece Damat Berat 
olacak...

Sözde diğer kamu görevlilerin ise 
garnitür cinsinden, suretleri var asılları 
yok olan kişiciklerden oluşacak...

Bu ekonomi de, bu Türkiye de ba-
tar be Hafız...

Bu böyle gitmez, kesinkes gitmez...
Zaten her alanda batağa saplan-

mış durumdadır. Zaten devşiricin, ya-
pımcın ve efendin ABD Emperyalist 
Haydut Çakalı da seni ve avaneni Tür-
kiye’yi batırsınlar diye bu görevlere 
getirdi, makamlara getirdi.

Seninse, Şeytan önüne düşmüş du-
rumda. Tümüyle İblis yönetmektedir 
seni. Bu sebeple de bir türlü ihanete 

doymuyorsun. Bu millete, vatana ve 
halka karşı ihanet üstüne ihanet yapı-
yorsun.

Türkiye’yle birlikte kendini de uçu-
ruma sürüklediğinin farkında değilsin. 
Hızla trajik sonuna doğru gidiyorsun. 

Sen ve avanen iflah da olmaz, ıslah 
da olmaz artık. Sizi sadece toprak ıslah 
eder...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17 Eylül 2018

Eee, Hafız?
Halka verirsin talkını, kendin 

yutarsın salkımı, öyle mi?
Yerde Atatürk Orman Çiftliği’n-

den yağmaladığın Kaçak Saray’ın 
vardı. Şimdi bir de Katar Emiri’n-
den beleşine aldığın Uçan Saray’ın 
var, değil mi?

Bu ne saray tutkusuymuş böyle 
yahu...

Ama biz yıllar önce boşuna de-
memiştik; bunlarınki Muaviye-Ye-
zid Dinciliği, diye. Nitekim İslam 
Geleneğinde sarayı, o iki sahte Müs-
lüman başlattı. Ondan sonra da o la-
net halkası gelenek sürüp gitti, 1000 
küsur yıl boyu.

Firavun’un, Nemrud’un saray-
ları ve hazineleri bile sizinkinin ya-
nında devede tüy kalır be Hafız...

Siz o kadim, insanlık düşmanı 
despotları bile fersah fersah geçti-
niz, servet düşkünlüğünde, kamu 
malı hırsızlığında, saray düşkünlü-
ğünde, halka zulümkârlıkta, millete 
ihanette.

Demek, Arap Halkının doğal zen-
ginliği petrolden aşırdığı milyarlarca 
doların üzerine oturan “Katar Emiri” 
denilen insan sefaleti ve Arap Halkı-

nın baş düşmanları arasında yer alan 
bu zalim, uçağını 500 milyon dolarlık 
fiyatla satışa çıkardığında, onunla ilgi-
lendiniz, öyle mi Hafız?

Yani alacaktınız...
Ama o size kıyak geçmiş. “Ben 

sizden para almam. Alın bu da benim 
hediyem olsun.”, demiş öyle mi?

Nakledişine göre öyle...
Azerbaycan dönüşü uçakta şöyle 

kelam ediyorsun, bu Uçan Saray üze-
rine:

“İşin aslı nasıl peki? Katar bu 
uçağı satıyordu, hatta rakam bildi-
ğim kadarıyla 500 civarındaydı. O 
esnada biz de ilgilendik. Katar Emi-
ri, bundan haberdar olunca uçağı 
Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türki-
ye’den para almam; bunu Türki-
ye’ye hediye ediyorum, hibe ediyo-
rum’ dedi. O uçak benim şahsımın 
değil, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nindir.” (https://www.ntv.com.tr/
turkiye/erdogan-katar-emiri-ucagi-hi-
be-etti-sahsima-degil-turkiye-cum-
huriyetine-hediy%2C3eUkbXxFS-
ki22FVh6NiNiw)

Tayyip Efendi, 500 milyon dolarlık 
fiyatı hiç önemsemiyor, anlaşılıyor ki. 
“Rakam bildiğim kadarıyla 500 civa-
rındaydı”, deyip geçiveriyor. Sanki te-
laffuz ettiği 500 TL filan.

Türk Lirası cincinden ne tutar arka-
daşlar, 500 milyon dolarlık miktar?

Şu anki kurla tam 3 milyar 138 
milyon 557 bin 500 Lira...

Böyle bir şey devletler arasında 
görülmüş şey değil be. 500 milyon do-
lar değer biçtiği uçağı sana bedavadan 
verecek, öyle mi, Katar Emiri denen o 
kamu malı hırsızı?

Bak, Kaçak Saraylı Hafız!
MOSSAD’ın altın değerinde bir 

kuralı vardır: 
“Eğer birine bir para verirseniz ya 

da parasal değere sahip bir şey verir-
seniz, onu devşirmişsiniz demektir. 
Çünkü alan şahıs, bunun bir karşılığı-
nın olacağını, bedelinin olacağını bilir. 
Sizin verdiğinizi kabul etmekle, karşı-
lığını ödemeyi de aynı anda kabul et-
miş olur. Böylece de o, sizin açınızdan 
devşirilmiştir artık.”

Sen neyle ödeyeceksin o 500 mil-
yon dolarlık Uçan Saray’ının bedelini?

Hangi kamu malını peşkeş çeke-
ceksin bu Emir’e?

Ve hangi gönül rahatlığı içinde bi-
neceksin o Uçan Saray’a?

Bak, Hafız...
Bizim değerler sistemimize göre, 

bir insan ancak alınterinin karşılığıyla 
elde edilmiş bir hayat seviyesi tutturur-
sa kalp huzuruyla ve onuruyla yaşamış 

olur.
Öyle şunun bunun he-

diyesiyle bilmem nesiyle 
sarayda, köşkte bilmem 
nerede bir hayat sürerse; 
o hayatın bir değeri yok-
tur bizim için.

O Uçan Saray’ı hedi-
ye olarak kabul etmek-
le, sadece kendini değil 
Türkiye’yi de küçük dü-
şürmüş oldun, ciğeri beş 
para etmez ABD kuklası 
Arap Şeyhlikleri, Arap 
Emirlikleri, Arap Krallık-
ları karşısında.

Ama sizde bunu anla-
yacak ne zihin var, ne o 
hassasiyete sahip yürek...

Bunlar derin mevzu-
lar. Sizin hiçbir zaman 
alfabesini bile sökemeye-
ceğiniz denli derin...

Hani hep deriz ya; biz 

ar dünyasında yaşarız, sizler kâr...
Ayrı gezegenlerin canlılarıymış 

gibi uzağız ve benzemeyiz biz size be 
Hafız...

Biz onurumuz için yaşarız, sizlerse 
saraylar, köşkler, milyar dolarlar, avro-

lar, zırhlı, lüks arabalar ve benzerleri 
için yaşarsınız.

Öncesinden 13 tane VIP denen lüks 
özel uçak filon varmış be Hafız. Şimdi 
bununla birlikte etti 14. 

Ne yapacaksın?
Her seferinde birine mi bineceksin, 

yoksa hevesini alıncaya kadar bu bele-
şino Uçan Saray’a mı bineceksin?

Daha önce de söylediğimiz gibi, 
Şeytan önünüze düşmüş, İblis’i rehber 
edinmişsiniz, Hafız. O sebeple gözü-
nüz doymuyor bir türlü. Tüm özendi-
ğin öncüllerin gibi, sizin de gözünüzü 
toprak doyuracak. Orada saray maray, 
para pul sökmez. Mezar kurtlarıyla baş 
başa kalacaksınız. Ve ziyafet sofrasını 
mezar kurtlarına siz oluşturacaksınız. 
İşin sonu oraya varacak.

Bunu bilen bizler, hiç malımız mül-
kümüz olsun, rahatlık, bolluk içinde 
yaşayalım diye düşünmedik. Öyle bir 
özlemimiz olmadı kesinlikle. Kendi-
mizi bildik bileli bir tek şey amaçladık:

Şu dolaplar, düzenler dünyasını 
insancıl bir dünya yapalım. İnsanın in-
sanı sömürmediği, yük hayvanlarıymış 
gözüyle görmediği, zulmün, yalanın, 

dümenin, hilenin olmadığı insancıl bir 
dünya yapalım diye uğraştık...

Her türden sosyal eşitsizliğin or-
tadan kaldırıldığı, insanların kardeşçe 
ve “rızıkta eşitçe” yaşadığı bir toplum 
düzeni ve bir dünya oluşturalım diye 
çalıştık, çabaladık, kavgalar, savaşlar 
verdik. Bu uğurda işkencelere uğradık, 
zulümlere uğradık.

Yani dedik ki; bu dünyayı cennet 
kılalım...

Hz. Muhammed’in de gönlünde 
yatan buydu zaten...

Ama siz nereden anlayacaksınız bu 
insancıl, yüce erdemlerin kıymetini...

Neyse... Sonuçta sizinki de bir se-
çim, bizimki de. Biz sizin seçiminizde 
zerrece insani bir yön, insana yakışan 
bir yön bulamıyoruz. 

İnsana yakışan biricik yaşam biçi-
mi, hayata insancıl bir anlam yükleyen 
biricik dünya görüşü, dünya kavrayışı 
bizim seçtiğimiz yoldadır, kavgadadır, 
ideolojidedir.

En sonunda da insanlığın benimse-
yeceği ve varacağı yer, bizim belirle-
diğimiz hedef olacaktır. Yani davamız 
zafer kazanacaktır ve insanlık kurtula-
caktır bu zulümlerden, bu yıkımlardan, 
bu felaketlerden, bu savaşlardan, tüm 
bu kötülüklerden...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

19 Eylül 2018 

Amerikancı Faşist Din Devleti’nin
Sultanı ve Sadrazamı

Kaçak Saray’dan sonra bir de
“Uçan Saray”ı oldu artık
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Türkiye Halkının kafası; dolar 
kuru, ABD’li Papaz Brunson, 

karma eğitime indirilen darbe, Soçi 
Mutabakatı, İdlib’de TSK’nin Rus-
larla yan yana devriye gezmesi gibi 
akla ziyan işlerle ambale edilmiş-
ken; Kıbrıs, oradaki ABD devşirme-
si satılmış hainler, alçaklar tarafın-
dan, sessiz sedasız Rum Kesimi’ne, 
dolayısıyla da Yunanistan’a devre-
dilmeye çalışılıyor. 

Geçen yazımızda da belirtmiş-
tik ya; ABD Emperyalist Haydudu 

Türk Ordusunu ve Türk Milleti-
ni İdlib’le oyalarken, Ege’deki 18 
Ada’nın Yunanistan tarafından ilha-
kının iyice pekiştirilmesini ve Kıb-
rıs’ın Yunanistan’a devrini sinsice 
gerçekleştirmeyi hedefliyor, diye.

İşte tüyler ürpertici, kan dondu-
rucu gerçek...

Şu ABD devşirmesi hainlere bakın 
bir. Bunların adları Türk adı. Ama ken-
dilerinin zerre miktarda olsun Türklük-
le de, insanlıkla da, namusla da ilgileri 
yoktur. Bunlar ABD’nin en alçak, en 
sinsi, en ağulu ajanları arasındadır. 

KKTC Başkanı Mustafa Akıncı 

nam hainin birlikte çalıştığı sözcüsü 
ve Rumlarla görüşmelerde yanında 
bulundurduğu Barış Burcu adlı şeref-
sizin savunduğu görüşlere bir bakar 
mısınız?..

Bu alçağın görüşlerinin yer aldığı 
Yüksek Lisans Tezinin ilgili bölümle-
rini, Aydınlık yazarı Emekli Tümami-
ral, Balyoz kumpası kurbanlarından 
Soner Polat aktarıyor köşesinde. Biz 
de oradan alıntılayarak gösterelim:

“It is interesting to point out that 
the international actors did not act 
against the Greek Cypriot aggressi-
ons in 1960s and the Turkish invasi-

on in 1974.”
“Consequently, the main conc-

lusion of this thesis is that the 1960 
Guarantee System cannot be preser-
ved as it was once drawn in 1960.”

“The former guarantors of Cyp-
rus should abandon their claims over 
Cyprus with respect to the principle 
“Cyprus belongs to all Cypriots”. 

“In principle, no guarantor 
would reserve the right to take an 
action unilaterally. (https://odatv.
com/turkiye-isgalci-22091802.html)

Türkçesi:
“1960’larda Güney Kıbrıs’ın uy-

guladığı şiddete ve 1974’teki Türk 
işgaline yönelik olarak uluslararası 
aktörlerin harekete geçmediğini be-
lirtmek ilginçtir. (Sayfa 101)

“Netice itibarıyla, bu tezin ana 
sonucu, 1960 garanti sisteminin 
1960’ta oluşturulduğu haliyle mu-
hafaza edilemeyeceğidir. (Sayfa 102)

“Kıbrıs’ın eski garantörleri, 
‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır’ prensibi 
gereğince Kıbrıs üzerindeki iddia-
larından vazgeçmelidir. (Sayfa 102)

“Prensip olarak hiçbir garantö-
rün tek taraflı müdahale hakkı ola-
maz! (Sayfa 103).”

Açıkça görüldüğü gibi, 1974 Kıbrıs 
Harekâtını “Türk İşgal Harekâtı” ola-
rak görüyor, Barış Burcu denilen hain.
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Hepiniz emperyalist ABD Haydu-
dunun cebinde çıtlattığı çerezlersiniz. 
Hiçbir gücünüz, hiçbir direnciniz ol-
maz onun karşısında. 

Biz ne dedik, 1960’lı yıllardan bu 
yana?

Ortaçağcı Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin kendisinde de, onun siya-
silerinde de hiçbir ulusal değere rast-
lanmaz. Bunlar kendi ülkelerindeki 
vurgunlarını, sömürülerini, ABD Em-
peryalist Hayduduyla işbirliği ederek 
sürdürebilirler ancak. 

Ve ne demiştik?
Bunların Tanrısı Para Tanrısıdır, 

bunların Kâbesi Washington-White 
House’tur...

Bak, senin ABD Emperyalist Ça-
kalına koşulsuz teslimiyetini, yıllar 
boyu dış politika konusunda sana 
akıldanelik eden, sonra da bir dönem 
Sadrazamlığını yapan Davud’un oğlu 
Ahmet Efendi’nin gazetesi Karar bile 
eleştiriyor. 

Görebiliyor musun, düşmüş oldu-
ğun durumu?

Bak, ne diyor, Davidson’un Ka-
rar’ı:

***
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, BM zirvesi için gittiği 
New York’ta “Ekonomide önemli 
adımlar atacağız” dedi. Yeni eko-
nomi programı bünyesinde kurulan 
Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’ni işaret 
eden Albayrak “Uluslararası yöne-
tim şirketi McKinsey ile çalışmaya 
karar verdik. 16 bakanlıktan tem-
silcilerin bulunduğu bu ofis, tüm he-
deflerimizi ve sonuçlarımızı her çey-
rekte kontrol edecek” dedi. Sürpriz 
adıma Merkez Bankası eski Başka-
nı ve İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Durmuş Yılmaz’dan tepki 
geldi: Akıllarınca IMF’siz program 
yapmış gibi sorunu çözecekler. Ama 
görecekler işler düşündükleri gibi 
gitmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, “Yeni program bünyesinde ku-
rulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için 
uluslararası yönetim şirketi McKinsey 
ile çalışmaya karar verdik. 16 bakan-
lıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, 
tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her 
çeyrekte kontrol edecek” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, AK Parti hükümetlerinin, 
son 16 yılda tüm vaatlerini yerine ge-
tirdiğini ve bu geleneğin devam ede-
ceğini belirterek, “Türkiye öngörüle-
bilir gelecekte doğru yolda ilerleyecek 
ve ekonomide daha önemli adımlar 
atılacak.” dedi. Albayrak, Birleşmiş 
Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri 
için bulunduğu New York’ta, Türki-
ye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 
düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Kon-
feransında konuştu. Bakan Albayrak, 
son 2 ayda bütçe disiplini açısından 
çok önemli adımlar atıldığını vurgu-
layarak, “Bütçe açığımızın Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsılaya (GSYH) oranını yüz-
de 2’nin altında tutmayı hedefliyoruz. 
Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak 35 

milyar Türk lirası değerinde tasarruf 
ve gelir sağladık.” ifadesini kullandı. 
Albayrak, enflasyonla mücadele konu-
sunda da yapılması gereken herşeyin 
yapılmaya başlandığını dile getirdi ve 
“Eylül ayında TCMB’den enflasyon-
la mücadele için güçlü bir adım geldi 
ve bu adımla bağımsızlık tartışmaları 
da kapandı.” dedi. Berat Albayrak, 
geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi 
Programı (YEP) ile ilgili değerlendir-
melerde de bulundu. Türkiye’de ilk 
kez orta vadeli ekonomik programa, 
iş dünyasından akademisyenlere kadar 
ilgili tüm tarafların katkı sağladığını 
belirten Albayrak, bu sayede gerçek-
çi bir program oluşturulduğunu ifade 
etti. Albayrak, YEP’in üç ana başlığı 
kapsadığını vurgularken, bunları  den-
gelenme, disiplin ve dönüşüm olarak 
sıraladı. Özellikle değişim ile ilgili 
yeni bir birim kurduklarını aktaran Al-
bayrak, “Yeni program bünyesinde ku-
rulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için 
uluslararası yönetim şirketi McKinsey 
ile çalışmaya karar verdik. 16 bakan-
lıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, 
tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her 
çeyrekte kontrol edecek” dedi.    

Not: Danışmanlık şirketi McKin-
sey’in adı, daha önce ABD’li enerji 
devi Enron’un yönetimini devralarak, 
Enron’un batmasına kadar giden süreç-
te ENRON’un yönetiminde yer alması 
esnasında sıklıkla gündeme gelmişti.

Damat Albayrak: ABD’li danış-
manlık şirketi McKinsey ile anlaştık. 
Yine cinlik, yine yan yola sapmak. 
Akıllarınca IMFsiz program yapmış 
gibi yaparak sorunu çözecekler! Göre-
cekler işler düşündükleri gibi gitmeye-
cek. –Durmuş Yılmaz

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİ-
LER

Henüz 1 ay önce Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın iPhone boykotu çağrısı 
sonrasında iPhonelerini kırılırken Tür-
kiye’den her hangi bir şirket Yerli ve 
Milli McKinsey ile anlaşsa Vatan haini 
ilan edilirdi. –Kemal Bildiş

Dolar 15-20 olunca “Bunlar yüzün-
den oldu, demek ki neymiş ülke eko-
nomisi yabancılara emanet edilemeye-
cek kadar kutsaldır. Bundan sonra yerli 
ve milli politikalarla yola devam ede-
ceğiz.” sözlerini söylemek için olabilir 
bak. Suçu McKinsey’e atarız… –Oğuz 
Akcınlı

Niye iPhone kırdı bu millet –Sertaç 
Sönmez

Damat Albayrak “16 bakanlıktan 
temsilcilerin bulunduğu bu ofis #Mc-
Kinsey , tüm hedeflerimizi ve sonuç-
larımızı her çeyrekte kontrol edecek” 
Milli olmaktan bahsedenler DPT ve 
Sayıştay’in işlerini Abd’ye veriyor. –
Mahmut Özkarataş

WhatsApp’ta, Facebook’ta, Twit-
ter’da Amerikan aleyhtarı mesajlar 
paylaşmayı severiz. Halbuki aslında 
Amerika’yı seviyoruz! Amerikasız du-
ramıyoruz. #McKinsey  –İsmail Ber-
ber

#McKinsey La ben kaç aydır Ame-
rika’yı, protesto edip, telefonları kırıp 
batırmak üzereydim… Şakkkkk eko-

nomiyi vermişiz Amerikalıya… yine 
ters köşe yaptınız kafirleri –Murat Yi-
ğit

İlk olarak belirtmek istediğim hu-
sus şudur ki; bankacılık camiası içeri-
sinde bulunan herkes bilir ki; #McKin-
sey bir bankayı veya şirketi denetlerse, 
denetleme sonrasında o şirket ya batar 
ya da satılır. –Tayfun Aydın

Aliya ne güzel diyordu hâlbuki:” 
Savaş düşmana benzeyince kaybe-
dilir.” Biz benzemekle kalmadık “al 
beniii, para istiyorum al beni” derce-
sine peşindeyiz kuklacının. Bu yanlış 
eylem acaba ne zaman sonlanacak me-
rakla bekliyorum. #McKinsey –Bekir 
Alp Karakayalı

“Genel Borçlar” anlamına gelen 
Düyun-ı Umumiye, 2. Abdülhamit dö-
nemimde 20 Aralık 1881’de kurulan 
ve 1939 kadar faaliyetlerine devam 
eden Osmanlı Imp.’nun dış borçlarını 
denetleyen ve ekonomik yaşamı üze-
rinde çok etkili olan kurumdur. #Mc-
Kinsey –İsa Yıldırım

Kümese müdür aranıyormuş. Tilki 
de müracaat etmiş. Tilkiyi çok sevmiş-
ler. İşe almak istemişler. Ve, -Ne ücret 
istersin? diye sormuşlar. tilki “ben gül-
mekten söyleyemiyorum, artık siz ne 
verirseniz” demiş. #McKinsey –İsmail 
Kaya

Bu ülkenin denetim ve danışmanlık 
yapacak kurumları ve değerli ekonomi 
uzmanları var zaten. IMF ile çalışan-
lara söylemediklerini bırakmayanlar, 
yerli ve milli(!) #McKinsey ile çalış-
mayı bir izah edebilirler mi?üstelik si-
cili de bozuk bir danışmanlık firması. 
–Nurcan Çakır

Devletin büyük bütçeli kurumlarını 
Sayıştay denetiminden çıkarıp hukuki 
denetimi zafiyete düşürüp elin ABD’li 
uluslararası yönetim ve denetim şirketi 
McKinsey ile yeni Ekonomik Progra-
mı beraber yürütme arzusu ve isteği 
tek kelime ile ibretliktir. #McKinsey 
(29 Eylül 2018 tarihli Karar Gazetesi, 
s. 5)

***
Bak, Hafız; diyor ki Davidson’un 

Karar’ı, senin ekonomiyi teslim ettiğin 
Amerikan şirketi, enerji devi Enron’un 
yönetimini de devralmıştı bir zaman-
lar. Ama yönetimindeyken Enron’u 
batırdı. 

Peki bu şirket Türkiye Ekonomisi-
ni bütünüyle batırırsa ne olacak?

Çıkacaksın ekranlara, hiç yüzün kı-
zarmadan “Ben yapmadım Miki yap-
tı”, diyeceksin...

Bizim güvenip ekonomiyi teslim 
ettiğimiz şirket bizi kandırdı, diyecek-
sin, değil mi?

Tabiî “hülooğğ”cuların da buna 
kanacak; “Yahu daha ne yapsın Reis, 
güvenip ekonomiyi teslim ettiyse bu 
şirketin Türkiye Ekonomisini batıraca-
ğını nereden bilsin?”, diyecek.

Zaten sen ne doğrasan, Allah’la 
aldattığın bu cahil, yoksul ve düşün-
mekten alıkonmuş “hülooğğ”cuların 
yutuyor be Hafız!

Senin yaptığın, manda tezeğinden 
iri dolmaları yumuşak somun niyetine 

yutup geçiyorlar. Sen de onlara güve-
niyorsun ya, onların cahilliğine ve dü-
şüncesizliğine güveniyorsun ya...

Sizin bu kafada oluşunuzu bir za-
manlarki Sadrazamın, şimdiki Meclis 
Başkanı Milyar Ali, oğlu Uzakdoğu’da 
rulet masasının başında kumar oynar-
ken yakalanınca ne demişti?

Aynen şunu:
Biz şerbetliyiz. Seçmenlerimiz 

bize oy verdiği müddetçe bize bir şey 
olmaz. O bakımdan bunlardan bir şey 
çıkaramazsınız, boşuna uğraşmayın.

Dediği de oluyor be Hafız...
Siz, din iman sömürücülüğüyle 

Türkiye’yi yutuyorsunuz, aç, yoksul 
ve cahil bıraktığınız zavallı kitleler 
sizler tarafından Allah’la aldatılıp dü-
şünemez kılındıkları için salhaneye 
koşan zavallı sürücükler gibi oy san-
dıklarına koşup sizlere oy yağdırıyor 
seçim dönemlerinde.

ABD Emperyalist Haydudunun 
1950’lerden beri “Yeşil Kuşak Pro-
jesi” ile kafadan gayrimüsellah hale 
getirdiği bu kitleler, ne yazık ki Türki-
ye’nin en içler acısı durumunu oluştur-
maktadır.

ABD Çakalıyla onun işbirlikçisi 
olan sizler içinse, bu kitleler iktidarda 
bulunmanızın en önemli sebebini oluş-
turmaktadır. Zaten ABD Haydudu da 
bu amaçla yetiştirdi, “Yeşil Kuşak Pro-
jesi” kapsamına aldı bu insanları.

Aynı olay, daha doğrusu vahim 
olay, Birgün Gazetesi’ndeyse özetçe 
şöyle haber yapılmıştır:

“‘YERLİ VE MİLLİYİZ’ Dİ-
YEN HÜKÜMETİN SON HAMLE-
Sİ

“Amerikan şirketini dümene 
oturttular

“Her fırsatta ‘yerli ve milli’ söy-
lemini kullanan AKP, ekonomi dene-
timini yabancı bir yönetim şirketine 
bırakıyor. Hazine ve Maliye Bakanı 
Albayrak 16 bakanlığın temsilcisi-
nin görev yapacağı Maliye ve Dö-
nüşüm Ofisi’nin ABD’li uluslararası 

yönetim şirketi McKinsey ile çalışa-
cağını belirtti. Hükümetin, ülkenin 
kaybolan itibarı nedeniyle çeşitli 
ekonomik kaygılarının olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Karatepe, ‘Bu 
kaygılardan ötürü ekonomi politi-
kalarının gözetimini, itibarı daha iyi 
olan bir kuruma yaptırmaya çalışa-
caklar. Politik etkilerini kaldırmak 
istemeyecekleri için IMF’den borç 
almıyorlar ama bir nevi geçmiş dö-
nemde IMF ile yapılan anlaşmalara 
da benzetebiliriz bunu’ diye konuş-
tu.” (Birgün Gazetesi, 29 Eylül 2018)

Bir ihanet iktidarı olan iktidarı-
nı sürdürebilmek için, Kaçak Saraylı 
Hafız, sadece efendin, yapımcın ABD 
önünde değil, AB’nin Şefi konumun-

daki Alman Şansölyesi Merkel önünde 
de diz çöktün, son ziyaretinde ona ver-
diğin açık sözlerle. Bak, ne demişsin:

“Vize serbestisi konusunda ka-
lan 6 kriteri en kısa zamanda yeri-
ne getirmeyi planlıyoruz. Katılım 
müzakerelerinin canlandırılması 
hem Türkiye hem AB’nin faydası-
na olacaktır. Almanya’nın vereceği 
desteğe de büyük önem veriyoruz.” 
(http://www.karar.com/guncel-haber-
ler/son-dakika-erdogandan-can-dun-
dar-aciklamasi-devletin-sirlarini-if-
sa-eden-bir-ajandir-982597)

Demek, AB Haydutlarının istediği 
ya da emrettiği 6 buyruğu yerine geti-
receksin, ha, vize serbestisi alabilmen 
için...

Katılım müzakerelerinin de canlan-
dırılmasını istiyorsun, ha?

Oysa AB Emperyalistleri Tür-
kiye’yi tek parça olarak asla AB’ye 
almazlar. ABD’nin BOP Haritası çer-
çevesinde 3 parçaya böldükten sonra 
alırlar. Ondan sonra da bu her 3 parça 
AB’nin ve ABD’nin uyduluğunu yapar 
orada, başka da hiçbir şey yapamaz...

Hafız, hani 1 yıl önce bu Almanlar 
Nazi artığıydı ve hem Türkiye’yi hem 
de seni kıskanıyorlardı, ne oldu şimdi?

Burada da ışık hızına yakın bir hız-
la dönüş yaptın be Hafız...

Bak, söylemiş olalım; ABD ve AB 
Emperyalistlerinin tüm buyruklarını, 
açılım saçılımlarını yerine getirme 
sürecine yeniden başlarsan, bu kez en 
meczup “hülooğğ”cuların bile uyan-
maya başlayabilir. “Bu ne iştir be? Reis 
dedik başımıza getirdik, bu vatanı par-
çalayıp buyruğuna sokuyor ABD’nin, 
AB’nin. Bundan reis meis olmaz.”, 
demeye başlayabilirler. O zaman da 7 
Haziran 2015 Seçimlerinde azıcık da 
olsa görüldüğü gibi, bayır aşağı gitme-
ye başlayabilirsin. Ve sonunda da ça-
kılırsın yere, yani tekerlenip gidersin 
iktidardan.

Senin durumunda olmak zor be Ha-

fız...
ABD ve AB’li efendilerinin buy-

ruklarını yerine getirme konusunda 
ayak sürümeye başladın mıydı; onlar 
senin ipini çekmeye başlarlar. Yok, 
bunları memnun ederek her dediklerini 
yaptığında da, cahil ve bilinçsiz “hülo-
oğğ”cuların uyanma sürecine girebilir. 
Yani getirdin kendini de, Sarayını da, 
avaneni de bir çıkmaz sokağın içine 
soktun be Hafız.

Çıkışınız yok, yolun sonu yaklaşı-
yor. Ne yaparsan yap, artık bu ihanet 
gidişinin bir sonu olacak. Ve o son-
dan kaçamayacaksın. O hazin sonunla 
mutlaka karşılaşacaksın...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Eylül 2018 

Türkiye ekonomisini de, siyasetini de
satıp geçtin AB-D’li efendilerine!Nurullah Ankut

Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de
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Kıbrıs’ın Yunanistan’a devrini tartışmaktadır
ABD devşirmeleri
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Ve şunu diyor alçak; 1960 Londra 

ve Zürih Antlaşmalarıyla Türkiye’nin 
sahip olduğu, Kıbrıs’taki “Garantör 
Devlet” statüsünün artık kabul edile-
meyeceğini. Yani Türkiye Kıbrısa’a 
hiçbir şekilde karışamaz, diyor.

Ve bir de şunu diyor, aktarılan 
3’üncü paragrafta:

Yukarıda anılan antlaşmalarla 
Garantör Devletler olarak kabul edi-
len Türkiye, İngiltere ve Yunanistan, 
garantörlüklerini geri çekmelidirler. 
“Kıbrıs Kıbrıslılarındır” tezini kabul 
etmelidirler. Yani Kıbrıs’ta ne olup 
bitecekse, buna sadece Kıbrıs’ta yaşa-
yanlar karar vermelidir, demiş oluyor. 

Aktarılan son paragrafında da, 
“Prensip olarak hiçbir garantör dev-
letin tek taraflı müdahale hakkı ola-
maz.”, diyor.

Yani özetçe arkadaşlar; bu satılmış 
alçak, Türkiye Kıbrıs’ta bulunan as-
kerlerini çeksin, hiçbir şekilde de Kıb-
rıs’a karışmasın, diyor. 

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu tezlerin tamamı, Kıbrıs Mese-

lesi’yle ilgilenenlerin de bildiği gibi 
ABD ve AB Emperyalistleriyle Yuna-
nistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin on 
yıllardan beri savunageldiği tezlerdir.

Türkiye, askerini çekip Kıbrıs’ı 
terk ettiği anda Kıbrıs’taki 2014 sayım-
larına göre 313 bin 626 kişiden oluşan 

Türk nüfus, 1 milyon 170 bin kişiden 
oluşan Rum nüfusla karşı karşıya kala-
caktır. Dolayısıyla da, Rumların aldığı 
her karara ya da Rumların savunduğu 
her teze, istemese bile mecburen uy-
mak zorunda kalacaktır. 

Rumların ana tezi nedir?
Enosis...
Yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a devri. 

Bir Yunan Adası statüsüne resmen ka-
vuşturulması. Kıbrıs’taki Rum nüfus 
bir oylamayla böyle bir karar çıkara-
bilir. Türkler üçte bir oranındaki bir 
azınlığı oluşturdukları için ona uymak-
tan başka ellerinden bir şey gelmez. 
Böylece de Kıbrıs, Yunanistan’a doğru 
kafasını sallayıp gider.

Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, 
ABD ve AB Emperyalistlerinin gön-
lünde yatan da budur. 

Fakat, netçe ortaya çıkmaktadır ki, 
KKTC Başkanı Mustafa Akıncı, onun 
sözcüsü ve Müzakere Heyeti Sözcüsü 
Barış Burcu gibi hainlerin de gönlünde 
aynı şey yatmaktadır, arkadaşlar...

Biliyorsunuz, Kıbrıs Rum Kesimi 
süregelen bu son çözüm görüşmele-
rinde bu tezleri savunmuştur. Güya 
bizimkiler de bunları kabul etmemiş-
lerdir. Bunun üzerine görüşmeler tı-
kanmış ve kesintiye uğramıştır. 

Fakat bizden görünen alçaklar 
kendi ayaklarıyla Kıbrıs Rum Kesimi 

liderliğine giderek garantörlük me-
selesinin de, Türk Askerinin adadan 
çekilmesinin de tartışmalara açık ola-
cağı bir sürecin başlatılmasını teklif 
etmişlerdir. Yani demişlerdir ki; biz 
Türkiye’nin garantörlüğünden de, ada-
daki Türk Askerinin varlığından da 
vazgeçebiliriz. “Kıbrıs Kıbrıslıların-
dır” anlayışıyla sizinle bir anlaşmaya 
varabiliriz. Gelin, bir çözüm masası-
nın etrafında bir araya gelip bu sonuca 
ulaşmaya çalışalım. 

Dikkat edelim, arkadaşlar; kendini 
bizden gösteren hainler gidip bu tek-
liflerde bulunuyor. Yani, biz başladı-

ğımız ihaneti yarım bırakmayalım, biz 
ihanetimizi tamamlayalım, siz de Kıb-
rıs Rum Yönetimi olarak Ada’nın Yu-
nanistan’a devri konusundaki görevi-
nizi tamamlayın, demiş olmaktadırlar.

Ve işin bir diğer enteresan tarafı da 
arkadaşlar; Tayyipgiller de bu hainler 
haini ekiple aralarından su sızmaz bir 
biçimde ortaklık etmektedirler, onlarla 
beraber çalışmaktadırlar, iş tutmakta-
dırlar.

Yani Kaçak Saraylı Hafız’ın 
AKP’giller’i de; ya bu işi siz götürün, 
biz de görmemiş olalım, havasında-
dırlar. Türkiye Halkına karşı da; e ne 

yapalım, Kıbrıs’taki Türk Yönetimi 
böyle bir anlaşmaya vardı deyip çıka-
rız işin içinden, diye düşünmektedirler, 
sanırız.

Fakat şu kesince bilinmelidir ki; 
Türkiye’nin sahip olduğu garantörlük 
hakkının tartışılması, hiçbir biçimde 
Kıbrıs’taki hainlerin yetki ve sorum-
luluk alanında değildir. Ona sadece 
Türkiye karar verebilir. Kıbrıs’taki ha-
inlerin bu konuda söz ve karar hakkı 
yoktur.

Tayyipgiller de bu işi, daha açığı bu 
ihaneti kem küm ederek geçiştirebile-
ceklerini, gözlerden kaçırabilecekleri-
ni sanıyorlarsa fena halde yanılıyorlar-
dır.

Eğer böyle bir ihanete imza atarlar-
sa, şunu akıllarında mıh gibi tutsunlar 
ki; hem bunları yani AKP’giller’i hem 
de Kıbrıs’taki Mustafa Akıncı nam ve 
avanesini oluşturan hainleri derdest 
edip getirip Silifke Taşucu’nda kura-
cağımız halka açık bir mahkemenin 
önünde vatan toprağını satmaktan do-
layı, yani vatana ihanetten dolayı yar-
gılarız. Ve hak ettikleri cezayla mutla-
ka yüzleştiririz onları.

Bir yol bulup bu bedeli ödemekten 
kurtulabileceklerini hayal dahi etme-
sinler!..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Eylül 2018 

Verdiğin bütün sinyaller, öyle 
gösteriyor ki Kaçak Saraylı Hafız, 
12 Ekim’de Papaz maskeli ABD eski 
Özel Kuvvetler mensubu CIA ajanı 
Andrew Brunson’ı uçağına bindirip 
yolcu edeceksin.

Hiç lafı dolandırıp, evirip çevir-
meye kalkışma. Daha önce de söy-
lediğimiz gibi, devşiricin ve yapım-
cın ABD Emperyalist Çakalı’nın 
önünde bir kez daha dize gelip onun 
dediğini harfi harfine yerine getire-
ceksin.

Ne demişti, ABD Başkanı Trump 
nam faşist bunak?

Aynen şunu:
“Masum bir insanın serbest kal-

ması için karşılığında hiçbir şey ver-
meyeceğiz. Türkiye ile ilişkilerimizi 
azaltıyoruz.”

“Rahiple ilgili süreçte hâlâ sona 
gelinmedi. Olanları bir kenarda 
oturup izlemeyeceğiz. İnsanlarımızı 
alamazlar. Neler olacağını görecek-
siniz.”

Emperyalist faşistin bu mesaj-
ları, Tayyipgiller’de şafağı attırdı. 
Ve anında diz çöktürdü. “Ya, ta-
mam, bu işi tatlılıkla çözelim de bize 
de birazcık zaman tanıyın. İşte 12 
Ekim’de yeniden duruşması görüle-
cek. O duruşmada dediğinizi yapa-
lım. Adamınızı salıverelim, ülkenize 
götürün.”

Ne yaptı bunun için Tayyip?
5 Eylül’de Papaz maskeli ABD 

ajanının yargılandığı mahkemenin 
iddianame savcısını görevden aldı. 
Onu Bilişim Suçları Savcılığına ge-
tirdi. 

Papazın yargılandığı mahkeme-
ye ise yeni bir savcı atadı...

Kim yaptı bunları?
Tayyip’in “Benden başka yüksek 

sıfatı taşıyan olmaz Türkiye’de” di-
yerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun adını değiştirip Hâkimler 
Savcılar Kurulu yaptığı ve 6 üyesini 
doğrudan kendisinin atayıp 7 üyesini 
ise Meclis çoğunluğunun seçtiği HSK 
üyeleri yani neredeyse tamamı Tay-
yipgiller tarafından oraya getirilmiş 
insanlar.

Daha açığı, tüm yargı kurumları 
gibi AKP’giller’in hukuk bürosuna 
dönüştürülmüş HSK’yi oluşturan ki-
şiler...

Sözde Papazın uçurulması için bu 
değişimin yapılması kaçınılmazdı. 
Çünkü eski iddianame savcısı, iddia-
sından vazgeçip onun tersini savuna-
mazdı. Yani Papaz’ı bırakalım gitsin, 
diyemezdi. Böyle bir şey yapması, 

kendisiyle çelişmiş olması, dolayısıyla 
da ciddiyetinin ortadan kalkması anla-
mına gelirdi. Ama yeni savcı için böyle 
bir sıkışmışlık yok. O der ki; bana göre 
olayın değerlendirilmesi böyle olmalı-
dır. Benim yorumum budur. Yani Pa-
paz’ı serbest bırakmalıyız. 

Mahkeme de savcının bu talebine 
güya uymuş olarak Papaz’ı salıverir. 
Papaz da uçağına atlar, basıp gider 
önce Avrupa’ya sonra da oradan ülke-

sine. Ya da ne bileyim, belki de doğru-
dan ülkesine uçar. 

Bu konuda ABD’nin istediğini 
yaptırmış olduğunun birden çok belir-
tisi vardır:

Bir kere faşist bunak Trump, bu 
konuda suskunluğa büründü. Çünkü iş 
bağlanmış durumda. Ne diye konuşsun 
ki artık?..

Kaldı ki bir önceki CIA Başkanı, 
şimdiki Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo, bir iki gün önce bu işin bağlanmış 
olduğunu tevil yoluyla açıklamış oldu. 
Şöyle dedi:

“Pompeo: Brunson bu ay serbest 
bırakılabilir

“Türkiye’de “casusluk” suçlama-
sıyla yargılanan ve ev hapsinde tutu-
lan papaz Andrew Brunson konusun-
da ABD’den yeni bir açıklama geldi.

“Birleşmiş Milletler (BM) Ge-
nel Kurulu görüşmelerine katılmak 
için bulunduğu New York’ta bir 
muhabirin konuya ilişkin sorusu-
nu yanıtlayan ABD Dışişleri Baka-
nı Mike Pompeo, Brunson’ın bu ay 
içinde serbest kalabileceğini iddia 
etti. Brunson’la ilgili açıklamasın-
da, “Evet, bu ay serbest bırakılabi-
lir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. 
Aslında bugün serbest bırakılma-
lı” diyen Pompeo, ABD’li papazın 
“haksız yere” ev hapsinde tutulduğu 

yönündeki görüşünü de yineledi.
Pompeo, “Papaz Brunson ve 

Türkiye tarafından tutulan diğer 
tüm ABD’lilerin serbest bırakılması 
gerekir. Ve bunun hemen yapılması 
gerekir. Türklerle konuştuk. Beklen-
tilerimizi biliyorlar” ifadesini kul-
landı.” (https://www.dw.com/tr/pom-
peo-brunson-bu-ay-serbest-b%C4%B-
1rak%C4%B1labilir/a-45621144)

Görüldüğü gibi, bu işin 12 Ekim’de 

sonuçlanacağı ifade ediliyor. 
Ha, burada şöyle bir soru akla ge-

lebilir:
Ya, iyi de kesin 12 Ekim’de bırakı-

lacaktır, demiyor. Bir ay içinde bırakı-
lacağını tahmin ediyorum, diyor...

İşte böyle bir üslup da işin kitabına 
uydurulması için gerekiyordu. Böyle 
ima ya da tevil yoluyla konuşmalarını 
açık, kesin, net ifadelerde bulunmama-
larını, Kaçak Saraylı Hafız’ın adam-
ları özellikle rica etmişler, efendileri 
ABD’nin yetkililerinden. Böyle kesin 
ve sert ifadeler öne sürerek bu işi gün-
deme getirirseniz, bizi madara etmiş 
olursunuz. “İstedik, söke söke aldık. Sı-
kıyorsa vermeseydi”, demiş olursunuz. 
Biz de yediğimiz bu büyük çizik karşı-
sında, Allah’la aldatarak meczuplaştır-
dığımız “hülooğğ”cularımızın gözünde 
bütün saygınlığımızı ve güvenilirliğimi-
zi yitirmiş olurduk. 

Oysa biz o meczuplaşmış taraftar-
larımızı nasıl kandıracağız?

Şöye:
Biz bu işe karışmadık. Bağımsız 

yargı bir süre tuttu sonra da saldı. Biz 
yargının işine müdahale edemeyiz. 
Yani bu bizim dışımızda gerçekleşmiş 
ve yargı düzeyinde olup bitmiş bir iştir. 
Malum ya; bizde yargı bağımsızdır.

İşte bu dolabı çevirebilmemiz için 
siz de açık, sert anlamlar içeren konuş-

malar yapmayın, bunu özellikle rica 
edelim sizden, demiş oluyor Tayyip-
giller’in yetkilileri.

Zaten Tayyip’in kendisi de bizzat 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve-
silesiyle gitmiş olduğu New York’ta, 
medyanın sorusu üzerine aynen bu do-
labı çeviriyor. Şöyle diyor:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu için gittiği ABD’nin New 
York kentinde Reuters haber ajansı-
na bir röportaj verdi.

“Erdoğan röportajda İzmir’de 
ev hapsinde tutulan ABD’li Pastör 
Andrew Brunson’ın durumu, İdlib 
ve İran’a yönelik yaptırımlarla ilgili 
soruları yanıtladı.

‘Brunson konusunda kararı siya-
siler değil, yargı verecek’

“Erdoğan, Brunson yaklaşık iki 
yıl tutuklu yargılandıktan sonra 25 
Temmuz’da tutukluluğu ev hapsine 
çevrilen Andrew Brunson konusun-
da son kararı siyasilerin değil, yargı-
nın vereceğini ifade etti.

“Pastör Brunson, ‘terör örgü-
tü adına suç işlemek’ ve ‘casusluk’ 
suçlamalarıyla yargılanıyor ve 35 
yıla kadar hapsi isteniyor. (https://
www.bbc.com/turkce/haberler-turki-
ye-45649739)

Burada soralım Kaçak Saraylı Ha-
fız’a:

Madem kararı bağımsız mahkeme-
ler verirdi, peki, bir süre önce “Ver Pa-
pazı al Papazı” diyen kimdi?

Dublörün müydü? Yoksa senin göl-
gen miydi?

Hatırlayalım isterseniz, bire bir ne 
dediğini:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan, ABD’de kendilerinden bir kez 
daha İzmir’de tutuklu papazın isten-
diğini belirterek, “Sizde de bir pa-
paz (Fethullah Gülen) var, bizde de. 
‘Ver papazı, al diğer papazı’ dedim. 
Hemen, ‘karıştırma orayı’ diyorlar. 
Yok öyle şey” dedi.” (https://www.ga-
zeteduvar.com.tr/politika/2017/09/28/
erdogandan-abdye-ver-papazi-al-pa-
pazi/)

İşte içler acısı durumunuz bu be 
Tayyip...

İnsan olarak çoktan ölmüşsünüz 
de farkında değilsiniz ve ağlayanınız 
yok...

Türkiye’de ABD Emperyalist Hay-
dudunun desteğini arkanıza alarak çö-
kertmediğiniz devlet kurumu bırakma-
dınız. Ne ordu, ne yargı, ne eğitim, ne 
benzerleri...

Bir kere bu Papaz maskeli ajanın, 
FETÖ’yle ve PKK’yle etle tırnak gibi 

kaynaşmış bu Özel Kuvvetler eski as-
kerinin işlediği suçlar ne?

“Terör örgütü adına suç işlemek” 
ve “casusluk”.

Bu suçların TCK’deki müeyyide 
toplamı ne?

35 yıl...
Böyle bir ithamla yargılanan bir 

insanın tahliye edilerek ev hapsine çı-
karılması bile başlı başına bir hukuk 
skandalıdır. Hukukun da, kanunun da, 
yargının da berhava edildiğinin bir 
göstergesidir.

Zaten o ev hapsi kararı da senin 
emrinle gerçekleşti. ABD’yle yaptığı-
nız pazarlığa sonradan ek taleplerde 
bulunarak uymadığın için gerçekleş-
ti. Yoksa tâ o zaman ABD eğer senin 
taleplerini kabul etmiş olsaydı, Papaz 
çoktan uçağına bindirilip yolcu edilmiş 
olacaktı. Bunu medyada pek çok kişi 
yazdı çizdi. Özellikle de CIA’nın sesi, 
Yasemin Çongar’ın halefi Aslı Aydın-
taşbaş. Hem de yoruma dayalı değil, 
net, kesin duyumlara dayalı olarak işin 
aynen bu şekilde olduğunu Cumhuri-
yet’teki köşesinde yazdı.

Wall Street Journal adlı ünlü ABD 
gazetesi de Tayyipgiller’le Ameri-
ka’nın bu Papaz işini bağladığını ve 12 
Ekim’de Papaz’ın yolcu edileceğini, 
işte şu ifadelerle dile getirmiş oluyor-
lar:

“Wall Street Journal (WSJ) gaze-
tesi ABD’li Rahip Andrew Brunson 
ile ilgili yeni bir kulis haber yaptı.

“Daha önce ABD Başkanı Do-
nald Trump ve Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Brunson ve o dönem İsrail’in elinde 
tutuklu bulunan Ebru Özkan konu-
sunda pazarlık yaptığını yazan gaze-
te, Brunson’ın serbest kalması için 
bir sonraki duruşmayı işaret etti.

“İstanbul’dan David Gaut-
hier-Villar, Washington’dan Dion 
Nessenbaum imzalı haberde Türki-
ye’den yetkililerin kaynak gösteril-
diği bilgiler yer aldı.

“Türkiyeli yetkililer gazeteye 12 
Ekim’de tekrar hâkim karşısına çı-
kacak olan Brunson’ın serbest bıra-
kılması için “Olası bir sonuç” ifade-
lerini kullandı.

“Hâlâ aynı noktadaysak yükle-
neceğiz”

“Habere göre ABD’li yetkili-
ler de Trump yönetimine pastörün 
Türkiye’deki ekonomik çalkantılar 
nedeniyle serbest bırakılacağını söy-
ledi. ABD’li bir yetkili Ekim ayını 
işaret ederek şunları söyledi:

“Ekim’e geldiğimizde hala aynı 
noktadaysak, Türklere yüklenece-
ğiz. Fakat şu an kritik bir noktada-
yız ve köşeye sıkıştırmak istemiyo-
ruz.”

Düşman gördükleri ulus devletlerden biri de 
Türkiye’ymişNurullah Ankut
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“(...)
“Gazete “Erdoğan yönetimine 

yakınlığıyla bilinen avukat Selman 
Öğüt, burada da Brunson davasına 
benzer bir rota izlenebileceğini be-
lirtti” ifadelerini kullandı.

“Öğüt habere göre Brunson’ın 
serbest bırakılmasını şu ön koşula 
bağladı:

“Arkalarına yaslanmalı ve rahat 
olmalılar (ABD’li yetkililer), aksi 
halde bu kısır döngü devam eder. 

Eğer ben hâkim olsaydım, ‘bunu 
yap, şunu yap’ şeklinde emir alma-
yı kabul etmezdim. Amerika benim 
patronum değil.” (https://bianet.
org/bianet/hukuk/201078-wsj-tem-
muz-da-ucak-hazirdi-brunson-12-e-
kim-de-serbest-birakilabilir)

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; ne 
diyor Tayyipgiller’den Avukat Selman 
Öğüt?

“ABD’li yetkililer arkalarına yas-
lanmalı ve rahat olmalılar.” Yani, iste-

diklerini 12 Ekim’de alacaklar...
Daha nasıl açık konuşsun AKP’gil-

ler’in bu adamı?
Başta Kaçak Saraylı olmak üzere 

Tayyipgiller’in Emperyalist Haydut 
karşısında bir kez daha aman dileyip 
diz çöktüğünü görmüş olmaktayız 
işte...

Tabiî bu olay aynı zamanda Tür-
kiye’de bağımsız yargının, hukukun 
en temel prensiplerinden olan Güçler 
Ayrılığı İlkesinin filan çoktan yok edil-

diğini göstermiş olmaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlar;
Daha önce de söyledik ya kaç kez, 

Tayyipgiller hem 16 Nisan Referandu-
mu’nu, hem de 24 Haziran Seçimle-
ri’ni kaybetmişlerdir aslında. Hukuku, 
kanunu hiçe sayarak yaptıkları bir hi-
leyle kendilerini kazanmış göstermiş-
ler ve zorbaca bir güçle de bunu kabul 
ettirmişlerdir Türkiye Halkına. Yani şu 
an kendilerinin varlığı bile kriminal bir 

durum yaratmaktadır, kanunsuz bir suç 
örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
ele geçirmiş bulunmaktadır artık.

Dolayısıyla da bunların tüm eylem-
leri hukuk dışıdır, kanun dışıdır, gayri-
meşrudur.

Ne yazık ki bunlar, kendileriyle 
birlikte Türkiye’yi de utanılacak du-
rumlara düşürmektedirler, görüldüğü 
gibi. Hem de tekrar tekrar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Eylül 2018 
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Suriye’de bulunan bütün dev-
letlerin ve onların yerel işbirlik-
çilerinin, kendilerince devletçil 
çıkarlarına uyumlu bir stratejik 
hedefi vardır. 

Peki, Türkiye’nin Suriye’deki 
stratejik hedefi nedir, bilen var 
mı?

Neyi elde etmek için çabala-
maktadır Türkiye Suriye’de?

Başlangıçta, bunu Kaçak 
Saraylı Hafız açıklamıştı. Suri-
ye’nin meşru yönetimi olan Beş-
şar Esad liderliğindeki BAAS 
İktidarını devirecekler, Hafız ve 
avanesi de “Şam’da Emevi Ca-
mii’nde Cuma namazı kılacak”-
tı.

Hem de bu hedeflerine birkaç 
hafta içinde ulaşacaklardı...

Yani Kaçak Saraylı ve ava-
nesi, Suriye’de Mısır’da Mursi 
liderliğindeki Müslüman Kar-
deşler İktidarına benzer bir Or-
taçağcı iktidar kuracaktı. 

İnsanlık düşmanı Suudi Kralı 
ve Katar Emiri’yle birlikte Tay-
yip Hafız’ı da o dinci iktidarın 
hamilerinden en önde geleni ola-
caktı. 

Tabiî bu hainane işi ABD ve 
AB Emperyalist devletlerinin 
sağdıçlığında gerçekleştirecek-
lerdi...

Zaten Davud’un oğlu Ahmet 
meczubunun, aslında stratejik se-
faletten başka hiçbir anlam taşı-
mayan “Stratejik Derinlik” kitabı 
da tüm Ortadoğu İslam Ülkelerinin 
bu türden Türkiye hamiliğinde İs-
lam Devletlerine dönüştürülmesini 
amaçlıyordu. 

Ortaçağcı din devletleri olu-
şacak Ortadoğu’da, Türkiye de 
onların ağababası rolünü oynaya-
caktı. Böylece de Ortadoğu İslam 
Ülkelerinde Osmanlı benzeri bir 
saygınlığımız, etkinliğimiz, hâki-
miyetimiz olacaktı.

Böylesine zırva bir ideolojiye 
ancak kafadan gayrimüsellah din 
meczupları inanabilirdi. Ki öyle 
oldu zaten. Başta Tayyip gelmek 
üzere AKP’giller’in üst düzey şah-
siyetleri inandılar bu işin olabilir-
liğine.

Oysa Araplar, Tarihleri boyunca 
kendilerinden olmayan Müslüman 
yöneticilerine asla dostça bakma-
mışlardır, onları sevmemişlerdir. 
Bugün çıkarları gereği ABD ve AB 
Emperyalistlerinin işbirlikçiliğini 
ve taşeronluğunu yapmaktadırlar. 
Ama bu, onları sevdiklerinden de-
ğil; sadece çıkarlarının böyle bir 
hizmetkârlığa, uşaklığa kendilerini 
mecbur ettiğindendir.

Tüm Arap Toplumları içinde 
Türkiye’ye sıcak bakan sadece Li-
bya ve Yemen vardı. Bir de buna 
son yıllarda Beşşar Esad liderliğin-
deki Suriye eklenmişti. 

Ne yazık ki Tayyip ve avanesin-
den oluşan iktidar, bu üç dost ülke-
ye de ihanet etti, onlara karşı ağır 
suçlar işledi ve hâlâ da işlemeye 
devam ediyor. 

Konuya dönersek; Tayyip’in ve 
avanesinin 2011’deki Suriye Krizi 
başladığında kendilerini kaptırmış 
bulundukları boş hayalin fos çıktı-
ğı, artık hemen herkesçe görülmüş 
ve kabul edilmiş bulunmaktadır.

Suriye’de Beşşar Esad liderli-
ğindeki BAAS kazanmıştır, adım 
adım ülkesinin kaybedilmiş toprak-
larını ele geçirmeye devam etmek-
tedir. Ve son açıklamalarında dahi, 
tek bir karış vatan topraklarını bile 
teröristlere bırakmayacaklarını tek-
rarlamışlardır. 

Öyleyse bugün AKP’giller’in 
tutsak aldığı Türkiye’nin Suri-
ye’deki stratejik amacı nedir?

Hiç...
Boş bir Beşşar Esad düşmanlı-

ğının ötesinde hiçbir şey...
İşte bu sebepten de Türkiye, bu 

meczuplar siyasetinin pençesinde 
avara kasnak gibi dönüp durmakta-
dır. Türk Ordusu enerjisini ve vatan 
evlatlarının canını yok yere harca-
maktadır bu topraklarda. 

Tayyip ve Tayyipgiller Med-
yası, Menbiç’te ABD Ordusu’yla 
Türk Ordusu birlikte devriye ge-
ziyor, diye övünmektedir. Şimdi 
de İdlib’de Rus Ordusu’yla Türk 
Ordusu devriye gezecek diye övün-
meye başlamıştır.

Burada soralım Tayyip’e:
İyi, Hafız, Türk Ordusu’na bu 

iki emperyalist devletin ordularının 
yedeğinde devriye gezdirdin, nöbet 
tutturdun. Peki, ne elde edeceksin 
bunlarla?

Elde etmek istediğin stratejik 
bir hedefin, odağın var mı?

Yok, onu da açıklayamıyor. Ona 
da bir cevap yok.

E, o zaman derdin ne oğlum?..
Bak, Türkiye’nin dışında Su-

riye’deki tüm tarafların, başta da 
belirttiğimiz gibi, kendi yapılarıyla 
çıkarlarıyla tutarlı bir stratejik he-
defi vardır. 

Suriye Devleti’nin nedir strate-
jik hedefi?

Hep açıkladıkları gibi, vatan 
topraklarının tamamını yeniden 
egemenlikleri altına almak ve bura-
ları düşman güçlerden temizlemek. 
Bu, Suriye Devleti’nin ulusal çı-
karlarıyla bire bir uyumlu mudur?

Evet, uyumludur...
ABD Emperyalist Çakalı’nın 

hedefi nedir Suriye’de?
BOP çerçevesinde Suriye’yi 

parçalamak ve özellikle de burada 
Amerikancı Burjuva Kürt Devle-
ti’nin Suriye ayağını hayata geçir-
mek...

Başlangıçta üçe bölecekti Suri-
ye’yi. Bir de Ortaçağcı meczuplar-
dan oluşmuş bir din devleti kura-
caktı burada. Ama onun, Rusya’nın 
sahaya inmesiyle artık olmazlığını 
gördü ve bundan vazgeçti.  Şimdi 
Amerikancı Kürt Devleti’ne odak-
lanmış durumdadır.  

Dikkat edersek; Fırat’ın do-
ğusunda oluşturduğu bu devlete 
Tayyip’in ifadesiyle 5 bin TIR ve 
2 bin kargo uçağı dolusu silah hibe 
etmiştir, en hafifinden en ağırına 
kadar. Şu son bir ay içinde bile 250 
TIR dolusu silah daha göndermiş-

tir, PYD-YPG Bölgesine. Ve orada 
da bilindiği gibi kendisinin 20’nin 
üzerinde askeri üssü vardır, Özel 
Kuvvetler’i vardır, insan öldür-
mekten vahşi bir haz duyan Black 
Water’ları vardır. 

AB Emperyalist Çakalları ise, 

önderleri ABD Emperyalistleriyle 
aynı stratejik hedefi paylaşmak-
tadırlar. Onlar da onun için Suri-
ye’dedir. 

Rusya ve Çin Emperyalist Dev-
letleri ise, emperyalizme henüz 
geçtikleri için Suriye’den başla-
mak üzere Arap Dünyası üzerinde 
ve Ortadoğu ülkeleri üzerinde bir 
etkinlik ve hâkimiyet oluşturabil-
mek için Suriye’dedirler.

İran ise hem aynı mezhebi pay-
laştığı Beşşar Esad liderliğindeki 
iktidarı koruyabilmek hem de BOP 
Haritası’nı burada akamete uğra-
tarak sıranın kendisine gelmesini 
engellemek ya da önlemek için Su-
riye’dedir. 

Lübnan Hizbullahı da aynı 
amaçla oradadır. 

Tabiî İran ve Lübnan Hizbulla-
hı, Beşşar Esad İktidarının Siyonist 
İsrail’e karşı bir set oluşturduğunu 
ve bu setin kendilerince de olum-
lu bir yapı olduğunu bildikleri için 
oradadırlar. Yani Beşşar Esad li-
derliğindeki Suriye’nin çökmesi 
demek, Siyonist İsrail’in, efendisi 
ve hamisi ABD ve AB çakallarıy-
la birlikte Ortadoğu’da dizginsizce 
at koşturması anlamına gelecektir. 
Onlar da bunu bildikleri için Suri-
ye’nin mevcut iktidarını korumak 
için çalışmaktadırlar. Onların stra-
tejik hedefi de budur.

Peki, PKK’nin Suriye kolu, 
Amerikancı Burjuva Kürt Hareke-
ti’nin yani PYD-YPG’nin stratejik 
hedefi nedir?

ABD ve AB Emperyalist Çakal-
larınınkiyle aynıdır onlarınki de. 
Yani burada Amerikancı Kürt Dev-
leti’nin Suriye bölümünü yani BOP 
Haritası’nın o bölgeye ilişkin olan 
bölümünü hayata geçirmek.

Peki IŞİD, El Kaide, El Nus-
ra-Tahrir el Şam, Heyet Tahrir’üş 
Şam ve daha bilumum değişik ada 
sahip Ortaçağcı din meczuplarının 
stratejik amacı ya da odağı nedir?

Açık ve net o da, değil mi?
Bin yıl öncekiler gibi Ortaçağcı 

bir din devleti, bir Muaviye-Yezid 
Devleti oluşturmak. Onlar da onun 

için savaşmaktadırlar Suriye’de.
Demek ki arkadaşlar; Türki-

ye’nin dışında Suriye’de bulunan 
bütün aktörlerin kendi içlerinde 
tutarlı, ulusal ve ideolojik çıkarla-
rıyla uyumlu bir stratejik hedefleri, 
odakları vardır. 

Hedefsiz, odaksız, meczupvari 
oratada dolanıp duran sadece Ka-
çak Saraylı Reis’in ve avanesinin 
tutsak aldığı Türkiye Devleti’dir. 

Böyle olunca da, Suriye dışın-
daki tüm hain güçler tarafından ko-
layca kullanılabilmektedir, Türki-
ye. Gâh ABD kullanmaktadır, AB 
kullanmaktadır, gâh Rusya, Çin, 
İran kullanmaktadır; gâh IŞİD, El 
Kaide, El Nusra, ÖSO vb. Ortaçağ-
cı dinci güçler kullanmaktadır.

Hatırlanacağı gibi Tayyip, Rus-
ya ve İran liderleriyle bir araya 
geldiği Tahran’daki üçlü zirvede 
İdlib’deki El Kaide ile aynı ideo-
lojiye sahip Ortaçağcıları kurtara-
bilmek için “ateşkes” önerdi. Fa-
kat bu, başta Rusya gelmek üzere 
İran’ın sert tepkisiyle geri çevrildi. 

Zirveden hemen iki gün son-
ra Tayyip, Wall Street Journal’da 
kendi adına yayımlanan bir yazıda, 
ABD ve AB Emperyalist Haydut 
Devletlerini İdlib’e çağırdı; gelin 
burada Rusya, İran ve Suriye’nin 
devlet güçlerine karşı savaşalım, 
İdlib’deki ÖSO adı altında bir ara-
ya getirdiğimiz dincileri koruyup 
kollayalım, diye.

Tabii, Tayyip’in bu akıl, mantık 
ve vicdan dışı çağrısı hiçbir karşılık 
bulmadı. Emperyalistler, önce de 
belirttiğimiz gibi, İdlib’deki din-
cileri koruma savaşının kendileri 
açısından çoktan kaybedilmiş bu-
lunduğunu biliyorlardı çünkü.

Baktı ki buradan havasını aldı; 
hemen yeniden Rusya’ya çevirdi 
yönünü. Ve Putin’le Soçi’de bir 
araya gelerek dört saatlik bir görüş-
me sonrasında bir mutabakat zaptı-
na imza atabildiler.

Bu zapta göre, Rusya, İdlib’de-
ki terör örgütü sayılan El Nusra ve 
onun gibi El Kaide türevi, IŞİD 
türevi ve döküntüsü Ortaçağcı, ço-
ğunluğu ruh hastalarından oluşmuş 
güçlerin ellerindeki ağır silahları 
Türkiye’ye toplatacaktır. Bunlar 
silahlarından arındırılacaktır. Bu 
silahların toplanması ve bu din 
meczuplarının hiçbir askeri eylem-
de bulunmaması, Türkiye’nin so-

rumluluğuna verilmiştir. 
Suriye resmi güçleri ile, ki Rus-

ya kuvvetleri de yan yanadırlar, 
İdlib’deki Ortaçağcı güçler arasın-
da derinliği 15-20 km’yi bulan bir 
askersizleştirilmiş tampon bölge 
oluşturulacaktır. Bu bölgenin kont-
rolünü, Rus Ordusu’yla birlikte 
Türk Ordusu sağlayacaktır ve bura-
larda devriye görevi yapacaktır. 

Böylelikle de sayıları 60 ve en 
fazla 70 bin civarında bulunan bu 
meczuplaştırılmış dinci savaşçılar, 
Suriye’de savaşamaz hale getiril-
miş olacaktır.

Tabiî bu da, ileriki aşamada 
Rusya destekli Suriye Ordusu’nun 
buraları daha kolay bir biçimde ele 
geçirmesine ve dinci teröristlerden 
arındırmasına yol açacaktır.

Bu sebeple de aslında bu muta-
bakat, Suriye Yönetiminin ve Rus-
ya’nın, İran’ın yararına bir içerik 
oluşturmaktadır.

Fakat hâlâ Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’deki 
ılımlı muhalifler hafif silahlarını 
bulundurmaya devam edeceklerdir, 
diye açıklamada bulunabilmekte-
dir, övünçle. 

Peki, bu “ılımlı” diye niteledi-
ğin Ortaçağcılar ellerindeki hafif 
silahları kime karşı kullanacaklar-
dır?

Kuşkusuz, Beşşar Esad liderli-
ğindeki BAAS İktidarı’nın ordusu-
na karşı...

Yani Kaçak Saraylı Hafız, onun 
dış bakanı Çavuşun oğlu ve diğer 
avanesi hâlâ Suriye’de bu Orta-
çağcı din meczuplarının bir devlet 
oluşturabilmesi, an azından oto-
nom bir bölgeye sahip olabilmesi 
hayali içindedirler. Çünkü bunlar 
da Muaviye-Yezid Dincisidir, bun-
lar da Ortaçağcıdır, bunlar da iflah 
olmaz bir biçimde Ortaçağ’ın Üm-
metçilik Konağının özlemi ve ha-
yali içindedirler. 

Oysa şu an Türkiye’nin başın-
da gerçek anlamda bağımsızlıkçı, 
yurtsever, laik bir iktidar olsa ne 
yapar arkadaşlar?

Daha önce de birkaç kez tek-
rarladığımız gibi, doğrudan Beş-
şar Esad İktidarı’yla ittifaka girer. 
Çünkü her iki ülkenin de ulusal 
çıkarları bugün bire bir örtüşmek-
tedir.

Ama bunu kavrayacak akla, fik-
re, izana, bilgi ve bilince ve siyasi 
namusa, vatan sevgisine sahip ikti-
dar nerede...

Daha önce de belirtiğimiz gibi 
ABD Emperyalistleri bu iktidarı 
Türkiye’yi çökertsinler, batırsınlar 
diye başımıza bela etti. Bunlar da 
kendilerine efendileri tarafından 
verilen bu görevi layıkıyla ve hak-
kıyla yerine getirmektedirler doğ-
rusu.

İşte bu sebepten ABD ve AB 
Emperyalist Çakalları AKP’giller’i 
hâlâ iktidar makamında tutmaya 
devam etmektedir...

Tabiî El Kaide döküntüsü ve 
IŞİD ideolojisine sahip 60-70 bin 
Ortaçağcı ruh hastasının elinden 
ağır silahlarını almak kolay olma-
yacaktır. 

Suriye Meselesi’nin tek kaybedeni sensin, Tayyip!Nurullah Ankut



   11

Yeni eğitim-öğretim dönemine 
yine birçok sorunla başlıyoruz. 

Yıllardır eğitime yeterince bütçe ayrıl-
madığından yaşanan sıkıntılar günbe-
gün artıyor. Buna rağmen AKP’gille-
rin kendi elleriyle yarattığı ekonomik 
krizin faturasının, MEB’den yapacak-
ları 2 Milyar TL kesinti ile eğitime çı-
karıldığını görüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Damat Al-
bayrak’ın başında bulunduğu Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Ba-
kanlığının bütçesinden 2 milyar liralık 
kesinti yapacağını açıkladı. Zaten kuşa 
çevrilen MEB bütçesi ile hali hazırda 
çökerttikleri eğitim sistemini iyiden 
iyiye bitirmiş bulunuyorlar.

Bunun yanında kendi kurdukları 
özel okullara, TÜRGEV, Maarif Vakfı, 
İlim Yayma Cemiyeti gibi kendi yan-
daşlarının kurduğu gerici kurumlara 
oluk oluk para aktarmaya devam edi-
yorlar.

Neredeyse bütün devlet okullarını 
İmam Hatipleştirdiler ama kendi ço-
cuklarını kolejlerde ya da yurtdışında 

okutuyorlar.  Fen, Bilim, Sanat, Spor 
derslerinin saatlerini azaltıp seçmeli 
adı altında din derslerini çocuklarımı-
za dayatıyorlar. Sonuç olarak Dünya 
Ekonomik Forumu’nun (WEF), “Eği-
tim Kalitesi 2018” başlığıyla yayım-
ladığı listede, 137 ülke arasında 99. 
sıradayız. Ülkelerin eğitim sistemi ka-
litesine göre oluşturulan listede Katar, 
Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan 
gibi ülkeler Türkiye’nin önünde sıra-
landı. Söz konusu liste, öğrencilerin 
doğru mesleğe yönlendirilmesi, aka-
demideki altyapı çalışmaları, eğitime 
harcanan paranın genel bütçeye oranı 

gibi ölçütler göz önüne alınarak oluş-
turuldu. Türkiye, ülkelerin ilköğre-
timdeki kalitelerine göre sıralandığı 
listede genel listeye oranla daha da ge-
rilerde yer aldı. Ülkelerin 1’den 7’ye 
kadar puanlandığı listede Türkiye yal-
nızca 3.1 puan alabildi. Buna göre, 137 
ülke arasında 105’inci sırada bulunan 
Türkiye’yle birlikte 3.1 puan alan di-
ğer ülkeler Gine, Etiyopya, Bangladeş, 
Honduras, Gürcistan ve Kuveyt oldu 
(https://odatv.com/egitimde-dibi-gor-
duk-27081809.html).

Okullarda fiziksel sorunlar da çö-
zülemiyor. Sürekli değişen idareciler 
ve bit(e)meyen tadilatlar yüzünden 
bazı okullar yeni döneme hazır bile 
değil. İkili eğitimden tam gün eğiti-
me geçen okullarda öğretmenler norm 
fazlası oldular ve norm fazlası öğret-

menlerin atamaları Kasım ayında ola-
cak. Bu da eğitimin aksaması anlamına 
geliyor.

Ataması yapılmayan binlerce öğ-
retmen varken yeni bakan Ziya Sel-
çuk “atamalar benim tasarrufumda 
değil” diyerek bize aslında Kaçak 
Saray’dan bağımsız olmadığını gös-
termişti. Ve yine kendisinin neye hiz-
met ettiğini “oyunun ortasında kurallar 
değişmeyecek” dediğinde anlamıştık 
(https://www.olayneyseo.com/milli-e-
gitim-bakanindan-aciklamalar-oyu-
nun-ortasinda-kural-degismeyecek.
html).

Okullardaki öğretmen açıkları-
nı, ataması yapılmayan öğretmenleri 
branş dışı ücretli çalışmaya mecbur 
bırakarak kapatmaya çalışıyorlar. Me-
sela 80 puan aldığı halde ataması ya-
pılmayan bir fen bilgisi öğretmeni, 1. 
Sınıf öğretmeni olarak neredeyse asga-
ri ücret karşılığında görevlendiriliyor. 
Ataması yapılmayan öğretmenler ise 
bu durumu mecburen, çaresizlikten 
kabul ediyorlar. Böyle işleyen bir eği-

timden ve bu süreçlere mahkûm edilen 
çocuklarımızdan ne bekleyebiliriz?

Nitekim 2018 yılı YKS sonuçları, 
medreseleşen eğitimin hal-i pür me-
lalini ortaya koymakta. 1 milyon 749 
bin 144 adayın tercih yapma hakkı 
kazandığı YKS’de 1 milyon öğrenci 
açıkta kalırken, 125 bin 508 kontenjan 
boş kaldı. Devlet üniversitelerindeki 
68 programa hiçbir öğrenci yerleşe-
medi. Devlet üniversitelerinin lisans 
ve önlisans bölümleri için ayrılan 663 
bin 679 kontenjandan 80 bin 103’ü boş 
kaldı. YKS’ye başvuran 234 bin 657 

İmam Hatipliden, üniversitelerin 
4 yıllık bölümlerine yerleşenle-
rin sayısı 37 binde kaldı. Sınava 
giren İmam Hatiplilerin yalnız-
ca yüzde 35’i üniversitelere yer-
leşebilirken, Meslek liselerinde 
de başarı düzeyi son derece dü-
şük oldu. Üniversite sınavına gi-
ren Ticaret Meslek Liseli 88 bin 
adaydan 29 bini üniversitelere 
yerleşebildi. ÖSYM’nin verileri, 
YKS’de tüm okulların başarısız 
olduğunu ortaya koydu. (https://
www.birgun.net/haber-detay/
universiteye-gecis-husranla-so-
nuclandi-228830.html)

Biz biliyoruz ki eğitim tama-
men kamulaşarak, laik, bilimsel 

ve parasız olmadan, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin başarılı, üretken ve ya-
ratıcı olmaları beklenemez. Bu konu-
da da Köy Enstitüleri modelimiz, tüm 
dünyaya örnek olmuş, fakat bugün de 
temsilcilerinin iktidarda olduğu Tefe-
ci-Bezirgân sermaye, halk çocukları-
nın, halk önderleri olarak yetiştiği bu 
kurumları yok etmiş, çocuklarımıza 
gerici eğitim sistemini dayatmıştır.

Laik, bilimsel, parasız eğitimin 
tek yolu, İşçi Sınıfının önderliğindeki 
Demokratik Halk İktidarı’ndan geç-
mektedir. Görevimiz, var gücümüzle 
bu mücadeleyi yükselterek, başarıya 
ulaşmasını sağlamaktır. Bunu er geç 
başaracağız… 03.09.2018

Halkçı Kamu Emekçileri

Onları denetlemek, kontrol al-
tında tutmak da kolay olmayacak-
tır. Türkiye tüm askeri gücünü bu 
bölgeye yönlendirip orada yoğun-
laşmaya çalışacaktır. Bu da Türki-
ye’nin Ege’yi ve Ege’deki Yuna-
nistan’ın işgali altında bulunan 18 
Adamızı, elden çıkması an mese-
lesi olan Kıbrıs’ı, çünkü (Kıbrıs’ta 
da Mustafa Akıncı nam bir hainler 
haini, bir ABD uşağı Cumhurbaş-
kanlığı koltuğunda oturmaktadır 
ve Tayyipgiller İktidarıyla da kay-
naşık durumdadır) es geçmesine, 
oralarla ilgilenememesine yol aça-
caktır.

Ayrıca da Türkiye ve Türk Or-
dusu İdlib’e odaklandığı için Fı-
rat’ın doğusunda oluşmuş bulunan 
Amerikancı Burjuva Kürt Dev-
leti’ne ilişkin hiçbir düşünce ve 
davranışta bulunamayacaktır ar-
tık. Amerika ve PKK-PYD-YPG, 
burada gönüllerince devletlerini 
oluşturacaklardır ve tahkim ede-
ceklerdir. 

ABD ve AB Emperyalist Ça-
kalları işte bu sebepten olumlu 
karşılamışlardır Soçi Mutabaka-
tı’nı. Rusya da, yukarıda andı-
ğımız sebepten dolayı kazanmış 
bulunmaktadır bu mutabakatla. 
Dolayısıyla Suriye de ve İran 

da...
Yani ünlü deyimiyle Soçi’de 

Putin; “Kestaneleri ateşten çıkarma 
görevi”ni Kaçak Saraylı Tayyip ve 
avanesinin emrine girmiş olan Türk 
Ordusu’na vermiştir, yani Türki-
ye’ye vermiştir. 

Özetçe, arkadaşlar; tâ başından 
bu yana olduğu gibi, bu son So-
çi’deki Putin ve Erdoğan ve ekip-
lerinin hazırlayıp imzalamış bu-
lundukları mutabakatla da Türkiye 
dışında tüm taraflar kazanmıştır. Ve 
kaybeden sadece Türkiye olmuş-
tur...

İşin bir diğer vahim noktası da, 
arkadaşlar, şudur:

Silahlarından arındırılmış bu 
tavuk keser gibi insan kafası kes-
meye alışmış Ortaçağcı canavarlar 

nereye gideceklerdir İdlib’den?
Büyük olasılıkla Türkiye’ye...
Yani yoksul halkımız, işsizlik 

ve pahalılık cehenneminde kıvra-
nan halkımız uzun bir süre bu cana-
varlarla yüz yüze yaşamak zorunda 
bırakılacaktır. 

Bu büyük kötülüğü, hatta ihane-
ti de yapmış olmaktadır Tayyipgil-
ler, ülkemize ve halkımıza...

Daha önce de birkaç kez be-
lirttiğimiz gibi, Türkiye bu ABD 
yapımı hain kere hain iktidardan 
kurtulmadığı müddetçe, başına art 
arda gelen ekonomik, kültürel, sos-
yal, siyasi felaketlerden kurtulama-
yacaktır...

Halkız, Haklıyız, Kazanaca-
ğız!

20 Eylül 2018

Ülke yangın yerine dönmüşken, 
halkımız işsizlik, pahalılık cehen-

neminde kavrulurken, yani ekonomik 
krizle boğuşurken AKP’giller Orta-
çağcı özlemlerini gidermek için yeni 
hamleler yapmaya tam gaz devam edi-
yorlar.  16 yıllık uygulamalarıyla tüm 
okulları Ortaçağcı Peşaver medrese-
lerine döndürmeleri yetmedi, hızlarını 
alamadılar şimdi de okulların açılması 
ve kapanmasına ilişkin esasların dü-
zenlendiği yönetmelikte liselerde kar-
ma eğitime ilişkin çok önemli bir deği-
şiklik yaptılar.

“Milli Eğitim Bakanlığı, okulla-
rın açılması ve kapanmasına ilişkin 
esasların düzenlendiği yönetmelikte 
liselerde tarikat ve cemaatlerin sık-
lıkla gündeme getirdiği karma eğiti-
me ilişkin değişiklik yaptı. Liselerin 
açılmasına ilişkin bölümden “Çok 
programlı Anadolu lisesi, mesleki 
ve teknik eğitim merkezi ve mesle-
ki eğitim merkezinde karma eğitim 
yapılır” maddesi kaldırıldı. Değişik-
likler, nüfus ve öğrencinin az olduğu 
yerlerde düz, meslek ve teknik lise-
lerdeki programları tek okulda top-
layarak kız ve erkeklerin ayrı eğitim 
yapmasının önünü açtı.” (Cumhuri-
yet 10.09.2018)

Bu durum bizim için şaşırtıcı olma-
dı. Sürecin buraya geleceği AKP’gil-
lerin şimdiye kadar olan uygulama-
larından belliydi. Ortaçağ kalıntısı 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının si-
yasi temsilcileri olan AKP’giller AB-D 
Emperyalistleri tarafından iktidara ge-
tirildiklerinden bu yana ülkemizi faşist 
din devletine götürmede temel araçlar-
dan biri olan eğitimin gericileştirilmesi 
için kararlar aldılar ve aldıkları karar-
ları da hayata geçirdiler. Bunlardan bir 
kısmını şöyle sıralayabiliriz:

* 8 yıllık temel eğitimin kaldırıla-
rak, 4+4+4 kesintili eğitim modelinin 
uygulamaya sokulması.

* Program değişiklikleri tartışma-
ları ile öğretim programlarında dinsel 
referansların kullanılması, ders kitap-
ları ve yardımcı kitaplara dini ifadeler 
konulması.

* Ders yükünü azaltma bahanesiyle 
felsefe, bilim, sanat derslerinin sayısı-
nın azaltılması, buna karşın seçmeli 
din dersleri dayatmasının artması.

* MEB-Diyanet işbirliği ile okul 
öncesinde, kreşlerde, fiilen dini eğitim 
verilmeye başlanması.

* Zorunlu din dersinin yanı sıra, 
öğrencilere “zorunlu seçmeli” din 

dersleri seçtirmek için kampan-
yalar yapılması, camilerde hutbe 
okutulması.

* Okullara “mescit” zorunlu-
luğu getirilirken, laboratuvar ve 
sınıfların mescide dönüştürülmesi.

* İmam hatiplerde kız çocuk-
larının başını örtmesi için “ikna 
odaları”nın oluşturulması ve 
imam hatiplerde karma eğitimin 
ayrı sınıf uygulaması ile fiilen kal-
dırılması.

* İmam hatiplere ayrıcalık yapılır-
ken, normal okullar içinde imam hatip 
sınıflarının açılması için çalışmaların 
arttırılması.

* MEB-Diyanet-Dini Vakıf ve 
Derneklerle imzalanan protokoller ve 
bu Ortaçağcı kurumların birlikteliğiyle 
çocuklarımızın, gençlerimizin beyin-
lerini akıldan ve bilimden uzaklaştı-
racak onlarca projenin uygulamaya 
konulması.

* Okulöncesi ve ilkokul öğrenci-
lerine dini kıyafetler giydirilerek ca-
milere götürülmesi, toplu namazlar 
kıldırılması.

* Okullarda farklı inanç ve mez-
heplere yönelik baskı ve ayrımcı uy-
gulamaların arttırılması.

* “Kutlu Doğum Haftası”( her ne 
kadar 15 Temmuz Ganimet Paylaşım 
Savaşı’ndan sonra haftanın ismini ve 
tarihini değiştirseler de) dâhil olmak 
üzere okullarda dini içerikli seminer 
ve yarışmalar düzenlenmesi.

* Karma eğitimin kaldırılması he-
def haline getirilirken, sınıfların cinsi-
yete göre bölünmeye başlanması.

* Dini vakıflar aracılığıyla okullar-
da “değerler eğitimi” adı altında “dini 
değerler eğitimi” ve dini içerikli semi-
nerlerin yaygınlaştırılması.

* FETÖ’den ele geçirilen okulların 
büyük bir çoğunluğunun imam hatip 
yapılması.

* FETÖ’nün okullarının boşluğu-
nu Milli Eğitim Bakanlığı ile paralel 
çalışan, TÜRGEV, Maarif Vakfı ve 
ENSAR gibi Ortaçağcı tarikat örgüt-
lenmeleriyle doldurması.

Okullarımızda kız ve erkek öğ-
rencilerin karma olarak eğitim alması 
esastır. Bu uygulama cumhuriyet dev-
rimleriyle elde ettiğimiz laik ve çağdaş 
bir uygulamadır. Bu uygulama 1973 
tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 
karma eğitim başlığı altındaki ilke ile 
hayat bulmuş bir uygulamadır. Ancak 
irtica, erkek egemen düzen, Tefeci-Be-
zirgân Sınıf bu uygulamayı bir türlü 

hazmedememiş; sürekli eleştirmiş ve 
kaldırılmasını istemişlerdir. Gerekçe 
olarak ise karma eğitimin kızlarımızın 
ahlâkını bozduğunu, zina ve fuhuşa 
kapı açtığını ileri sürmüşlerdir.

Karma eğitim, kız ve erkek çocuk-
ların bir arada eğitim almalarını sağ-
layarak onları hem psikolojik, hem de 
sosyal olarak olumlu yönde etkilemek-
tedir. Ayrıca bu süreçte, kız ve erkek 
çocuklar birbirlerini karşı cinsiyetler 
olarak tanıma fırsatı bulmakta, ka-
dın erkek ruhsallığını, erkek de kadın 
ruhsallığını keşfetmektedir. Böylelikle 
toplumsal üretim ve üreyim sağlıklı 
temellere dayanma imkânı bulabil-
mektedir. Çünkü yaşam, bu iki cinsi-
yetin işbirliği, birlikteliği ile devam 
etmektedir. Etkin bir formal eğitim 
sürecinin görevi de yaşamı okul orta-
mına taşımak, onları gerçek yaşamda 
başarılı ve üretken kılmaktır.  Ayrıca, 
kadın ve erkeğin ayrı eğitimi, cinsiyet-
lerin birbirine yasaklanması, yaşamın 
doğal akışına ters düşer. Nefsi kışkırtır 
ve iradeyi de aşan altşuur patlamaları-
na yol açabilir. Altşuurda bastırılmış 
cinsel ihtiyaçların bir gün patlayacağı 
unutulmamalıdır. Kadın da, erkek de 
tarihsel görevlerini sağlıklı şekilde ye-
rine getirmelidir. Bu da ancak, iki cin-
siyetin birbirlerini tanıması ve anlama-
sı ile mümkündür. İnsanı insan yapan 
da budur.

Tüm bu nedenlerle, karma; eğitim 
sosyal, tarihsel ve bilimsel zorunluluk-
tur.

Bizler, Halkçı Kamu Emekçileri, 
bu sorumluluğun gereği olarak çocuk-
larımızın ve gençlerimizin yaşamları-
nın ve geleceklerinin Ortaçağ karanlı-
ğına mahkûm edilmesine izin verme-
mek için mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Ve inanıyoruz ki bu mücadele er ya da 
geç kazanılacak.

Yaşasın Laik, Bilimsel, Demok-
ratik, Parasız Eğitim Mücadelemiz!

13.09.2018

Halkçı Kamu Emekçileri

Yeni eğitim-öğretim dönemine
yine birçok sorunla başlıyoruz…

Okulları Peşaver medreselerine çevirmeleri yetmedi,
şimdi de karma eğitime saldırıyorlar
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*İsmail Devrim anısına

Ay ne güzel bu gece, yıldızlar ne 
kadar parlak. Hayattan istedik-

lerimin çoğunu elde edemedim, basit 
isteklerdi oysaki. İyi bir iş, başımı so-
kacak bir ev, sıcak bir yemek. Eşim, 
evlatlarım rezil olmasın kâfi. Bir yere 
kadar döndürdük de tekerleği… Ama 
bugün, oğlum okuldan geldiğinde za-
ten bayır aşağı giden freni tutmayan 
kamyon koca bir duvara çarpıp param-
parça oldu ki içindeki bendim.

Ne yapalım? Buraya kadarmış be 
Süleyman! Sen ki uzun yol şoförü, 
sen ki evlatlarının çınarı, sen ki bu ai-
lenin geçim kaynağı… Aylardır işsiz-
sin, elde avuçta birikmiş ne varsa bitti. 
Evin kredisi üç gün sonra nasıl öde-
necek? Çocukların okul ihtiyacı neyle 
görülecek? Yahu adam, akşam yeme-
ğine ekmeği nasıl alacağız? Daha dün 
Bakkal Rıza son uyarısını çekmedi mi 
sana? Çalınmadık kapıda bırakmadım 
iş için. Hanım “Kaymakamlığa git.”, 
diyor. Görülmüş şey mi başımı eğdi-
ğim? Alnımın teriyle kazanmadıktan 
sonra dilencilik mi edeceğim?

“Süleyman, oğlunu bugün okul 
forması için okuldan göndermişler. Git 
bir öğretmenleri ile görüş.” dedi ya ha-
nım; ne görüşeceğim? Ne diyeceğim? 

“Yeter be adam! Aylardır susuyorsun! 
Sen gitmezsen ben gider derim!” de 
dedi. Gider bilirim. “Bırak temizliğe 
bari gideyim de nafakamız çıksın.” da 
demişti, ilk defa ona el kaldıracaktım o 
gün. Kanım şakaklarımda aktı, kanım 
kulaklarımda zonkladı. Süleyman’ın 
karısı çalışacak! Süleyman evde iş ko-
valayacak! Bu lanet olası bacak böyle 
tutulmamış olsaydı, böyle beton gibi, 
direk gibi kalmamış olsaydı; muhtaç 
olur muyduk ele güne? Karım çalış-
mak ister miydi hiç? Çok değil 10 ay 
önceydi, tamam süper lüks bir yaşantı-
mız yoktu ama yuvarlanıp gidiyorduk 
işte. Bir kaza dört kişinin rızkını kesti.

Her şey ateş pahası oldu. Elektrik, 
su, doğalgaz… Hoş, ucuz olsa ne ya-
zar? İş mi var? Para mı var? Her gün 
zam, zam, zam… “Kriz yok”muş, 
yoktur tabiî. Geçen ay 60 lira gelen 
su faturası, bu ay 100 lira geldi. Kredi 
taksitini de ödeyemeyeceğime göre ev-
den de çıkarırlar yakında. Kiralar kredi 
taksitinden beter, cebimde kaparo pa-
rası bile yok ki ev tutayım.

Kalmadı çarem, birazdan banyoya 
gidip gerekeni yapacağım. Birazdan 
aralarından ayrılıp -düğünümde tak-
tığım- tek kravatımla hayatıma son 
vereceğim. Yardım mı isterler, karım 

mı çalışır; bilmiyorum artık, ben en 
azından bu utancı yaşamayacağım 
daha fazla. Bittim. Ben tükendim. O 
kazada keşke ölseydim. Vakti değilmiş 
demek, bu gece olacağı varmış. Yarın 
yeni güne uyanamayacağım. Bir saat 
sonra burada olmayacağım. Yemeğimi 
aynı sessizlikle yiyeceğim. Evlatlarımı 
tek tek süzeceğim ki unutmayayım. 
Ölünce unutur mu insan? İntihar bü-
yük günah demişti köyün imamı bir 
keresinde, günahtır tabiî. Ama zaten 
cehennem tam burada değil mi?

Haydi Süleyman, son yolculuğuna 
çık bakalım. Uzun yol şoförü. Şimdi-
lerde bir hiç. Hiçten de beter bir asalak. 
Çocuklarına rızk taşımadığın yetmez-
miş gibi, bir de onların rızkını yiyen 
bir boğazsın; git de çek ipini, git de 
kaybolduğun bu durumdan kurtul. Kı-
zın sokakta simit görüp istese beş kere 
düşünmeye başladın, alsam mı alma-
sam mı diye. Rezilsin, rüsvasın.  Her 
şey bitsin bakalım…

Süleyman öldürdü kendini.
Süleyman gazetede 3. Sayfa haberi 

oldu.
Süleyman, bu kokuşmuş düzenin 

ezdiği, ölmeye zorladığı, sonuna kadar 
sömürdüğü ve posasını bıraktığı mil-
yonlarcasından sadece bir tanesiydi.

Süleyman direnemedi, daha fazla 
gayret edemedi.

Süleyman yoksulluğundan utandı, 
sıkıldı çünkü çoğunuz gibi hiç yoksul-
luk nedir bilmemişti.

Bu düzeni var edip insancıllığı lağ-
va edenlerin vicdanı(?) hiç sızlamadı. 
Zaten vicdan onlarda ne arardı? Kriz 
yoktu, uçak hediyeydi, ihya dönemin-
deydi. Onların tuzu zaten kuruydu.

Ama siz bayım, siz Süleyman fut-
bol maçına gidebildi diye, 
ünlü bir takımın forması 
ile fotoğraf çektirdi diye 
onun intiharını sorguladı-
nız.

Siz bir de anne olacak-
sınız ki, iki çocuğumla ha-
yat mücadelesi veriyorum 
ben, erkekler neden böyle; 
Süleyman da direnseydi 
çocukları için, diyerek 
insanlığınızı ortaya koy-
dunuz.

Bir diğeriniz, Süley-
man’ın intiharını vicdan 
sömürüsü, diye damgaladı. Adam öldü 
yahu! Neyi sömürecek?

Başka biri devletten yardım iste-
seydi diye buyurdu.

Siz sakalından utanmayan çok 
Müslüman, intihar büyük günah diye 
fetva verdiniz.

Hiçbirinizin o ünlü Fransa Krali-
çesinden farkı yok! Hani şu kafası gi-
yotinde giden, ekmek bulamazsa pasta 
yesinler, diyen.

Siz bu düzenin yarattığı aşağılık 
çıktılarsınız. Zaten siz ve sizin gibiler 
olmasaydı, bu süreç işlemiyor demekti. 
Ama işte eninde sonunda insansınız ya 

derinlerde bir yerlerde olan o vicdan 
müsveddesi “şey” ucundan kıyısından 
sancıdı ki hemen savunmaya geçtiniz. 
Üzülmek yerine, o da şöyle yapsaydı 
böyle yapsaydı diye konuşmaya baş-
ladınız!  Hangi ara vicdanınızın ırzına 
bu kadar geçildi ki ağzınızdan köpük-

ler saça saça intihar etmiş bir adamı 
yargılayıp yaftalayabildiniz?

Siz bu düzeni kuran ve sürdüren-
lerden daha aşağılık ve adisiniz! Siz o 
düzenin devam etmesini sağlayan ye-
gâne şeylersiniz!

Ve biz.
Biz eninde sonunda, öyle ya da 

böyle hepinizi ama hepinizi yenece-
ğiz! Düzeninizi başınıza yıkacağız!

Anneler çocuklarını ısıtabilecek, 
babalar da çocuklarına pantolon ala-
bilecek.

Halkçı Kamu Emekçileri

Geçen hafta Ordu Devlet Hastanesi 
Başhekimliğinden doktorlara gönderi-
len yazıda acil durumlar dışında kalp 
hastalarına stent (damar tıkanıklığı aç-
mak için kullanılan mm’lik çaplı boru-
cuk) takılmaması rica ediliyordu.

Kamu hastanelerinde şu anda uy-
gulamada olan performansa dayalı 
ücretlendirme düzeninde, “Sağlık 
Uyguma Tebliği  (SUT)” üzerinden 
işlemler fiyatlandırılıyor. Bu fiyatlar 
üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) kamu hastanelerine ödeme ya-
pıyor. Kamu hastaneleri de bir işletme 
gibi düzen kurarak, hastane kasasına 
giren paranın kâr edilen bölümünden, 
döner sermayeden; taşeron yöntemiy-

le işçi, hemşire, laborant çalıştırıyor. 
Döner sermayenin bir kısmını da başta 
doktorlar olmak üzere hastane çalışan-
larına dağıtılıyordu.

Yıllar içinde SUT fiyatları artırıl-
madı, hatta bazı kalemlerde düşürül-
dü. Bu nedenle kamu hastaneleri bazı 
işlemlerden zarar etmeye başladı. Bu 
zararın en gözle görüneni ve dramatik 
olanı, kalp krizi sonrasında damar tı-
kanıklığını açmak için kullanılan stent 
yerleştirme işleminde yaşanıyor. Dolar 
ile yurt dışından alınan stent fiyatla-
rı ikiye katlanınca,  her takılan stent 
kamu hastanelerinin zarar hanesine 
yazılmaya başlandı. Bu nedenle tüm 
ülkede yaşanan durum Ordu’da başhe-

kimin yazısıyla gün yüzüne çıktı.
Zaten yıllardır SUT fiyatlarının 

artmaması nedeniyle zararda olan Üni-
versite hastaneleri artık, çalışanlarına 
döner sermayeden katkı payı veremez 
hale geldi. Bir sonraki aşama bu has-
tanelerin zararlarının mecburen devlet 
tarafından karşılanması, daha sonra 
da hastanelerin Sağlık Bakanlığına 
bağlanması. Bu arada Tıp Eğitimi de 
(hem fakültede öğrenci eğitimi hem de 
asistan eğitimi) çok daha güç durumda 
kalacak. 

Kalp krizi geçirip, stentini kamu 
hastanesinde taktıramayan vatandaş 
soluğu özel hastanelerde alacak. Neyi 
var neyi yoksa satarak sağlığını yeni-
den kazanmak için uğraşacak. Aynı du-
rum zaten yıllardır, Beyin Cerrahisi ve 
Ortopedi ameliyatlarında da yaşanıyor. 
Büyük ameliyatların pek çoğu özel 
hastanelerde yapılıyor.  Özel Hastane-

ler hastadan fark ücreti adı altında pa-
ralar aldığı için bu ameliyatlar oralarda 
yapılıyor.

AKP hükümetlerinin “Sağlıkta 
Dönüşüm” diyerek bizleri getirdiği 
nokta işte bu; “Parası olana Sağlık 
var, olmayana yok”. 

Halkın sağlığını Koruyucu He-
kimlik ile korumak yerine; “vatandaş 
hasta olsun, hastaneye gitsin, hasta-
ne de para kazansın”, denilen düzen 
bizi bu hale getirmiştir.

Yıllardır doğru dürüst kamu has-
tanesi yapılmayan memleketimize 28 
tane büyük Şehir Hastanesi, Kamu-Ö-
zel Ortaklığı ile yapılıyor. Beş tanesi 
hizmete girdi.  Bu hastaneler ile şehir 
merkezlerindeki köklü kamu hastane-
leri ortadan kaldırılıyor. Bu araziler 
Parababalarına peşkeş çekilmek için 
hazırlanıyor. Şehir hastanelerinin işlet-
mecileri, bu binaları yapanlar oluyor 

ve onlara hasta (müşteri) garantisi ve-
riliyor. Aynen Üçüncü Boğaz Köprüsü 
ve Osmangazi Köprüsü gibi…

Parası olana sağlık hizmeti sunulur 
hale gelirken, Sağlık Çalışanlarının ör-
gütleri, Sendikalar ve Tabip Odaları, 
bu duruma karşı doğru dürüst bir tavır 
almıyor, ses çıkartamıyor. Sağlık hiz-
metini çok para kazanılacak alan ola-
rak gören, yerli-yabancı Parababaları 
bu düzeni yaratmıştır.

Başta emekçiler ve işsizler olmak 
üzere tüm halkımızın sağlık hizmeti 
alma hakkını ortadan kaldıran bu dü-
zene karşı örgütlenmek ve mücade-
le etmek zorundayız. Bizler Halkçı 
Sağlıkçılar olarak bu örgütlenmenin 
ve mücadelenin içinde olmaya devam 
edeceğiz.

Halkçı Sağlık Emekçileri

AKP iktidarının yeni Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı 

2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi 
“Bulma Konferansı”nda konuşuyor:

“Başka bir anlayış var dünya-
da. Başka bir bilim ve teknoloji var. 
Bizim kıyameti koparmamız lazım 
eğitimde” diyor.

Ziya Selçuk konuştukça konuşu-
yor; o konuştukça AKP iktidarının 16 
yıldır çökerttikleri, çürüttükleri, dibe 
vurdurdukları eğitim faciamıza ardı 
arkası kesilmeyen yenileri ekleniyor. 

2012-2013 yılında uygulamaya 
koydukları 4+4+4 kesintili eğitim mo-
delinin eğitim sistemimizde yarattığı 
tahribatın sonuçları artık inkâr edile-
mez bir biçimde çıkıyor ortaya: Euros-
tat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine 
göre Türkiye, eğitimini tamamlamadan 
okulu terk etme sıralamasında Avrupa 
birincisi oluyor. 18-24 yaş aralığındaki 
her on kişiden yaklaşık 4’ü ortaöğreti-
mini tamamlamadan okulu terk ediyor 
(https://www.birgun.net/haber-detay/
turkiye-okulu-terk-etmede-avrupa-bi-
rincisi-oldu-231027.html).

4+4+4 ile ilgili yapılan bilimsel bir 
araştırmanın sonuçları, 69 aylık ola-
rak okula başlatılan ve hazır bulunuş-
lukları dikkate alınmayan çocukların, 
kendilerinden yaşça büyük okula baş-
layanlara göre Türkçe, Matematik ve 
Hayat Bilgisi derslerinde geri kaldıkla-
rını ortaya koyuyor (http://www.cum-
huriyet.com.tr/haber/egitim/1093998/
Bir_kusak_geri_kaldi.html). 

Milli Eğitim Bakanı konuştukça 
konuşurken, “Dünya Ekonomik Fo-
rumu”nun, “Eğitim Kalitesi 2018” 
başlıklı listesi yayımlanıyor. Bu liste-
de Türkiye, 137 ülke arasında 99’uncu 
sırada yer alıyor. Ülkelerin eğitim sis-
temi kalitesine göre oluşturulan liste-
de Katar, Malezya, Endonezya, İran 
ve Pakistan gibi ülkeler Türkiye’nin 
önünde yer alıyor. Raporun, ilköğre-
timin kalitesine ilişkin sıralaması ise 
daha da içler acısı bir durumu yansı-
tıyor. Buna göre, 137 ülke arasında 
105’inci sıraya yerleşebilen Türkiye 
bu sıralamayı Gine, Etiyopya, Bang-
ladeş, Honduras, Gürcistan ve Kuveyt 
gibi ülkelerle paylaşıyor (https://odatv.
com/egitimde-dibi-gorduk-27081809.
html).

Tefeci-Bezirgân Sermayenin ikti-
dardaki temsilcileri, Ortaçağcı özlem-
lerle yıllardır laik Cumhuriyet’in kaza-
nımı olan karma eğitime saldırıyorlar. 
Eylül ayında gündeme gelen ve okul-
ların açılması ve kapanmasına ilişkin 
esasların düzenlendiği yönetmelikte, 
liselerde karma eğitime yönelik deği-
şiklik yaparak bu özlemlerini gerçek-
leştirmede dayanak oluşturuyorlar.

Damat Albayrak’ın başında bu-
lunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığının bütçesin-
den 2 milyar liralık kesinti yapacağını 
açıklıyor, ekonomik krizin faturasını 
zaten çökerttikleri eğitime yüklüyor.

Hemen her gün, okullarımızın na-
sıl Peşaver medreselerine çevrildiğinin 
kanıtlarını görüyor, okuyoruz. MEB- 

Diyanet-Dini Vakıf ve Derneklerle im-
zalanan protokoller yoluyla Ortaçağcı 
örgütler cirit atıyor okullarımızda. En 
son Ankara Yenimahalle Abdülkadir 
Geylani İmam Hatip Ortaokulundan 
görüntüler ve bu görüntülerle ilgili 
haberler yer alıyor gündemde. Fotoğ-
rafta görüntülenen takkeli ve sakallı 
kişinin Anadolu İlim ve İrşad Vakfı 
Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Dil-
men olduğu ve bu kişinin öğrencilere 
‘Değerler Eğitimi’ adı altında ‘Adalet’ 
dersi verdiği dile getiriliyor (https://
www.sozcu.com.tr/2018/gundem/an-
karada-imam-hatip-krizi-valilik-ya-
lan-dedi-ve-yeniden-inceleme-baslat-
ti-2653435/.).

Ziya Selçuk konuşuyor, “öğret-
men niteliği” falan diyor, 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında da kanayan ya-
ramız ücretli öğretmenlik uygulaması 
devam ediyor. Açıklanan ücretli öğret-
menlik sonuçlarına göre ise, başvuru-
larda eğitim fakültesi mezunu olmak 
şartı aranmadığı için üniversitelerin 
kamu yönetimi mezunları okul öncesi 
öğretmeni olarak; sosyal hizmetler, iş-
letme ve iktisat mezunları ise sınıf öğ-
retmeni olarak atanıyor. Bu atamaların 
sayısı da eğitim fakültesi mezunların-
dan fazla oluyor.

Milli Eğitim Bakanı konuşuyor, 
eğitimde görevlendirmelerde “liya-
kat” diyor, “biz ilişkileriyle değil, ye-
teneğiyle becerisiyle bir yere gelmiş 
insanlar öne çıksın istiyoruz” gibi 
laflar ediyor; 28 Eylül tarihli medyada, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-

dürlüğüne Çocuk Cerrahisi uzmanının 
atandığı haberi yer alıyor.

Bakan konuşurken, üniversite-
lerde yeni öğretim yılı başlıyor. YKS 
ek yerleştirme sonuçlarına göre, üni-
versitelerde 177 bin kontenjan boş 
kalırken, YÖK söz konusu vahim 
tabloyu olumlayan açıklama yapıyor. 
Manşetlerde, 200’ü aşkın üniversite-
de 7.5 milyon öğrencinin okuduğu, 
ancak devlet yurtlarının kapasitesinin 
700 bin olduğu; KYK yurtlarının üc-
retlerinin aylık 168-285 TL arasında 
değişirken, özel yurtların ücretlerinin 
500- 6000 TL arasında değiştiği habe-
ri yer alıyor (www.ntv.com.tr/egitim/
universite-cok-ama-yurt-yok-ogrenci-
ler-sokakta-kaldi,Q3z9YLY2ok63Hr-
lPdxjeKQ).  

Bakan sürekli konuşurken ve eği-
timdeki dibe vuruşun burada dile ge-
tirilmeyen daha nice örnekleri yer 
alırken; ABD-AB Emperyalistleri ve 
onların yerli işbirlikçileri tarafından 
halkımız için yangın yerine çevrilen 

ekonominin içinde işçimiz, köylümüz, 
kamu çalışanlarımız, küçük üretmenle-
rimiz yanıyor, kavruluyor.

Bu Parababaları cehenneminin iş-
sizliğe mahkûm ettiği onurlu baba İs-
mail Devrim, çocuğuna okul pantolo-
nu alamadığı için canına kıyıyor.

Antalya’da bir anne, iki çocuğunun 
kırtasiye masraflarını karşılayama-
manın çaresizliği içinde bir Kafe’de 
ağlayarak ve “ben dilenci değilim” 
diyerek yardım istiyor, müşterilerin in-
sanlığına sesleniyor. 

Ve bütün bu olagelenler bizim 
Laik-Bilimsel-Demokratik-Parasız 
Eğitim için verdiğimiz mücadeleye 
olan inancımızı bir kez, bir kez daha 
biliyor.

Ve bize şu son sözleri söyletiyor:
Öğretmen-veli-öğrenci, tüm emek-

çi halkımız el ele,
Kıyamet öyle kopmaz, böyle kopar 

demeye,
Demokratik halk iktidarı için ör-

gütlü mücadeleye!q

Şoför...

Parası olana sağlık…

Kıyamet öyle kopmaz, böyle kopar!
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Prof. Dr. Özler Çakır



Pakistan Emek Federasyonu’nun 
Değerli Genel Başkanı, Yöneticileri,

Değerli Katılımcılar, Delegeler, 
Üyeler,

Değerli Konuklar;
Sizleri “Dünya Sendikalar Federas-

yonu (DSF)” adına saygı ve sevgi ile 
selamlıyorum.

Pakistan Emek Federasyonu’nun 
50’nci Yıldönümü Etkinliğinin, Pakis-
tan İşçi Sınıfının sınıf temelli devrimci 
sendikal mücadelesinde ileri bir adım 
olmasını diliyorum.

Değerli Yoldaşlar;
İçerisinde yaşadığımız tarihsel 

süreç,  ekonomik, siyasal gelişmeler 
dünya İşçi Sınıfı ve halkları açısından 
olumsuz bir süreçtir. Çok uluslu tekel-
lerin, Finans-Kapitalistlerin ve onların 
işbirlikçileri siyasi iktidarların; İşçi 
Sınıfımızın, halklarımızın tarihsel ka-
zanımlarına yönelik saldırıları devam 
etmektedir.

Başını “insan soyunun başdüş-
manı” ABD Emperyalizminin çekti-
ği emperyalist cephe ekonomik, siyasi, 
askeri örgütleri IMF, Dünya Bankası 
CIA, NATO vb. örgütleri ile Dünya 
Halklarına ve İşçi Sınıfına saldırıyor. 
Bölgesel savaşlar çıkarıyor, katliamlar 
yapıyor.

Yakındoğu İslam coğrafyasında, 
emperyalistlerin ekonomik ve siyasi 

çıkarları için son 10-15 yıl içerisinde 
milyonlarca insan katledildi. Milyon-
larcası vatanlarını terk etmek zorunda 
bırakıldı, mülteci durumuna düşürül-
dü. ABD Emperyalistleri petrol, do-
ğalgaz vb. zenginlikleri için İsrail gibi 
bekçi köpekliği yapacak yeni kukla 
rejimler yaratmaya çalışıyor. 2003’de 
ABD Dışişleri Bakanı  Condoleezza 
Rice’ın da belirttiği gibi, 22 ülkenin 
sınırları yeniden, kanla katliamlarla 
yeniden çiziliyor.

Kapitalizmin en yüksek aşaması 
olan, içerisinde yaşadığımız çok uluslu 
tekeller çağı emperyalizm döneminde 
ekonomik eşitsizlik, adaletsizlik derin-
leşmektedir.

2017 yılına ilişkin İngiliz OXFAM 
kuruluşunun verileri ortadadır. Dün-
yanın en zengin 8 dolar milyarderinin 
serveti, dünya nüfusunun yarısı olan 
3,7 milyar insanın servetine eşittir. 
2016 verilerine göre ise en zengin 62 
milyarderin serveti, dünya nüfusunun 
yarısının servetine eşitti. Dolar milyar-
derlerinin serveti ile dünyadaki yok-
sulluk 7 kez bitirilecek durumdadır. 

BM verilerine göre, 2017 yılında 
6,3 milyon çocuk 15 yaşına gelmeden 
önlenebilir hastalıklardan dolayı ya-
şamını yitirmiştir. Yani dünyada her 5 
saniyede 1 çocuk açlıktan, hastalıktan 
ölüyor.

Değerli Yoldaşlar;
Böylesi bir dünyada “daha insanca 

bir yaşam ve çalışma koşulları” için 
mücadele ediyoruz. Bizim mücadele-
miz kapitalizme, emperyalist saldırı-
lara karşı ekonomik ve aynı zamanda 
ideolojik, siyasi bir mücadele olmalı-
dır. 

Dünya Sendikalar Federasyonu 
(DSF) 1945’ten bugünlere sınıf temelli 
sendikal mücadele yürütmektedir. 126 
ülkede 92 milyon üyesi vardır.

DSF, Afrika’dan Latin Amerika’ya, 
Meksika’ya, Avrupa’ya, Asya’ya dün-
yanın tüm kıtalarında kapitalistlere, 
patronlara, işçi düşmanlarına, onların 
siyasi iktidarlarına ekonomik, siyasi, 
askeri örgütlerine karşı mücadele et-
mektedir.

DSF aynı zamanda İşçi Sınıfı içe-
risindeki sermaye işbirlikçilerine, sarı 
sendikacılara, ITUC, ETUC vb.lerine 
karşı da mücadele etmektedir. 

DSF olarak, bulunduğumuz tüm ül-
kelerde İşçi Sınıfının uluslararası mü-
cadelesini, dayanışmasını geliştirmek 
bizlerin görevi olmalıdır. Tek tek ülke-
lerdeki sınıf hareketlerinin gelişmesi, 
kazanımlar elde etmesi aynı zamanda 
uluslararası sınıf hareketinin gelişme-
sine, dayanışmasına bağlıdır. 

Örneğin Türkiye’de birkaç gün 
önce yeni havalimanı inşaatında çalı-
şan binlerce işçi “daha insanca yaşam 
ve çalışma koşulları” için eylem yap-
tı. Eylemden dolayı 543 işçi gözaltına 
alındı. Bunların arasından 24 işçi tu-
tuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu 
vesileyle bu etkinliğin, Pakistan İşçi 
Sınıfıyla Türkiye İşçi Sınıfı arasındaki 

dayanışmayı arttırmasını temenni edi-
yorum. 

Sözlerimi Türkiye’de İşçi Sınıfı-
nın, Halkın şairi Nazım Hikmet’in 
dizeleri ile bitirmek istiyorum:

Gündüzlerinde sömürülmeyen, 
gecelerinde aç yatılmayan,

Ekmek, gül ve hürriyet günlerine
ulaşmak dileğiyle.
Beni dinlediğiniz için hepinize te-

şekkür eder, Pakistan Emek Federas-
yonu’nun 50’nci Yıldönümü Kongre-
sinin bir kez daha başarılı geçmesini 

dilerim. 

Yaşasın Dünya Sendikalar Fede-
rasyonu!

Yaşasın Pakistan Emek Federas-
yonu!

Yaşasın Uluslararası İşçi Sınıfı-
nın Dayanışması!

Yaşasın Proletarya Enternasyo-
nalizmi!
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Dünyanın dört bir tarafında, 122 
ülkede 92 milyondan fazla işçinin 
militan sesi olan Dünya Sendikalar 
Federasyonu (DSF), insanca yaşam 
ve çalışma koşulları için mücadele 
ettiklerinden dolayı Jandarma 
saldırısına uğrayarak gözaltına alınan 
İstanbul’daki havalimanı işçileriyle 
dayanışma içinde olduğunu ilan 
etmektedir. 

İstanbul’da yapımı devam etmekte 

olan üçüncü havalimanı inşaatında 
şimdiye kadar sadece resmi rakamlara 
göre bile onlarca işçi kapitalist sınıfın 
bitmek tükenmek bilmeyen kâr hırsına 
kurban edilerek hayatını kaybetmiştir. 
Yalnızca bu durum bile havalimanı 
inşaatında çalışan işçilerin nasıl 
kölelik koşullarında çalıştıklarını 
göstermektedir. 

Beraber çalıştıkları arkadaşlarının 
gözlerinin önünde can vermesine ve 

iş güvenliğinden, insanca çalışma 
ve yaşama koşullarından mahrum 
olmalarına karşı isyan eden işçiler 
yaklaşık bir hafta önce haklı taleplerini 
dile getirerek eyleme başlamışlardır. 

Son derece haklı ve meşru olan 
taleplerin bir kısmı şunlardır: 

- Eyleme katılan işçilerin işten 
çıkarılmaması 

- Habersiz işten atılan işçilerin işe 
iade edilmesi 

- Servis sorununun çözülmesi 
- Odaların ve yatakların 

tahtakurusu, pire gibi zararlı 
böceklerden temizlenmesi, hijyenin 
sağlanması 

- Maaşların geciktirilmemesi, elden 
ödenmemesi, işçilerin hesaplarına 
yatırılması

Eylemci işçilerin bu taleplerinin 
karşılanması bir yana, Jandarmanın 
TOMA’lı, biber gazlı saldırısına 
maruz kalan işçilerden 543’ü gözaltına 
alınmıştır. Gözaltına alınan işçilerin bir 
bölümü serbest bırakılmış olsa da şu an 
itibarıyla yüzlerce işçi hâlâ gözaltında 
tutulmaktadır. 

Dünya Sendikalar Federasyonu 
olarak haklı taleplerle eylem başlatan 
işçilerin derhal serbest bırakılmasını, 
kölelik koşullarının iyileştirilerek 
insanca çalışma koşullarının 
sağlanmasını talep ediyoruz. 

Türkiye’deki işçi kardeşlerimize 
uygulanan her türlü şiddeti ve baskıyı 
kınıyor, onlara yönelik dayanışmamızı 
ve desteğimizi ifade ediyoruz. 16 Eylül 
2018 

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası 
Dayanışması!

Yaşasın Proletarya 
Enternasyonalizmi!

DSF Sekretaryası 

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun
Üçüncü Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Mesajı
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Migros, Uyum-Makro Market İş-
çileri’ne, dört aylık direnişleri-

nin sonucunda, tazminat haklarını 20 
Eylül’de ödeyeceği sözünü vermişti. 
Verilen sözün üzerinden üç gün geç-
mesine rağmen bir sonuç alamayan 
işçiler, bugün Beylikdüzü 5M Migros 
Market’e girip oturma eylemi baş-
lattılar. Bu eyleme, daha öncekiler-

de olduğu gibi, Real Direnişçileri de 
destek verdi. Migros, mücadele eden, 
direnen Uyum/Makro Market İşçi-
lerine verdikleri sözü tutmak yerine 
onları polis zoruyla mağaza içerisin-
den attırmak istedi. Market içerisine 
giren çevik kuvvet hakları için dire-
nen işçilerden 14’ünü zor kullanarak 
gözaltına aldı. 

Direnişçilerin meşru tazminat 
haklarını almak için yaptıkları ey-
lemler mutlaka başarıya ulaşacak. Bu 
gözaltıların ve yıldırma hamlelerinin 
onları yıldıramayacağını, mücadele-
lerinden döndüremeyeceğini biliyo-
ruz. Gözaltına alınan Uyum-Makro 
Market İşçileri derhal serbest bırakıl-

malıdır.
Uyum-Makro Market İşçileri ve 

Real Market İşçileri aylardır, Nakli-
yat-İş Sendikası öncülüğünde gasp 
edilen hakları için direniyorlar. İşçile-
rin bu mücadelelerinde sürekli yanın-
da olan Nakliyat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
ve yöneticileri bu eylemle de işçilerin 

yanındaydılar. Nakliyat-İş Sendikası 
önderliğinde, gerçek devrimci sınıf 
sendikacılarının öncülüğünde devam 
eden direnişleri zafere ulaşacaktır.

Direnişlerinin başından itibaren 
yanlarında olduğumuz Uyum-Makro 
Market ve Real İşçilerinin mücadele-
si mücadelemizdir.

Yaşasın Uyum-Makro ve Real 
İşçilerinin mücadelesi!

Kahrolsun Parababaları Düze-
ni, Yaşasın İşçilerin Birliği!

23 Eylül 2018
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Baskılar ve gözaltılara karşı
Real ve Uyum Market İşçilerinin

yanındayız

DSF Başkanlık Kurulu Üyesi ve DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu: 

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,
Ekmek, gül ve hürriyet günlerine ulaşacağız!

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Başkanlık Kurulu Üyesi, DSF’ye 
bağlı Uluslararası Taşımacılık İşçileri  Enternasyonali (TUI Transport) Genel 
Başkanı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
DSF’yi temsilen Pakistan Emek Federasyonu’nun 50’nci Kuruluş Yıldönümü-
ne katıldı. Küçükosmanoğlu’nun DSF adına yaptığı konuşmayı yayımlıyoruz
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İki halk çocuğunun, toplumdaki 
eşitsizliklere, haksızlıklara karşı du-
yarlılıkları, henüz bilinçsiz olmalarına 
rağmen, hemen frekanslarının tutma-
sına yol açmış, halkın mutluluğu için 
birlikte mücadelelerini başlatmıştır. 
Kuşkusuz, bu birliktelik her ikisinin 
büyük sanatçı oluşlarına da karşılıklı 
katkı vermiştir. Her ne kadar, alçak-
gönüllülükle; “Onun (Yılmaz Gü-
ney’in) yanında ikinci adam olmak-
tan hiç rahatsızlık duymadım”, dese 
de Tuncel Kurtiz’in de Yılmaz Güney’i 
etkilemesi kaçınılmazdır. Tuncel Kur-
tiz’de çalım, caka yoktur. “Ben ken-
dim gibiyim, herkes de kendisi ka-
dardır”, diyen gerçekçi bir sanatçıdır 
Kurtiz.  

Tuncel Kurtiz, bir başka söyleşisin-
de gençlik dönemini şöyle vurguluyor, 
daha açık olarak: 

“İki delikanlı, iki genç komü-
nisttik. Ülkemizi çok seviyorduk. 
Ha, komünisttik ama komünizmin 
ne olduğunu ne kadar biliyorduk? 
Ama şunu biliyorduk: Bir haksızlık 
vardı.” (https://www.youtube.com/
watch?v=TP2OgoxPBwo)

İşte sanatçıyı da gerçek sanatçı 
yapan bu duyguları hissedebilmek-
tir. Haksızlıklara karşı duyarlı olmak, 
haksızlıkları görmek ve asıl önemlisi 
haksızlıklara karşı mücadele etmek 
devrimci sanatçı için şarttır. 

Mücadele adamıdır usta sanatçı. 
Gerçekleri görür ve lafını esirgemez. 
Çözüm mü?

Açıktır… Yeni Harman Dergisi’n-
den Başar Başaran ile Tekel Direnişi 
günlerinde yaptığı söyleşide (2010) 
şunları söyler:

“- Kırk beş gündür bekleyen TE-
KEL işçilerine, biz biraz daha düşü-
nelim bir hafta sonra gelin konuşa-
lım demek nasıl bir tavırdır?

“Abi sen satıyorsun. Neyi satı-
yorsun? TEKEL’i satıyorsun, TE-
LEKOM’u satıyorsun. Yakında de-
miryollarını da satacaklar. İtfaiye’yi 
satıyorlar. Kamuya ait olan her şeyi 
satıyorlar. Sonra Kemal Unakıtan di-
yor ki ‘Amma komünistmişiz yahu, 
sattık sattık bitiremedik’ diyor. Bu 
halkın malını satıyorlar yahu. Mille-
tin malı bu. Başbakan diyor ki, ‘yeti-
min hakkını yedirmem’ yediriyorlar 
işte. Kaça sattılar TEKEL’i acaba ve 
o sattıkları kişi Amerikalılara kaça 
sattı acaba? Çok acı bir şey ama. 
TEKEL’in sadece arazisi ve elinde-
ki stok ne biçim bir değerdir? Şu an 
insanlar bağlarını söküyor biliyor 
musun? Tekirdağ’da, Mürefte’de 
bağlarını söküyor insanlar. Büyük 
şirketler karşısında, küçüklerin şa-
rap yapmak hakkı bile yok. Bir köy-
lünün şarap yapma hakkı kalmıyor 
elinde. Büyük holdingler çalışacak, 
büyük alışveriş merkezleri oluşacak. 
Bir kasabanın hayatı küçük esnaftır. 
Küçük esnaf olmazsa orası şehir de-
ğildir. Roma’ya gittiğin vakit orada 
küçük esnaf her yerdedir. Peynircisi, 
şarapçısı, balıkçısı... Bir tane alışve-
riş merkezi bulmak için şehrin kilo-
metrelerce dışına çıkman gerekir.

“- Bunlar nasıl sözler abi? Yoksa 
siz hâlâ komünist misiniz?

“Başka bir yol var mı yani? Baş-
ka bir düşünce, başka bir hissiyat, 
başka bir felsefe var mı? Dünyayı 
bir bahçe haline getirebilecek, insa-
noğlunun insanca yaşamasını, köle-
liğin kalkmasını, ırkçılığın kalma-
masını öneren bir yol var mı? Bir 
hayal dünyasında yaşıyorum belki 
ama ona inanıyorum. Bir gün ger-
çekleşecek.” (http://www.gazetevatan.
com/-komunizmden-baska-bir-yol-
var-mi---286257-magazin/)

Tuncel Kurtiz’i 2013 yılı eylül 
ayında kaybettik. Hemen öncesinde 
gençliğimizin damga vurduğu Gezi 
Direnişi’miz AKP-Feto diktasını sil-
kelemişti. Ve Tuncel Kurtiz, hiç ikir-
ciksiz, Gezi Direnişçilerinin yanında 
idi… 

“Apolitik diye bilinen gençleri-
mizin demokratik haklarına sahip 
çıkmak için verdikleri mücadeleyi 
yürekten destekliyorum. Onların 
üzerindeki ölü toprağının kalkma-
sı ile artık bir şeylerin daha güzel 
olacağı umudunu taşıyorum. Diren 
Gezi Parkı, diren… Çok güzelsiniz, 
çok güzelsiniz çocuklar!...” (https://
www.youtube.com/watch?v=1Qb-
sqz-zOfQ). 

Evet, devrimci sanatçı işte böyle 
Gezi Direnişi gibi Türkiye Tarihinin en 
önemli ilerici kitlesel hareketleri karşı-
sında, tıpkı direnişçi gençlerimiz gibi, 
aynı coşkuyu hissedebilmelidir. Tun-
cel Kurtiz, bu açıklamayla ve destekle 
de kalmadı, Direniş sonrasında Çarşı 
hakkında açılan davada da, Beşiktaş’ta 
iç içe yaşadığı gençleri, Çarşı’yı, şu 
sözlerle destekledi.

Biz dünyayı değiştirmek için yola 
çıktık, olmadı dünyayı değiştireme-
dik.

Dünyayı değiştiremedik ama dün-
ya da bizi değiştiremedi.

Hayallerim var, ütopik dedikleri 
düşüncelerim var.

İnsanlığın daha adil, güzel bir dün-
yada yaşamaya hakkı olduğuna inanı-
yorum.

Bütün insanların kardeş olduğuna 
inanıyor, ırkları küçümsüyorum.

Ben muhalifim, onun için Beşik-
taş’ın çarşı grubundan yanayım,

Çarşı, her şeye karşı.” (http://www.
gazetevatan.com/-komunizmden-bas-
ka-bir-yol-var-mi---286257-magazin/)

Devrimci, “Aman başıma bir hal 
gelir mi?”, endişesi taşımayan birey-
dir. Şairimiz Ataol Behramoğlu, şöy-
le dizelerle ifade eder bunu:

… Kucakladın mı sımsıkı kucak-
layacaksın arkadaşını 

Kavgaya tüm kaslarınla, göv-
denle, tutkunla gireceksin 

Ve uzandın mı bir kez sımsıcak 
kumlara 

Bir kum tanesi gibi, bir yaprak 
gibi, bir taş gibi dinleneceksin 

İnsan bütün güzel müzikleri din-
lemeli alabildiğine 

Hem de tüm benliği seslerle, ez-
gilerle dolarcasına 

İnsan balıklama dalmalı içine 
hayatın 

Bir kayadan zümrüt bir denize 
dalarcasına…

Tuncel Kurtiz de böyledir. Gazete-
ci soruyor, Tuncel Kurtiz cevaplıyor: 

“-‘Yeğen’ diye başlayıp bana bir 
hayat tavsiyesi verseniz Tuncel Kur-
tiz olarak...

“- Hayatı yaşamak lazım. ‘Ne 
olacak acaba yarın’ diye düşün-
meden... Tolstoy’u okumak lazım, 
Dostoyevski’yi okumak lazım, Ya-
şar Kemal’i okumak lazım, Orhan 
Veli’yi, Sait Faik’i bilmek lazım, 
Erkan Oğur’u dinlemek lazım, dün-
ya müziğiyle etnik müzikle yakınlık 
kurmak lazım. Hacı Arif’i tanımak 
lazım, Itri’yi bilmek lazım. Bunlar-

la yaşadıkça hayatın zenginleşir ve 
zaten sen kendi hayatını kurarsın 
o zaman. Benim tavsiye ettiğim ha-
yat budur yeğen! (https://www.sabah.
com.tr/pazar/roportaj/2010/01/03/ha-
yati_yasamak_lazim_yegen). 

Usta sanatçının sanata bakışı da 
devrimcidir, kaçınılmaz olarak. Basit-
çe şöyle aktarır bir televizyon söyleşi-
sinde sanata bakışını:

“Ben solcuyum.
Doğa, çevre dostuyum arkadaş!
Özdemir Asaf, Kenterler, Münir 

Özkul, Cahit Irgat’la
Yürüdüm; yol aldım…
Yılmaz Güney ile Tarabya’daki 

bodrum katında
dostluğa temel attık, ölünceye 

kadar hiç ayrılmadık.
‘Halk için Sanattır’ rotam!…” 

(Aktaran Atilla Köprülüoğlu. https://
www.denizliekspres.com.tr/yazarlar/
atilla-kopruluoglu/tuncel-kurtiz/584/). 

Devrimci sanat (sinema) “Sol 
yumruğu havaya kaldırmak veya 
kahramanlık yapmak değildir”, 
Kurtiz’e göre. Sanatta taklitçilik ol-
maz. Ayakları Türkiye topraklarına ba-
san bir sanattır tanımladığı. Dünyanın 
en büyük kültürel ve folklorik zengin-
liği bu topraklardadır. Ne diye başka 
arayışlara girişilsin? Bu gerçeği görür 
ve şöyle ifade eder: 

“Bizim devrimci sinemamız bu 
olacak. Bu topraklardan çıkacak. 
Bu toprağın tarihinden çıkacak, sos-
yolojisinden, felsefesinden çıkacak. 
Başka çaremiz yok. Karacaoğlan’ı 
da olacak içinde, Ağrı Dağı’nın çi-
çekleri de olacak. Bu arada Nazım 
Hikmet de, İlhan Berk de olacak, şa-
irlerimiz de olacak içinde, Fuzuli de 

olacak. Çünkü bir büyük yelpazenin 
içinden geliyoruz. Çok büyük kültü-
rel temellerimiz var, ta Anadolu’nun 
temelinde on bin yıllık bir kültür 
var. Bunun içinden gelen Türkmen-
ler, Yörükler ve diğerleri bu kültürle 
birleştiler. Bir tarafta Şah İsmail, bir 
tarafta Azerbaycan var, bir tarafta 
Gök Türkler var, Dede Korkutlar 
var, bir taraftan Osmanlı’nın Fuzu-
li’si Nedim’i var, Itri’si var Levni’si 
var. Yani öylesine geniş bir coğrafya-
dan geliyoruz ki, bunları yakalaya-
bilmek lazım.” (https://www.cnnturk.
com/yasam/70inde-bile-sadece-ozgur-
luk-istedi-iste-tuncel-kurtiz)

Güney Dergisi’nde yayımlanan 
söyleşisinde şu ifadelerle bu görüşünü 
pekiştirir:

“Yani biz ne Amerikan ticari si-
nema estetiği, ne Sovyet idealist si-
nema estetiği ne de Avrupa burjuva 
sinema estetiği içinde bulamadık 
kendimizi. Biz ne Tarkovski gibi 
film yapmak isteriz ne Geoslowski 
gibi. Biz Türkiye’nin sinemasını, bü-
tün doğunun sinemasını vermek zo-
rundayız. Bizim kültürümüz orda. 
Bunu Yılmaz da her zaman söylerdi. 
Yılmaz’ın filmlerinde hep görebi-
lirsiniz bunları. Ağıt’ta, Acı’da ya 
da Seyithan’da Umut’ta. Her yerde 
vardır bu. Bu toprağın insanı anlatı-
lır ve bu toprağın insanı anlatılırken 
ona uygun bir biçim çıkar kendili-
ğinden ortaya. Yılmaz’ın sinemasın-
daki önem budur işte. Onun için de 

ne derseniz deyin.”  (Sanatçı Dostu 
Tuncel Kurtiz Yılmaz Güney’i Anlatı-
yor: “Hiç kimse Yılmaz’ın yerini dol-
duramaz! Yılmaz, Yılmaz Güney’dir! 
Kendisidir!”. Güney, sayı 31, Temmuz 
2004)

Antiemperyalisttir Tuncel Kur-
tiz. Sanatta kapitalizmin ve emper-
yalizmin yozlaştırıcı etkisini görür. 
Kapitalizm kültürel yozlaşmaya yol 
açmakta, emperyalizm ise ulusal 
benlikleri yok etmektedir çünkü… 

“(…) İşte görüyorum bizim genç 
arkadaşlarımızdan bir iki kişi. On-
lar da yurtiçinde maalesef istedikleri 
ilgiyi göremiyorlar, çünkü halkımı-
zın beyni yıkanıyor. Her gün televiz-
yonda televolelerle, ucuz Amerikan 
filmleriyle. Kültür emperyalizmi 
denen şeyin ne olduğunu şimdi açık 
açık anlayabiliyoruz. Açık, açık an-
layabiliyoruz. Kendi özbenliğimizle 
hiçbir ilişkimiz kalmıyor artık. Gidi-
yor. Yavaş yavaş kayboluyor. Bulgu-
ru, tarhanası bile kayboluyor artık. 
Köylerde genç insan kalmıyor. Bi-
zim köyümüzde bile genç insan yok. 
Ki bizim köy zengin bir köy. Zeytin 
ve incir köyü. Buna rağmen gençler 
kalamıyorlar, çünkü büyük şehir 
onları çekiyor. Burada kazandıkları 
para yetmiyor artık. Yetmediği için 
gidiyorlar. Sadece büyük şehir çekti-
ği için değil. Meselenin asıl yanı yine 
ekonomiktir. Nerden nereye geliyo-
ruz. Evet…” (Güney Dergisi, sayı 31, 
Temmuz 2004)

Amerikan uçakları, dünyanın öbür 
ucundan gelip Irak’ı bombalar, mil-
yonlarca insanı katlederken, gür sesiy-
le Ümit İlter’in şu şiirini dillendirmiş-
ti. Sesi kulaklarımızdadır…

bağdatlıyız, bağdat’tayız, bağdat-
lıyız

bağdat’ta düşünce bombalar adı-
mız meçhule kalır

adımız meçhul
yanar kavrulur bedenimiz sevdik-

lerimiz
yanar kavrulur
külümüz kalır geriye rüzgarda sav-

rulur
sözümüz kalır
bir de öfkemiz, birde öfkemiz, bir-

de öfkemiz
öfkeliyiz
kül savrulur, söz kalır, öfke büyür
büyüyor
bağdat’lıyız, bağdat’tayız, dünya-

nın her yanındayız
bu kan denizinin dalgalarıyla
yankileri boğacağız
bağdat’lıyız, bağdat’tayız, bağ-

dat’tayız, her yandayız

geçit yok, isyan var emperyalizme 
karşı

katlettiğin yetti artık, yetti artık, 
yetti

geçit yok, isyan var emperyalizme 
karşı

söndürdüğün ocaklar yetti artık, 
yetti, yetti

yetmez artık
bombaların durduramaz bu seli
sorulacak bir hesap var

yetti artık yetti
atılan bombanın bir hesabı olacak
olmalı
yetti artık, yetti
bu hesap vakti geldi

bombalanan topraklarda yakılan 
hayatların

söyleyecekleri bitmedi daha
bitmeyecek
bombalanan insanlarımız adına da
haykırıyoruz bir kez daha
katil Amerika
önce gürleyen sesimiz kovar yan-

kileri
sonra biz
bombalanan topraklarda yakılan 

halkların
soracakları hesap bitmedi daha
bitmeyecek

geçit yok amerika’ya
buralarda biz varız hey
türküz, kürdüz, arabız biz
sömürü, işgal, istila varsa
ya istiklal ya ölüm diyenler de var-

dı
varlar, varolacaklar hey
biz varken, geçit yok amerika’ya
buralarda biz varız
halkız biz
sömürü işgal istila varsa
kurtuluş kavgası olacaktır
biz halkız

bağdat yanan çocuk çığlık çığlığa
çığlık dicle’ye, nehir denize
denizler dalgalı mahir’ce meydan-

larda
vurun dalgalar made in usa kıyılara
yükselin denizler
meydanları sel alsın
boğulup gitsin bu yankiler coni’siy-

le toni’siyle

bağdat’lı çocuğun çığlığı meydan-
larda

öfke dolu bir haykırış, bir taş, bir 
ateş

ki hıncımız yanan çocukların acısı 
kadar büyük

kim yaktı bağdat’lı bebeleri böyle
hangi alçak çıkarlar için yüksek 

teknolojiyle
yaktılar, yıktılar, bombaladılar bi-

liyoruz
biliyoruz suç kesin
suçlu malum emperyalizm
gereği düşünüldü
“iyi halsiz” katillere adil olmaktır 

en büyük ceza
bağdat’ta yanan çocukların acısı 

kadar
acımasız olacağız kovboylara
bağdat’ta yananların ahı kadar
adaletli olacağız.”

Rahat uyu “İhtiyar”… Yazımızı 
senin sevdiğin şairlerimizden Özde-
mir Asaf’ın dizeleriyle tamamlayalım:

Neler gördük neler bugüne kadar
Daha gidilecek yerlerimiz var
Bizi buralarda unutamazlar
Kalacak bir türkü söyler gideriz. q

Devrimci Sanatçımız
Tuncel Kurtiz’i Anıyoruz

Baştarafı sayfa 16’da



İstanbul 
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza 

Küçükosmanoğlu’nun ve yöneticileri-
mizin de katıldığı eylemlerde ilk olarak 
Pazar günü Levent’te bulunan Media 
Markt Mağazasında kasa kilitleme ey-
lemi yapıldı. Kasa kilitleme eyleminin 
ardından dışarı çıkan Direnişçiler Ma-
ğazanın önünde toplandı.  Burada sen-
dikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlubir basın açıklaması yaptı. 

Küçükosmanoğlu yaptığı açıkla-
mada ekmek kavgası mücadelesi için 
eylem yaptıklarını belirterek, 3. Havali-
manında, insan onuruna yaraşır çalışma 
koşulları ve insanca yaşayabilecekleri 
ücret için direniş başlatan işçileri se-
lamlayarak, İnşaat İşçilerinin mücade-
lesini desteklediklerini ve dayanışma 
içerisinde olduklarını belirtti.

Havalimanında çalışan işçilerin ça-
lışma koşullarının kötü olduğunu ve iş 
güvenliklerinin olmadığını belirten Kü-
çükosmanoğlu, Havalimanı İşçilerinin 
mücadelesinin haklı ve meşru olduğunu 
söyledi.

Küçükosmanoğlu, gözaltına alının 
işçilerin derhal serbest bırakılmasını ve 
işçilerin tüm taleplerinin de karşılanma-
sını istedi.

Küçükosmanoğlu, Havalimanı İş-
çileri ile dayanışma içerisinde olmaya 
devam edeceklerini belirtti ve İşçi Sını-
fının çıkarlarının ortak olduğunu belir-
terek, dünyanın en haklı mücadelesini 
veren İşçi Sınıfının er geç zafer kaza-
nacağını belirterek konuşmasını bitirdi.

Buradaki eylemin ardından Kağıt-
haneMetro Mağazasının önüne giden 
Direnişçiler, burada da eylemlerine de-
vam ettiler.

İçeri alınmayan işçiler kapı önünde 
pankart ve dövizlerle sloganlar atarak, 
konuşmalar yaparak coşkulu bir şekilde 
eylem yaptılar. Mücadelenin büyüyerek 
devam ettiğini belirten işçiler 3. Hava-
limanı işçilerini, Flormar Direnişini, 

Cargil işçilerinin yürüyüşünü ve sen-
dikamızın Muğla’da Araç Muayene 
istasyonlarında devam eden Direnişle-
ri selamlayarak, İşçi Sınıfı olarak daya-
nışma içerisinde olmaya devam edecek-
lerine belirttiler. 

Ankara 
Ankara’da Real ve Uyum/Makro 

İşçileri birlikte eylem yaparak Ulus 
Heykel önünde gasp edilen hakları için 
basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklaması sendikamız An-
kara Bölge Temsilcisi Bayram Karkın 
tarafından yapıldı.

Karkın yaptığı açıklamada, İstan-
bul’da olduğu gibi Ankara’da da eylem-
lerin ortaklaştığını belirterek, hakları 
gasp edilen Real ve Uyum/Makro İşçi-
lerinin gasp edilen hakları ödeninceye 
kadar mücadelenin devam edeceğini 
belirtti.

3. Havalimanı işçilerinin direni-
şini de selamlayan Karkın, işçilerin 
haklı taleplerinin karşılanması ge-
rektiğini ve dayanışma içerisinde ol-
duklarını belirtti. 

Muğla 
Tüvtürk Muğla Araç Muayene İs-

tasyonlarından Sendikamıza üye ol-
dukları için işten atılan 18 üyemiz 35 
gündür işe geri dönüş için direniyorlar.

Devam eden Direnişte Cumartesi 
günü üyelerimiz dövizler açarak, slo-
ganlarla 3. Havalimanı İşçileri ile daya-
nışma içerisinde olduklarını belirttiler. 
17.08.2018

Yaşasın Muğla Taşıt Muayene İş-
çilerinin Direnişi!

Yaşasın Real-Uyum/Makro İşçile-
rinin Direnişi!

Yaşasın Havalimanı İşçilerinin 
Direnişi!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamız Genel Başkanı yaptı-
ğı konuşmada, sınıf dayanışması için 
buruda olduklarını, İşçi Sınıfının mü-
cadelesinin ortak olduğunu belirterek, 
bir ABD şirketi olan Cargill’e karşı ve-
rilen mücadelenin de ortak olduğunu 
söyledi.

Cargill’in bir gıda tekeli olduğunu 
ve bir taraftan sattığı ürünlerle çocuk-
ları zehirlediğini, bir taraftan da sadece 
anayasal haklarını kullanarak sendika-
ya üye olduğu için işçileri işten atarak 
işçi-sendika düşmanlığı yaptığını söy-
ledi. Real İşçilerinin Alman Metro’ya 
ve yerli Beğendik şirketine, Uyum/
Makro İşçilerinin ise Migros’a karşı 
mücadele ederken bir taraftan da sarı 
sendikacılığa karşıda mücadele ettikle-
rin belirtti.

DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in 
koltuk ve menfaat kaygısı ile bu Dire-
nişleri görmezden geldiğini, Tez Ko-
op-İş ve Sosyal-İş Sendikalarının da 
aynı kaygı ile patronlardan yana tavır 
aldığını belirtti.

İşçi Sınıfı davasının dünyanın en 
haklı davası olduğunu, mücadele eden 
ve direnen işçilerin mutlaka kazanaca-
ğını belirten Küçükosmanoğlu; Real, 
Uyum/Makro, Cargill, 3. Havalimanı 
İşçilerinin ve Nakliyat-İş’e üye ol-

dukları için işten atılan ve 38 gündür 
direnişte olan Muğla Taşıt Muayene 
İşçilerinin mücadelelerinin ortak oldu-
ğunu ve başarıya ulaşacağını belirterek 
sözlerini bitirdi. 

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Baş-
kan Danışmanı ve Örgütlenme Uzma-
nı Yunus Durdu da yaptığı konuşmada, 
İşçi Sınıfı Dayanışmasının önemine 
vurgu yaparak, birlik ve beraberliğe 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
olduğunu, İşçi Sınıfının omuz omuza 
mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

13 Eylül’de Bursa’dan yürüyü-
şe başladıklarını, Tuzla’da gözaltına 
alındıklarını ancak bütün bu baskıların 
kendilerine engel olamayacağını, tam 
tersine çocuklara iyi bir gelecek bırak-
mak için daha fazla mücadeleye teşvik 
ettiğini söyledi. Mücadele etmeyen-
lerin köle olarak kalmaya mahkûum 
olduklarını belirten Durdu, işçilerin 
zincirlerinden başka kaybedecek bir 
şeylerinin olmadığını, bu nedenle de 
engelleri aşa aşa İşçi Sınıfının egemen 
olduğu bir dünyayı kuracaklarını belir-
terek sözlerini bitirdi. 

Atılan sloganların ardından daya-
nışma ziyaretini bitiren Real-Uyum/
Makro İşçileri Kozyatağı Metro önüne 
gittiler.

İçeriye girmeye çalışan direnişçiler 
özel güvenlik ve polisin engeli ile kar-

şılaştılar. Kapatılan giriş kapısına polis 
kalkanları ile birlikte barikat kurarak 
işçilerin girişine engel oldu. Aynı anda 
Cargill İşçileri de pankartları ile bir-
likte kortej halinde Real-Uyum/Makro 
İşçilerine destek için geldiler.

Burada bir konuşma yapan Tek Gı-
da-İş işyeri örgütlenme uzmanı Suat 
Karlıkaya, Petrol-İş Sendikası’na üye 
oldukları için işten atılan Flormar İş-
çilerinin selamını getirdiğini belirte-
rek, mücadelenin ve direnişlerin ortak 
olduğunu, sınıf dayanışmasının büyü-
yerek devam edeceğini ve Real-Uyum/
Makro İşçilerinin direnişlerini her yer-
de dile getireceklerini ve her zaman 
maddi veya manevi dayanışma içeri-
sinde olacaklarını belirterek konuşma-
sını bitirdi. 

Metro’nun önünde bir süre işçile-
rin konuşmaları ve atılan sloganlarla 
eylem devam etti.

Eylemde sık sık; “Tazminat Hak-
kımız Gasp Edilemez”, “Davamız 
Ekmek Davasıdır”, “İşçiyiz, Haklı-
yız, Kazanacağız”, “Yılmadık Yıl-
mayız Kazanacağız”, “Direne Dire-
ne Kazanacağız”, “Yaşasın Cargill 
Direnişimiz, Yaşasın Flormar Dire-
nişimiz”  sloganları atıldı. 20.09.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

“Ambulanslar artık siren 
çalmıyor! “ 

İstanbul’da yeni havalimanı 
inşaatında onlarca ölü işçi (resmi 35) ve 
kazalar devam ediyor fakat kazalarda 
ambulanslar artık siren çalmıyor!

Geçen haftaki kazada 17 işçinin 
yaralanmasından sonra iş sahasında 
işçiler büyük bir isyan başlattılar 
ama Türkiye Hükümetinin ve 
müteahhitlerin şiddet, baskısına maruz 
kaldılar ve yüzlerce işçi tutuklandı.

Dün yeni bir iş kazası daha haberi 
geldi 25 Eylül’de, işçilerin tepkilerini 

engellemek için bu sefer kaza alanına 
gelen ambulanslar artık sirenlerini 
çalmıyor. 

Ancak mücadele ederek işçiler 
yaşam güvenliğini sağlama alabilirler. 
Türkiye hükümeti, işçilerin grev 
ve iş bırakma eylemleri sonucu 29 
Ekim’de yapılması planlanan açılışı 
erteleme kararı almaya zorlanmıştır. 
Kötü çalışma ve barınma koşularını 
iyileştirmek için işçilerin haklı olan 
tepkisini dile getirmek için yaptığı bir 
baskı unsurudur.

Adil taleplerin karşılanması, 
çalışma koşularının iyileştirilmesi 

ve çalışma güvenliğini sağlamak 
için mücadelede azim ve kararlılık 
gerektirir.

Biz işçiler, yapılan yeni havalimanı 
ve bir bütün olarak, her ülkede 
kapitalistlerin gelişmesinde yaptıkları 
her şeyin işçilerin kanıyla ve teriyle 
yapıldığını biliyoruz. 

PAME ve Yunan İnşaatçılar 
Federasyonu olarak bizler her zaman 
yeni havalimanında çalışan işçilerin 
mücadelesini destekleyeceğiz ve 
dayanışma içinde olacağız. 

26.9. 2018
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Migros sözünü yerine getirmeyince 
eylemler tekrar başlamış, Kurban Bay-
ramı öncesinde ödemelerin yarısının 
Eylül ayının 20’sinde, diğer yarısını da 
birkaç hafta içerisinde ödeneceği sözü-
nü vermiştir.

Ancak bu arada bu yasal hak mü-
cadelesini provoke etmek için Makro 
Market ve Migros kabul edilmez bir 
yönteme başvurmuşlardır. İşçilere kı-

dem tazminatlarının yarısından noter 
kanalı ile feragat edenlere diğer yarı-
sını hemen ödeneceği açıklaması yap-
mıştır. (Ek 2)

İşçilerin yasal haklarının açıktan 
ahlâaksızca gaspına yönelik provokas-
yonu sonucu bazı işçiler feragatname 
karşılığı tazminatlarının yarısını almış-
tır ve 20 Eylüle kadar da herhangi bir 
Migros Mağazasında eylem yapılma-
mıştır.

Migros, Eylül ayının 20’sinde ver-
miş olduğu sözü yerine getirmemiş 
yapması gereken ödemeyi yapmamış-
tır. 

Migros’un vermiş olduğu sözü 
hiçbir açıklama yapmadan yerine ge-
tirmemesi üzerine, 23 Eylül günü 5M 
Migros Beylikdüzü mağazasında de-
mokratik haklarını kullanan Uyum/
Market İşçileri eylem yapmışlar, 
Mağazadan sloganlarla çıkan işçile-
re polisin müdahalesi sonucu 15 işçi 
gözaltına alınmıştır. İşçiler ifadeleri 
alındıktan sonra Beylikdüzü Polis Ka-
rakolundan bırakılmışlardır. 

Migros’un bugün yaptığı kamuo-

yuna yönelik açıklaması gerçeği yan-
sıtmamaktadır.  (Ek 3).  Migros, verdi-
ği sözden sorumludur. 

Migros, Uyum Market İşçileri-
ne verdiği sözü yerine getirmelidir. 
Migros’un Makro Market’e yapacağı 
ödeme vardır ve işçi alacaklarının her 
zaman hukuki olarak önceliği vardır. 

Migros sorumluluklarını, verdi-
ği sözü yerine getirene kadar Uyum/
Makro Market işçilerinin mücadelesi 
sürecektir.   

Baskılar, Gözaltılar, İşçileri Satın 
Alma Girişimleri Bu Hak Mücadelesi-
ni Engelleyemez. 24.09.2018

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Ek 1
Migros, mücadele eden, 

direnen Uyum/Makro 
Market İşçilerinin

kıdem tazminatlarını 
ödemeyi kabul etti

Yaşasın Uyum/Makro Market İş-
çilerinin Mücadelesi ve Direnişimiz..

Uyum Marketlerin İstanbul, Te-
kirdağ’daki tüm mağazaları ile Antal-
ya’da bulunan Makro Market olmak 
üzere toplam 73 mağaza Migros tara-
fından satın alınmıştı. Mağazalarda ça-
lışan1500 işçinin kıdem tazminatının 
nasıl ve ne zaman ödeneceği konusun-
da bir açıklama yapılmamıştı.

Sendikamız, yasal tazminatları 
ödenmeyerek ortada bırakılan Uyum/
Makro Market İşçilerine sahip çıkmış-
tır. Bir ayı aşkın süreden beri yasal ola-
rak da sorumlu olan Migros’a ait ma-
ğazalarda Migros, 5M Migros, Macro 
Center Mağazalarının İstanbul’da 
bulunduğu yerlerde ve AVM’lerde ey-
lemler yapılmıştır. Ankara’da Makro 
Market’in Genel Müdürlüğüne gidil-
miş, işverenlerle görüşme yapılmıştır. 
AVM’lerde eylemlerin yasaklanması 
üzerine mağazalarda kasa kilitleme ey-

lemleri yapılmıştır. 11 aydan beri gasp 
edilen kıdem tazminatları için ve sarı 
sendikacılığa karşı mücadele eden Real 
Market Direnişçileri ile ortak eylemler 
yapılmıştır. Meydan AVM’de bir Makro 
Market işçisi gözaltına alınmıştır.

Bugün itibarı ile Migros İşvereni, 
Uyum/Makro Market İşçilerinin Kı-
dem Tazminatlarını ödemeyi kabul 
ettiğini açıklamıştır. Kıdem Tazmi-
natları önümüzdeki hafta ödenecek-
tir.

Uyum/Makro Market İşçileri Mü-
cadele Ederek, Direnerek Kazandı!

Yaşasın Uyum/Makro Market İş-
çilerinin Örgütlü Mü-
cadelesi!

Uyum/Makro Mar-
ket İşçileri Kazandı 
Sıra Real Market Dire-
nişinde!

31.07.2018
Nakliyat-İş 
Sendikası

Genel Merkezi

Ek 2
16.08.2018

Değerli İş Arkada-
şım,

Bilindiği üzere İs-
tanbul ve Antalya’da 
bulunan mağazalarımı-
zı gerekli resmi izinler 
tamamlandıktan sonra 
Migros Ticaret AŞ’ne 
devretmiş bulunmakta-
yız.

Devir sürecinde 
dükkan sahiplerinin ira-
desi öncelikli olduğu 
için dükkan sahibinin 
rıza göstermediği bazı 
mağazaları devir kap-
samından çıkartmak 
zorunda kaldık. Bu ne-
denle devir işleminden 
beklenen satış bedeli 1/3 
oranında düşmüştür. Ka-
lan satış bedelinin yarı-

dan fazlası da mahkeme kararı gereği 
blokeli olduğundan ve devir işlemi 
öngördüğümüz şekilde devam etmedi-
ğinden dolayı tazminatlarınızın öden-
mesi gecikmiştir.

Mahkeme kararı gereğince blokede 
tutulan meblağın haricinde gelen para-
ların tamamı sizlerin de dahil olduğu 
personel maaş ödemelerinde kullanıl-
mıştır.

Devralmış olduğu mağazalarda 
çalışan personelin kıdem tazminatla-
rı için ödenmek üzere Migros Ticaret 
AŞ kalan 4.500.000 TL’yi şirketimize 
gönderecektir.

Yapılan sözleşme gereği, bu para-
nın tamamı Migros’un aldığı mağa-
zalarda çalışmış personellerin kıdem 
tazminatlarının ödenmesinde kullanı-
lacak olup takdir edileceği üzere gelen 
meblağ ile tazminatların tamamının 
ödenmesi imkânı yoktur.

Bu nedenle, tazminat alacağınızın 
% 50’sinden noter kanalı ile feragat 
etmeniz halinde kalan tazminat alaca-
ğınız hesabınıza ödenecektir.

Saygılarımızla.

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Nakliyat-İş’ten:

Migros Yalan Söylemektedir

Nakliyat-İş’ten:
Sendikamızdan, İstanbul ve Ankara Real-

Uyum/Makro ve Muğla Tüvtürk Araç Muayene 
İstasyonları Direnişçilerinden 3. Havalimanı 

İşçileriyle Dayanışma Eylemleri

Nakliyat-İş’ten:

157 Gündür Sendikal Hakları İçin Direnen CARGİLL İşçileri ve
Aylardır Direnen Real-Uyum/Makro Direnişçilerinden

Karşılıklı Dayanışma Ziyareti

PAME ve Yunan İnşaatçılar Federasyonu’ndan 3. Havalimanı 
İşçileriyle Dayanışma 



Uyum/Makro Market İşçilerinin 
Kıdem Tazminatlarını ödeye-

ceği sözünü vermiştir. Bu sözü yeri-
ne getirmelidir

Sendikamız, Migros tarafından sa-

tın alınan Makro Marketten satın alı-
nan ve yasal tazminatları ödenmeyen 
Uyum Market İşçilerinin mücadelesi-
ne sahip çıkmaktadır. 

Satın alma ile beraber Uyum Mar-

ket İşçilerinin tazminatları ödenme-
miştir.

Sendikamız, Uyum Market İşçile-
ri ile birlikte yasal hak mücadelesine 
sahip çıkarak, Haziran-Temmuz ay-
larında Migros Genel Müdürlüğü ve 
mağazalarında demokratik haklarını 
kullanarak, yasal çerçevede eylemler 
yapmıştır.

31 Temmuz’da Migros işvereni 
ödeme yapmayı kabul etmiştir. İşvere-
nin talebi üzerine de 150 kişilik ödeme 
yapılacak işçilerin listesini göndermiş-
tir. Ve sendikamız bu konu ile ilgili ka-
muoyuna basın açıklaması yapmıştır. 
(Ek 1)

Migros işvereninin bu açıklamaya 
karşı, sorumlu olmadığına ilişkin bir 
karşı açıklaması olmamıştır. Ve vermiş 
olduğu sözü kabul etmiştir.

14 aydır direnen Real İşçileri, 4 aydır 
mücadele eden Uyum/Makro İşçi-

leri ve sendikamıza üye oldukları için 
işten atılan ve 35 gündür direnişte olan 

Muğla Tüvtürk Araç Muayene İstas-
yonlarındaki Direnişçiler, Cumartesi 
ve Pazar günü yaptıkları eylemlerde 
3. Havalimanında hakları için direnen 
işçilere destek verdiler.

“Direnen 3. Havalimanı İşçileri 
Kazanacak”, “Baskılara-Gözaltıla-
ra Son, İnşaat İşçileri Yalnız Değil-
dir”, “3. Havalimanı İşçileri Yalnız 
Değildir”, “İnşaat İşçilerinin Ta-
lepleri Kabul Edilsin”dövizleri açan 
Direnişçiler yaptıkları konuşmalarda, 
3. Havalimanı işçilerini selamlayarak 
dayanışma içerisinde olduklarını be-
lirttiler.

DİSK’e bağlı Nakliyat İş sendikası-
na üye oldukları için işten çıkar-

tılarak direnişe başlayan Muğla TÜV-
TÜRK Araç Muayene İstasyonu işçile-
ri, sendikalardan ve kitle örgütlerinden 

oluşan bir platform kuruyor.
Anayasal haklarını kullandıkları 

için işten çıkartılan ve 46 gündür di-
renişleri devam eden Nakliyat İş üyesi 
18 TÜVTÜRK işçisi, sendikalardan ve 

halk  örgütlerinden oluşacak bir plat-
form kurarak Muğla kent yöneticilerini 
harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Nakliyat İş Sendikası Anadolu 
Şube Başkanı Ali Özçelik, 18 işçinin 
işten çıkartılarak direnişe başlaması-
nın ardından 4, 5 kişilik yeni bir kadro 
oluşturulduğunu ancak Araç Muayene 
İstasyonu’nda işlerin ciddi oranda düş-
tüğünü, insanların saatlerce beklediği-
ni ifade etti.

Yaşanan hukuksuzluğun sadece 18 
işçiyi değil, Muğla halkını da mağdur 
ettiğini belirten Özçelik, kent yönetici-
lerinin harekete geçerek bu hukuksuz-
luğu durdurmaları için çok fazla tepki 
olduğunu söyleyerek sendikalardan ve 
halk örgütlerinden oluşan bir platform 
kurarak milletvekilleri, belediye baş-
kanları gibi kentteki yöneticileri dire-
nişteki işçilere destek olma konusun-
da harekete geçirmeye çalışacaklarını 
açıkladı.

Real Market ve Uyum/Makro Di-
renişçileri, Nakliyat-İş Sendikası 

öncülüğünde mücadelelerine devam 
ediyor. Bugün Optimum AVM Media 
Markt’ta kasa kilitleme eylemi yaptı-
lar.

Kasa kilitleme eyleminin ardından 
Optimum AVM’nin önünde toplanan 
Uyum/Makro ve Real Direnişçileri 
burada verdikleri mücadele ile ilgili  
basın açıklaması yaptı. Yapılan basın 
açıklamasının ardından direnişçiler sı-
nıf dayanışması için Cargill işçilerini 
ziyarete gittiler. 

Cargill İşçileri ile Sınıf 
Dayanışması ziyareti 

Tek Gıda-İş Sendikası’na üye ol-
dukları için işten atılan 14 işçinin Di-
renişi, Bursa’dan İstanbul’a taşındı. 
Bursa’dan yürüyerek Cargill’in Ge-
nel Merkezinin bulunduğu Palladium 
Tower’a gelen işçiler eylemlerine bu-
rada devam ediyorlar.

Direnişlerinin 157’nci gününde 
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu ve yöneticilerimizle 
birlikte Real-Uyum/Makro İşçileri ola-
rak dayanışma ziyaretinde bulunduk.

Direnişçiler kortej oluşturarak 
Cargill işçilerinin bulunduğu Palladi-

um Tower’a gittiler. Sloganlar atarak 
coşkulu bir şekilde yapılan ziyarette, 
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu ve Tek Gıda-İş 
adına Genel Başkan Danışmanı ve Ör-
gütlenme Uzmanı Yunus Durdu birer 
konuşma yaptılar.

“Kimi gittikçe kalır, kimi kaldıkça gider”, der ilerici şairimiz Özdemir 
Asaf.

Gerçekten de böyledir… Kimi insan kısa yaşar ama iz bırakır, anılır, hatır-
lanır. Çünkü dürüsttür, namusludur, çevresine ışık saçmıştır, özverilidir, halk 
dostudur, canlıları ve doğayı sever vb…

Kimi insan ise uzun yaşasa bile aslında ölüdür. Sevilmez, hatta nefret edilir 
kendisinden. Dolayısıyla yaşayan bir ölüdür. Tıpkı yıllardan beri halkımıza 
kötülükler eden başta Malum Kişi, Reis Bey Hazretleri olmak üzere tüm AKP 

sülalesi gibi…
İşte bundan 5 yıl önce 

yitirdiğimiz Tuncel Kurtiz 
de iz bırakan devrimci sa-
natçılarımızdan. Anıyoruz, 
anılacaktır.

Kıvılcımlı, “Devrimci 
Aydın Nedir?” başlıklı ya-
zısında Devrimci Aydını, 
birbirine bağlı şu üç özellik 
ile niteler:

* Kitle ve hareket 
adamı olmak,

* Örgüt adamı olmak,
* Enternasyonal 

adam olmak.
Bunlara ek olarak, dev-

rimci aydın “külah kapıcı” olmamalı, devrimciliği “saman alevi” gibi geçici 
olmamalıdır. (H. Kıvılcımlı, Devrimci Aydın Nedir?)

Tuncel Kurtiz’e baktığımızda, yaşamıyla, mücadelesiyle, alçakgönüllülü-
ğüyle, bu özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.  

Şöyle diyor, gene büyük, devrimci bir sanatçımız olan Yılmaz Güney ile 
arkadaşlıklarının nasıl başladığını  aktaran bir söyleşisinde: 

“(…) Delikanlı iki insan. O Bebek’te oturuyordu. İki tane filmde oyna-
mıştı herhalde o sıralarda. Ben de üniversitede Talebe Birliği’nde tiyatro 
oynuyordum. Ben de öykü yazıyordum. Özdemir Han’la bir gün evine 
gittik, tanıştık. O arkadaşlık hemen bir kaynaşmaya dönüştü. Çünkü iki-
miz de bir eşitsizliğin olduğunu görüyorduk, duygusaldık. Birer genç Don 
Kişot’tuk, yani solcuyduk. Yani insanların özgürce yaşayabilecekleri, öz-
gürce düşünebilecekleri, yani ekmek yeme özgürlüğü, ayakkabı giyme öz-
gürlüğü, okula gitme özgürlüğü gibi düşünceler içindeydik. Hemen tabiî 
iyi iki arkadaş olduk.” (Sanatçı Dostu Tuncel Kurtiz Yılmaz Güney’i Anla-
tıyor: “Hiç kimse Yılmaz’ın yerini dolduramaz! Yılmaz, Yılmaz Güney’dir! 
Kendisidir!”. Güney, sayı 31, Temmuz 2004)

Devrimci Sanatçımız
Tuncel Kurtiz’i anıyoruz

Hüseyin Ali

14’te

15’te

15’te

15’te

Nakliyat-İş’ten:

Migros Yalan Söylemektedir

Nakliyat-İş’ten:
Sendikamızdan, İstanbul ve Ankara Real-Uyum/Makro ve Muğla Tüvtürk 

Araç Muayene İstasyonları Direnişçilerinden 3. Havalimanı İşçileriyle 
Dayanışma Eylemleri

Nakliyat-İş’ten:

157 Gündür Sendikal Hakları İçin Direnen CARGİLL İşçileri ve
Aylardır Direnen Real-Uyum/Makro Direnişçilerinden

Karşılıklı Dayanışma Ziyareti

Direnişçi TÜVTÜRK işçileri platform kuruyor

DSF Başkanlık Kurulu Üyesi ve DİSK Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu:

Gündüzlerinde sömürülmeyen,
gecelerinde aç yatılmayan,  

Ekmek, gül ve hürriyet günlerine ulaşacağız!

13’te

ÇIKTI


