
Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla 
gerçekleştirdiğimiz 29 Ekim Cum-

huriyet Bayramı kutlamalarının Ankara 
ayağında yine engellemeyle karşılaştık.

Partimizin Ankara İl Örgütü üye-
leri bugün de, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 95’inci yıldönümü dolayısıy-
la yine Anıtkabir’e girmek istediler. 
Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık benim 
karakterimdir” sözü, kalpaklı portresi ve 
imzasının bulunduğu pankart altıncı kez 
içeri alınmadı. 

Bilindiği gibi Washington Post Gazetesi’nde de 
yazılar yazan Suudi Arabistan vatandaşı Cemal 

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için 
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na git-
tikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Müslüman Kardeşler’e (İhvancılara) yakın-
lığıyla bilinen Cemal Kaşıkçı’nın, Vahabi anlayı-
şındaki Suudi cellâtları tarafından, İhvancılara 
yakınlığını her çıktığı kürsüde “Rabia” selamıyla 
ilan eden R. T. Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de, 
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’n-
da öldürüldüğü de artık herkesçe malumdur.

Nakliyat-İş önderliğinde 
direnen Uyum-Makro 
İşçileri tazminatlarını 

kuruşu kuruşuna aldılar!
Şan olsun Gerçek 

Sınıf Sendikacılığının 
Türkiye’deki tek 

temsilcisi Nakliyat-İş’e!
Şimdi sıra yiğit Real 

Market Direnişçilerinde!

26 Ekim 2016 tarihinde Tunceli İli 
Nazmiye İlçesi kırsal bölgesinde as-

keri operasyon yapıldığı esnada iki jan-
darma uzman çavuşu soğuk nedeniyle 
donarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Va-
liliğin açıklamasına göre tam teçhizatlı 
olan askerlerin günümüz teknik koşul-
larında nasıl öldüğü, böyle bir facianın 
nasıl yaşandığı ülkemiz açısından ha-
yati derecede önemli bir sorulardır.

Bugün (9 Ekim 2018), Kahraman 
Gerilla Ernesto Che Guevara’nın 

Bolivya dağlarında, ABD Emperyalist-
lerince kahpece katledilişinin 51’inci 
yıldönümü.

Son nefesini verinceye dek emper-
yalistlerce halklara çektirilen her türlü 
zulme, acıya ve sömürüye dünyanın 
neresinde olursa olsun karşı durmuştu 
büyük devrimci. Onun mücadelesi, İn-
sanlığın Kurtuluş Bilimi olan Sosyaliz-
mi dünya halklarının her birine ulaştır-
mak ve sömürünün hâkim olduğu tüm 
düzenleri ortadan kaldırmaktı. İşte 51 
yıl önce bugün, Che Yoldaş aramızdan 
bedence koparılırken dahi bu yüce dava 
uğruna mücadele etmekteydi.

70 yıllık yaşamının 50 yılını 
Halkların Kurtuluş Davasına 

adayan, 22 buçuk yılını ise fiilen 
zindanlarda geçiren ancak bir gün 
bile olsun geri adım atmayan, teo-
rik ve pratik çalışmalarından zerre-
ce taviz vermeden dimdik yürüyen 
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’yı be-
dence aramızdan ayrılışının 47’nci 
yılında düzenlediğimiz salon etkin-
liğiyle andık.

Kıvılcımlı’nın düşünce oğulları 
ve kızları olarak onun mücadelesi-
ne ve ömrünü adadığı davaya yara-
şır bir Anmayla Usta’mızdan aldı-
ğımız bayrağı daha da yukarılara 
taşımadaki kararlılığımızı dosta da 
düşmana da bir kez daha gösterdik. 
İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür 
Merkezi’ni dolduran yüzlerce yol-
daşımız, Partimizin Yılmaz Dev-
rim Neferi Kıvılcımlı’dan miras 
kalan sarsılmaz mücadelesinin ve 
ideolojik hattının her geçen gün 
büyüdüğünü gösterdi.
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Tayyip,
Türkiye Halkıyla

kafa buluyor!

Kör Kuyularda
merdivensiz kalmak:

Okuduğunu anlayamamak
Büyük vurgunlar,
küçük vurgunlar...

Adana ve Gaziantep
Bir Vahşi Tekelin

kirli geçmişi:
Monsanto

Mustafa Kemal’i Anıtkabir’e almayanlar
suç işlemeye devam ediyor!

HKP, R. Tayyip Erdoğan ve Kaşıkçı Cinayetiyle
ilgili tüm Suudi ve Türk zanlılar hakkında

suç duyurusunda bulundu

Türkiye İşçi Sınıfının gözü aydın!

HKP, donarak yaşamını yitiren askerlerimizle 
ilgili gerçek sorumlular hakkında suç 

duyurusunda bulundu

Che Yoldaş’ın devrettiği 
Kızıl Bayrak

Kurtuluş Partililerin 
ellerinde dalgalanıyor…

Bu zulüm düzenini
Hikmet Kıvılcımlı’nın devamcıları

Gerçek Devrimciler alaşağı edecek!

2’de 17’de

19’da

13’te

18’de

2’de

Kıvılcımlı Usta, bedence aramızdan ayrılışının 47’nci yılında anıldı

Her kim ki “Batı yani ABD ve 
AB demokrasinin, hukukun, insan 
haklarının beşiğidir ve savunucu-
sudur”, derse; o ya bir zır cahil ga-
fildir ya da ahlâksız bir düzenbaz-
dır, haindir, ajandır.

Bakın, Türkiye toprakları üze-
rinde Suudilerin İstanbul Baş-
konsolosluğu’nda evlilik işlemleri 
nedeniyle bulunan bir muhalif ga-
zeteci, sırf Suudi Kraliyet Ailesi’ne 
yani Kral Salman bin Abdülaziz’e 
ve oğlu Muhammed bin Salman’a 
muhalifliğinden dolayı işkencelerle 

öldürüldü, sonra da cesedi teste-
reyle parça parça bölündü. Ve de 
yok edildi. 

Suudi Devleti’nin sergilediği in-
sanlık dışı, kan dondurucu, insanın 
tüylerini diken diken eden bu vah-
şet karşısında bakın ABD Emper-
yalist Haydudu ve onun sağ kolu 
AB Emperyalist Haydut Devletleri 
ne tavır koydu...

Dünya Sendikalar Federasyonu 
adlı, sosyalist ilke ve değerlere sahip, 
namuslu bir İşçi Sınıfı Enternasyonal 
Örgütünün bu konuda bir açıklaması 
oldu. Orada, konu devrimci açıdan 
netçe ve özetçe ortaya konmuştur. 
Biz de hem emeğe saygı, hem de 
gerçek devrimcilerin dünyanın ne-
resinde olursa olsun yapılan bir hak-
sızlık karşısında yüreklerinin aynı 
tempoda çarptığını göstermesi açı-
sından o yazıyı buraya aktarıyoruz. 
Okuyalım:

Başyazı

10’da

Ar dünyasında değil de
kâr dünyasında yaşayanlar

Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu



İlk olarak 29 Ekim 2017 tarihin-
de Kızılay’dan Anıtkabir’e kitlesel 
katılımla bir yürüyüş gerçekleştirdik-
ten sonra üzerinde Mustafa Kemal’in 
kalpaklı portesi bulunan ve “Bağımsı-
zlık Benim Karakterimdir” yazan pan-
kart Anıtkabir Komutanlığı tarafından 
Anıtkabir’e alınmamıştı.

O tarihten bugüne HKP üyeleri 19 
Mayıs’ta, 23 Nisan’da, 30 Ağustos’ta 
ve 10 Kasım’da Anıtkabir’e yürümek 

istemiş, ancak Anıtkabir’e girişleri 
her seferinde Anıtkabir Komutanlığı 
tarafından engellenmiştir.

Bugün de, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 95. yıl dönümü dolayısıy-
la yine Tandoğan’dan Anıtkabir’e 
“Yaşasın Cumhuriyet”, “Yaşasın 
Tam Bağımsız Türkiye” ve “Mus-
tafa Kemal Ölümsüzdür” sloganları 
eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. 
Anıtkabir Komutanlığı yetkilileri söz 
konusu pankartımızın Anıtkabir’e alın-
mayacağını söyleyerek suç işlemeye 
bugün de devam etmiştir. 

Bu hukuksuz tutumu teşhir etmek 
için Anıtkabir önünde bir basın açıkla-
ması gerçekleştirdik. Basın Açıklam-
asını HKP Ankara İl Başkanı Av. Sait 
Kıran gerçekleştirdi.

Sait Kıran, “Cumhuriyetin ku-
ruluşunun 95’inci yıldönümünde 

Cumhuriyetin kurucusu ölümsüz 
kahraman Mustafa Kemal’in por-
tresi ve savaşçı, mücadeleci, an-
ti-emperyalist tutumunu en güzel 
gösteren sözü olan “Bağımsızlık 
Benim Karakterimdir” sözü ned-
eniyle pankartlarımız bir kez daha 
Anıtkabir’e alınmıyor. Bu tutum 
Mustafa Kemal’e ve onun önder-
liğindeki Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mıza karşı bir ihanettir. Bu 
tutumu protesto ediyoruz” dedi.

Sait Kıran sözlerine şöyle devam 
etti: “Ama bugünler geçecek. Nasıl 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız-
da emperyalistleri ve onların yerli 
işbirlikçilerini yenilgiye uğratmış-
sak;İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da 
zafere ulaştıracak ve tüm ülkeyle 
birlikte Anıtkabir’i de özgürlüğüne 
kavuşturacağız. O günler mutlaka 
gelecek. Buna inancımız tamdır. Bu 
uğurda mücadelemiz devam edece-
ktir.”

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

10.07.2017 tarihinde iki aylık süre 
zarfında meydana gelen ve 2 binden 
fazla askerimizin etkilendiği zehirlen-
melerle ilgili suç duyurusunda bulun-
muştuk. Bu suç duyurusu dilekçemizde 
şu şekilde bir değerlendirme yapmıştık;

“AKP iktidarı döneminde ülkemizin 
ve vatandaşlarımızın güvenliğinin bir kı-
sım özel firmaların insafına terk edildiği-
ni görmekteyiz. Bu dönemde bu tür özel-
leştirmelerle ülkenin ordusu her türlü sa-
botaja da açık hale getirilmiştir. Askerlik 
görevlerini yapan masum gençlerimiz, 
yemek gibi önemli bir lojistik hizmetin 
şirketlere devriyle ciddi rahatsızlıklar 
geçirmiş, hayati tehlike atlatmıştır. Hatta 
ölenler dahi olmuştur. Bu nedenle başta 
yukarıda belirttiğimiz şüpheliler olmak 
üzere ulusal güvenliği sağlamak için 
Türk Silahlı Kuvvetlerini sevk ve idare 
etmekte sorumlu ve görevli kişiler bu 
olaylarla ilgili olarak soruşturulmalı ve 
yargılanmalıdırlar. TSK’nin savaşma-
dan kayıp veren bir ordu konumuna 
düşürülmesinde kimin sorumluluğu 
varsa hesabını da halk önünde verme-
si gerekmektedir.”

Bu hesap bugüne kadar bağımsız 
yargı organlarınca sorulmadığı için hem 
asker zehirlenmeleri devam etti hem de 
biz bugün, 21. Yüzyıl’da bu acı olayı 
yaşadık. Bu nedenle biz bu değerlendir-
meyi bugün de yapmaktayız. 

Biz bu yaşananların birer tesadüf 
olmadığını, sistematik bir durum oldu-
ğunu düşünmekteyiz. Kanaatimizce bu 
durumun yaşanmasına sebep de idari 
olarak en üst düzeyde sorumlu kişilerin 
görevlerini ihmal etmeleri ve gereğince 
yerine getirmemeleridir.

Son olarak Tunceli’de meydana 
gelen olay değerlendirildiğinde ana-
yasal bir kurum olan Silahlı Kuv-
vetlerinin ve Devlet tüzel kişiliğinin 
yasada belirtilen görev ve sorumlu-
luklarını yerine getirmediği görül-
mektedir. Bu görev ve sorumluluğun 
yerine getirilmemesinde farklı rütbe ve 
görevlerde bulunan askerlerin sorumlu 
tutulması ve soruşturulması mümkün-
dür. Ancak neredeyse tüm ülke çapına 
yayılmış bir vahametten bahsetmekte-
yiz. 

Bir ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili 
bir suç işlenmiştir. Hayatını kaybeden 
iki vatan evladının cenaze fotoğrafları 
elden ele dolaşırken, bu iki canın hesa-
bını kim verecektir? Kim bu iki canın 
yok yere yaşamını yitirdiğini ailelerine 
söyleyecektir? Kaldı ki basındaki bilgi-

lere göre ailelere oğullarının nasıl öldü-
ğü bile açıklanamamıştır. Dahası bu gö-
rüntüyü gören diğer TSK mensuplarının 
savaşma kabiliyeti nasıl etkilenecektir. 
Bu personel hayatlarına ne ölçüde değer 
verildiğini düşünmeyecek midir?

Basından edindiğimiz bilgilere 
göre söz konusu olayın meydana geldi-
ği bölgede olay tarihinde hava sıcaklığı 
-5º kadardır. Bilinmektedir ki bundan 
daha soğuk koşullara dayanıklı uyku 
tulumu ve teçhizat günümüzde mev-
cuttur. Hatta Milli Savunma bakanlığı 
-12º hatta - 40º soğuğa dayanıklı mal-
zemelerin ihalesini yapmaktadır. An-
cak asıl sorulardan biri, ihale şartname-
sine uygun uyku tulumlarının satın alınıp 
alınmadığıdır. Tıpkı asker zehirlenme-
lerinde olduğu gibi teknik şartnameye 
uygun malzemenin alındığı konusunda 
bizim ciddi şüphelerimiz vardır. 

Bizce bu durumdan yürütmenin 
başı olarak R. Tayyip Erdoğan, Jan-
darma Komutanlığının bağlı olduğu 
İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Ba-
kanı ile Jandarma komutanı sorum-
ludur. Görevlerini yerine getirme-
meleri iki askerin ölümüne neden ol-
muştur. Şüpheli olarak belirttiğimiz 
görevliler şayet Anayasa ve yasaların 
kendilerine yüklediği sorumluluğu 
yerine getirmiş olsalardı teknik şart-
nameye uygun malzemelerle askerle-
rimiz donatılacak ve göreve öyle çı-
karılacaklardı. Ne yazık ki söz konusu 
ihale işlerini alan firmaların çok hızlı 
şekilde büyüdükleri ve AKP kadroları-
na yakın şirketler olduğu da basına yan-
sıyan bir başka durumdur. 

Kamu görevi yürüten kişilerin icra-
atlarıyla sorumlu tutulmaları, yaptıkları 
yanlışların hesabını halk ve hukuk kar-
şısında vermeleri bir hukuk devletinin 
en temel prensibidir. Müvekkil parti 
bu ilkenin ülkemizde hayata geçmesi 
için çaba sarf etmekte, mücadele ver-
mektedir. Bu nedenle donarak hayatını 
yitiren askerimizin hesabının siyaseten 
de hukuken de verilmesi gerekmekte-
dir. Bir avuç yandaş Parababasının kârı 
için gençlerimizin ölmesine ve ölüm 
tehlikesi geçirmesine sesiz kalamazdık. 
Vicdan sahibi hiçbir insanın ve hukuk-
çunun da sesiz kalacağını düşünmü-
yoruz. Bu nedenle bu olayların failleri 
olduğunu bildiğimiz ve düşündüğümüz 
şahıslar hakkında suç duyurusunda bu-
lunmaktayız. 31.10.2018

HKP
Genel Merkezi

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhu-
riyet bu yıl 95’inci yılını doldurdu. 

AB-D Emperyalistleri ve yerli uşakla-
rı tarafından tüm kazanımları kerte kerte 
ortadan kaldırılan Cumhuriyet’in kuru-
luş yıldönümleri, artık ülkemizde bay-
ram havasında kutlamalardan uzak ge-
çiyor. Cumhuriyet Bayramı, uğruna mü-
cadele edilip yeniden kazanılacak olan 
Cumhuriyet’e sahip çıkmanın, onun düş-
manlarına meydan okumanın bir vesilesi 
durumuna geldi.

HKP olarak biz de, her yıl olduğu 
gibi 29 Ekim’i alanlarda geçirdik.

İstanbul/Kadıköy
HKP İstanbul İl Örgütü olarak Kadı-

köy’de kutladık Cumhuriyet’in 95’inci 
yılını. 

“Saltanata Karşı Yaşasın Cum-
huriyet”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın 
İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Emper-
yalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi 
Gidecekler” sloganlarıyla başlayan 
eylemimize halkımızdan da büyük ilgi 
vardı. 

İkinci Kuvayimilliye ruhu 
ayakta

Basın açıklamasında “Birinci Kurtu-
luş Savaşı’mızda emperyalistler ve yerli 
satılmışların başına ne geldiyse; eninde 
sonunda Biz İkinci Kuvayimilliyecilerin 
önderliğinde verilecek İkinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın sonunda da AB-D Emper-
yalistlerinin ve günümüzün Vahdettin’le-
ri, Damat Ferit’leri, Nemrut Mustafa 
Paşa’ları, Ali Kemal’leri olan AKP’gil-
ler’in başına da aynısı gelecek, bu sefer 
bir daha gelmemek üzere inlerine gönde-
rileceklerdir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki;
Bin yıldır kardeşçe yaşayan Türk ve 

Kürt Halkının arasına nifak tohumları 
ekenler,

Ortadoğu’yu kan gölüne çevirenler,
Ege’de bize ait olan Adaları Yunanlı-

lara peşkeş çekenler,
Birinci Kuvayimilliyeciliğimizin 

Önderlerine “ölmüş inek”, “iki ay-
yaş” diyenler,

Gerçek İslam ile uzaktan yakından 
ilgisi olmayan CIA İslamı ile Halkların 
beynini uyuşturanlar,

Kamu mallarını talan edip Ka-
çak-Haram Saraylarda yaşayanlar,

Vatan Toprağını parsel parsel satan-
lar,

Biz İkinci Kuvayimilliyeciler Sal-
tanatınızı Yıkacağız” denildi.

İstanbul halkı sloganlara katılarak 
Cumhuriyet’e sahip çıktığını gösterdi.

Coşkulu biçimde başlayan eylemi-
miz coşkulu biçimde sona erdi. 

İzmir
29 Ekim günü saat 15:00’te Konak 

YKM önünde basın açıklaması gerçek-
leştirdik. Basın açıklamamızı Partimizin 
İzmir İl Başkanı ve Genel Sekreter Yar-
dımcısı Av. Tacettin Çolak yaptı.

Çolak, açıklamada Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın emperyalist yedi düvele ve 
onların uşakları olan Ortaçağcılara kar-
şı bin bir olumsuzlukla, yokluk içinde 
kazanıldığını belirterek, sonrasında ka-
pıdan kovulan emperyalistlerin bacadan 
girdiğini, şimdilerde ise ellerini kollarını 
sallayarak vatanımızda cirit attığını söy-
ledi. Bu nedenle 29 Ekim’in Kuvayi-
milliye bayrağını yükseltme mücadelesi 
günü olduğunu vurgulayan Çolak, Mus-
tafa Kemal’in “Gençliğe Hitabe”sinden 
alıntılar yaparak, Hitabe’deki uyarıları-
nın tamamının gerçekleştiğini söyledi.

Tacettin Çolak artık yapılacak tek şe-
yin; Antiemperyalist, Antifeodal, An-
tişovenist İkinci Kurtuluş Savaşı ver-
mek olduğunu belirterek konuşmasını 
sonlandırdı.

Eylem “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın 
İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Emper-
yalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi 
Gidecekle” , “Kahrolsun ABD-AB 
Emperyalizmi” sloganları ve İzmir Hal-
kının alkışları eşliğinde sonlandırıldı.

Ne diye gelirsiniz ülkemize, isteyip 
de yaptırmadığınız, almak isteyip 

almadığınız, vermek isteyip de verme-
diğiniz bir şey mi var? Ne istediniz de 
vermediler, iktidarlara taşıdığınız yerli 
satılmışlar?

Bari bir de kanlı ayaklarınızla kirlet-
meyin topraklarımızı. Okyanuslar ötesin-
den verin direktiflerinizi yapsınlar yerli 
satılmışlar. Boşa masraf yapmayın, yüz 
yüze görüşüp de emirler dikte etmenize 
gerek yok.
1950’den beri Türkiye’yi Türkiye yönet-
miyor, siz yönetiyorsunuz. O tarihten iti-
baren iktidarları, kimin geleceğini, kimin 
gideceğini siz belirliyorsunuz.

27 Mayıs Politik Devrimi’nin kaza-
nımlarını ortadan kaldırmak için, 12 Mart 
ve 12 Eylül Faşist Darbelerini örgütledi-
niz. Ortamı bu iki faşist darbeye hazır-
lamak için, kanlı örgütünüz Kontrgerilla 
eliyle binlerce cana kıydınız.

“Ilımlı İslam” Projenizle (daha açık-
çası CIA-Pentagon İslamı’yla) Gerçek 
İslam’ın içini boşaltıp, düşünemeyen, 
sorgulamayan, sormayan, biat eden “hü-
looğ”cu meczuplar yarattınız.

Kuvayimilliye yadigârı bütün kurum-
ları lüplediniz, lüplemeye devam ediyor-
sunuz.

Siz insan soyunun en büyük düşman-
larına karşı verilen ve dünyada ilk olarak 
zaferle taçlanan Antiemperyalist Ulusal 

Kurtuluş Savaşı’mızın intikamını alma 
yolunda, ülkemizi mazlum halkların 
umudu olmaktan çıkartma, unutturma 
yolunda hatırı sayılır mesafeler kat etti-
niz.

Türk Ordusu’nun başına çuval geçir-
diniz, onurunu kırdınız, Ergenekon-Bal-
yoz-Poyrazköy namlı CIA Operasyonla-
rıyla diz çökerttiniz kıpırdayamaz hale 
getirdiniz, 15 Temmuz Ganimet Payla-
şım Savaşı ile yere serdiniz bitirdiniz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin görmüş 
olduğu en Amerikancı, en halk düşma-
nı, en vurguncu, en kamu malı aşırıcısı, 
en zalim, en yalancı, en fırıldak çevirici 
partiyi iktidara taşıdınız, yetmedi aşağı-
lık BOP Projenize eşbaşkan yaptınız.

1950’den beri iktidarları dizayn ettiği-
niz gibi muhalefeti de dizayn ettiniz. Ame-
rikancılığıyla maruf Deniz Baykal’ın sah-
te ulusalcılığına bile tahammül etmeyip, 
bir kaset operasyonuyla Sorosdaroğlu’nu 
CHP’nin başına getirip, Mustafa Kemal’in 
CHP’si olmaktan temelli çıkardınız.

Bu ülkeyi en az üçe parçalamak için, 
bütün kritik momentlerde bir olmuş, birlik-
te savaşmış, hiç ayrılmamış, kardeşleşmiş 
Türk ve Kürt Halkını düşmanlaştırdınız. 
Kendinize Ortadoğu’da İkinci bir İsrail ya-
ratma yolunda, sizleri okyanus ötesinden 
gelen bir dost olarak gören Amerikancı 
Burjuva Kürt Hareketi yarattınız.

Laik Cumhuriyet’i yıktırdınız Ame-

rikancı İki Ortaçağcı güce, yerle yeksan 
ettirdiniz Kuvayimilliye’nin bütün kaza-
nımlarını, sonrasında birbirine düşürdü-
nüz Laik Cumhuriyet Ganimetini payla-
şamayan bu iki halk düşmanı hareketi ve 
kendinize en iyi hizmet eden Ortaçağcıyı 
galip getirdiniz, 400 insanımızı heder etti-
niz bu uğurda.

Türk Yargısını bitirdiniz, yargıyı, 
iktidara taşıdığınız AKP’giller’in hukuk 
bürosuna dönüştürdünüz, tek adamın 
ağzından çıkanı kanun yaptırdınız, mah-
kemeleri, gücünü hukuktan alan değil, 
gücünü yandaşlıktan alan hakimlerle, 
savcılarla doldurdunuz.

Eğitimi CIA İslamı’nın dogmalarıy-
la doldurdunuz, bütün okulları Peşaver 
Medreselerine dönüştürdünüz. 

Boyalı-boyasız-görsel medyayı 
Amerikancı, pezevenk medyaya dönüş-
türdünüz.

Kardeş ve komşu Halkların ülkele-
rini talan ettiniz, talan ederken ülkemizi 
kullandınız, yerli satılmışlarınıza sınır-
larımızı açtırdınız, Müslüman halkların 
kırılmasına aracılık ettirdiniz, Müslüman 
kadınların ırzına tecavüze göz yumdur-
dunuz.

Ege’de 18 Ada’mızı Yunanistan’a 
peşkeş çektirdiniz.

Ülkemizi bütün kanunsuzlukların 
rahatça yapılabileceği bir arenaya çevir-
diniz.

Evet, size yetmez, ey insan soyunun 
en büyük düşmanları, size yetmez yap-
tığınız tüm bu aşağılık işler. Ülkemizi 
en az üç parçaya bölünceye kadar dur-

mayacaksınız. Haritalarını yayımladınız, 
BOP’unuzla deklare ettiniz, size bu ko-
nuda en iyi hizmet edeni tek söz sahibi, 
tek adam haline getirdiniz, aşağılık emel-
lerinize ulaşmak için durmayacaksınız.

Uzaktan kumandayı yeterli görmüyor, 
söz göze anlatılır, emir göze verilir hesabı, 
işkenceci namlı Bakanınızı gönderiyorsu-
nuz. Diyorsunuz ki; daha Kıbrıs var sıra-
da, onu yutacağım. Sonra sizi, daha rahat 
yutabilmem için en az üçe bölüp mideme 
indireceğim. İşte o yüzden arada bir tem-
silcilerinizi gönderiyorsunuz. Emperyalist 
çıkarlarınız açısından asayiş berkemâl mi 
değil mi diye.

Elbette bunların sonu gelecek, bu 
düzenimiz sonsuza kadar böyle sürer 
diye sevinmeyin. Tarihte örnek aldığınız 
bütün zalimlerin sonu ne olduysa sizin 
sonunuz da aynı olacak. Yani Tarihin 
çöplüğünde yerinizi alacaksınız.

Eninde sonunda insanlık kazanacak. 
Emperyalistler ve yerli işbirlikçiler kay-
bedecek.

Ne kadar güçlü olursanız olun Tari-
hin tekerleğini geriye doğru döndüreme-
yeceksiniz. İnsanı sürgit hayvan yerine 
koyamayacaksınız.

Halklar eninde sonunda “yeter ar-
tık” diyerek ayağa kalkacak ve siz in-
san soyunun en büyük düşmanlarının 
ve gönüllüce hizmetinize giren yerli 
işbirlikçilerinizin defterini dürecek. Ve 
o zaman hiçbir silahınız, dünyanın en 
güçlü silahı olan örgütlenmiş halklar 
karşısında kâr etmeyecek.

Sayılı günler çabuk geçer. Sayma-
ya başlayın emperyalist soysuzlar, o 
günler geliyor.

17 Ekim 2018
Halkın Kurtuluş Partisi
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Mustafa Kemal’i Anıtkabir’e almayanlar
suç işlemeye devam ediyor!

HKP, donarak yaşamını yitiren askerlerimizle 
ilgili gerçek sorumlular hakkında suç 

duyurusunda bulundu

29 Ekim’de coşkuyla alanlardaydık

İşkenceci, Nükleer Atık Pompeo, 
ülkemizden defol!

Baştarafı sayfa 1’de
Baştarafı sayfa 1’de

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Hamdi YılmazOrhan Melek Demiröz
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Otomotivde Kriz
“Merhabalar, nasıl gidiyor ara-

balar?” diye, güya şaka yapıyor, Bay 
Tayyip AKP Grup Toplantısından son-
ra Meclis’teki gazetecilere.

Gerçi sana göre; “Kriz mıriz yok. 
Manipülasyon var”, ama arabalar git-
miyor Bay Tayyip! Gitmiyor arabalar!

Bak sana rakamlar vereceğiz. Hem 
de somut rakamlar, arabaların gitmedi-
ğine dair.

Hem de sadece arabaların gitme-
diğine dair değil, ekonominin diğer 
alanlarından da rakamlar vereceğiz 
“kriz”in varlığına ilişkin.

Haa, sen gene de “kriz mıriz yok” 
diyeceksin ama gerçek; arabaların 
gitmediği, krizin de varlığı Bay Tay-
yip. Bunu değiştiremezsin. Olay ney-
se odur çünkü. Çarpıtırsın, bozarsın, 
“manipülasyon” yaparsın ama olayı 
bozamazsın, değiştiremezsin gerçe-
ği…

Bir de, rakamlar senin yani Tayyi-
bistan Din Devletinin rakamları. Yani 
bizim kafamızdan uydurduğumuz ra-
kamlar da değil. Bunu da bilesin!

Senin Tayyibistan Din Devleti’nin, 
diyoruz çünkü gerçek bu. Bak ne diyor 
senin Harran Üniversitesi Rektörün 
Ramazan Taşaltın:

 “İslami olarak şu anda Cumhur-
başkanına itaat etmek farzı ayn’dir 
karşı gelmek de harpten kaçmak 
manasında haramdır.” (https://odatv.
com/istifa-etti-01111816.html)

Senin bir zamanlar kankan olan 
şimdi kanlı bıçaklı olduğun FETÖ’nün 
has adamlarındanken satıp senin safla-
rına geçen Nureddin Nebati de şöyle 
söylüyor senin için.

 “2. Uluslararası ASSAM İslam 
Birliği Kongresi”nin açılış oturumun-
da konuşan Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Nureddin Nebati, “kong-
renin başında, “İslam ümmetinin 
tespih taneleri gibi dağıldığı” şek-
linde ifadeler kullanıldığını belir-
terek, “Ama tesbih gibi dağılanları 
toparlayacak bir şeye ihtiyaç var. O 
da imamedir. İmameyi de bu ülke, 
bu ümmete hediye etti, Recep Tayyip 
Erdoğan.” demiş. (https://odatv.com/
recep-tayyip-erdogan-tesbihin-ima-
mesi-01111815.html)

Bak, “İmame” de oldun artık. Sana 
artık hiç güç yetmez...

İşte senin yarattığın algı bu “hülo-
oğğ”cularında. Gelelim konumuza…

22 Ekim tarihli Hürriyet Gazete-
si, “Otomotivde ekim kâbusu” diye 
başlık atıyor.

Haberi okuduğumuzda, “Otomo-
tiv Distribütörleri Derneği (ODD)” 
Başkanı Ali Bilaloğlu’nun açıkladığı 
rakamlar gerçeği suratınıza çarpıyor. 
Rakamlar özetçe şunlar:

Otomotiv pazarındaki daralma çok 
ciddi boyutlarda. Satışlar geçen yıla 
göre Ekim ayı itibarıyla yüzde 72 düş-
müş durumda. Yani ODD’ye göre yıl-
sonunda toplam satışlar 600 bin adet 
civarında olacak. Ki, bu rakamın bile 
iyimser olduğu, satışların 575 bin ade-
de ulaşamayacağı görülüyor.

Ekim ayında otomobil ve hafif ti-
cari araç satışı 25 bin civarında. Oysa 
geçen yıl bu rakam 92 bin.

ODD Genel Koordinatörü Hayri 
Erce ise, kur ve kredi maliyetleri başta 
olmak üzere bir dizi faktörün satışlar-
da bu yıl daralmaya yol açtığına dik-
kat çekerek; “Pazarda ciddi bir kırılma 
var, bu kırılma devam ediyor.”, diyor. 
Yani senin anlayacağın, “manipülas-
yon yok, kriz var kriz!” diyor Erce, 
gördüğün gibi.

Sana bir de son rakamları verelim 
istersen 29 Ekim tarihli Hürriyet Ga-
zetesi’nden: 

“YÜKSEK kur ve faizlerin etki-
siyle eylül ayında otomobil satışla-
rının yüzde 67 düşmesi Türkiye’yi 
Avrupa liginde de alt sıralara indir-
di. 2018 yılına kadar otomobil satış-

larında 6’ncı sırada yer alan ve ilk 
5’i zorlayan Türkiye, eylül ayındaki 
performansıyla Avrupa’da 11’inci 
sıraya geriledi. (…) Ama Türki-
ye’nin ekim ayında beklenen düşük 
performansın etkisiyle 11’inci sırada 
kalmasının bile zor olduğu belirtili-
yor.

“(…)
“Otomotiv Distribütörleri Der-

neği’nin (ODD) ‘Avrupa Otomotiv 
Üreticileri Birliği’nden (ACEA) al-
dığı verilere göre eylül ayında 28 
Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülke-
leri toplamına göre otomobil pazarı 
2018 Eylül ayında 2017 yılının aynı 
ayına göre yüzde 23.4 azalarak top-
lam 1 milyon 123 bin adet seviyesine 
indi. 2017 Eylül’de 1 milyon 466 bin 
adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve 
EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 
Eylül ayında geçen yılın aynı ayına 
göre en fazla düşüş yüzde 73.4 ile 
Romanya’da, yüzde 41.8 ile Avus-
turya’da ve yüzde 39.7 ile İsveç’te 
görüldü. Türkiye ise yüzde 67’lik 
düşüşle bu listeye dahil edildiğinde 
Romanya’dan sonra en fazla kayıp 
yaşayan ikinci ülke oldu.

“ACEA’nın Ocak-Eylül döne-
mi sonuçlarına göre ise AB (28) ve 
EFTA ülkeleri toplamında otomobil 
pazarı 2017 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 2.3 arttı ve toplam 12 milyon 
304 bin adet seviyesinde pazara ula-
şıldı. Ocak-Eylül döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre en fazla 
düşüş sırasıyla yüzde 12.6 ile İzlan-
da’da, yüzde 7.5 ile İngiltere’de ve 
yüzde 4.2 ile İrlanda’da görüldü. 
2018 Eylül ayı sonunda Türkiye ise 
yüzde 23.95 azalış ile Avrupa otomo-
bil satışları sıralamasında en fazla 
kayıp yaşayan ülke olurken, 6’ncı-
lıktan 8’inciliğe geriledi.

“TİCARİDE 4 SIRA İNDİK
“Avrupa’nın ticari araç üssü 

olan Türkiye’nin hafif ticari araç sa-
tışlarındaki performansı da 2018’de 
büyük yara aldı. AB (28) ve EFTA 
ülkeleri toplamına göre hafif ticari 
araç pazarı 2018 Eylül ayında yüz-
de 5.8 azalırken, Türkiye’deki hafif 
ticari araç satışları ise eylülde yüzde 
70 geriledi. Bu performansla birlikte 
geçen yılın eylül ayında Avrupa’da 
en çok hafif ticari araç satan 4’üncü 
ülke olan Türkiye, bu yıl 8’inci sı-
raya indi. (…) Türkiye, ocak-eylül 
döneminde yüzde 33 kayıp yaşadığı 
hafif ticari araç performansıyla ise 
4’üncülükten 6’ncı sıraya geriledi.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekono-
mi/avrupada-ilk-11-sansimiz-azal-
di-41001387)

2 Kasım tarihli Odatv’de yer alan 
bir habere göre; “Trafiğe kaydı ya-
pılan araç sayısı Eylül’de, Ağustos 
ayına göre yüzde 29, geçen yılın 
aynı ayına göre 47.7 azaldı.” (https://
odatv.com/yuzde-47-azaldi-02111808.
html)

Yani otomotivin hangi alanından 
bakarsan bak durum bu Bay Tayyip! 
Yani arabalar gitmiyor!

Sadece otomobil ve hafif ticari araç 
satışları mı böyle?

Hayır!
Traktör satışları da geçen yıla göre 

yüzde 63 düşmüş durumda.
Bunu söyleyen de “Türk Tarım 

Alet ve Makinaları İmalatçıları Bir-
liği (TARMAKBİR)” Genel Sekrete-
ri Selami İleri.

Tarım makine ve ekipmanlarında-
ki satış da Ağustos ayında bir önceki 
yıla göre yüzde 41 düşmüş. Üstelik 
de mevsim olarak en çok satışın ya-
pılacağı ayda gerçekleşmiş bu durum. 
Var gerisini sen düşün, diyeceğiz ama 
sen kafa buluyorsun, dalga geçiyorsun 
halkımızla yukarıda aktardığımız söz-
lerinle…

Kriz her yerde,
her alanda…

Gazetemizin geçen sayısında yaz-
dığımız yazımızda, krizin somut ör-
neklerini vermiştik. Bu örnekler arta-

rak devam ediyor. Üstelik de her alana 
yayılıyor kriz. Genişliyor. Büyüyor 
kaçınılmazca. Çünkü ekonominin ku-
ralları işliyor.

Gerçi sen ona da bir çözüm buldun 
dâhiyane bir şekilde. Hiç kimsenin 
aklına gelmeyecek bir sopa gösterdin 
“manipülasyonculara”, “fırsatçılara”:

“Benim zabıtam var haa!” dedin.
Halkımıza da; “Zamlı satanı zabı-

taya bildirin”, dedin, büyük bir ciddi-
yetle.

Yani dünya dünya olalı, ekonomi 
ekonomi olalı, bilim bilim olalı böyle 
dâhiyane bir çözüm bulamamıştı fiyat 
artışlarını önlemek için. O da sana na-
sip oldu “İmame”liğin sayesinde. Eee, 
“İmame” dediğin de öyle olur zaten…

“Her üç gençten biri ne okulda 
NE İŞTE”ymiş senin Din Devletinde.

Ne gam… Kahvehaneleri de “Mil-
let Kıraathanelerine” çevirdin nasılsa. 
Dolayısıyla o sorunu da çözdün sen. 
Bak ne dedin bu konuda 7 Haziran’da 

Hatay’da yaptığın mitingde:
“Millet Kıraathaneleri kuraca-

ğız. İskambil oynanan değil, kitap-
larla döşeli, içeride kahvesi, keki 
olacak. Gençlerimiz, yaşlılarımız ge-
lecek. Hem kitabını okuyacak, hem 
kekini alacak, çayını kahvesini ala-
cak; ücretsiz, ücretsiz. 24 saat açık 
olacak” (https://www.mynet.com/
cumhurbaskani-erdogan-dan-mil-
let-bahcesinden-sonra-millet-kiraatha-
eneleri-mujdesi-110104177906)

Kek bedava, çay bedava, kitap 
bedava… İş’i ne yapacaksın? Niye 
iş arayacaksın? Gel hayatını “Millet 
Kıraathanesi”nde sürdür. Evlilikmiş, 
çocukmuş, geçim derdiymiş… Bunlar 
boş şeyler boş. Gerçek “Millet Kıraat-
hanesi”nde ey gençlik. Gel sen Reise 
kulak ver. Başka bir şeye de kulak ver-
me zaten…

Sağlıkta
ağlatan gerçekler…

Bakın, 24 Ekim tarihli bir haber 
daha. Bu da sağlık alanından:

“Dilara’yı şeker değil yoksulluk 
öldürdü”

Olay şu:
Devrek’in Eğerci Köyünde yaşa-

yan lise öğrencisi Dilara Kilcioğlu, 
şeker hastalığı nedeniyle Düzce Üni-
versitesi Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi’nde tedavi görüyormuş. Ancak 
bir yıldır parasızlık yüzünden kontrol-
lerine gidememiş. Ve sonuçta geçtiği-
miz günlerde komaya girerek yaşamını 
yitirmiş hayatının baharında.

Bu acıya doktoru, Düzce Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu bile 
isyan etmiş ve sosyal medya hesabın-
dan şunları paylaşmış:

 ‘İÇİM ACIYARAK PAYLAŞI-
YORUM’

“Dilara’nın ölüm haberini üzün-
tüyle öğrendiğini ifade eden Prof. 
Dr. Arslanoğlu, genç kızın maddi 
imkansızlık nedeniyle kontrollerine 
gelemediğini belirterek, herkesi ağ-
latan şu açıklamayı yaptı:

“İçim acıyarak paylaşıyorum. 
Evet, bizim hastamızdı. Ama evet, 
bir yıldan fazladır görmüyorduk. 
Ama altın kalpli bir babacığı vardı 
ve anneciği. İster miydi onlar kont-
rolleri aksatmayı. Ama kolay mıydı 
iki kızı (ikisi de diyabet) okutmak, 

büyütmek, evermek, üretken bir 
vatandaş yapmak. O babanın ve an-
nenin çocuk gözleri, çökmüş omuz-
ları. Ablanın gölge düşen gelinlik 
hayalleri. İnanamıyorum, inanmak 
zorundayım. Türkiye’nin gerçeği. 
İsveç’te yüzde 95 sensör kullanır-
ken, bizde yüzde kaç yol parasından 
kontrole gidemiyor? Ben yazdım, 
yazdım, yazdım. Daha öğreneli 15 
dakika oldu. Bilmiyorum iyi mi et-
tim? Doğru mu dedim? Şimdi gidip 
ağlamak istiyorum.” (Hürriyet, 24 
Ekim 2018)

İşte gerçek bu Bay Tayyip! İşte acı 
gerçek bu!

Bir haber de Gümüşhane’den var 
Bay Tayyip. İşitme kaybı yaşayan 3,5 
yaşındaki Zeynep Mine Koyun, “bi-
yonik kulak” olarak bilinen “koklear 
implant” temin edilemediği için ame-
liyat olamıyormuş. Biyonik kulağın 
temin edilememesinin nedeni ise döviz 
kurundan dolayı yaşanan maliyet artı-
şıymış ve devlet yüksek maliyetli ame-
liyatları durdurmuş bu yüzden.

Haberin kaynağı da şu Bay Tayyip: 

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-ha-
berler/gumushane/minik-zeynep-biyo-
nik-kulak-bekliyor-41000926

Eğer inanmazsan buradan bakıp 
öğrenirsin.

Gerçi siz yalanladınız bu tür haber-
leri. Küllliyen yalandır, dediniz. Böyle 
bir durum yok, dediniz ama işte gerçek 
bunlar… Ne diyelim... Biz Demirören 
medyasının haberini aktardık sadece.

Yine bir haber aktaralım ve bu ko-
nuyu da bitirelim.

Hürriyet Gazetesi, “Ameliyatta 
acil durum” başlığı altında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan 
imzalı 5 Ekim tarihli yazıyı aktarıyor.

Yazıya göre; “tedarikçi firmaların 
döviz kurlarındaki artış nedeniyle 
SUT’un (Sağlık Uygulama Tebliği) 
üzerinde fiyat verdiği belirtilerek, 
‘Hayati öneme haiz malzemeler alı-
nacak olup, diğer elektif ameliyat, 
işlem vb. için kullanılacak olan mal-
zemelerin alımı bir süreliğine ertele-
necektir.’ deniliyor.

“Yazıda yapılacak ameliyat ve 
girişimlerde, gerektiğinde Sayıştay 
ve Maliye Bakanlığı’na hesap ve-
rebilmek için ‘Hayati Öneme Haiz’ 
belgesi düzenlenmesi de isteniyor. 
Prof. Dr. Demircan yazısında “Bu-
nun yanı sıra ‘devleti zarara uğrat-
mak’ ve ‘kamu zararına sebebiyet 
vermek’ tarzı suçlamalar karşısında 
belgenin kanıt olarak sunulabilece-
ğini hatırlatıyor.” (http://www.hurri-
yet.com.tr/gundem/ameliyatta-acil-du-
rum-40981952)

Vay anam vay… Duruma bak. Baş-
hekim sizden korktuğu için her türlü 
önlemi alıyor, aldırıyor doktorlarına…

İki alandan iki örnek…
Bu da meyve sularıyla ilgili bir ha-

ber bay Tayyip:
“Artan maliyetler ve ÖTV nede-

niyle bazı üreticiler meyve nektarla-
rında meyve oranlarını düşürdü

“Meyve suyunu ‘sulandırdılar’
Dolayısıyla halkımız, meyve suyu 

niyetine “Meyvenin suyunun suyu-
nu” içiyormuş... (http://www.hurriyet.
com.tr/ekonomi/meyve-suyunu-sulan-
dirdilar-40986139)

Bu da konut satışlarıyla ilgili bir 
haber:

“Yabancı eve koştu” manşetini 
atıyor Hürriyet Gazetesi 20 Ekim tari-

hinde.
“Dövizdeki artış ve Türkiye’den 

ev alanlara vatandaşlık verilme-
si, yabancıya konut satışının aylık 
bazda 5 binin üzerine çıkmasına 
yol açtı.” (http://www.hurriyet.com.
tr/ekonomi/yabanci-evde-firsati-gor-
du-40992575)

İşte böyleyken böyle Bay Tayyip!

Tayyip aynı Tayyip…
“Huylu huyundan vazgeçmez”, 

der halkımız. Gerçekten de öyle olu-
yor. Tayyip de yalan söyleme huyun-
dan bir türlü vazgeçmiyor.

Hatırlayacaksınız, Şanlı Gezi İsya-
nı’mız sırasında da, “Kabataş Gelini” 
yalanını ortaya atmıştı Tayyipgiller. Ve 
Tayyip de bir Cuma günü gerçekleri 
anlatacaktı video görüntüleriyle. Öyle 
söylemişti. Ama aradan 4 yıldan fazla 
zaman geçti, Tayyip bir türlü göstere-
medi o videoları. Gösteremez de zaten. 
Çünkü yalan söylediler elbirliğiyle. 
Halkımızı kışkırtmak istediler Şanlı 
Gezi İsyancılarına karşı. Ama halkı-
mız sağduyusuyla bu yalana kanmadı, 
bu provokasyona düşmedi.

Ortaçağcı, gerici Suudi Yöneti-
mi, planlı bir katliam gerçekleştirdi 
geçtiğimiz günlerde. Cemal Kaşıkçı 
adlı muhalif bir gazeteciyi, üstelik de 
Konsolosluk binasında, parçalayarak 
katletti. Tayyip bunun üzerine; “Kaşık-
çı gerçeğini salıya anlatacağım”, diye 
höykürdü. “Bunları Salı günü çok daha 
farklı şekilde anlatacağım”, dedi. Salı 
geldi. Dağ fare doğurdu. Aynen “Kaba-
taş Gelini” Cuma’sına döndü iş…

Bir de ne dedin en güncel bir konu 
hakkında? Hani Tunceli’de operasyon 
sırasında donarak ölen iki asker olayı 
üzerine 30 Ekim günü:

“Benim dedem de Sarıkamış’ta 
tüfeğine sarılmış vaziyette donarak 
öldü. Şehadetin içerisinde kurşun-
la şehadete yürümek de var, do-
narak şehadete yürümek de var.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/
erdogan-hazirliklarimizi-tamamla-
dik-41003407)

Oysa gerçek senin söylediğin gibi 
değilmiş. Üstelik de bu konu, Geney-
kurmay Başkanlığı kayıtlarıyla kesin-
leşmişken, sen yine de dedenin şehitlik 
yalanının sürdürüyorsun, nasılsa “hü-
looğğ”cularım yiyor, diyerek…

“2011 yılında şehit kayıtları 
açıklanmış, Erdoğan’ın dedesinin 
ismi Eize’de askere alınıp da şehit 
olanlar listesinde bulunamamıştı. 
Kimliği belirlenemeyen bir askerin 
ise meçhul olduğu belirtilmişti.” (ht-
tps://www.abcgazetesi.com/politika/
erdoganin-dedesi-askeriyede-sehit-de-
gil-mechul-diye-kayitli/haber-110516)

Bak, gördün mü gerçek neymiş?
Ama sen hep yalan söylüyorsun. 

Yalan. Yalan. Yine yalan…

Tayyip ve EYT yalanları
“Emeklilikte Yaşa Takılanlar 

(EYT)” diye adlandırılan ve senin 
rakamınla 6.3 milyon kişiyi ilgilendi-
ren konuda da yalan söyledin. Hem de 
fütürsuzca. Hem de hiç tereddüde düş-
meden. Bir anda söyledin ve geçtin. 
Dedin ki; “O talebin yükü 750 milyar 
TL.”

Hangi hesaba dayanarak böyle söy-
ledin?

Yok!
Kim yaptı bu hesabı?
Yok.
Söyledin ve geçtin gittin…
Üstelik de orada kalmadın:
“Dünyanın hiçbir yerinde 38 ya-

şında emeklilik yok” diyerek de tepki 
gösterdin o durumdaki vatandaşlarımı-
za.

Oysa onların suçu ne?
Daha çocuk yaşta çalışmaya baş-

layarak, o andaki yasalara göre emek-
lilik gün ve pirim sayısını doldurarak 
emekliliklerini hak etmeleri ve bunu 
istemeleri mi?

Oysa siz yasaları değiştirerek, 
emeklilik yaşını yükselttiniz. Ve bu 
insanlar da bu yaş sınırına takıldılar. 
Yani onlar hak etmedikleri herhangi 
bir şey istemiyorlar.

Tayyip, Türkiye Halkıyla kafa buluyor!M. Gürdal Çıngı
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Çocukluklarını, gençliklerini verdikle-
ri haklarını istiyorlar. Çünkü hak etmiş 
durumdalar. Ama siz ve sizin öncülle-
riniz IMF’nin emirleri doğrultusunda 
davranıp onların bu haklarını ellerin-
den aldınız. Şimdi de utanmadan laf 
ediyorsunuz. Üstelik de sen ediyorsun. 
Hem de ne pişkinlikle… Oysa bu ko-
nuda konuşacak/konuşabilecek son 
kişi sensin. Çünkü sen de 46 yaşında 
emekli oldun!

Sadece SGK Emeklisi olmakla kal-
madın üstelik. Çıkardığınız yasalarla 
2 yıl Milletvekilliği yapanlar Kıyak 

Emekli oluyor. Sen oradan da emekli 
oldun. Oradan da emekli maaşı alıyor-
sun. Bir de Cumhurbaşkanlığın dola-
yısıyla maaş alıyorsun. Yani ayda (en 
azından bizim bildiğimiz, resmi olarak 
elde ettiğin) üç kalem gelirin var senin. 
Cumhurbaşkanlığı maaşına da zam ya-
pıyorsun. Ve 2019 yılı maaşını ilk altı 
ay için ayda 74 bin TL’ye çıkarıyorsun 
hazırladığın bütçeyle. Oysa o insanla-
rın alacakları emekli maaşı 1000-1400 
TL ve civarında olacak. Onu bile onla-
ra çok görüyorsun. Sende hiç mi vic-
dan yok? Hiç mi Allah korkusu yok?

Haa, bu soruları sorduk ama sor-
duğumuz soruların cevaplarını da biz 
verelim:

Yok! Yok! Yok!

Çare:
Demokratik Halk İktidarı

Yazımız ne yazık ki uzadı. Ayda bir 
çıkan gazeteye yazılan yazıların kaderi 
de böyle oluyor. Konular birikmiş olu-
yor. İnsan bunları göze batırmak isti-
yor. Dolayısıyla yazı uzuyor…

Sonuç olarak yukarıda saydığımız 
gerçekleri de göze batırmak, bir kez 

daha göstermek istedik. Tayyip’in hal-
kımızla nasıl dalga geçtiğini, nasıl kafa 
bulduğunu göstermek istedik.

Bu yalanlar, bu aldatmalar, bu zu-
lümler, bu vurgunlar devam eder gi-
der mi böyle?.. Kaderimiz mi bunları 
çekmek?.. Yok mu çaresi bu yalanlar 
dünyasından kurtulmanın?.. Ar değil 
kâr dünyasında yaşamadan bir hayat 
sürmek mümkün değil mi?..

İnsanı çamurlara bulayan, yalan 
söyleten, ezdiren, sömüren bu sınıf-
lı toplum düzeninden, Modern Fi-
nans-Kapital zümresinden bu Antika 

Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfından 
ve onun siyasi plandaki temsilcilerin-
den kurtuluş yok mu bu dünyada bize?

Var ey halkımız. Var!
Çare insanın insanı ezmediği, sö-

mürmediği, zulmetmediği, aldatmadı-
ğı bir düzen kurmaktan, Demokratik 
Halk İktidarını kurmaktan geçiyor.

İnsanın yalan söylemekten hiçbir 
çıkarının olmadığı, kardeşçe bir hayat 
süreceğimiz o güzel günleri görmek 
için mücadele etmekten geçiyor…q
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ABD haydutluk gücün
 nereden alır?

Türk Dil Kurumuna göre haydut: 
Silahlı soygun yapan, yol kesen kim-
se, demektir.

ABD, Haydut bir devlettir.
Çünkü Haydutlar nasıl güçlerine 

güvenerek başkalarının malına ve ca-
nına göz koyarlar ve alırlarsa, ABD de 
öyle davranıyor. Gücüne güvenerek, 
Dünya Devletlerine ve Dünya Halk-
larına haydutluk taslıyor, haydutluk 
yapıyor!

ABD bu haydutluk gücünü nere-
den alır?

Para-Casus-Ordu gücüne sahip 
olmasından!

Ekonomice dünyanın en güçlü ül-
kesidir ABD şu anda. Büyük yeraltı ve 
yerüstü servetlerine sahip bir coğraf-
yada bulunuyor olmanın avantajıyla 
birlikte, gerçekleştirdiği işgal ve il-
haklarla da dünyanın dört bir yanında-
ki ülkelerden ihtiyaç duyduğu şeyleri 
gasp eder. Zoralım yapar. Yani haydut-
luk yapar.

Başta CIA olmak üzere onlarca 
casusluk örgütü vardır. Bu örgütler 
bir yandan sahadaki fiili ajanlarıyla 
diğer yandan teknolojinin son sözü 
araç gereçleriyle, dünyanın herhangi 
bir yerindeki olaydan anında haberdar 
olurlar.

Dünyanın birçok ülkesindeki ikti-
darlar, devletin şu ya da bu kademe-

sinde yönetici görevindeki insanlar, şu 
ya da bu parti, iktidar ya da muhale-
fet partisi fark etmez; şu ya da bu ad 
altında kurulmuş ABD’nin ajan ör-
gütlerinin tezgâhından geçirilerek; o 
makamlara, o koltuklara, o görevlere 
getirilirler. Ve o yerli işbirlikçiler artık 
ABD’nin hizmetindedirler bütün ya-
pıp ettikleriyle…

Ve bunlar, getirildikleri iktidar 
makamlarını, muhalefetlik görevleri-
ni veya yöneticilik görevlerini bırak-
mamak, gitmemek için ellerinden ge-
len-gelmeyen her şeyi yaparlar ABD 
için. Yani ABD bu bakımdan da hay-
dutluk yapar. Zorlar onları…

ABD’nin Ordusu da şu anda eri-
şilemez bir güçtedir. 2018 yılı bütçesi 
700 milyar dolar civarındadır. Ve bu 
rakamla kendisine en yakın devletten 
de iki üç kat güçlüdür. Diğer ülkele-
rinse toplamından fazladır, ABD’nin 
savaş harcamalarının toplamı.

Okyanusların hâkimiyeti şu an için 
ABD donanmasındadır. Ve günümüz-
de okyanuslara sahip olan devlet, dün-
ya ticaretini kontrol eden, denetleyen 
devlet demektir.

Yine kara gücü de aynı oranda güç-
lüdür. Sahip olduğu olağanüstü savaş 
araç gereçleriyle dünyanın dört bir 
yanındaki ülkelere müdahale etme ola-

naklarına sahiptir. Askerlerini donan-
masıyla her yöne gönderebilir.

Uzay Gücü kuruyor ve sürekli 
olarak geliştiriyor. Uzay yerleştirdiği 
askeri uydularla, lazer donanımlı füze-
lerle Uzay Savaşlarının yolunu açıyor 
ABD.

“Silahlı İnsansız Hava Araçları 
(SİHA)”larla, suikastlar düzenliyor, 
bombalar yağdırıyor.

Ve yine sahip olduğu askeri tekno-
loji sayesinde, oturduğu yerden dün-
yanın herhangi bir bölgesine, binlerce, 
yüzlerce kilometre uzaktan füzeler 
gönderebilir. Dünyanın dört bir yanın-
daki üsleriyle işgal etmek istediği ül-
kelere kolayca ulaşabilir.

 Yani bir haydudun, üstelik de mo-
dern bir haydut olarak, bütün nitelikle-
rini taşır. Yol keser, soygun yapar, işgal 
eder, yeraltı ve yerüstü servetlerini alıp 
götürür ülkesine…

ABD’nin haydutlukları saymakla 
bitmez. “Üzerinde güneş batmayan 
imparatorluk” İngiltere’den, İkinci 
Emperyalist Evren Savaşı’yla birlikte 
devraldığı dünya jandarmalığı örnek-
leri o kadar çoktur ki… Binlerce ki-
lometre ötelerden gelir ülkeleri işgal 
eder. Onların yeraltı ve yerüstü servet-
lerine el koyar silah zoruyla. İşine gel-
meyen, kendisine kulca boyun eğme-
yen ülkelerde darbeler gerçekleştirir, o 
ülkelerin liderlerini katleder.  Kısacası 
haydutluğun bütün raconunu keser, ye-
rine getirir ABD eksiksiz bir biçimde. 

Bunlara dünyanın dört bir yanından 
çok değişik örnekler verilebilir. Biz bu 
yazımızda birkaç yeni örnek vermek 
istiyoruz.

Papaz Meselesi ve
ABD’nin haydutluğu

Bunlardan birincisi ülkemizden. 
Daha dünün olayı: Papaz Meselesi.

ABD’li rahip Andrew Craig Brun-
son, Aralık 2016’da Fethullah Gülen 
Cemaati’ne üye olmak suçlamasıyla 
önce gözaltına alındı, daha sonra da 
tutuklandı.

Pastör Brunson, Ağustos 2017’de, 
İzmir F Tipi Cezaevi’nde yatmakta ol-
duğu sırada bu kez de; “Devletin gizli 
kalması gereken bilgilerini siyasi veya 
askeri casusluk amacıyla temin etme”, 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni or-
tadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni 
ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” 
ve “Anayasal düzeni ortadan kaldır-
maya teşebbüs”, suçlarından da tutuk-
landı.

2018 Mart’ında kabul edilen iddi-
anamede, Brunson’a hem Fethullah 
Gülen Cemaati hem de PKK adına suç 
işlediği suçlaması yöneltildi.

Brunson için “örgüte üye olma-
makla birlikte örgüt adına suç işlediği” 

gerekçesiyle 15 yıla kadar, “devletin 
gizli kalması gereken bilgileri siyasal 
veya askeri casusluk amacıyla temin 
etmek” suçlamasından 20 yıla kadar 
hapis cezası istendi.

Papaz Brunson, eski bir ABD Özel 
Kuvvetler askeriydi ve CIA ajanıydı. 
Ülkemizde bulunduğu 23 yıl boyunca 
da hem Türkler hem de Kürtlere yöne-
lik faaliyetlerde bulunmuştu.

Dolayısıyla ABD Yönetimi, başta 
faşist Başkanları Trump olmak üze-
re, Brunson’ın serbest bırakılması ve 
ABD’ye dönmesinin sağlanması için 
Türkiye’ye baskı uyguladılar.

Bu baskılar hem ekonomik hem de 
siyasi alanlarda uygulandı.

ABD, Brunson’ın ilk duruşmada 
serbest bırakılmamasının ardından 
önce; “insan hakları ihlallerinin so-
rumluları”, oldukları gerekçesiyle İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet 
Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uy-
gulamaya başladı.

Başkan Donald Trump, daha son-
ra Türkiye’den çelik ve alüminyum 
ithalatına uygulanan gümrük vergile-
rini ikiye katladı. Bu kararın Brunson 
Davası nedeniyle değil, iç kullanım 
kapasitesini artırmak amacıyla alınan 
bir dizi önlem kapsamında yürürlüğe 
sokulduğu açıklandı.

AKP’giller de buna karşılık kimi 
adımlar attı ve ABD’li 2 Bakan hak-
kında yaptırım uygulamaya başladı.

Türkiye’nin ABD’den almak için, 
parasını bile ödediği F 35 uçaklarının 
satışı askıya alındı.

Ardından dolar ve euro Türk Lirası 
karşısında hızla değer kazanmaya baş-
ladı. Dolar 7 TL’yi geçti. Euro 8 TL’yi 
gördü.

Döviz fiyatlarının yükselmesini ve 
ekonomik krizi tetikleyen olay, papaz 
olayı oldu. Ama tabiî ki aslında kriz,  
ekonominin içine düştüğü/AKP’giller 
tarafından içine düşürüldüğü çıkmaz-
dan kaynaklandı. Orası ayrı bir konu…

Tayyip; “ver papazı al papazı” 
derken ve “Amerika teröristi ver-
miyor, bahaneler uyduruyor. O za-
man sen de bizden hiçbir teröristi 
alamazsın. Bu fakir bu görevde ol-
duğu sürece teröristi alamazsın” 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/
erdogan-milli-bir-mutabakat-ola-
cak-40706752) demesine rağmen, ya-
pılan gizli anlaşmayla papaz kaçtı!

Bakın bu konudaki en son haber-
lerden, 12 Ekim tarihli haberde ne de-
niyor:

“NBC News kanalı dün yayımla-
dığı bir haberde, ABD Dışişleri Ba-
kanı Mike Pompeo ve Ulusal Güven-
lik Danışmanı John Bolton’ın, geçen 
ay New York’ta yapılan Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu toplantıları 
sırasında Türk yetkililerle yaptıkla-
rı görüşmeler sırasında bir uzlaşma-
ya varıldığını öne sürmüştü. Habere 
göre, Brunson’ın serbest bırakılma-
sı karşılığında bazı ekonomik yaptı-
rımların hafifletilmesi öngörülüyor. 
(…)” (https://www.bbc.com/turkce/
haberler-turkiye-43782841)

Yani ABD, bir adamını geri almak 
için haydutların kullandığı bütün yön-
temleri, yolları, araçları kullandı. Ve 
sonunda başardı: Papaz serbest bıra-
kıldı.

Bu konuda 2 Kasım günü bir ge-
lişme daha oldu ve ABD ve Türkiye, 
Bakanlara uygulanan yaptırımları kar-
şılıklı olarak kaldırma kararı aldılar.

ABD Başkanı ve Hükümetinin bu 
kararlarının hukuki bir meşruiyeti yok-
tu. Tamamen siyasi nedenlerle alınmış 
kararlar vardı. Yani hukuk, burada bir 

sopa görevi gördü ABD açısından.
Yani emperyalistler için hukuk, 

sömürülerini sürdürme, başka ülkele-
ri bastırma aracı olmaktan öte bir şey 
değildir. Yasa ve hukuk tanımızlar bu 
emperyalistler.

AKP’giller’inki ise tamamen gös-
termelikti, kendi “hülooğğ”cularına 
yönelikti: “Tayyip, ABD’ye kafa tutu-
yordu…”

Suudiler ve
Haydut Devletlik

ABD Başkanı faşist Trump, 3 Ekim 
günü küstahça bir açıklama yaptı ve 
Suudi Kralı Salman’ı en açık bir şekil-
de, en net sözcüklerle aşağıladı. Aynen 
şöyle dedi:

“Trump’tan Suudi Kralı Sel-
man’a: Biz olmasak 2 hafta bile da-
yanamazsın

“ABD Başkanı Donald Trump, 
Körfez’deki müttefiği Suudi Arabis-
tan hakkında diplomatik teamüllere 
uymayan bir açıklama yaptı. (…)

“(…)
‘SUUDİ ARABİSTAN’I KORU-

YORUZ’
“Trump konuşmasında “Suudi 

Arabistan’ı koruyoruz. Onlar zen-
gin diyebilirsiniz. Ve Kral’ı, Kral 
Selman’ı seviyorum. Ama ona de-
dim ki ‘Seni koruyoruz -biz olmasak 
orada (iktidarda) 2 hafta bile dura-
mazsın- Ordun için ödeme yapmalı-
sın” ifadelerini kullandı.

“(…)
‘BİZ OLMASAK NE OLACA-

ĞINI KİM BİLİR’
“Trump aynı gün Batı Virginia’da 

yaptığı mitingde de “Suudi Arabis-
tan’ı seviyorum. Onlar harika. Kral 
Selman. Bu sabah onunla konuştum. 
Dedim ki “Kral, trilyonlarca doların 
var. Biz olmasak ne olacağını kim 
bilir… Bizimleyken tamamen gü-
vendeler. Ancak biz almamız gere-
kenleri alamıyoruz” ifadelerine yer 
verdi.” (https://tr.sputniknews.com/
abd/201810031035489473-trump-su-
u d i - s e l m a n - b i z - o l m a s a k - i -
ki-hafta-bile-dayanamazsin/)

İşte haydutluk bu!
Bu haydutluk değilse haydutluk 

ne?
Haa, Suudi Arabistan ve Kralları, 

Ortadoğu’da ABD’nin en iyi işbirlik-
çileri. En iyi uşakları. Ya da daha faz-
lasını almak için, onları böyle alenen 
aşağılar, tehdit eder. Ve onlardan iste-
diklerini alır.

Daha geçtiğimiz aylarda, Suudiler 
ABD’den 100 milyar dolarlık silah al-
mak için anlaşma yaptılar. Ve milyar-
larca dolar da peşin verdiler…

Haydutluğa devam…
“Trump’tan üç ülkeye tehdit: 

Yardımı keserim
“(…)
“ABD Başkanı Donald Trump, 

Twitter üzerinden iki açıklama yap-
tı.

“Trump ilk paylaşımında, 
“ABD’ye yasa dışı yollardan giren 
herkes, ülkelerine geri gönderilme-
den önce tutuklanıp gözaltına alına-
cak” açıklamasında bulundu.

‘TÜM ÖDEMELERİ DURDU-
RURUZ’

“Trump ikinci paylaşımında ise, 
“Bugün, Honduras, Guatemala ve 
El Salvador ülkelerinin, vatandaş-
larının veya başkalarının, ülkemi-
ze yasa dışı yollardan girmelerine 
müsaade ettiği bilgisini aldık. Sı-
nırlarımıza ve ABD’ye yolculuk et-
melerine izin verirse, kendilerine 

yapılan tüm ödemeleri durduraca-
ğımızı bildirdik” dedi.” (http://www.
karar.com/dunya-haberleri/trump-
tan-uc-ulkeye-tehdit-yardimi-kese-
rim-1001258?utm_source=web_no-
tification&utm_medium=notificati-
on&utm_campaign=web_notification)

Ne yapıyor haydut?
Tehdit ediyor!
Neyle?
Parayla!

Haydut, herkese hayduttur!
Her alanda hayduttur!
18 Ekim tarihli Milliyet Gazete-

si internet sayfasındaki habere göre, 
ABD bu kez de Almanya’ya haydutluk 
yapıyor. Okuyalım haberi:

“Şoke eden iddia! ABD’den tam 
15 milyar dolarlık müdahale...”

“ABD‘nin, Irak hükümetini 
“tehdit ederek” Alman Siemens ile 
yapmayı  planladığı 15 milyar do-
larlık elektrik altyapı ihalesini Ame-
rikan General  Electric firmasına 
vermesini sağladığı iddia edildi.

“(…) 
“Amerikan medyasında yer alan 

ve adı açıklanmayan üst düzey yet-
kililere  dayandırılan haberlerde, 
Donald Trump yönetiminin Irak’ın 
enerji ihalesine son  anda müdahale 
ettiği belirtildi.

“(…)
“ABD-Irak ilişkileri riske girer”
“Söz konusu haberlerde ABD’li 

yetkililer, “Siemens ile anlaşma yap-
ması  durumunda ABD-Irak ilişkile-
rinin riske gireceği” konusunda Irak 
Başbakanı Haydar  el-İbadi’ye uya-
rıda bulunulduğunu, bunun üzerine 
Irak’ın pazartesi günü General  Ele-
ctric ile mutabakat imzaladığını ifa-
de etti.” (http://www.milliyet.com.tr/
soke-eden-iddia-abd-den-tam-15-eko-
nomi-2762582/)

Gördük mü haydutluğu?
Bitmiş işi, yapılmış anlaşmayı bile 

bozduruyor ve kendi Çokuluslu Şirke-
tine verdiriyor ihaleyi. Üstelik karşı-
sındaki de Almanya ve yine Çokuluslu 
Siemens olmasına rağmen…

Yani haydudun zoru, oyunu bozu-
yor. Dinlemiyor Almanya, Siemens 
diye…

Haydutluğun son örneği:
İran’a yaptırımlar

ABD, bugün (5 Kasım) itibarıyla 
İran’a haydutluk yapıyor.

Konu; İran’ın nükleer programı 
ve onun sonlandırılması talebi. ABD, 
İran’a; şu, şu, şu şartlarıma, emirlerime 
uymazsan sana birçok alanda yaptırım 
başlatacağım, dedi ve başlattı.

Bildiğimiz gibi ABD, “1000 Dev-
letli bir Dünya” amacına ulaşmak için 
Bölgemizde “Büyük Ortadoğu Pro-
jesi (BOP)”u hayata geçirmek için 
uğraşıyor.

Bu amacına ulaşmak için de Irak’ı 
fiilen ve resmen 2 parçaya böldü.

Libya’yı aşiretler devletine dönüş-
türdü.

Suriye’yi fiilen 2’ye böldü. Amacı 
3 parçaya bölmekti ama Suriye Halkı-
nın ve Yönetiminin yiğitçe mücadele-
si ve Rusya, İran ve Çin’in arkasında 
durması ve fiili desteğiyle bunu başa-
ramadı. Ancak 2’ye bölmüş oldu.

ABD açısından şimdi sırada İran ve 
ardından Türkiye var.

İran’ı da en az 3 parçaya bölmek is-
tiyor. İşte İran’a yaptırımlar da bunun 
bir parçası. Bunun bir adımı.

Şartlar öne süren ABD, gördüğü-
müz gibi haydutluk yapıyor. Bir ülke-
nin iç işlerine ve dış işlerine karışıyor. 

Haydut Devlet ABD!
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Okuduğunu anlama, yetkin okur 
olma, akademik başarının belirleyici-
si olan temel değişkenlerden biridir. 
Günümüzde okuduğunu anlama bece-
risindeki yetkinlik, yalnızca her eğitim 
kademesindeki öğrencilerimizin aka-
demik başarısı bakımından değil, bi-
reylerin günlük yaşamlarını da başarılı 
bir biçimde sürdürmeleri için de büyük 
önem taşımaktadır. Çünkü yetkin okur 
olan bireyler,  farklı metin türlerini iş-
lemleme sürecinde metindeki önemli 
bilgi ile önemsizi ayırt edebilme, me-
tinler arası ilişkilendirme yapabilme, 
sorgulama, yorumlama ve çıkarımlar 
yapabilme, metindeki ana düşünceyi 

belirleyebilme, metni özetleyebilme, 
eleştirel düşünebilme, sentezleyebil-
me gibi zihinsel (bilişsel) işlemleri 
yapabilme gücüne sahip olmaktadırlar.  
Tüm bu nedenlerle günümüzde evren-
sel olarak, bilimsel bir eğitim süreci-
nin her kademesi için “Nasıl bir insan 
istiyoruz?”’ sorusunun yanıtlarından 
biri de yetiştirilmek istenen nitelikle-
ri açısından “Yetkin bir okur olan İn-
san”dır.

16 yıllık AKP iktidarı sürecinde 
eğitimin içeriğinin adım adım nasıl bi-
limsel olmaktan çıkarılıp skolâstik bir 
yapıya büründürüldüğünü; “Nasıl bir 
İnsan istiyoruz?”’ sorusunun yanıtının 
ise “Dindar ve Kindar bir İnsan” ola-
rak verildiğini biliyoruz. Ama eğitim-
deki bu gericileştirme; sorgulayamaz, 
düşünemez, kavrayamaz insan yetiş-
tirme süreci, yalnızca eğitimin içe-
riğinin Ortaçağcılaştırılması yoluyla 
yapılmadı. Dil öğretim programlarının 
temelini oluşturan dil becerilerinin öğ-
retimi süreçlerinde de o alanın bilimsel 
ilkeleri hiçe sayılarak yapıldı. Okudu-
ğunu anlama becerisi de bunlardan bir 
tanesiydi.

Ve yazık ki ülkemizde öğrencileri-
mizin okuduğunu anlama becerisinde-
ki bayır aşağı gidişleri, yapılan değer-
lendirme sınavları ile de kanıtlanmış 
durumdadır. Bunlardan bir tanesi de 
uluslararası düzlemde gerçekleşen ve 
adını sıkça duyduğumuz PISA’dır. 
“Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD)” tarafından yürü-
tülmekte olan “Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı (PISA)” 
ile yaklaşık yetmiş ülkede, 15 yaşına 

ulaşmış bireylerin sorunları çözmek, 
bilmedikleri konularda çıkarımda bu-
lunmak ve akıl yürütmek için gerekli 
olan bilgi ve becerilere ne derece sa-
hip olduklarının ölçülmesi amaçlan-
maktadır. Aşağıdaki tabloda üç yıllık 
aralıklarla yapılan sınavın 2009, 2012 
ve 2015 yılları okuma becerileri sınav 
sonuçları karşılaştırmalı olarak görül-
mektedir.

Yıllara göre okuma 
becerileri ortalama 

puanları
(http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/

uploads/2014/11/PISA2015_Ulusal-
Rapor.pdf)

Yukarıdaki tablo, tabiî ki AKP’gil-
ler’in 16 yıldır eğitim alanında uy-
guladıkları Ortaçağcı politikalarının 
kaçınılmaz bir sonucudur. Okuduğu-
nu anlama becerisine sahip olmayan 
öğrencilerin ise ne matematikte ne fen 
bilimleri ile sosyal bilimlerde ne de 
diğer alanlarda başarılı olmaları müm-
kün değildir. Zaten istenen de buydu 
onlar bakımından. Amaçlanan, kolay-
lıkla güdülebilecek diplomalı “hülooğ-
cular” yetiştirmekti. 

Bunun için AKP’giller’in Türkçe 
Öğretim Programı, okuduğunu anla-
yamayan bireyler yetiştirmeyi hedefle-
mekteydi.

Nasıl mı?
Pek çok örnek verilebilir, bir kaçını 

ele alalım:
Okuduğunu anlayamayan 

bireyler yetiştiren bir 
program:

MEB Türkçe öğretim 
programından örnekler
Öncelikle belirtmek gerekir ki, 

okuduğunu anlama becerisini geliştir-
mek amacı ile kullanılan metinlerin; 
dilin yetkin yazarlarının, çocuk edebi-
yatçılarının ürünlerinden seçilmiş ol-
ması gerekir. Yandaki metin görüldüğü 
üzere “Komisyon” tarafından yazıl-
mış. Türkçe öğretim programında yer 
alan birçok metnin altında bu imzayı 
görmek mümkün. Komisyon üyeleri-
nin dil kullanımı ve metin yazarlığın-
daki yetkinlikleri(!), metin incelendi-
ğinde hemen ortaya çıkıyor! 

Metnin başlığı “Süt”. Oysa bu baş-
lık, okurda sınırlandırılmış bir konu 

beklentisi oluşturmuyor. Çok genel. 
Sütün nesi anlatılacak bu metinde? Na-
sıl elde edildiği mi? Yararları mı? Süt 
ürünleri mi?

Bunların hepsi ayrı konular ve ayrı 
bir başlıklandırma ile ifade edilebilir. 
Metnin ilk paragrafı okunduğunda, 
soframıza gelen sütün üretim süreçle-
ri dile getirilecek beklentisi oluşuyor. 
Ama ilerleyen aşamalarda, bu sınırlan-
dırma içerisinde kalınmadığını, sütün 
nasıl saklanması gerektiği, sütün ya-
rarları vb. gibi birbirinden farklı konu-
ların da yer aldığı görülüyor. Dolayı-
sıyla böyle bir metnin anlamlandırıl-
ması, konusunun ve ana düşüncesinin 
bulunması olanaklı olmuyor. 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü 
gibi, Türkçe ders kitaplarında yer alan 
çoğu metin, metin olma özelliklerine 
sahip değil. Metinlerde konu bütün-
lüğü yok, konu sapmaları var. Metin-
lerdeki başlık-metin içeriği ilişkisi; 
başlığa bakarak öğrencinin metnin ko-
nusunu bulma, içeriğin sınırlarını çiz-
mesine yardımcı olmuyor. Oysa oku-
duğunu anlama becerisini geliştirmeyi 
amaçlayan metinlerin, metin olma 
özelliklerini her bakımdan karşılayan, 
dilin yetkin örnekleri olan ve okurun 
zihninde metin modeli oluşturmaya 
hizmet eden nitelikte olması gerekiyor. 

MEB Türkçe Dersi Öğretmen Kı-
lavuz Kitaplarındaki metin ile ilgili 
okuduğunu anlama soruları incelen-
diğinde, soru sorma tekniğine uygun 
hazırlanmadıkları,  soruların doğru 
cevaplandırabilmesinin kendinden 
önce gelen sorunun doğru cevaplandı-
rılmasına bağlı olduğu görülmektedir. 
Ayrıca okuduğunu anlama sorularında 
her bir soru bağımsız ele alınması ge-

rektiğinden MEB 2010 Türkçe Progra-
mı’nda yer alan “Çöp Ev” başlıklı bir 
metinle ilgili olarak:

* Anneleri onlara ne getiriyor?
* Bunlarla ne yapmayı öneriyor?
* Onlar neden atık malzemelerin 

kullanılabileceği bir proje hazırladılar?
gibi sorularda adılların kullanımı 

hatalıdır ve öğrencilerin okuduğunu 
anlama stratejilerini geliştirmelerini 
engelleyici niteliktedir. Dolayısıyla, 
metinlerle ilgili okuduğunu anlama so-
ruları, soru sorma tekniği bakımından 
önemli hatalar içermektedir.

Metinlerin türleri ve metinler yo-
luyla hedeflenen özellikler farklılaştığı 
gibi, metinle ilgili etkinlikler de fark-
lılaşmalıdır. Farklı metin türleri farklı 
anlamlandırma stratejilerini gerekli 
kılıyorsa, metinlere yönelik etkinlikler 
öğrencileri bu stratejileri kullanmaya 
ve geliştirmeye yöneltmelidir. Ancak 
programda, her metinle ilgili olarak 
yapılan etkinlikler aynı etkinliklerdir. 
Okuduğunu anlama etkinlikleri içe-
risinde, ana fikri belirlemeyi hedefle-
yen, öğrencilere bir metnin anafikrini 
bulmak için yapılması gerekenleri öğ-
reten, sistematik olarak düzenlenmiş 
etkinliklerin hiçbir aşamada kullanıl-
madığı söylenebilir.

Dil öğretiminde yeni sözvarlığının 
kazandırılması söz konusu olduğunda, 
bir hedef sözvarlığını belirlenmiş ol-
ması zorunludur. Genel olarak Türkçe 
Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında 
bir hedef sözvarlığının da bulunmadı-
ğı görülmektedir. (Çakır, Ö. Alıcı, D., 
Aksan, Y. ve M. Aksan, “İlköğretim I. 
Kademe Türkçe Öğretim Programının 
Okuduğunu Anlama Becerisi Açısın-
dan İncelenmesi”, Türkçe’nin Eğiti-
mi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar, ed. 
E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan, ve 
Y. Koçmar,  31-51, Pegem Akademi, 
2012. ISBN: 978-605-364-378-4)

Dilbilgisi mi,
Dil bilgisizliği mi?

Aşağıdaki metin-
de, adılların sözüm ona 
bağlam içinde kullanımı 
örneklendirilmektedir. 
Ancak doğal dilde adılla-
rın böyle kullanılmadığı 
açıktır. O nedenle metin, 
okur için adılların doğru 
kullanımına örnek oluştu-
racak bir metin olmaktan 
çok uzaktır.

“Gargamel, Şirinler 
ailesinden hiç kimseyi 
sevmiyordu. Onun ama-
cı Şirinleri yok etmekti. 
O hep Şirinlere kötülük 
etmek istiyordu. Şirinler 
ailesi de onu sevmiyor-
du. Onun bir de Azman 
adında kedisi vardı. O da 
Gargamel gibi Şirinleri 
sevmiyordu. Günlerden 
bir gün Gargamel’in evi-
ne biri geldi. Eve gelen 
kişi Obur Şirin’di. Obur 
Şirin, Gargamel’in kendi-
sini tanımaması için yüzü-
ne maske takmıştı. Onun 
amacı, kaybolan Uykucu 
Şirin’i bulmaktı. Obur Şi-

rin Gargamel’in odasına girdi. Onun 
odasını incelerken Azman kapının eşi-
ğinde belirdi ve Obur Şirin’in üzerine 
atladı. Onun maskesi yüzünden düştü 
ve içeriden bir ses duyuldu.”

Metinle ilgili çalışmalar ise şöyle-
dir:

Yukarıdaki metinde koyu renkli 
yazılmış kelimelerin hangi adın ye-
rine kullanıldığını bulunuz. 

Bu haliyle metinde kimin ne yap-
tığının, hangi adılın hangi ada işaret 
ettiğinin saptanması da hiç kolay ol-
mamaktadır. 

Örneklerden de anlaşılacağı üzere, 
böyle bir program yoluyla okuduğunu 
anlama becerisinin gelişmesinin ola-
naklı olamayacağı açıktır. Ne yazık ki 
iyi niyetli birçok demokrat, ilerici öğ-
retmenimiz de öğretim programında-
ki bu tür tuzakların farkına varamadı 
ve önlemler alamadı.  Bir de bunlara 
çocuklarımızı ve gençlerimizi metafi-
zik-dogmatik düşünce ile inmelendir-
mek için kullanılan program içeriğini 
eklediğimizde, okuduğunu anlama be-
cerisinde dibe vuruşumuzun nedenleri 
apaçık ortaya çıkıyor.

Ortaçağcı din bezirgânları asla hal-
kımız okuduğunu anlasın, gerçeklerin 
farkına varsın istemezler. Yoksa nasıl 
iktidarlarını sürdürebilirler ki?

Halkımızın başına musallat olan 
Tefeci-Bezirgân Sermayenin sınıf ka-
rakteri böyle emreder.  Hatırlayalım, 
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın ardından kurulan Cumhu-
riyet’in ilk yıllarında, bırakın okudu-
ğunu anlamayı, okuryazar oranı % 5i 
geçmiyordu. Cumhuriyet devrimcile-
rinin Osmanlı derebeyliğinden devral-
dığı kara tablo buydu. 

Bugünlerde, bakmayın, kanmayın 
öyle “2023 vizyonu”, “eğitimde çağ at-
lamak” falan diye esip gürlediklerine! 
Onlar bile isteye çocuklarımızı-genç-
lerimizi şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 
söylemiyle dile getirecek olursak; kör 
kuyulara atıp, merdivensiz bıraktılar. 
Okuduklarını anlamasınlar ki, düşüne-
mesinler, sorgulayamasınlar, değiştire-
mesinler istediler. 

Peki nasıl değiştireceğiz bu duru-
mu? O kör kuyulardan çıkıp, güneşi 
görmelerini nasıl sağlayacağız halkı-
mızın?

Laik, bilimsel, demokratik eğitim 
mücadelesini yükselterek, demokratik 
halk iktidarı için bilinçli ve kararlı mü-
cadele yürüterek, ta ki onu gerçekleşti-
rinceye dek! q

Kör Kuyularda merdivensiz kalmak:
Okuduğunu anlayamamak

Onu yapmayacaksın, şunu yapacak-
sın. Şunu değil bunu yapacaksın, diye 
emirler dikte ediyor.

Kelek kesiyor bir haydut devlet 
olarak. Yersen lokantası açıyor İran’a 
ve İran’ın şahsında Dünya Halklarına.

Haydut devletlik 
sökmeyecek,

ABD Emperyalizmi
er ya da geç

Tarihten silinecektir
ABD on yıllardır halklara, ülkele-

re, devletlere dayatmalarda bulunuyor 

kendi emperyalist çıkarları için. Kabul 
etmeyenleri ise sopayla yani haydut-
lukla dize getiriyor. Dize getirmeye ça-
lışıyor. Karşı çıkanları katlediyor, kat-
lettiriyor. Irak’ta, Libya’da, Suriye’de 
yaptığı gibi en son…

Geçmişte onlarca ülkede, İran’dan 
Latin Amerika’daki birçok ülkeye, 
Yunanistan’dan Türkiye’ye darbeler 
gerçekleştirdi. İşine gelmeyen, emirle-
rini kabul etmeyen iktidarları devirdi. 
Milyonlarca, on milyonlarca insanın 
yaşamını sonlandırdı çıkardığı savaş-
larla. Sadece Ortadoğu’da 1990’dan 
bu yana 10 milyondan fazla Müslüma-

nı katletti. Yerinden, yurdundan etti. 
Topraklarından kopardı. Coğrafyasın-
dan kopardı.

Tarihini yağmaladı bu ülkelerin. 
Çalıp ülkesinin loş müzelerine götürdü 
gitti. Parababalarının holding merkez-
lerine, villalarına koydu gösteriş olsun 
diye…

Yani haydutluk yaparak doğdu Ku-
zey Amerika’da ve haydutluk yapmaya 
devam ediyor.

Batılı ülkelerden giden ipten kazık-
tan çıkmış insanlar, Amerika kıtasını 
talan ettiler. Kuzey Amerika’daki ve 
Latin Amerika’daki yerlileri soykırıma 

uğrattılar. Hayvanlar bile bu soykırım-
dan payını aldı. Ve yeni bir devlet ola-
rak, sözde “Özgürlüğün Beşiği” olarak 
doğdu Amerika Birleşik Devletleri.

Ama, kendi kıtasında ve dünyada 
Özgürlüğün en acımasız katili oldu. 
Yok etti özgürlükleri kendi çıkarları-
na uymadığı anda. Hiçbir tereddüt ta-
şımadı. Bir an olsun bile düşünmedi. 
Vicdanı sızlamadı.

Tek düşündüğü kendi ülkesinin 
Parabalarının çıkarları oldu. Haydut 
devletlik yaparak, Parababalarının kâr-
larına kâr katmaya devam etti, ediyor.

Nereye kadar?.. Ne zamana kadar?..

Haydutluklar, zalimlikler, tiranlık-
lar, nemrutluklar sürüp gitseydi ilâni-
haye, Tarih bir adım bile ilerlemezdi. 
Ama Tarihin akışı durdurulamaz. Tari-
hin o hep ileriye giden tekerleği dön-
dürülemez geriye. İnsanlık, Bilimsel 
Sosyalizmin yol göstericiliğinde kur-
tuluş yoluna mutlaka ulaşacak.

İnsanın insanı ezmediği, sömür-
mediği, zulmetmediği ve bir aile gibi 
kardeşçe yaşadığı o düzene mutlaka 
kavuşacak insanlık!

Haydut, Tarihin çöplüğüne gönde-
rilecek! q

Prof. Dr. Özler Çakır



Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Su Ürünleri Temel Bi-

limleri Bölümü’nden Dr. Sedat Gün-
doğdu, Türkiye’de satılan 16 farklı 
markanın sofra tuzu örneklerini ince-
ledi. Mart 2018’de Food Additivesand 
Contaminants’ta yayınlanan araştır-
masında, alınan örneklerin tamamın-
da mikroplastik olarak adlandırılan 5 
mm’den küçük plastik parçacığı bu-
lundu. Araştırma raporunu, Yeşil Ga-
zete’den Ayşe Bereket’in haberinde 
okuduk.

Gündoğdu’nun yaptığı çalışma, 
Türkiye’de satılan sofra tuzlarındaki 
mikroplastik kirliliğiyle ilgili yapılan 
ilk araştırma oldu.

Araştırma sonuçları ülkemizdeki 
aşırı plastik kullanımını, kullanılan 
plastiklerin büyük çoğunluğunun geri 
dönüştürülemediğini doğruluyor.

Çalışma, Türkiye’nin başlıca tuz 
üretim merkezlerinde üretilen ve Şu-
bat ve Mart 2017 tarihleri arasında pi-
yasadan satın alınıp incelenen 16 farklı 
markaya ait sofra tuzlarını kapsıyor. 
Bu tuzların hangi markalara ait oldu-
ğu ne yazık ki raporda açıklanmıyor. 
İncelenen tuzlardan 5’inin deniz tuzu, 
6’sının göl tuzu ve 5’inin de kaya tuzu 
olduğu belirtiliyor. Toplamda 16 sofra 
tuzu örneği Çamaltı, Tuz Gölü, Palas 
Gölü, Seyfe Gölü, Acıgöl, Çankırı, 
Cihanbeyli ve Aksaray’da üretilmiş. 
Rapor sonuçlarına göre, en yüksek 
mikroplastik parçacığına deniz tu-
zunda rastlanıyor. Mikroplastik par-
tikül sayısı deniz tuzunda 16-84/kg, 
göl tuzunda 8-102/kg ve kaya tuzun-
da 16-84/kg olarak tespit ediliyor.

Örneklerde polietilen (PE), polie-
tilen tereftalat (PET), poliüretan (PU), 
polipropilen (PP), polimetil-metakrilat 
(PMMA), poliamid-6 (PA-6) ve poli-
vinilklorit (PVC) olmak üzere birçok 
plastik türüne rastlanıyor. Örneklerin 
geneline bakıldığında en sık rastlanan 
plastik türü, hafif, esnek ve su ile kim-
yasallara dayanıklı özelliklerinden do-
layı dayanıklı ambalaj malzemelerinde 
tercih edilen polietilen (% 22,9) ve 
polipropilen (% 19,2). Mikroplastik 
partikül sayısı en yüksek olan deniz 
tuzu örneklerinde % 25 oranıyla en 
çok poliüretana (PU) rastlanıyor. Göl 
tuzlarında tespit edilen mikroplastikle-
rin % 35,3’ü polietilen (PE) ve kaya 
tuzlarındakilerin tamamı polipropilen 
(PP).

Raporda, deniz tuzunun üretildi-
ği bölgelere ait mikroplastik kirliliği 
araştırması olmadığı için denizdeki 
ve deniz tuzlarındaki mikroplastikler 

arasında bir karşılaştırma yapılama-
dığı belirtiliyor. Aynı durum göller ve 
göl tuzları için de geçerli. Yani tuzda-
ki mikroplastik parçacıkları hakkında 
bu araştırma ile bilgi sahibi oluyoruz. 
Ancak bu tuzların çıkarıldığı deniz ve 
göllerdeki plastik kirliliğinin düzeyi 
hakkında bir çalışma yok.

Raporda, Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün sağlıklı bir yetişkin için günlük 
tuz kullanım miktarını 5 gram olarak 
önerdiği belirtiliyor. Ancak bu miktar, 
Avrupa’da 8-11 gram ve dünya ge-
nelinde 10 gram. Türkiye’deyse 14,8 
ile 18,01 gram arasında olduğu açık-
lanıyor.

Bu verilere dayanarak, Türkiye’de 
bir yetişkin bir yılda sadece deniz tuzu 
tüketiyorsa 248,5–302,4 adet, göl tuzu 
tüketiyorsa 202,5– 246,5 adet ve kaya 
tuzu tüketiyorsa 63,7–77,5 adet mik-
roplastik parçacığı yutmuş oluyor. 
Bu sayı, Çin’de 2015 yılında yapılan 
araştırma sonunda tespit edilen yıl-
da 1.000 adedin altında. Ancak Nisan 
2017’de 8 ülkeden alınan 17 tuz ör-
neğinde yapılan araştırma sonuçların-
da çıkan ortalama 37 parçacıktan çok 
daha yüksek. Bu araştırma sonucuna 

göre, Avustralya, Fransa, Güney Afri-
ka, İran, Japonya, Malezya, Portekiz 
ve Yeni Zelanda’dan alınan deniz ve 
göl tuzu örneklerinin biri hariç, tama-
mında mikroplastiğe rastlanmış. En 
çok rastlanan plastik türleri polietilen 
(PE) ve polipropilen (PP) olmuş.

Ağustos 2017’de İspanya’da yapı-
lan ve Nature bilim dergisinde yayım-
lanan bir araştırma “deniz ürünlerinin 
telafi edilemez ölçüde mikroplastik 
ile kontamine olduğu” sonucuna 
vardı. Bilim insanları İspanya’dan 21 
farklı tür sofra tuzunu inceledi ve ör-

neklerin tamamında plastiğe rastladı. 
İncelenen örneklerde en çok rastlanan 
plastik türü ise % 83,3 ile PET (po-
lietilen tereftalat) oldu. PET, esnek ve 
katı ambalajlarda kullanılan bir malze-
me olmakla birlikte, tekstil sektöründe 
de en fazla kullanılan polyester türü.

Nisan 2018’de Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Minnesota Üniversite-
si ve New York Eyalet Üniversitesi’n-
den bilim insanları musluk suyu, bira 
ve deniz tuzunda mikroplastik kirliliği 
araştırmalarına dair bir rapor yayımla-
dı. İncelenen 12 deniz tuzu örneğinin 
tamamında mikroplastiğe rastlandı. 
Deniz tuzu örneklerinde bulunan orta-
lama mikroplastik parçacık sayısı 212/
kg olarak belgelendi. Araştırmacılar 
159 musluk suyu örneği, 12 bira türü 
ve 12 farklı sofra tuzunu incelenme so-
nuçları ve tüketim alışkanlıklarına dair 
bilgilere dayanarak, ortalama bir yetiş-
kinin bedenine sadece bu üç kaynaktan 
yılda 5.800 sentetik parçacık girdiği 
sonucuna vardı.

Bütün bu ve buraya alamadığımız 
başka araştırma sonuçları gösteriyor 
ki, ABD-AB Emperyalistleri bütün 
dünyada, daha düşük maliyetli ürün-
lerle daha fazla kâr elde etmek için 
doğamızı, denizlerimizi, göllerimizi 
acımasızca kirletiyorlar. Dünya halk-
larını bu kirlilikle yaşamaya mahkûm 

ediyorlar, beslenme zincirimizde yeri 
olmayan plastik parçacıkları yediri-
yorlar bize. Bu yüzden de insanların, 
başta kanser olmak üzere büyük acılar 
çektiren hastalıklara yakalanmasına 
sebep oluyorlar. 

Plastik icadı çok yakın bir tarihe, 
1907’ye dayanıyor. Ancak çok kısa bir 
sürede Parababaları için maliyetinin 
ucuz olması, cam şişelerde olduğu gibi 
depozitolu ambalajların toplama-te-
mizleme maliyetinin olmaması ve sağ-
ladığı bazı kullanım kolaylıklarından 
dolayı hızla yaygınlaştı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (Wor-
ld Wildlife Fund-WWF)’nın Türkiye 
biriminin Haziran 2018’de yayımla-
dığı “Plastik Kapanından Çıkış Ra-
poru”na göre, küresel plastik üretimi 
yılda 60 milyon ton ve küresel plas-
tik atık miktarı yılda 27 milyon ton. 
Türkiye’de günde 144 ton plastik 
atık denize karışıyor. Plastik madde-
ler toprağa karıştığında 800 yılda, 
denizlerde 400 yılda yok oluyor. Bu 
süre zarfında; toprakta suyun geçir-
genliğinin azalması ve bu plastikler-
den çözünen zararlı maddelerin toprak 
altında ısıya maruz kalması sonucu 
toksik maddeler açığa çıkıyor. Toprağa 
karışan kanserojen etkisi oldukça yük-
sek olan ve dioksin olarak adlandırılan 
toksik maddelerin yeraltı ve yerüstü 
sularına karışması, topraktaki canlı 
organizmaların yaşamını da etkiliyor. 
Dioksinler yağda çözünme özelliğine 
sahip olduklarından hayvanlarda yük-
sek miktarda birikirler ve besin zinciri 
ile insanlara geçerler. Bazı ülkelerde 
anne sütünde dahi ciddi seviyelerde 
dioksine rastlanmıştır. Bu madde ba-
ğışıklık sistemi, sinir sistemi, hormo-
nal  ve üreme sisteminin bozulmasına 
yol açar. Bu yüzden plastik sadece bir 
çevre sorunu değil, aynı zamanda bir 
gıda güvenliği ve insan sağlığı soru-
nuna dönüşmüş durumdadır.

Geçtiğimiz yıl, Çevre Bakanlığı 
kirliliğin dehşet verici boyutlara gel-
mesi üzerine kamuoyu baskısıyla bir 
şeyler yapıyor görünmek için, mar-
ketlerdeki plastik torba kullanımının 
sınırlandırılacağını-paralı hale getiri-
leceğini açıkladı. Aralık 2017’de Am-
balaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli-
ğinde yapılan düzenlemeyle 15 ile 50 
mikron arası kalınlıkta olan plastik 
torbalar, 01 Ocak 2019 tarihinden iti-
baren mesafeli sözleşmeler ile yapı-
lan satışlar da dâhil olmak üzere satış 
noktalarında tüketiciye ücretli olarak 
verilecek. Bakanlık uygulamaya ge-
çiş tarihini önce 1 Ocak 2018 olarak 
açıklamıştı. Ancak plastik torba üretici 
firmalarının baskıları üzerine düzen-
lemeyi 01 Ocak 2019’a erteledi. Bu 
tarihte uygulamanın başlayıp başlama-
yacağı şüpheli. Zaten tek başına plas-
tik torba kullanımını sınırlandırmak da 
yeterli değil. Tüm plastik ambalajların 
üretiminin-kullanımının sınırlandırıl-
ması, doğada daha kolay ve daha hız-
lı çözünebilen alternatif ambalajların 
araştırılması-üretilmesi gerekiyor. Geri 
dönüşümünün sağlanması gerekiyor.

Yönetmelik, kalınlığı çift kat 15 
mikronun altında olan çok hafif plas-
tik torbaları (marketlerde ekmek ve 
sebze-meyve için rulo halde bulunan 
çok hafif torbaları) bu uygulamadan 

muaf tutuyor.  Yani bu poşetler, es-
kiden olduğu gibi ücretsiz verilecek. 
Dolayısıyla uygulama yarım-eksik bir 
uygulama olacak.

Bizim gibi kapitalizmce geri kal-
mış ülkelerde sömürünün dozu da 
ağır oluyor. Dolayısıyla çevrenin, do-
ğanın tahribatı da daha fazla oluyor. 
Örneğin uluslararası gıda tekelleri, 
Batılı ülkelerde pet şişelerin geri dönü-
şümünü boş petlerin para karşılığında 
geri alınması suretiyle sağlıyorlar. An-
cak Türkiye’de bunu uygulamıyorlar. 
Geri dönüşüm maliyetinden kurtulmuş 
oluyorlar.

Doğamız geri dönülemez biçimde 
kirleniyor. Bu kirlilik yukarıda belirt-
tiğimiz gibi sadece bir çevre sorunu ol-
manın ötesine geçti çoktan. Çevre kir-
liliği gıdalarımızın, su kaynaklarımızın 
kirlenmesiyle sonuçlanıyor. Çocukla-
rımızın alerji, astım, gelişim geriliği 
gibi kronik hastalıklarla dünyaya gel-
mesi olarak ortaya çıkıyor. Emperya-
listlerin doymak bilmez kâr hırsları, 
bizim gibi az gelişmiş ülkelerde daha 
da azgınlaşıyor. AKP’giller, neredeyse 
kendi elleriyle ülkemizi teslim ede-
cekler ABD-AB Emperyalistlerine. 
Tarım arazilerini, sulak alanları, su 
kaynaklarımızı peşkeş çekiyorlar 
onlara. Kârlarına kâr katsınlar, gönül-
lerince yağmalasınlar, harap etsinler, 
yok etsinler, diye. Çünkü ancak onlar 
isterse iktidarda kalabileceklerini bili-
yorlar. Bu yüzden onların bir dediğini 
iki etmiyorlar.

Tuzla birlikte mikroplastik parça-
cıklar yemek istemiyoruz. Plastik kul-
lanımının kısıtlanması gerekiyor. Kul-
lanılan her türlü plastiğin geri dönüşü-
münün sağlanması, bunun için doğada 
plastik kirliliği yaratan Parababalarına 
caydırıcı yaptırımlar getirilmesi gere-
kiyor. Gıda ile temas eden plastik am-
balaj miktarının azaltılması gerekiyor. 
Plastik ambalajlı ürünlerin alternatifi 
olan cam ambalajlı gıda ürünleri-
nin fiyatının yüksek olması (örneğin 
pastörize şişe sütün plastik şişedeki 
sütten daha pahalı olması) da plastik 
ambalajlı gıdalara yönelimi arttırıyor. 
Gıda ürünlerinde cam ve diğer sağlıklı 
ambalajların tercih edilmesini teşvik 
edecek gıda fiyat politikalarının belir-
lenmesi gerekiyor. Halkımızın plastik 
ambalajların zararları ve geri dönüşü-
münün önemi konusunda bilinçlen-
dirilmesi gerekiyor. Geri dönüşümün 
teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve 
tüketici açısından kolaylıkla uygulana-
bilir olması gerekiyor.

Ama asıl çözüm Halk İktidarında, 
Halkın Demokratik Devrimle hayata 
geçireceği Demokratik Halk İktidarın-
dadır. q

6 Yıl: 13 / Sayı: 129 /  10 Kasım 2018

Ülkemiz; AKP’giller eliyle son on 
altı yıldır, vurgun, talan, yolsuz-

luk ve peşkeş cenneti haline getirildi. 
Tepeden tırnağa her düzeyde yönetici-
si bu batağın içine saplanmış bir suçlu-
lar örgütü tarafından yönetiliyor ülke...

Geçmişte vurgun, talan, peşkeş 
yok muydu?

Elbette vardı... 
Özellikle 1950’den sonra iktidara 

getirilen Burjuva-Bezirgân partileri, 
devlet olanaklarını sürekli kendi akra-
balarına-yandaşlarına peşkeş çekti. 

Devletin kasasından sunulan karşı-
lıksız krediler, teşvikler, vergi iadeleri 
bunların en “masum” görünenleri ve 
yasal kılıfa büründürülenleridir. 

Demirel’in hayali ihracatçı yeğe-
ni, Erbakan’ın mirasçıları tarafından 
paylaşılamayan altınları, Özal’ın kızı 
ve Jaguar’cı damadı, Türkeş’in miras-
çılarını birbirine düşüren İsviçre ban-
kalarındaki trilyonluk gizli serveti en 
bilinenleridir. 

Günümüzde ise, artık bu vurgun-
lar yakınlara ve yandaşlara kurdu-
rulan vakıflar eliyle yapılmakta. Ya 
da yap-işlet-devret modeli, geçiş ga-
rantileri, hasta garantileri vb. yollarla 

kılıfına uydurulmakta. 
Kamu mallarının gerçek değerle-

rinin çok çok altındaki fiyatlarla yer-
li-yabancı Parababalarına peşkeş çe-
kilmesi de ayrı bir vurgun yöntemidir.

Parababalarının ve burjuva-bezir-
gân siyasilerin bu vurgunculukları ka-
çınılmaz olarak halkımıza da sirayet 
ediyor. 

Tabiî, siyasiler, halkımızın deyi-
miyle “deveyi hamuduyla götürür”-
ken, halkımız ise kırıntılarla yetinmek-
te. 

Anlatmak istediğimiz: geçtiğimiz 
günlerde Çukurova’da katıldığımız 
parti örgütlenme çalışmalarımızda ar-
kadaşlardan dinlediğimiz “kömür ti-
careti”... 

Çukurova’da sosyal yardım vakfı 
tarafından “yardım” amaçlı dağıtılan 
kömür torbaları (üzerlerinde parayla 
satılmaz ibaresi bulunmasına rağmen) 
on, on iki lira karşılığında satılmakta-
dır.

Satılan kömürlerin karşılığında 
elde edilen para; bir yaraya melhem 
olsa neyse...

Örneğin, her aileye 40 torba kömür 
veriliyormuş. Torbasının 12 liradan sa-
tıldığını varsayalım toplamda 480 lira 
eder. Bu paranın bir aylık ev kirasına 

bile yetmeyeceği çok açık. Ya da dört 
kişilik bir aile her gün sadece dört ek-
mek yemiş olsa, bu parayla ancak bir 
kış boyunca idare edebilir.

Yani halkımız, (bunların birçoğu 
da Suriyeli sığınmacılar) eline geçe-
cek üç kuruş para karşılığında kışın 
soğukta kalmayı ya da günde bir ek-
mekle idare etmeyi göze almakta.

Çukurovalı yoldaşlardan bunu du-
yunca aklımıza 12 Eylül günlerindeki 
cezaevi yaşantımız geldi. 1982-83 yıl-
larında sivil cezaevlerinde mahpuslara 
üç ayda bir iaşe adı altında; çeşitli kuru 
bakliyat, sabun, yağ vb. malzeme da-
ğıtılırdı. Maddi durumu iyi olmayan, 
ziyaretçisi gelmeyenler genellikle bu 
iaşeleri durumu iyi olanlara satar kar-
şılığında elde ettikleri parayı sigara 
parası yaparlardı. Bir sonraki iaşeye 
kadar nasıl olsa cezaevinde aç açıkta 
kalmazlardı. 

Oysa dışarıdaki “kömür ticare-
ti” ise siyasi iktidar tarafından oy 
devşirmenin rüşveti olarak kullanıl-
maktadır. 

Piyasada 25 kg’lık bir torba kömü-
rün 35-40 liraya satıldığı günümüzde, 
üzerinde “parayla satılmaz” ibaresi 
yazan kömür torbalarının 10-12 li-
raya alenen satılmasına göz yuman 

devlet; bu kömürlerin üretim baskısı 
ve zorbalıkla çıkartıldığı Soma Kömür 
İşletmelerinde 301 madencinin katli-
ne de seyirci kalmıştır.

Yani seçim rüşveti olarak kulla-
nılan kömür yüzünden yüzlerce işçi 
kardeşimiz canından olurken, yüz-
lerce-binlerce insan eşsiz, babasız, 
evlatsız kalırken; bu kömürler saye-
sinde bir avuç Tefeci-Bezirgân köşe 
dönmektedir. 

Parababaları devleti, başta İşçi 
Sınıfımız gelmek üzere, tüm emekçi 
halkımızı İşsizlik-Pahalılık cehenne-
minde inim inim inletmekte. Sokak-
lar, 5 milyona yakını Suriyeli mülteci 
olmak üzere milyonlarca işsizle dolu. 
Bunların yarıdan fazlası ise “diplo-

malı işsiz” denilen, üniversite mezunu 
insanlarımız. Her şehre bir üniversite 
yapmakla eğitimin kalitesi artmadığı 
gibi, işsizler ordusuna yeni eleman ka-
zandırmaktan başka bir işe de yaramı-
yorlar.

Yürürlükte bulunan asgari ücret 
açlık sınırının çok altında olduğundan 
insanlarımız, kışlık gereksinimlerini 
paraya çevirerek, aç kalmama hesapla-
rı yapmaktalar. 

Esasen, bu kömür satışı sadece bu-
güne özgü bir durum da değil. 

Yıllardır böyle...
Her şey devletin gözü önünde, 

“alan memnun satan memnun”... 
Yani büyük vurguncular; küçükle-

rini görmezden gelmekte... q

Büyük vurgunlar, küçük vurgunlar...
Av. Tacettin Çolak

Tuz yerken plastik parçacıkları da 
yediğimizi biliyor muydunuz?
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2010 yılında başlayan “Kedi Da-
vaları”ndan 6’ncısı da bugün so-

nuçlandı.
İstanbul Anadolu Adliyesinin 

58’inci Asliye Ceza Mahkemesinde 
saat 10.50’de görülen davada, bir 
hayvan düşmanını bıçakladığım 
suçlamasıyla 11 ay hapis cezasına 
çarptırıldım.

Eğer sevgi dolu bir yüreğe sa-
hipseniz, eğer hayatın, insanların, 
hayvanların ve doğanın bir bütün 
olarak kavranması ve savunulması 
şiarınız olmuşsa, bu türden cezalara 
mahkûm edilmeniz işten bile değil. 

Daha öncesinde de yine hayvan 
düşmanlarını dövdüğüm iddiasıyla 8 
buçuk ay cezaya mahkûm edilmiştim. 
Sadece ben değil üstelik; eşim de 18 
ay cezaya mahkûm edilmişti o davada. 

Saygıdeğer arkadaşlar;
Hayvan düşmanı zalimlerin göğüs-

lerinde, Nazım’ın deyişiyle “yürek 
değil de manda derisinden bir çarık 
taşıyanların”, sahipsiz,  savunmasız, 
güçsüz, aç susuz hayvanlara ve onla-
rın dertlerine bir nebze de olsa derman 
olmak için siz hayvanseverlere saldır-
ması, İsmet Paşa’nın deyişiyle; “so-
kaktan geçerken sakınılması müm-
kün olmayan sıçrantılar”, gibidir.

Durup dinlenmeden bir zalim, yo-
lunuzun üstünde, gözünüzün önünde 
ya hayvanlara saldırır, ya da; “Ona 
niye yiyecek veriyorsunuz?”, diyerek 
size saldırır.

Daha geçen Cumartesi değil de, 
ondan bir önceki Cumartesi gecesi, 
Üsküdar Mihrimah Camii önünde oto-
büs beklerken, bir zalim, o çevrede ya-
şayan bir sokak köpeğine saldırmıştı, 
küfürler ederek. Hem de trend giyimli, 
at kuyruklu, yani icabında entel takılan 
bir tip...

Elimde çantamla, o an bölgedeki 
sokak kedilerine yiyecek veren bir ar-
kadaşı izleyip sohbet ediyorduk, yine 
o an yanımıza gelen hayvansever bir 
genç kızla.

Saldırıyı görünce, hemen çanta tu-
tan kolumu göğsüne dayadım. “Sakin 
ol, kardeş”, dedim. “Bir şey yapmaz o 
köpek.” Ama hiç dinlemedi beni. 

Oysa köpekle arasına girmiştim 
zaten. Muhakkak ki daha önceden de 
hayvana bir saldırıda bulunmuş olma-
lı, hayvan o yüzden ona havlamıştır, 
diye düşünmüştüm. Uyarıma rağmen 
yürüyünce küfrederek hayvanın üze-
rine, ben de boş olan sağ yumruğumu 
çaktım suratına. 

Benden oldukça genç ve uzun boy-
luydu. Kolunu dolayıp devirmek istedi 
beni. O arada da tırmalamış sol ya-
nağımı. Ben de sağ kolumla sarıp sol 
ayağımla da çelmeleyince, o alta, ben 
onun üstüne düştük yere. 

Yatırdım sırt üstü, birkaç yumruk 
da orada vurdum. O an, duraklarda 
otobüs bekleyen gençler gelmişler ba-
şımıza, tuttular beni kollarımdan ve al-
dılar zalimin üstünden. 20 kadar genç 
aramıza dolmuştu. O gençlerin güven-
cesini hissedince zalim, bir küfür sal-
lamaz mı bana...

Ben de birkaç okkalı küfürle yürü-
düm üstüne, topuklayıp gitti...

Tesadüf bu ya; ertesi gece yine kar-
şılaştık. Fakat kafası önde, ayaklarının 
ucuna bakarak hızla geçip gitti yanım-
dan. Ben de uzatmadım artık.

Herhalde yüreğimin sevgi dolu 
oluşundan olacak; böyle durumlarda 
bir Hz. Ali kuvveti geliyor bana. Ve 
zalimlere derslerini veriyorum.

Bakalım bu böyle ne kadar süre-
cek...

Zira bugün, 74’üncü yaşımdan gün 
almaya başladım. Eee, doğanın da bir 
kanunu var. O kanunla hükmünü icra 
edecek... Bakalım o zaman neyleriz...

Neyse, yoldaşlar; dediğim gibi, 
hayvanseverseniz eğer, bu tür olaylar 
yaşamanız günlük durumlardandır.

Bu ay, kapımızın önünde baktığı-
mız çok akıllı bir köpeğimizi kaybet-

tik. “Zeus”tu adı. Kurt kırmasıydı. 
Onu da ilk sahibi terk etmiş, sokak-
larda yaşamaya tutunmaya çalışırken, 
canavarlaşmış yaratıklar arabayla ge-
çerken uzatmışlar tüfeğin namlusunu 
pencereden, omzundan vurmuşlarmış 
hayvanı.

Ameliyat ettirip tedavi etmiştik ya-
rasını. Sevgi gösterince de biz, gelip 
apartmanımızın önünü mekân tutmuş-
tu, ayrılmaz olmuştu oradan.

Yaşlıydı. Ameliyat eden doktır, on 
yaşın üzerinde, demişti. Aniden öl-
müş bir sabah. Sanırız kalp kriziydi. 
Mahallemizin hayvansever çocukları 
gelip haber verdiler. Gözyaşları içinde 

gömüldü Zeus, mahalledeki şimdilik 
boş kalmış olan bir arsaya.

***
Bir kedimiz öldü FİB’den. Beyaz 

yüzünün üzerinde, tam da burnunu 
kapsayacak biçimde kalp benzeri bir 
siyahlık vardı. O yüzden adını “Kalp 
Burun” koymuştuk. 

Üç dört kez götürdük veterinere. 
Her seferinde üçer iğne yaptı, şuruplar 
içirdi, ama namussuz FİB Virüsü, önle-
nemez, ağır bir ishal şeklinde tutmuş-
tu, hayvancağızın sindirim sistemini. 
O hastalık eritti, kuruttu ve götürdü...

Yine geçen ay, sanırım 13’üydü 
ayın, hani şiddetli yağmurlar olmuştu 
İstanbul’da iki gün art arda. İşte birinci 
günün akşamı bulmuştum, aşağıda res-
mini göreceğiniz “Yeni Bıdık”ımızı. 
Üsküdar’da annesiz kalmıştı. Ne gel-
diyse zavallı anneceğizin başına... Acı 
acı feryat edip annesini çağırıyordu, 
ilk gördüğüm akşam. 

Bir kapalı dükkân kapısıyla par-
maklıklı kepengi arasında yürek par-
çalayıcı biçimde miyavlayıp duruyor-
du. Küçücüktü daha. Sanırım bir aylık 
kadar. 

Düşündüm kendi kendime, dedim 
yahu alıp götürsem, ama ev de pek 
dolu...

Sonra, evdeki hayvanlarımız 
FİB’le enfekte olmuş durumda. Yani 
henüz hastalık belirtisi göstermemiş 
olanlar bile taşıyorlar virüsü. Bunu gö-
türürsek eve, bağışıklı sistemi de daha 
tam gelişmemiş olduğu için vurabilir 
bunu, diye düşündüm bir de.

Almadan döndüm eve. Ama o gece 
uykularımda hep feryat edip durdu o 
yavru kedicik. Çığlıklarını duydum 
gece boyu. 

Eşim sabahleyin Üsküdar Veteriner 
İşlerindeki ilgili genç veterinere hasta 
bir kedimizi götürecekti. Tarif ettim 
yerini; “görürsen al da gel Sultan, ba-
kalım ne olacaksa olsun”, dedim. 

O da zaten öncesi akşam anlatınca 
ben bu bıdığın halini, “Keşke alıp gel-
seydin Hoca”, demişti.

Eşim gündüz gidip aramış tarif et-
tiğim yeri, bulamamış. Orada dükkân 
sahibi bir kadına sormuş, o da sabah-
tan beri burada olduğunu ama hiç gör-
mediğini söylemiş.

Ertesi akşam, Partiden eve döner-
ken uğradım ben yine “Yeni Bıdık”ı-
mızın feryat edip durduğu yere. Yine 
yağmur yağıyordu, bir önceki günkü 
kadar şiddetli olmasa da. Yavrucuk da 
zaten aynı yerde yine feryatlarına de-

vam edip duruyordu.
Oraya atılmış kâğıttan boş bir un 

torbası bulup, yakalayıp içine koydum, 
“Yeni Bıdık”ımızı. Hiç insanla yakın 
temasa gelmemiş olduğundan bana 
bir iki “pıh” çekse de, bir şey yapma-
dı. Kulaklarından ve boyun derisinden 
tutup koydum torbanın içine, getirdim 
eve.

Evimizin en kıdemlilerinden Pa-
muk Hanım, anne olarak hemen sa-
hiplendi Yeni Bıdık’ı. Sarıp sarmaladı 
kucağına. Zaten bir ay kadar önce, bir 
arabanın amortisör yayı içinden çıka-
rıp eve aldığımız bir yavru kediyi de 
sahiplenmişti Pamuk Anne. Bunu da 

sahiplendi, arkadaş oldular Eski Bı-
dık’la Yeni Bıdık. 

Gelişti, pek güzelleşti. Geceleri Pa-
muk Annesinin yanında sıcaklanınca 
kaçıp geldi benim göğsüme ve orada 
yattı. Çok mutlu ve neşeliydi.

Fakat alçak FİB onu da buldu ve 
vurdu...

Kalp Burun’dan ona bulaşmıştı 
aynı lanet hastalık. O da ağır bir is-
hale tutuldu. Cumartesi, Pazartesi ve 
Çarşamba olmak üzere üç kez götür-
dük veterinere. En son geçen Çarşam-
ba ben götürmüştüm. Yine iğne yaptı 
veteriner, ishal kesici şuruplar vardı; 
“Onları içirmeye devam edin.”, dedi. 
İç parazit dökücü şurup vardı; “Onu da 
içirmeye devam edin.”, dedi. Geldik 
eve...

Gelir gelmez, kana kana su içti 
uzun uzun. Midesine giren son dünya 
nimeti de o oldu zavallının... Hiçbir yi-
yecek yiyemedi. 

Ben Partiye geldim, ama durumu-
nun ağırlığının farkındaydım. Yolda 
aradı eşim, bu Yeni Bıdık’ımızı da 
kaybettiğimizi söyledi.

Ağladık onun için de, gözyaşı dök-
tük.

***
Hayat böyle işte...
Severseniz acı çekersiniz...
Bundan kaçmanın, kurtulmanın 

mümkünatı yok...
Dün de sokağımızda baktığımız 

yavrulardan birini araba ezip öldür-
müş. Sokağın en dar bölgesinde bir 
komşu, yediği balığın kafalarını kedi-
cikler yesin diye yüksekte olan bahçe-
sinden atmış aşağıya, yola. Bu hayvan 
da orada karnını doyurmaya çalışırken 
yokuş aşağı hızla gelen bir araba ezip 
öldürmüş hayvanı. 

Zaten iki kardeş kalmıştı o yavru-
lar. Üç aylık kadardılar. Şimdi kaldı 
geriye tek bir yavru.

Demek ki arkadaşlar, aşağı yukarı 
bir ay içinde baktığımız hayvanlardan 
bir köpeğimiz, üç de kedimiz ölüp git-
miş. Zaten hep böyle oluyor, aşağı yu-
karı. Her ay birkaç hayvanımız hasta-
lıklardan ya da arabaların ezmesinden 
dolayı ölüyor. Yok olup gidiyor.

Şimdi de arkadaşlar; ilgi duyan-
lar-merak edenler için bugün yargı-
lanıp ceza aldığım davaya ilişkin, 5 
Ekim’de yazıp 6 Ekim’de mahkemeye 
ulaştırıp dosyasına koydurduğumuz, 
esasa ilişkin son savunmamı görelim:

***

Sayın Hâkim;
Kendisini bıçakladığım iddiasıyla 

benden şikâyetçi olan Mustafa Kaba 
adlı bu şahıs, bizim apartman çev-
resinde sokak hayvanlarına yiyecek 
vermemizi istemeyen, hepsi de Rizeli 
hemşehri, yakın köylü ve birbirleriyle 
akraba olan kat maliklerinden Özcan 
Morgül adlı birinin kiracısıdır. Apart-
manımız dört katlıdır. Biz en üst katta 
otururuz. Diğer katlarda oturanlarsa, 
yukarıda anlattığımız akraba ailelerdir. 

Apartmanın kot farkından dolayı 
en altta iki küçük odası bulunmaktadır, 
Özcan Morgül’e ait. İşte Mustafa Kaba 
da orada oturmaktadır. 

Başlangıçta ilişkilerimiz iyiydi. Eşi 
de, kendisi de bize saygılı davranırlar-
dı; biz de onlara anne baba şefkatiyle 
davranırdık. Tabiî biz herkese karşı gü-
leryüzlü, hoşgörülü, sevecen davranan 
insanlarız. 

Sokak hayvanlarına yiyecek ver-
memiz de bizim bu yapımızdan kay-
naklanır. Her tarafın taşa, betona kesti-
ği sokaklarda bu hayvanlar kendilikle-
rinden ne bulup ne yiyebilirler ki...

Vicdan sahiplerinin gönlünden ko-
pan kırık kırsıkla yaşamlarını ve nesil-
lerini sürdürme uğraşındadırlar. Kaldı 
ki, hastalıklardan, hızla gelen arabala-
rın altında kalıp ezilerek ölmelerinden 
dolayı, doğan her yüz sokak hayvanın-
dan ancak belki de sadece biri hayatta 
kalabilmektedir; o süre de sadece bir-
kaç yıldır.

Oysa kedilerin ve köpeklerin orta-
lama yaşam süreleri, sokak hayvanları 
baz alındığında on beş yıl civarındadır. 
Yukarıda andığım sebeplerden, hemen 
hiçbiri bu kadar süre hayatta kalamı-
yor.

Sözü uzatmayalım; altı-sekiz ay 
kadar sonra Mustafa Kaba ve eşi, bize 
selam vermeden, görmezden gelerek 
gelip geçmeye başladılar. Oysa ara-
mızda hiçbir olumsuz olay yaşanma-
mıştı. 

Sonra bir gün eşim, apartmanımı-
zın altındaki bize ait olmayan arsada 
baktığı bir anne kediyle yavrularını 
taşlarken görüyor, Mustafa Kaba’nın 
eşini. Tabiî müdahale ediyor; “Ne isti-
yorsun zavallı hayvancıklardan? Yaptı-
ğın çok ayıp.”, diyor.

Verdiği yanıt saygısızcadır. “Çok 
seviyorsan bunları, al evinde bak. Biz 
apartman çevresinde bunların dolaş-
masını istemiyoruz.”

Eşim buna karşı; “Bu apartmanın 
dört kat malikinden biri de benim. Ben 
de yasal hakkım olan sokak hayvanla-
rına yiyecek verme işini sürdüreceğim. 
Bu kimseyi ilgilendirmez, kimseye de 
zarar vermez.”, der.

M. Kaba’nın eşi yine aynı tutumla; 
“Öyle mi bana tapu göster tapu. Tapun 
var mı?”, diyerek eşimi alaya alır ak-
lınca.

Olay anlaşılır ki sonradan, apart-
manın giriş katında oturan, Üsküdar 
Belediyesinde makam şoforü olarak 
çalışan Ahmet Morgül adlı şahıs, Kaba 
Ailesine belediyeden yılda birkaç kez 
olmak üzere alışveriş çeki alıvermiştir. 
Yine Üsküdar Belediyesinden yıllık 
yarım ton da kömür.

Kaba’ların ev sahibi olan Özcan 
Morgül de büfecidir. Gıda kolilerinin 
boş kalan ahşap sandıklarını arabasıy-
la bu aileye getirivermektedir, sobada 
yaksınlar diye. Sobayla ısıtmaktaydılar 
evi. 

Yani Morgül’ler, Kaba Ailesini ma-
malayarak bize karşı tetikçilik yaptır-
mak istemektedirler.

Bu arada birkaç kardeş olan Ka-
ba’lar; “Biz şöyle asarız, böyle keseriz. 
Kardeşlerimizden biri adam vurdu, şu 
anda hapiste yatmaktadır. Biz kurşun 
atmayı da kurşun yemeyi de biliriz.” 
gibisinden tehditler savurmaktadır, 
hem eşime karşı hem de mahallede.

Bizimle başlangıçta iyi konuşan 
aile, bir anda bize en düşman davranan 
aile olmuştur. 

Bu arada şunu da belirtelim; Mor-
gül Ailesiyle de hayvanlara bakmamızı 
engellemek istedikleri için aramızda 

yaşanan olaylardan dolayı dört kez da-
valık olmuştuk. 

Morgül’ler, bunları bize karşı 
kışkırtarak bir anlamda maşa olarak 
kullanmak istemişlerdir, kendi ceple-
rinden çıkmayan, çok küçük çıkarlar 
sağlayarak.

Bir gün, eşim apartman önünde so-
kak kedilerine yiyecek vermektedir. 
Olay gününden iki gün öncesidir bu. 
Mustafa Kaba’nın eşi Hatica Kaba, eşi-
me yönelik olarak; “Kedi manyağı, git 
başka yerde ver yiyeceği kedilere. Apart-
man çevresini kirletiyorsun. Öğretmen 
olmuşsun ama adam olamamışsın.”, gibi 
hakaret içeren cümleler sarf eder.

Eşim de; “Git işine! Seni ilgilendir-
mez benim nerede yiyecek vereceğim. 
Vicdanı olmayanlar anlayamaz benim 
yaptığım işi.”, der ve yiyecek vermeye 
devam eder.

Bunun üzerine Mustafa Kaba, 
evinden dışarı çıkarak annesinden bile 
yaşlı olan eşime, beş çocuğumun en 
küçüğünün bile yaşından daha küçük 
olan yaşına bakmadan ağıza alınmaya-
cak sinkaflı küfürler savurur. Hem de 
nara atarak...

Apartman komşuları ve yan apart-
mandaki komşular da duyar, onun bu 
galiz, iğrenç küfürlerini.

Eşim telefonla bana bildirdi, böyle 
bir hakarete maruz kaldığını. Ben de 
“Hemen olaya tanık olan bir iki kom-
şuyu da yanına alarak mahalle karako-
luna git ve şikâyetçi ol bu şahıstan.”, 
dedim. Eşim de yan apartman komşu-
larımızdan, Mustafa Kaba’nın tehditle-
rinden çekinmeyen Türkan Aslan adlı 
komşumuzu da yanına alarak birlikte 
Çengelköy Karakoluna varıp olayı 
anlatıyor, saldırgan şahıstan şikâyetçi 
oluyor.

Saldırgan Mustafa Kaba, bu ola-
yından dolayı yine Anadolu Adliyesin-
de yargılandı ve doksan gün karşılığı 
maddi para cezasına çarptırıldı. Avu-
katlarım itiraz ettiler, cezanın azlığına.

Bu olaydan iki gün sonra, hatır-
ladığım kadarıyla 21 Aralık 2014’te 
arkadaşlarım beni ziyarete gelmişti. 
Zira çok ağır bir gribal enfeksiyon ge-
çiriyordum, bronşlarıma inmişti enfek-
siyon. Sabah akşam antibiyotikli iğne 
yaptırıyordum, doktorun reçetesinde 
yazdığı üzere. Yani yatıyordum hasta 
olarak. 

Arkadaşlarım iki arabayla geldik-
lerini telefonla bildirince ben de onları 
karşılamak için üzerimde eşofman ol-
duğu halde aşağıya indim, apartman 
önüne.

Kalabalık vardı apartman önünde. 
Sanırım yan apartmanda da bir etkinlik 
vardı. Arkadaşlar arabalarından çıkar-
ken, Mustafa Kaba da apartman önüne 
gelip benimle karşılaştı. Ben; “Annen 
yaşındaki bir kadına o küfürleri eder-
ken hiç utanmadın mı?”, dedim. 

Utanıp yüzü kızaracağı yerde bana 
da küfür ve tehditlerle saldırdı. Bu 
arada bize yaklaşmış olan ziyaretçi ar-
kadaşlarım araya girdiler, birbirimize 
temas etmeden bizi ayırdılar.

Olay bütünüyle bundan ibarettir. 
Mustafa Kaba, yolun otuz metre 

kadar aşağısına inip orada beklemiş. 
Biz de arkadaşlarla birlikte dördüncü 
kattaki dairemize çıktık.

Ben Mustafa Kaba’nın nerede, na-
sıl bıçaklandığını ya da kesici-delici 
bir aletle yaralandığını görmedim, bil-
miyorum.

Mustafa Kaba bir savunma tanığı 
getirip mahkemede dinletti. Adı Mu-
harrem Akbıyık olacaktı, sanırım. O, 
mahkemeniz huzurunda verdiği ifade-
sinde Mustafa Kaba’nın kendi zillerini 
çaldığını, kendisinin de dışarı çıktığı-
nı, bu şahısla konuştuğunu; o arada da 
elinde bir kan gördüğünü söyledi. “Bu 
kan necidir? Nasıl bir yaradan çıktı?”, 
diye sorduğunu, Mustafa Kaba’nın da 
kendisine elindeki kanın sebebini bil-
mediğini söylediğini belirtti. Birlikte 
kanın izini sürerek araştırdıklarını ve 
böğründe bir yara gördüklerini, kanın 
da buradan aktığını anladıklarını ak-
tardı.

Yani Mustafa Kaba, olay sonrasın-
da, savunma tanığının aktarımına göre 
nasıl yaralandığını bile bilmiyor. Bıra-
kalım bıçaklandığını, neresinden, nasıl 

“Yürek değil de
manda derisinden bir çarık taşıyanlar...”Nurullah Ankut



Ne oldu, Hafız?
Hani “ver papazı, al papazı” 

oynuyordun?
Oynayamadın, değil mi?..
Efendin Trump seni alıp kat-

ladı, eğdi büğdü, fırlatıverdi or-
taya...

Sen de meşrebin olduğu üze-
re, hemen dize gelip aman dile-
din...

“Ya, tamam, verelim papa-
zınızı da; ama bize biraz zaman 
tanıyın. Bu kadar da üzerimize 
gelip madara etmeyin bizi. İşte 
önümüzdeki 12 Ekim’de yeni bir 
duruşması olacak papazınızın. O 
güne kadar biz mahkemeyi ayar-
larız, savcısını, hakimini tembih-
leriz sıkı sıkıya, onlar da salıve-

rirler. Ama o zamana kadar bu 
konuda bizi çizici tweet’ler atma-
yın, konuşmalar yapmayın. Ses-
siz sedasız o günü bir bulalım, ta-
mam, söz; dediğinizi yapacağız.”

Böyle dedin, değil mi efendi-
ne?..

Efendin Faşist Bunak Trump 
da, “Eh hadi bakalım, öyle olsun. 
O güne kadar biz bu konuda se-
simizi çıkartmayalım. Bu da sana 
bizim kıyağımız olsun.”, dedi. Ve 
dediğini de yaptı. 

Geldik bu güne...
Mahkemen, düştüğü trajikomik 

haller sonucunda papazın salıveril-
mesine karar verdi. Zaten Paraba-
baları sözcülerinin, yazarçizerleri-
nin “piyasa” dediği finans ortamı 
çoktan almıştı alacağını. Ve dolar, 
mahkeme günü sabahından itiba-

ren düşüşe geçip 6 liranın altına 
indi. Mahkemenin kararıyla birlik-
te de an itibarıyla 5.92 TL’dir (saat 
17:00).

Ne demişti aylar öncesinde 
ABD Emperyalist Haydudunun 
Faşist Bunak Şefi Trump?

“Masum bir insanın serbest 
kalması için karşılığında hiçbir 
şey vermeyeceğiz. Türkiye ile 
ilişkilerimizi azaltıyoruz.”

“Rahiple ilgili süreçte hâlâ 
sona gelinmedi. Olanları bir ke-
narda oturup izlemeyeceğiz. İn-
sanlarımızı alamazlar. Neler ola-
cağını göreceksin”

Dediğini yaptı mı Faşist Trump?
Yaptı, değil mi...
Onlar bilirler, senin gibilerin 

hiçbir direniş gösteremeyeceğini 
karşılarında.

Sadece kendini değil, yargıyı da 
ne hallere getirdin be Tayyip! Ne 
durumlara düşürdün...

Casusuluktan, CIA ajanlığın-
dan, hem FETÖ hem de PKK ile 
işbirliği halinde çalışmaktan dolayı 
mahkeme önüne çıkan ve hakkında 
35 yıllık bir ceza istemiyle yargı-
lanan papaz görünümlü ABD eski 
Özel Kuvvetler mensubu ajanı tah-
liye ettirip ev hapsine aldırmakla 
yetinmiyorsun be Tayyip...

Onun ev hapsini de, yurt dışı-
na çıkış yasağını da kaldırtıyorsun 
emrin altına aldığın, hukuk bürona 

dönüştürdüğün mahkemelere. 
Sadece ABD Emperyalist Hay-

dudu beni sevimli bulsun, benimle 
çalışmaya, beni kullanmaya devam 
etsin, yeter ki kubura süpürmesin, 
diye...

En kullanışlı işbirlikçisisin 
ABD’nin sen, Tayyip. Eksiksiz ve 
kusursuz biçimde BOP Eşbaşkan-
lığı görevini yapmaya devam edi-
yorsun.

ABD, Türkiye’yi parçalatacak 
sana. Türkiye’yi çökertecek. Bu 
işle görevlendirdi seni. Bak, senin 
yapacağın görevin ortaya çıkara-
cağı sonucu, BOP Haritası’yla da 
ortaya koydu. 

Sen de o görevini defalarca ek-
ranlarda, meydanlarda tekrarladın, 
büyük bir heveskârlıkla. “Biz Bü-
yük Ortadoğu ve Genişletilmiş 
Kuzey Afrika Projesi’nin eşbaş-
kanlarından bir tanesiyiz ve bu 
görevi yapıyoruz.”, diye.

Evet, Tayyip. O görevi yapı-
yorsun. ABD işbirlikçisisin, piyo-
nusun. Ve de Türkiye’nin, vatanın, 

milletin ve halkın düşmanısın. Yani 
hainsin!

Bu suçlarından dolayı, bugünkü 
yasalar çerçevesinde hukuka uygun 
mahkemeler önünde yargılanaca-
ğın-hesaba çekileceğin günler de 
gelecek!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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bir aletle yaralandığının bile farkında 
değil. 

Sonunde kendisi bir varsayımda 
bulunarak, benimle husumetinden do-
layı onu benim bıçakladığımı iddia 
ediyor ve benden şikâyetçi oluyor.

Mustafa Kaba’nın avukatı, bu 
şahsın eşinin benim aleyhimde Mor-
gül’lerle aramızda geçen davalaşma-
lardan birinde tanıklık yaptığından 
dolayı, benim Mustafa Kaba’yı bıçak-
ladığımı iddia etmektedir.

Oysa, Mustafa Kaba’nın eşi Hatice 
Kaba’nın aleyhimde yaptığı tanıklığın 
üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmiş-
tir, olay gününde. 

Kaldı ki, Morgül’ler iki aileden 
oluşmaktadır apartmanda. Bir de bun-
larla akraba olan Arıcıoğlu Ailesi var-
dır. Bunların da birçoğu aleyhimde 
yalancı tanıklık yapmıştır. Sayalım 
adlarını:

Özcan Morgül, Ayşe Morgül, Neri-
man Morgül, Serpil Morgül, Mehmet 
Arıcıoğlu. 

Bu şahıslar hep aleyhimde yalancı 
tanıklıklarda bulunmuştur değişik da-
valarda, 2010 yılından bu yana.

Tabiî davaların tamamı da bizim 
sokak hayvanlarına yiyecek vermemizi 
istememelerinden dolayı oluşmuştur. 

Bunlar, eşimin hayvanlar için soka-
ğa koyduğu şeffaf plastik yiyecek kap-
larının üzerine çamaşır suyu dökecek, 
Temmuz sıcağında yine aynı plastik 
kaplara koyduğumuz suları kaplarıyla 
birlikte fırlatıp atacak, apartmana ya-
kın yerlerdeki yavru ve anne kedileri 
bile tekmeleyip taşlayacak denli acı-
masızdırlar.

Onların kabullenemediği şu olmuş-
tur:

Biz apartmanda üç aileyiz, bizi kast 
ederek de, bunlar bir aile. Bunlar niye 
bizim aldığımız ortak karara uymuyor-
lar? Biz apartman çevresinde sokak 
hayvanı istemiyoruz, bunlarsa ısrarla 
yiyecek vermeye devam ediyor hay-
vanlara. 

2010 yılı başlangıcında bir araya 
gelip beni de çağırdılar. Bu düşünce-
lerini ve kararlarını ilettiler. Bense; 
“Herkes kafasından hüküm kuramaz. 
Yasalar vardır, yönetmelikler vardır, 
Belediyenin usul ve niazmnameleri 
vardır. Hepimiz bunlara uymakla yü-
kümlüyüz, ortaklaşa bir yaşamı sürdü-
rebilmemiz için. Hiçbir yazılı kanun, 
yönetmelik, nizamname, sokak hay-
vanlarına yiyecek vermeyi, su vermeyi 
yasak kılmaz. O zaman biz vicdanımı-
zın emrine uyarak bu hayvanlara yiye-
cek de veririz, su da veririz. Bunların 
kimseye bir zararı yok. Apartmanın 
dışında yaşıyorlar, zaten de ölüp ölüp 
gidiyorlar. Ayrıca da bizim kültürü-
müz, geleneklerimiz, bu hayvanlara 
yardımcı olmayı emreder bize. İşte bu 
sebeple, nasıl ben size kendi kafamdan 
bir kural, kanun belirleyip dayatamı-
yorsam, siz de bunu yapamazsınız.”, 
diye cevap vermiştim.

Sonra bunlar anne kedileri tekme-
lemeye, yavruları taşlamaya, su ve yi-
yecek kaplarını gâh çamaşır suyuyla 
zehirlemeye gâh fırlatıp atmaya başla-
dılar. Eşime de “Kedi manyağı”, “Ke-
dici” gibi hakaret içeren sıfatlarla sal-
dırmaya başladılar. İstenmeyen olaylar 
ve davalar bunlardan kaynaklandı.

Mustafa Kaba Ailesini de çok basit 
maddi çıkarlarla güdüleyip üzerimize 
saldılar. Kullanıldı bu insanlar, Mor-
gül’ler tarafından. 

Mustafa Kaba, mahkemede bir sa-
vunma tanığı daha dinletmiştir, Şemsi 
Fidan Tan Sarıkaya adlı. Bu kadın, yan 
apartmanın, ki iki apartman arasında 
dört metre kadar mesafe vardır, beşinci 
katında oturmaktadır. Bizim apartma-
nın giriş katında oturan Ahmet ve eşi 
Serpil Morgül’lerle olan bir Kedi Da-
vamızda beş altı kilo çay karşılığında 
yalancı tanıklık yapmayı kabul etmiştir 
ve yapmıştır.

Öyle ki, oturduğu beşinci katının 
balkonundan bizim apartmanın giriş 
katında oturan Morgül’lerin evinin içi-
ni bile gördüğünü iddia etmiştir. Oysa 
apartmanımızın giriş kapısı üzerinde 
bir metrelik çıkıntıya sahip koruma si-
perliği vardır betondan. Apartman ka-
pısının önü yağmurda karda ıslanmasın 
diye. Bu siperlikten dolayı, bırakalım 
dairenin içinin, hatta apartmanımızın 
merdiven boşluğunun görünmesini, 
apartmanın dış giriş kapısı bile görü-
lemez, yan apartmanın beşinci kat bal-
konundan. Bizim o davalaşmamızdaki 
olay, Morgül’lerin dairesinin önündeki 
merdiven boşluğunda yaşanmıştı. 

Bu yalancı tanığın ifadesi üzerine 
duruşma hâkimi bile öfkelenmiş, ya-
lancı tanıklıktan seni içeri atarım, doğ-
ru konuşmuyorsun, diyerek öfkesini 
dile getirmişti. Biz de keşif talebinde 
bulunmuştuk, bu yalancı tanığın iddi-
asının imkânsızlığını bizzat yaşayarak 
görebilmesi için, mahkeme hâkimin-
den.

Hâkim keşfin gerekli görülmediği-
ni, fotoğraflarını çekerek apartmanın 
ve aradaki mesafeyi oluşturan boşlu-
ğun fotoğraflarını çekerek getirmemi-
zin yeterli olacağını belirtmişti. Biz 
de çektiğimiz fotoğraflarla bu yalancı 
tanığın iddiasının imkânsızlığını yüz-
de yüz oranındaki bir kesinlikle ortaya 
koymuş ve mahkemeye sunmuştuk.

Bu davamızda da akıl almaz id-
dialarda bulunan, şikâyetçi Mustafa 
Kaba’nın bile görmediği ve aklının al-
mayacağı iddialarda bulunan bir tutum 
ortaya koymuştur.

O zamanlar üç beş yaşında bulunan 
kızının saçlarından tutup, havaya kal-
dırıp duvara çarptığımı ve bu küçücük 
yavrucağın boğazına bıçak dayadığımı 
iddia etmiştir, dosyada görüleceği üze-
re. Yani sağlıklı bir ruh yapısına sahip 
bir insanın düşünemeyeceği, hayal 
dahi edemeyeceği iddialarda bulun-
muştur, aklınca iyi yalancı tanıklıkta 

bulunabilmek için.
Dosyadaki ifadesinden de görüle-

ceği üzere, mahalle komşularımız bile 
ayıplamıştır bu kadını; “Senin olaya 
ilişkin hiçbir ilgin ve bilgin yok. Ayrı-
ca da senin aklın kıt. Niye gidip böy-
le Hocalar aleyhinde yalancı tanıklık 
yapmaktan zevk alıyorsun?”, diye.

İşte bazı insanlar böyle, ne yazık 
ki...

Kaldı ki, benim ve eşimin tüm ma-
halle çocuklarıyla ilişkimiz çok iyidir. 
Her ikimiz de öğretmeniz çünkü. Öm-
rümüzü çocuklara, onların yetiştiril-
mesine ve eğitime adadık.

Özellikle bu yalancı tanığın küçük 
kızı (iki kızı vardır) bizi de, hayvanları 
da çok sever. Birkaç ay önce bir sokak 
kedisinin annesini emme dönemindeki 
bir yavrusunu getirip evlerinin balko-
nunda bakmak, beslemek istemiştir. 
Fakat hayvan düşmanı bu yalancı ta-
nık hemen ertesi gün sokak hayvanını 
apartman dışına attırmıştır.

Komşular haber verdi, eşim gidip 
aldı. Evde büyüyünceye kadar bakma-
ya uğraştı ama yeterli süre anne sütü 
almadığından savunma mekanizması 
gelişmemiş olan yavru kedicik hasta-
lanarak öldü...

Kaba ve Morgül Aileleri, bu yalan-
cı tanığı kullanmak için bir davalarının 
daha tanık listesine yazdırmışlardır. 
Ki, o dava dosyasında sabittir bu işi 
yaptıkları.

Fakat her nedense o davaya gele-
memiştir Şemsi Fidan Tan Sarıkaya 
adlı yalancı tanık.

Bir komşumuzun evinde eşimle bu 
yalancı tanık karşılaşırlar. Komşumuz 

sorar; “Niye Hoca Teyze’ye ve Hoca 
Amca’ya karşı gidip yalancı tanıklık-
larda bulunuyorsun?”, diye.

Cevabı şu olur:
“Öğretmen, senin için de gidip şa-

hitlik edeyim. Sen de iste, sana da şa-
hitlik yapıvereyim.”

Yani, bu şahsın ruh ve zihin dünya-
sı bu seviyededir işte... Bula bula böyle 
insanları bulup kullanıyorlar bize kar-
şı...

Neylersiniz...
Biz başka dünyadayız, bunlar baş-

ka dünyada. Biz onları anlıyoruz da, 
onların bizi anlaması imkânsız. 

İşte bu dava konusu ve öncesinde-
ki “Kedi Davaları” olarak adlandırdı-
ğımız davalar, hep bu ayrı dünyaların 
insanlarının birbirleriyle taban tabana 
zıt ruh, ahlâk ve vicdan yapısına sahip 
olmalarından kaynaklanmaktadır.

Hayat, toplum bizi böyle insanlarla 
da muhatap kılmaktadır. Ne yapalım... 
Elden ne gelir?..

Sayın Hâkim;
Belki sözü uzun tuttum. Bunun da 

sebebi; istedim ki bizi anlayasınız. Biz, 
insanlardan tek bir şey istemişizdir bu-
güne dek: Anlaşılmak...

5 Ekim 2018

Nurullah Ankut (Efe)

***

Selam ve sağlıcakla...

9 Ekim 2018

Nurullah Ankut

Yıl: 13 / Sayı: 129 /  10 Kasım 2018

“Ver papazı, al papazı” diyen kimdi, Tayyip?..
Bir bilmişliğin, görmüşlüğün var mı?..
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Cemal Kaşıkçı cinayeti bir 
kez daha kesin biçimde or-
taya koymuştur ki; ne ABD 

Emperyalist Haydut Çakalının, ne 
de onun Ortadoğu’daki sadık taşe-
ronları olan, insanlık düşmanı Suu-
dilerin ve de Kaçak Saraylı Hafız’la 
onun AKP’giller’inin insani, vicdani 
ve ahlâki değerlerle zerre miktarda 
olsun ilgileri yoktur.

Suudi Arabistan denen Ortaçağ-
cı, Derebeyliğe karmış aşiret dev-
letinin İstanbul Konsolosluğunda 
Suudi vatandaşı bir gazeteci, yöne-
time muhalif olduğu için canavarca 
katlediliyor. 

ABD Çakalıyla Tayyipgiller; 
sanki katliamın sorumlusu bu alçak 
Suudiler ve onların Amerikan kuk-
lası, azgın ve de iflah olmaz bir bi-
çimde Türk ve Türkiye düşmanı Ve-
liaht Prensi Muhammed bin Salman 
değilmiş gibi, o caninin adamlarıyla 
birlikte, güya cinayetin sorumluları-
nın ortaya çıkarılması için ortaklaşa 
komite oluşturuyorlar.

Ne demektir bu? 
Kurtla birlikte, kuzunun orta-

dan nasıl kaybolduğuna dair bilgiler 
elde etmek için araştırma yapmak-
tır...

Yani açıkça kurdu olayın dışında 
tutmak ve onun bu konuda adil bir 
tutum alabileceğini ummak demek-
tir.

Yani özetçesi; halkımızın deyi-
şiyle “Kuzuyu kurda ısmarlamış ol-
mak”, demektir. 

Burada ABD Çakalı olsun, Tayyip-
giller olsun, halkımızın deyişiyle “sa-
lağa yat”ıyorlar.

Oysa onlar da adları gibi bilmek-
tedirler ki; Kaşıkçı’nın katliam emrini 
veren, Muhammed bin Salman denen 
azgın insan sefaletidir. 

Hatırlanacağı gibi bu sefalet, Ame-
rika’yla da, İsrail’le de net ve kesin an-
laşık durumdadır ve onların uşaklığını, 
piyonluğunu yapmaktadır. Azgınlığı-
nın ve pervasızlığının nedeni de işte 
budur.

Dünyanın ve Ortadoğu’nun en 
güçlü bu iki devletinin kucağında oy-
nuyorum, dolayısıyla bana kimse do-
kunamaz, zarar veremez, diye düşün-
mektedir. 

Türkiye’ye ilişkin alçakça düşün-
celerini de hiç gizleme gereği duyma-
maktadır. 

“Suudi Arabistan’ın Veliaht 
Prensi Muhammed Bin Selman, 
Mısır temasları sırasında Türkiye 
hakkında küstahça açıklamalarda 
bulundu. Bin Selman, “Mısır ve Su-
udi Arabistan’ın düşmanları şeytan 
üçgenidir. Bunlar da Türkiye, İran 
ve teröristlerdir” dedi.

“(...)
“Salman’ın, “Mısır ve Suudi 

Arabistan’ın düşmanları şeytan üç-
genini temsil ediyor. Bu da Türkiye, 
İran ve terör örgütleridir” dediği 
ortaya çıkarken (...)” (https://www.
sozcu.com.tr/2018/dunya/suudi-prens-
ten-kustah-turkiye-cikisi-2271114/)

İşte bu ABD ajanı, insanlıktan yok-
sun şerefsiz, Kaçak Saraylı Hafız’ın da 
sıkı dostudur. Çünkü her ikisi de Tür-
kiye düşmanlığı ortak paydasında bu-
luşmaktadırlar. 

Tayyip ve avanesi içerideki düşma-
nıdır Türkiye’nin, uluslararası planda-
ki simgesiyle MBS de dışarıdaki düş-
manları arasındadır. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Gördüğümüz gibi ABD ve AB Em-

peryalistler dünyasında ve onlara işbir-
likçilik, hizmetkârlık, taşeronluk eden 
yerel hainler dünyasında hiçbir insani, 
vicdani ve ahlâki değer bulunmamak-
tadır. Bunlar için çıkar, para, menfaat 
her şeydir, gayrısı boş şeydir...

Cemal Kaşıkçı’nın Mısır’daki 
“Müslüman Kardeşler” yanlısı oldu-
ğunu yazmaktadır, burjuva medyası. 
Tayyipgiller’le de dost olduğunu yaz-

maktadır ayrıca. Ünlü bir Amerikan 
gazetesi olan Washington Post’ta yaz-
maktadır. 

Dolayısıyla da kişi olarak, siyase-
ten bizim sempatiyle bakacağımız biri 
değildir. 

Fakat, nihayetinde bir insandır. Ve 
sadece muhalif düşüncelerinden dolayı 
canavarca ve alçakça katliama uğratıl-
maktadır. 

Yani burada açıkça vahim bir hak-
sızlık vardır, bir katliam vardır. Bunu 
yapanlara tepki duymamak, onları 
lanetlememek ve onlara hak ettikleri 
cezayı vermemek; insani değerler taşı-
mamak anlamına gelir. 

İşte bu sebeple biz, zaten her eyle-
miyle insanlık düşmanı olduğunu bin-
bir kez tekrarlamış ve kanıtlamış bulu-
nan Suudi yönetimini de, onun hamisi, 
efendisi ABD Emperyalist Çakalını da 
lanetliyoruz, şiddetle.

Tabiî AKP’giller’i de, insani değer-
lerden yoksun oldukları ve bu katliam 
karşısında işi savsaklayıcı, suçluları 
koruyucu ve katliamın üstünü örtücü 
tutum sergilediklerinden dolayı şiddet-
le kınıyoruz.

Ayrıca, Suudiler bu canavarlıkla-
rıyla Türkiye’yi de dünya kamuoyu 
önünde bir kez daha küçük düşürmüş-
lerdir. Ülkesindeki konsolosluklarda 
insan boğazlanan ülke olarak göster-
mişlerdir dünya halklarına.

Ama Tayyipgiller bunun ne ayrı-
mına varabilirler, ne de böyle bir şey 
onların umurlarında olur. Daha önce de 
dediğimiz gibi; onlar Para Tanrısı’na 
tapınmaya devam ederler.

Bakın, ABD’nin Faşist Bunak Baş-
kanı Trump ne diyor, olaya ilişkin:

“ABD Başkanı, “Kaşıkçı mese-
lesi yüzünden Suudi Arabistan’dan 
uzaklaşmak istemiyoruz. Terörle 
mücadelede ve İran meselesinde 
Suudi Arabistan’a ihtiyacımız var” 
ifadelerini kullandı.” (https://www.
haberturk.com/son-dakika-trump-ka-
sikci-olayi-yuzunden-suudi-ara-
bistan-dan-uzaklasmak-istemiyo-
ruz-2182504)

Açıkça görüyorsunuz, söylenenle-
ri. Böyle bir uşağa, taşerona ihtiyacım 
var, diyor. Kaşıkçı meselesi yüzünden 
ondan uzaklaşamam, diyor Trump Bu-
nağı.

Kaldı ki insan katletmek, insanları 
sessiz sedasız, sinsice, kalleşçe, alçak-
ça yok etmek; ABD’nin de, onun casus 
örgütlerinin de çok ustası oldukları iş-
lerdendir. Ve onlar da yaparlar, sadece 
ülkelerinde değil, tüm dünyada böyle 
infazları.  

O bakımdan, Kaşıkçı katliamı on-
lar için vaka-i adiyedendir. Bir önem 
arz etmez. 

Tayyipgiller de yüreklerinde zerre 
miktarda olsun insan sevgisi ve insani 
erdemler taşımadıkları için, sıradan, 
olağan işler gözüyle bakarlar böyle 
katliamlara. 

Emperyalistler ve onların hizmet-
kârı yerel kapitalistler, Ortaçağcılar 
dünyası budur işte, arkadaşlar...

Onlar her türlü insancıl değerden, 
durumdan ve tutumdan uzaktırlar. İn-
sani olan hiçbir şey, onlara yakın de-
ğildir. Ve onlar için benimsenebilir 
değildir. 

***

İşte Sosyalizmin Farkı
Küba’da 1959’da gerçekleşen 

devrimden bu yana bir tek insan kay-
bolmamıştır ve bir tek insana işkence 
edilmemiştir. 

Çünkü orada gerçek anlamda sos-
yalist bir iktidar vardır. Bu sebeple de 
hep insani, vicdani ve ahlâki değerler 
en önde tutulur. 

Gerçek bir sosyalist ülke ya da par-
ti ya da kişi, ahlâki olmayan, insani 
olmayan hiçbir düşünce ve davranışta 
bulunmaz. Dolayısıyla da böylesi Ger-
çek Devrimcilerin açık alınla savuna-
mayacakları hiçbir işleri, eylemleri söz 
konusu olmaz.

Usame bin Laden, bilindiği gibi, 
ABD devşirmesi ve yetiştirmesi El 
Kaide’nin lideriydi ve en azılı biçimde 
antikomünistti. 

Afganistan’daki Sosyalist İktidarın 
yıkılması sürecinde bu Ortaçağcı güç-
ler, ABD ve AB Emperyalist Haydut-
larıyla el ele vererek çok etkin bir rol 
oynadılar. 

Bütün bunlara rağmen, onun ABD 
Özel Kuvvetleri tarafından evinde, si-
lahsız olduğu halde, 12 yaşındaki kızı-
nın önünde öldürülmesi bir cinayetti. 
Bir katliamdı ve insanlık dışı bir işti. 

İşte buna bizimle birlikte Küba’nın 
efsanevi lideri Fidel de karşı çıktı. Ay-
nen şunu dedi:

“Küba’nın efsane lideri Fidel 
Castro, Usame bin Laden’in öldü-
rülmesi nedeniyle ABD’yi eleşti-
rerek, El Kaide liderinin ailesinin 
önünde idam edildiğini söyledi.

“Bin Laden’in öldürülmesiyle 
ilgili görüşlerini Küba medyasına 
açıklayan Castro, Amerikan koman-
dolarının Bin Laden’i öldürmek için 
Pakistan topraklarına girmesinin, 
bu ülkenin yasalarını ihlal ettiğini ve 
itibarını zedelediğini ifade etti.

“Terörizmin her türlüsünü kı-
nadığını bildiren 84 yaşındaki Cast-
ro, dayanışmasını göstermek için 
ABD’ye 11 Eylül 2001’de düzen-
lenen terör saldırılarını da siyasi 
farklılıklara rağmen kınadığını ha-
tırlattı.” (http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/castrodan-abdye-bin-ladin-e-
lestirisi-17716387)

Sosyalist vicdan, işte böyle dav-
ranmayı emreder. Usame bin Laden’le 
aynı dinci anlayışa sahip olan sözde İs-
lam Devletleri liderlerinden bu konuda 
tık diyebilen oldu mu?

Hayır.
Çünkü hepsi de ABD’nin hizmetin-

dedirler.
Hatırlanacağı üzere, Libya Lideri 

ve Türkiye dostu Muammer Kadda-
fi’nin alçakça katledilmesine de tepki 
göstermişti Fidel Castro ve Yoldaşı 
Hugo Chavez:

“Küba Devrimi Lideri Fidel 
Castro, Kaddafi’nin öldürülmesini 
değerlendirdi.

“Castro, eski Libya lideri Kad-
dafi’nin kaçırılması ve cesedinin 
savaş ganimeti gibi sergilenmesinin, 
Müslüman değerlerin ve diğer dini 
inanışların en temel kurallarına ay-
kırı olduğunu belirtti.

“Dünya gündemi hakkındaki 
eleştirilerini yayınladığı makaleler-
le sık sık dile getiren Fidel Castro, 
NATO’yu “gaddar askeri ittifak” 
olarak değerlendirdi.

“Muammer Kaddafi’ye yapılan-
ları eleştiren Fidel Castro, gaddar 
askeri ittifakın insanlık tarihinin bi-
linen en kalleş baskı aracı olduğunu 
vurguladı.

“Venezuela, Kaddafi’nin öldü-
rülmesini “barbarca” olarak değer-
lendirdi

“Venezuela Devlet Başkanı Hugo 
Chavez daha önce yaptığı açıklama-
da Kaddafi’nin öldürülmesine tepki 
göstermişti.

“Venezuela hükümeti, Libya 
Devlet Başkanı Muammer Kadda-
fi’nin öldürülmesini ve NATO’nun 
Mart ayından beri sürdürdüğü Li-
bya karşıtı saldırganlığı kınayan 
bir açıklama yaptı. Venezuela, NA-
TO’nun bu saldırılarının, kapitalist 
güçler için egemenliklerini kabul 
etmeyen başka halklara boyun eğ-
dirmek için bir örnek teşkil ettiği 
vurgulandı.” (http://www.national-
turk.com/fidel-castro-kaddafi-oldurul-
mesi-5163/)

Bizdeki Muaviye-Yezid Dincileri 
ne yapmıştı, arkadaşlar? CIA-Penta-
gon Dincileri?

ABD ve AB Emperyalist Haydut-
larıyla yan yana Muammer Kaddafi’yi 
katletmişler, onunla birlikte 70 bin ci-
varında masum Müslüman Libyalıyı 

da katletmişlerdi.
Yani bizdeki sahte Müslümanlar 

emperyalistlerle suç ortaklığı etmişler-
di. Dolayısıyla elleri kanlıdır bunların 
da, efendilerinin elleri gibi. 

Sözü uzatmayalım, arkadaşlar:
Demek ki Gerçek Devrimciler, in-

sanlığın ortak vicdanıdır, namusudur, 
güvencesidir. Ve tüm insani ve vicdani 
değerlerin de eksiksiz bir biçimde taşı-
yıcısıdır, savunucusudur...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Ekim 2018 

Reisleri, hakkında mahkeme ka-
rarlarıyla yıkım kararı olan ve Da-
nıştay tarafından kaçak olarak inşa 
edildiği kesinleşen Kaçak-Haram Sa-
ray’da oturur, takmazlar yasayı, mah-
keme kararlarını.

16 Nisan Referandumu’nda 
AKP’giller’in kurumuna dönüştürü-
len YSK’ye tam kanunsuzluk yaptı-
rırlar, % 53 “Hayır”ı % 53 “Evet”e 
dönüştürürler, o zaman ne yasa takar-
lar ne Anayasa…

24 Haziran Seçimleri’nde tescil-
lidir yapılan kanunsuzluklar, aslında 
gerizler patlamış, her şey saçılmış 
durumdadır ortaya, ama yargı artık 
AKP’giller’in hukuk bürosuna dö-
nüşmüştür bir kere, artık engel de-
ğildir önlerinde Anayasa da, yasalar 
da…

Anayasada, yasalarda, tüzükler-
de, yönetmeliklerde önlerinde engel 
olarak gördükleri ne varsa hepsini yı-

kıp geçiyorlar AKP’giller ve “Reis”i. 
Talan ediyorlar, Halkın birikimlerini 
peşkeş çekiyorlar, pazarlıyorlar ülke-
yi, “babalar gibi sat”ıyorlar, ajanları 
serbest bırakıyorlar, katilleri salıyor-
lar. AB-D Emperyalistlerinin istek-
leri doğrultusunda, Laik Cumhuri-
yet’in onlar için yıkılması gereken 
neyi varsa yıkıp geçiyorlar.

Ama söz konusu emekçi Halkı-
mız olunca “Yassak hemşerim yas-
sak. Bakın kanun, var nizam var.”, 
diyorlar. Grev yasaklıyorlar “yasa 
gereği”. Direnişlere saldırıyorlar, 
“bilmem ne sayılı yasa var.”, diyerek. 
AKP’giller’in ve Reisi’nin tavuğuna 
kış diyen hakkında soruşturmalar, 
kovuşturmalar, davalar, görevden 
uzaklaştırmalar, ihraçlar; hepsi de 
“şu sayılı kanuna muhalefet.” oluyor.

Söz konusu HKP olunca, var olan 
bütün yasalara, Anayasaya takla at-
tırmakta üslerine yok. Seçim Kanu-
nunda olmayan maddeleri önümüze 
getiriyorlar, Tam Kanunsuzlukla se-
çimlere sokmuyorlar, seçimlere gire-
bilmenin bütün koşullarını sağlama-
mıza rağmen…

23 Nisan’larda, 19 Mayıs’larda, 
30 Ağustos’larda, 29 Ekim’lerde, 
10 Kasım’larda Kalpaklı Mustafa 
Kemal’e ve O’nun en anlamlı söz-
lerinden “Bağımsızlık Benim Ka-
rakterimdir” sözüne yasak koyup, 
Anıtkabir’e sokmuyorlar. Gerekçe: 
Anıtkabir yönetmeliği…

Ve en son Adana Valiliği; Ada-
na İl Örgütümüzün resmi olarak, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. 
Yıldönümü kutlama programı çer-
çevesinde 29 Ekim 2018 Pazar günü 
Atatürk Parkı’nda düzenlenen çelenk 
sunma töreninde çelenk koyma tale-
biyle ilgili başvurusunu reddediyor. 
Gerekçe olarak önümüze çıkartı-
lan; Ulusal ve Resmi Bayramlar ile 
Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk 

Günleri ve Tarihi Günlerde Yapıla-
cak Tören ve Kutlamalar Yönetme-
liği’nin 4/b-1. Maddesinde yer alan, 
“Atatürk anıt veya büstüne mülki 
idare amiri, garnizon komutanı ve 
belediye başkanı tarafından çelenk 
konulur. Mahallin en büyük mülki 
idare amirliğine ait çelenk anıtın 
alt kaidesinin tam ortasına, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk 
onun sağına, belediyeye ait çelenk 
ise soluna konulur.” hükmü. 

Ve devam ediyor AKP’giller’in 
Adana Valiliği; bu hüküm “gereğin-
ce anıta çelenk koyacak kurumlar 
yönetmelikle belirlendiğinden, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. 
Yıl Dönümü Kutlama Programın-
da çelenk sunma talebiniz uygun 
görülmemiştir.”

Neresinden bakarsanız tutarsız-
lık, neresinden tutarsanız elinizde ka-
lıyor, dökülüyor…

Bir kere Türkiye’nin en büyük 
illerinden koskoca Adana Valiliği 
mevzuatı takip etmiyor, edemiyor 
veya işlerine öyle geliyor. Önümüze 
engel olarak çıkardıkları yönetmelik 
2016 yılında değişikliğe uğrayarak, 
bize sundukları yazıda tırnakladık-
ları hüküm içerisinde yer alan “Gar-
nizon Komutanı” ve “Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına” 
ibareleri kaldırılıyor. Amaç HKP’nin 
başvurusunu reddetmek olunca, hiç 
araştırma gereği duymuyorlar. Engel 
olacak bir hüküm bulamamış olsalar-
dı, Abdülhamit zamanında çıkartılan 
fermanlara kadar işi götürürlerdi.

Tamam, önümüze çıkardın bu yö-
netmeliği de ama önce sen bir uy şu 
yönetmeliğe. Diyor ki aynı yönetme-
lik “Cumhuriyet Bayramı törenle-
ri” başlığı altında; “Cumhuriyetin 
ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal 
bayramdır. Türkiye’nin içinde 
ve dışında Devlet adına yalnız 29 
Ekim günü tören yapılır.” 

Ey Adana Valiliği sen ne zaman 
yapıyorsun törenleri?

28 Ekim’de…
Ee sen uymadın yönetmeliğe…
Niye?
Çünkü 29 Ekim’de Reisinizin İs-

tanbul’da yeni Havalimanının açılış 
töreni var. O yüzden çiğniyorsunuz 
yasaları, yönetmelikleri.

Anılan yönetmelik, başka kurum-
lar çelenk sunamaz şeklinde bir hü-
küm içermiyor. Adana Valiliği cevabi 
yazısında idarenin takdir hakkını kö-
tüye kullanmıştır. HKP olarak Adana 
Valiliğinin bu yasak kararını kınıyo-
ruz.

Halkın Kurtuluş Partisi Mustafa 
Kemal’in gerçek devamcısıdır. Ku-
vayimilliyeci atalarımızın mirasının 
gerçek koruyucudur. Yasaklamalarla 
bunu ortadan kaldıramazsınız. Enin-
de sonunda İkinci Kurtuluş Sava-
şıyla, Birinci Kuvayimilliyecilerin 
yarım bıraktıklarını tamamlayacağız, 
Ulusal Kurtuluşu Sosyal Kurtuluşla 
taçlandıracağız.

İşte o zaman bize koymuş oldu-
ğunuz bütün yasakların hesabını da 
soracağız!

Bunu yazın kafanızın bir köşesi-
ne! 26 Ekim 2018

HKP Adana İl Örgütü

Yıl: 13 / Sayı: 129 / 10 Kasım 2018

Katliamcı, patronu,
bizdeki işbirlikçi ve kurban 

Hak hukuk, yasa tanımaz AKP’giller,
Adana Valiliği aracılığıyla yönetmeliği

gerekçe gösterip Partimize yasak koyuyorlar

Nurullah Ankut
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Cemal Kaşıkçı Cinayeti:
Silah ticareti her

şeyin üzerindedir!
Bir insanın, bir ülkenin konsolos-

luğunda katledilmesi gerçeği, yani 
Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın 
İstanbul Konsolosluğu’nda infaz edil-
mesi gerçeği; emperyalistlerin ve on-
ların hükümetlerinin ikiyüzlülüğünü 
bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sözde… Bu katliamdan dolayı 
uluslararası düzeyde bir öfke, bir “ha-
yal kırıklığı”, olayın aydınlatılması 
çağrıları, Avrupa ülkelerinin, Suudi 
Arabistan’a silah satışının durdurulma-
sına ilişkin talepleri, bakanlık düzeyin-
de toplantılar, Suudi Arabistan’a yöne-
lik “sert cezalar” ve yaptırımlar vardır.

Pratikte… Alman Hükümeti şim-
diye kadar Suudi Arabistan’a toplam-
da yaklaşık yarım milyar Euro değe-
rindeki silah satışını onaylamış, İspan-
ya Parlamentosu ise Suudi Arabistan’a 
silah satışının iptal edilmesi için ya-
pılan oylamayı reddetmiştir. Kanada 
Başbakanı Suudi Arabistan’la yapılan 
silah satış anlaşmasının iptalinin “son 
derece zor” olduğunu belirtmiş, Fransa 
Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan’a si-
lah satışının durdurulmasının mümkün 
olup olmadığı sorusunu cevapsız bı-
rakmıştır. ABD’de ise Başkan Trump 
ve Amerikan silah tekelleri, demokrasi 
düşmanı ve çağ dışı Suudi Arabistan 
Monarşisi’nin 120 milyar dolar değe-
rindeki silah sistemleri siparişini iptal 
etmeye yanaşmamaktadır.

Emperyalistlerin sözlerinin hiçbir 
değeri yoktur! Ne söylerlerse söyle-
sinler onların umurlarında olan tek şey 
kârlılıklarının devamıdır; hele hele söz 
konusu olan, halkları katledecek silah-
ların satışı kadar kârlı bir ticaretse!

Dünya Sendikalar Federasyonu 
bileşenleri ve dostları; insanın insan 
tarafından ezilmesini ortadan kaldır-
mak için, emperyalist müdahalelerin 
ve savaşların olmadığı bir dünya için, 
NATO’nun ve tüm emperyalist meka-
nizmaların dağıtılması için mücadele 
yürütmeye devam etmektedir. (https://
www.olayneyseo.com/dunya-sendika-
lar-federasyonu-dsfden-cemal-kasik-
ci-cinayetiyle-ilgili-aciklama.html)

***
Tabiî insandan umut kesilmez...
Emperyalist dünyanın en kaşar 

devleti İngiltere’den bile tek tük de 
olsa namuslu sesler duyulabiliyor. İşte 
iki İngiliz aydınının bu konudaki açık-
lamaları:

***
İngiltere merkezli haber sitesi In-

dependent yazarı ve komedyen Mark 
Steel, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinaye-
tinin ardından İngiltere’nin Suudi Ara-
bistan’a karşı tutumunu eleştiren bir 
yazı kaleme aldı.

Bugünkü gazetesinde tam sayfa 
yayımlanan yazıda “CIA bile artık 
Suudilerin muhalif gazeteciyi parça-
layarak kutulara koyduğunu kabul 
etmiş gibi gözüküyor. İşte bu yüzden 
onlara silah satmaya devam etmekte 
sorun yok: En azından titizler. Esas 
sorun titiz olmayan tiranlar, onlar 
her yerde iz bırakır. Ahlâksızlık, 
Tornado savaş uçaklarını cinayet 
işledikten sonra ortalığı silmeyi te-
mizlikçilere bırakan bir rejime sat-
maktır” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, dün de Guardian 
gazetesinin yazarlarından Owen Jo-
nes, “İngiltere ruhunu Suudi hane-
danına sattı. Yazıklar olsun” başlıklı 
bir makale yazmıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına 
göre, Mark Steel’in yazısı şöyle de-
vam etti: “Suudiler makul açıklama-
lar getirdi. Önce Cemal Kaşıkçı’nın 
orada olmadığını söylediler, sonra bir 
kavgada öldüğünü açıkladılar. Bu da 
Kaşıkçı’nın ne kadar şüpheli bir kişi 
olduğunu gösteriyor: Bir yerde bulun-
madan orada ölmeyi başaracak türden 
bir insandı kendisi. Sonrasında da bir 
korsan operasyon sonucu öldüğünü 
duyurdular. Önümüzdeki hafta da esas 
korsanın kendisi olduğunu, orada olup 
olmadığı konusunda kendi kendine 

kavga ederken bedenini parçaladığını 
söyleyecekler.

Onlara sattığımız silahların mikta-
rını azaltarak aşırı tepki vermememiz 
gerektiğini söyleyenlerin bir süre önce 
Saddam Hüseyin’e karşı dünya ordu-
larının yarısını harekete geçirmemiz 
gerektiğini söyleyenlerle aynı olması 
kafa karıştırıcı olabilir. Ama bu farklı 
bir durum. Çünkü Suudi Arabistan’a 
sattığımız silahlar gerçek ve o yüzden 
zararsız sayılır, Saddam’da ise gerçek 
olmayan silahlar vardı ve bunlar ölüm-
cül şeylerdir.

Suudi hükümetinin parasıyla ülke-
yi gezen milletvekillerinden İşçi Partili 
Paul Williams ‘Modern ve ilerici bir 
Suudi Arabistan gördüm’ demişti. 
Bunun ne kadar doğru olduğu ortaya 
çıktı. Eskiden muhaliflerini külüstür 
bir baltayla öldürüyorlardı, şimdi ise 
en gelişmiş testereleri kullanıyorlar. 
Bundan daha fazla modern ve ilerici 
olmak mümkün değil.

Milletvekillerimiz bundan sonra 
parasını Meksikalı uyuşturucu kartel-
lerinin ödediği her şey dahil bir Aca-
pulco tatiline gidebilir. Oradan dönün-
ce de uyuşturucu baronlarının ne kadar 
modern ve ilerici olduklarını, kokain 
endüstrisine bakışlarının değiştiğini 
söylerler.

Ama böyle davranacaksanız bunu 
düzgün yapmanız lazım ve hiç kimse 
bu konuda Donald Trump’la yarışa-
maz. Önce Suudi Arabistan hüküme-
tinin soruşturması tamamlanana kadar 
bir karara varmamak gerektiğini söy-
ledi.

Fakat cinayet soruşturmalarına 
dair bu devrimci yaklaşımına yeterli 
tezahürat alamadı. Bundan sonra her 
cinayet inceleme ekibi ‘Bir cinayet 
işlendi. Bunu soruşturmakla vakit 
kaybetmek yerine neden cinayetin 
tek zanlısından bize kendisinin ya-
pıp yapmadığını söylemesini isteme-
yelim ki?’ demeli.

Sonrasında ABD’nin Suudi Ara-
bistan’a silah satışını azaltmaması 
gerektiğini, ABD’de 425 bin kişinin 
işinin bundan etkileneceğini söyledi. 
Bu sayı yetmemiş olmalı ki sonraki 
gün bunu 600 bine, ondan sonraki gün 
de bir milyona yükseltti. Önümüzdeki 
hafta da ‘Astronomlarımızla konuş-
tum, çok zeki insanlar, bana Ay’ın 
Suudilere silah satışımız sayesinde 
varlığını devam ettirdiğini, satışları 
azaltırsak yer çekiminin de azalaca-
ğını ve hepimizin su altında kalacağı-
mızı söylediler. Bu iş imkanları için 
kötü, çok kötü’ demesini bekliyorum. 
(https://odatv.com/cinayet-isledik-
ten-sonra-ortaligi-silmeyi-temizlik-
cilere-birakan-bir-rejime-savas-uca-
gi-satmak-ahlaksizlik-26101805.html)

***
İngiltere’de yayımlanan Guardian 

gazetesinin yazarlarından Owen Jo-
nes, “İngiltere ruhunu Suudi hane-
danına sattı. Yazıklar olsun” başlıklı 
bir makale yazdı.

İngiltere’nin “dünyanın en iğrenç 
diktatörlüklerinden biriyle olan çı-
karcı ilişkisinin” sonunda kamuoyun-
da tartışılmaya başlandığını belirten 
Jones, buna Yemen’de dünyanın en bü-
yük insani krizlerinden birine dönüşen 
savaşın değil gazeteci Cemal Kaşıkçı 
cinayetinin yol açtığını belirtti.

BBC Türkçe’nin aktardığına 
göre, “Fakat bu tartışmaların çok 
sürmesini beklemeyin, İngiliz mües-
ses nizamı ile Suudi tiranlığı birbiri-
ne dolanmıştır” diyen Jones, yazısına 
şöyle devam etti:

“Yönetici elitlerimizle muhalifle-
rin kafasını kesen, terör ihraç eden ve 
Yemen’de çocukları katleden bu rejim 
arasındaki bağlar, kesmek için fazla-
sıyla kârlı.

Siyasi elitlerimize bakın. Tony Bla-
ir başbakanlığı döneminde bir Suudi si-
lah anlaşmasını içeren dev bir yolsuz-
luk soruşturması için savcılığa baskı 
uyguladı. Suudi liderliğinde Yemen’de 
yürütülen katliam başladığından bu 
yana İngiliz hükümeti Riyad’la 4,7 
milyar sterlinlik silah anlaşması imza-
ladı. İngiliz askeri danışmanları Suudi 
savaş odalarında çalıştı. Almanya Suu-
di Arabistan’a silah ihracatını yasakla-

sa da İngiltere’nin Almanya’nın yolun-
dan gitmesi mümkün değil.

Suudi rejimi İngiliz milletvekilleri-
ne yüz binlerce sterlin aktarıyor. Çoğu 
Muhafazakar, bazıları da İşçi Partili 
vekiller. Bu yıl Nisan ayında düzen-
lenen bir gezinin ardından İşçi Partili 
Paul Williams ‘Modern ve ilerici bir 
Suudi Arabistan gördüm, bu ülke hak-
kındaki fikirlerim tamamen değişti’ 
demişti. Ona kaynak aktaran Suudiler 
çok memnun olmuştur: Muhammed 
bin Selman döneminde kafa kesme 
cezaları iki katına çıktı, kadın hakları 
aktivistleri ve muhalifler tutuklandı ve 
yüz binlerce Yemenli katledildi. Re-
formlara dair sahte bir algı yaratmak 
için İngiliz vekilleri gezdirmek verimli 
bir yatırım.

Ekonomik bağlar da var. Boris Jon-
hson dışişleri bakanıyken önümüzdeki 
10 yılda finanstan eğitime, savunma-
dan sağlığa kadar çeşitli alanlara 65 
milyar sterlinlik Suudi yatırımı çe-
keceklerini açıklamıştı. Londra Bor-
sası’nda yabancı devlet şirketlerinin 
‘premium kategoride’ yer almasını 
engelleyen düzenleme de bu dönem-
de kaldırıldı. Kaynaklar, bunun Suudi 
petrol şirketi Aramco için yapıldığını 
söylüyor. İngiltere kurallarını bir dik-
tatörlük için değiştiriyor. Finans sektö-
rünü tercih ederek üretim sektörünü bir 
kenara atmanın sonucunda oluşan dev 
cari açık, Körfez’den gelen petrodolar-
la finanse ediliyor.

(...)
Suudi Arabistan hepimizi tehdit 

eden bir tiranlık. Taliban, El Kaide ve 
IŞİD’in ortaya çıkışında merkezi bir 
role sahipti. Kadınları canavarca bir 
baskı altına alan, eşcinsellere ve ‘ca-
dılara’ ölüm cezası veren, tüm siyasi 
partileri ve özgür basını yasaklayan, 
Yemen’de insanları parçalamak için 
İngiliz ve Amerikan silahları kullanan 
bir ülke. İngiltere’nin Suudi hanedanı 
ile ittifakı, yönetimdeki elitlerin diğer 
ülkelere insan haklarından bahsetme-
sinin büyük bir yalan olduğunu gös-
teriyor. Yabancı rejimleri bir kötüler 
hiyerarşisinde sıralanıyor fakat bu 
sıralama rejimlerin ne kadar acımasız 
olduğuna göre değil Batı çıkarlarına ne 
kadar hizmet ettiklerine göre yapılıyor. 
Ülkemizin çökmekte olan toplumsal 
düzeninin meşruiyetini yitirmesinin 
çok fazla nedeni var. Bu kanlı ilişki 
de diğer nedenler kadar dikkat çeki-
ci.” (https://odatv.com/ruhumuzu-sat-
tik-yaziklar-olsun-25101821.html)

***

Saygıdeğer arkadaşlar;
İşte AB ve ABD Emperyalist Hay-

dutlarının içyüzü budur. Yani bunların 
topunun, halkımızın deyişiyle, “ciğeri 
beş para etmez”.

Bu alçakların derdi günü sömürü-
dür, vurgundur, yağmadır, entrikadır, 
yalandır, dümendir, saldırıdır, işgaldir. 

Bunların tamamında zerre miktarda 
olsun bir insani ve vicdani değere, ah-
lâki değere rastlayamazsınız. Che’nin 
deyişiyle “İnsan soyunun baş düşman-
larıdır ve baş belalarıdır” bunlar. 

Türkiye’ye gelirsek; Kaçak Saray-
lı Reis’in AKP’giller’inden de farklı 
bir tutum bekleyemezsiniz. Bunların 
da ruhiyatları Suudilerinkinden, El 
Kaide’ninkinden, El Nusra’nınkinden 
farklı değildir. 

Cinayete ilişkin AKP’giller’den bir 
iki gün önce yapılmış olan açıklamala-
rı görelim isterseniz:

“SUUDİ ARABİSTAN KARDEŞ 
VE DOST ÜLKE”

“Suudi Arabistan’ın Türkiye için 
önemli, kardeş ve dost bir ülke oldu-
ğuna, iki ülke arasında birçok ortak-
lığın bulunduğuna işaret eden Kalın,  
bunlara zarar gelmesini istemedik-
lerini bildirdi.” (http://www.milliyet.
com.tr/cumhurbaskanligi-sozcusu-ib-
rahim-siyaset-2764653/)

“AKTAY: TÜRKİYE İLİŞKİ-
LERİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİR-
MEMEK İÇİN ÖZEL HASSASİ-
YET SARF EDİYOR

“Kaşıkçı’nın yakın arkadaşı, 

AKP Genel Başkan Danışmanı ve 
Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Ak-
tay da katıldığı bir programda şu 
anki Suudi Arabistan yönetiminin 
baş sorumlusu olarak kralın var ol-
duğunu, bir adalet gerçekleşecekse 
onun uhdesinde bunun gerçekleşe-
bilme ihtimalini hatırlattı.

“Aktay, konuşmasında Suudi 
Arabistan ile Türkiye arasındaki so-
runlara değinerek şunları kaydetti:

“Suudi Arabistan Veliaht Pren-
si’nin Birleşik Arap Emirlikleri Ve-
liahtı Muhammed bin Zayid ile itti-
fakı şu anda Türkiye’ye karşı birçok 
yerde çok olumlu bir tutum içerisin-
de değiller. Buna rağmen Türkiye bu 
işi kestirip atmış değil. Birçok yerde 
Suudi Arabistan ile ilişkileri daha da 
kötüleştirmemek için özel hassasiyet 
sarf ediyor. Bunda başarılı da olu-
yor.

(...)
“Suudi Arabistan’a yönelik, 

AKP’li yetkililerin ağzından çıkan 
bu sıcak mesajların ardından Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan 
bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, Ce-
mal Kaşıkçı’nın öldürülmesine iliş-
kin bir soru üzerine, “(...) Şu anda, 
uluslararası mahkemeye taşıma du-
rumu yok böyle bir niyetimiz de yok. 
Ama uluslararası kuruluşlar ya da 
mahkemeler inisiyatif alıp böyle bir 
soruşturma başlatırlarsa elimizdeki 
delilleri, yaptığımız soruşturma ne-
ticelerini paylaşırız.” diye konuştu.” 
(https://odatv.com/akpden-suudi-krali-
na-sicak-mesajlar-25101848.html)

Gördüğümüz gibi, AKP’giller de 
cinayetin üzerini örtmek istiyorlar, Su-
udilerden almayı umdukları rüşvet kar-
şılığında. Demek ki Suudi cellat Mu-
hammed bin Salman, bunlara o yönde 
bir sinyal gönderdi.

Ne diyorlar?
Suudi Yönetimiyle bilrikte bu cina-

yetin çözülmesini istiyorlarmış...
İnsan aklıyla alay ediyorlar düpe-

düz. 
Oysa onlar da adları gibi biliyorlar 

ki; bu cinayetin planlayıcısı da, orga-
nizatörü de, dolayısıyla en önde gelen 
faili de Veliaht Prens Muhammed bin 
Salman’dır. Onunla cinayeti aydınlat-
mak istiyoruz, demek, kurtla işbirliği 
halinde, ölmüş olan ya da öldürülmüş 
olan kuzunun akıbetini ortaya çıkar-
maya çalışıyoruz, demekten zerrece 
farklı değildir. 

Hep deriz ya; bunlarda da insani ve 
vicdani değerler iflas noktasındadır...

Fakat bütün bunlara rağmen, Suudi 
cellatlardan, beklenti içinde oldukları 
rüşvete dair herhangi bir net cevap ala-
mamış olmalılar ki, Kaçak Saraylı Reis 
bugün yaptığı açıklamada tutumunu 
yeniden değiştirdi. Partisinin Genel 
Merkezinde Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantısında aynen şunları ifade 
etti:

“KAŞIKÇI CİNAYETİ: FAİL 
BELLİ, TALİMATI VEREN KİM

“2 Ekim tarihinde İstanbul’da 
bizi dehşete düşüren vahşi bir cina-
yet işlendi. Ölen de öldüren de bizim 
vatandaşlarımız olmamakla birlikte, 
olayın ülkemizde gerçekleşmesi hem 
de vicdani sorumluluklarımız bizi 
bu meseleyle yakından ilgilendirme-
ye zorladı. Cemal Kaşıkçı, ülkesinin 
İstanbul Başkonsolosluğundan bir 
daha çıkamadı. Hadisenin makam-
lara haber verilmesinin ardından 
yapılan araştırma ve soruşturmalar 
Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürül-
düğü sonucuna götürdü. Yapılan 
açıklamalar bizi endişelere sevk etti. 

Yapılan açıklamalar çok komikti. 
Cemal Kaşıkçı gibi bir insan dışarı-
da bekleyen nişanlısını almayacak. 
Bu mümkün mü? Bu çocukça açık-
lamalar devlet ciddiyeti, adamlığıyla 
uyuşmaz.

“Bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı’nın 
kimler tarafından öldürüldüğünü 
biliyor. Fail bunların içinde. Bunla-
rın içinde değilse, yerli işbirlikçi kim 
bunu açıklayacaksınız. Bunları açık-
lamadığınız sürece, Suudi Arabistan 
bu zandan kurtulamaz. Merak eden-
lere elimizdeki bilgi, belgeleri veri-
yoruz. Bunu Suudi Arabistan’a da 
verdik. Bunları gördükleri zaman 
şaşırıyorlar. Aslında fail belli. Peki 
bu talimatı veren kim? Bu 15+3, 
bunların Türkiye’ye gelmesi talima-
tını veren kim? Buraya yerleşenler, 
bu gelenler kimlerin talimatıyla gel-
di? Bunu da yetkililerin açıklaması 
lazım. Elimizde başka bilgi, belge 
yok değil. Ama çok aceleci olmanın 
da anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı’yı 
öldürenleri Suudi yetkililer açıkla-
yacak.

“Suudi başsavcı pazar günü 
Türkiye’ye gelecek görüşmeler ya-
pılacak. Yerli işbirlikçi kim? Bunu 
açıklayan dışişleri bakanı. Peki kim 
o? Daha sonra böyle bir açıklama 
yapmadım diyor, her yere düştü bu. 
Kimse “Ben yaptım” demez ki... Her 
şeyden öte, bu 15 kişiyi Türkiye’ye 
gönderen kim? 18 kişi tutuklandı. 
Ben kendilerine söyledim, “Siz ko-
nuşturmasını bilirsiniz”. Ne dön-
müşse, bu dolaplar bunların içinde. 
Bu zannı ortadan kaldırmak istiyor-
sanız, bu kilit nokta 18 kişidir. Ko-
nuşturamıyorsanız, olay İstanbul’da 
vuku bulmuştur, o zaman bize tes-
lim edin, biz yargılayalım.” (https://
odatv.com/siz-konusturmasini-bilirsi-
niz-konusturamiyorsaniz...-26101803.
html)

Açıkça görüldüğü gibi, Tayyip, 
doğrudan Suudi baş cellada hitap edi-
yor. Cinayeti bizzat gerçekleştiren in-
faz timi belli, diyor; o meydanda. Ama 
bu timi buraya gönderen kim? Kimin 
emriyle bu tim buraya geldi ve cinayeti 
işledi?

Tayyip burada baş celladı işaret 
ediyor. Bu emri sen verdin, diyor. Bu 
sebeple bizi, bu işin daha fazla üzerine 
gitmemiz konusunda zorlama. Sadece 
Trump’ı ve Ortadoğu’daki yeni ortağı 
PYD’yi, YPG’yi görüp bizi es geçme-
ye kalkma. Adam gibi bizim sakalı da 
at bakalım... Biz de dostluğumuz bo-
zulmasın diye işin üstünü örtüp geçe-
lim... Ama bizi görmemekte diretirsen, 
biz de bu işin peşini bırakmayız, so-
nunda da sana kadar bu işin uzandığını 
dünya aleme kanıtlarıyla anlatırız.

İşte bizim Kaçak Saraylı ve avanesi 
de böyle hesaplar içinde...

Saygıdeğer arkadaşlar;
İnsanlık ne hallere düşmüş, görü-

yor musunuz?
Emperyalistler dünyası işte budur...
Bir gerizdir aslında o dünya. Orada 

insancıl olan hiçbir şey bulunmaz...
Bu vahşet bir kez daha emperya-

listler dünyasının bu iğrenç, mide bu-
landırıcı içyüzünü bütün çirkinliğiyle 
ortaya sermiş durumdadır. 

Emperyalizm yeryüzünden yok 
olmadığı sürece bu vahşetler, bu katli-
amlar, insanlığın başına bela olmuş bu 
insan sefaletlerinin zorbalığı, tahakkü-
mü sürüp gidecektir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Ekim 2018 
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Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Ar dünyasında değil de
kâr dünyasında yaşayanlar
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Türkiye Devrimi’nin teorik ve pra-
tik önderi, yenilmez devrim savaşçısı, 
Partimizin ilk genel başkanı Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı’yı  bedence aramız-
dan ayrılışının 47’nci yıldönümünde 
mezarı başında, düşünce oğulları ve 
kızları olarak yaptığımız eylemle an-
dık. 

Anma etkinliğimiz Topkapı Me-
zarlığı önünde oluşturduğumuz kor-
tejin yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş 
boyunca, “Kıvılcımlı Yaşıyor HKP 
Savaşıyor!”, “Kıvılcımlı Usta Ölüm-
süzdür!, “Devrim Şehitleri Ölüm-
süzdür!”, Kahrolsun AB-D Emper-
yalizmi!”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş 
Savaşımız!”, İşçilerin Birliği Serma-

yeyi Yenecek!” sloganları atıldı. 
Eyleme Nakliyat-İş Sendikası ön-

cülüğünde, Parababalarına karşı yakla-
şık bir buçuk yıldır işi, ekmeği ve onu-
ru için direnen Real Market İşçileri 
ve yaklaşık 6 aydır direnen Makro-U-
yum İşçileri de katıldı. 

Hikmet Kıvılcımlı’nın mezarı ba-
şında öncelikle devrim şehitleri için 
saygı duruşunda bulunduk.

Daha sonra Usta’mız Kıvılcım-
lı’nın mücadelesini anlatan bir konuş-
ma gerçekleşti. Konuşmayı Bursa İl 
Başkanı MYK üyesi Av. Halil Ağır-
göl Yoldaş’ımız gerçekleştirdi.

(Yoldaş’ımızın konuşmasının tam 
metnini aşağıda yayımlıyoruz)

Yoldaş’ımızın konuşmasından son-
ra anma etkinliğimiz İşçi Sınıfı Ön-
deri İsmet Demir’in mezarı başında 
yapılan saygı duruşu ile devam etti.

İsmet Demir Abimizin mezarı ba-
şında yiğit Real Direnişçilerinden 
Yaşar Kara bir konuşma gerçekleş-
tirdi. Kendisinin tüm İşçi Sınıfı adına 
konuştuğunu söyleyerek başladığı ko-
nuşmasında şunları aktardı Yaşar Kara:

“Bizler İsmet Demir Abimizin 
mücadelesini, birlikte direndiğimiz 
Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu tarafından 
ve direnişlerle öğrenmiş olduk. Biz 
bunu yaşayarak gördük.  Ben birkaç 
gün önce okuduğum kitapta, İsmet 
Demir’in nelerle mücadele ettiğini 
gördüm. Ne kadar haklı bir müca-
dele verdiğimizi o kitabı okuduktan 
sonra bir kez daha anlamış oldum.” 

Yaşar Kara konuşmasında, bizle-
rin her direnişte onların mücadelesini 
aktarmamız gerektiğini söyledi. Şu 
an verdikleri mücadelenin onların sa-
yesinde olduğu anlatan Kara, şunları 
aktardı:

“Bizler onların sahiplendiği, bize 
miras bıraktığı mücadeleyi devam 
ettirdiğimiz sürece bizlerin bileğini 
bükecek kimse yok.”

İsmet Demir Yoldaş’ımızın mezarı 
başında bir diğer konuşmayı Migros’a 
karşı mücadele eden Makro-Uyum 
İşçilerinden Gökhan Polat gerçek-
leştirdi.

Polat, Makro-Uyum işçileri olarak 
Migros’a karşı bir mücadele başlat-
tıklarını ve bu mücadelede kendilerini 
yalnız bırakmayan Nakliyat-İş Sendi-
kası’na ve Partimize teşekkür ederek 
konuşmasına başladı.

Polat konuşmasının devamında 
şunları söyledi:

“Konkordato ilan eden bir fir-
manın emekçileri olacak yaklaşık 
6 aydır Migros mağazalarında di-
reniş yapıyoruz. Bu direnişte Real 
Direnişçileri ile beraber yürüyoruz. 
Bizlerin desteği bu direnişler zaferle 
sonuçlanan kadar devam edecektir. 
Hiçbir maddi çıkarı olmayan Nak-

liyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu ve yöneticileri 
bizlerin her zaman yanında oldular. 
Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizler 
direne direne kazanacağız. Bu yolda 
ölmek var dönmek yok.”

Anma etkinliğimiz sloganlar eşli-
ğinde son buldu. 

Bizler Kurtuluş Partililer olarak, 
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’dan aldı-
ğımız bayrağı zafere ulaştırana kadar 
ve Demokratik Halk İktidarı’nı kurana 
kadar mücadelemize devam edeceğiz. 

Kıvılcımlı Yaşıyor HKP Savaşı-
yor!

Kıvılcımlı Usta Ölümsüzdür!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

Marks Usta’nın da en sevdiği şair-
lerden biri olan William Shakespeare, 
Hamlet adlı eserinde şöyle diyor;

Var olmak mı, yok olmak mı, bü-
tün sorun bu! 

Düşüncemizin katlanması mı gü-
zel, 

Zalim kaderin yumruklarına, 
oklarına, 

Yoksa diretip bela denizlerine 
karşı 

Dur, yeter! demesi mi? 

Kıvılcımlı “bela denizlerine” “dur, 
yeter!” diyenlerdendi. 

Yine Shakespeare’in deyimiyle; 
zorbanın kahrına, gururunun çiğnen-
mesine, adaletsizliğe, iyi insanın kö-
tülere kul olmasına katlanmak yerine, 
yaşama kaygısından sıyrılmıştı.

O’nun bilinci onu ne korkak yaptı, 
ne de bir müntehir. Aksine onun bilinci 
bir mücadeleyi, Türkiye topraklarında-
ki devrimci kavgayı aydınlattı. Kıvıl-
cımlı’nın yüreğinden ve bilincinden 
süzülen büyük ve cesur bu insanlık 
kavgası, bugün hâlâ yolunu şaşırma-
dan devam ediyor.

İşte biz bu nedenle bugün burada-
yız. Bu mücadeleyi ve bu mücadelenin 
en bilinçli ve bilimli önderlerinden bi-
rini anmak ve anlamak için…

“Oportünizm Nedir?” kitabı-
nın sunuş kısmında; “Görev başında 
ömür merdiveninin son basamak-
larına geldik. Kimsenin kara yahut 
mavi yahut yeşil, ela gözü için ya-
şamadık Kimseden proletarya doğ-
ruluğu ve yoldaşlığı dışında bir şey 
beklemedik. Kimsenin de bizden 
başka şey istemesine göz yumma-
dık” diyordu, Kıvılcımlı. 

Bu anlayış ve cesaretle yaşamış 
olan Hikmet Kıvılcımlı, 1902 yılında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Makedon-
ya’sında doğdu. Hem Balkan Savaşları 
hem de Birinci Emperyalist Paylaşım 
Savaşı döneminde halkın çektiği tüm 
sıkıntılara, açlığa, sefalete bizzat için-
de yaşayarak,  yoksul bir ailenin çocu-
ğu olarak, tanıklık etti.

İzmir’in Emperyalistlerce 
işgalinden sonra Kuvayimilliye hare-
ketine katıldı.  Henüz 17 yaşındayken 
“Köyceğiz Kuvayimilliye Askeri Ko-
mutanlığına” atandı ve aynı zamanda 
arkadaşlarıyla “Menteşe” gazetesini 
çıkardı.

Ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleş-
ti. Kurtuluş ve Aydınlık dergileri ara-
cılığıyla Sosyalizmle tanıştı.  1921’de 

TKP’ye “En Genç Kuruc Üye” oldu.  
Böylelikle Kıvılcımlı’nın ömrünün so-
nuna kadar devam edeciği Devrimci 
Mücadele başlamış oldu.  1925 tarihin-
de toplanan Türkiye Komünist Partisi 
Kongresinde Partinin Merkez Komite 
Üyeliğine getirildi.  Kıvılcımlı’nın 
Partideki görevi  “Genç Komünistler 
Reisliği idi.”.

1925 yılında diğer TKP’lilerle bir-
likte yargılandı ve 10 yıl kürek cezası 
aldı. 1 yılın ardından serbest kaldıktan 
sonra partideki görevine en aktif şe-
kilde geri döndü. Tıp fakültesindeki 
eğitimini tamamladı. 1927 Kasım’ında 
ikinci kez tutuklandı. İşkenceli sorgu-
lara rağmen partisini ve arkadaşları-
nı ele vermedi. Parti Genel Sekreteri 
Şefik Hüsnü’nün deyimiyle; “parti 
onun ifadesiyle kurtulmuştu.”  3 ay 
tutuklu kaldı.

1929 yılında İzmir’de başlayan 
TKP operasyonunda tekrar tutuklandı. 
Kendisine İzmir Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından “hükümet darbesiyle ame-
leden adamları iktidara getirmeyi 
istemek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis ce-
zası verildi. 16 Temmuz 1929 tarihinde 
verilen kararın ardından Kıvılcımlı’nın 
verilen cezaya tepkisi; “hepimiz çı-
karken kızıl bir profesör olacak ve 
çıkacağız.” şeklindeydi.

Hikmet Kıvılcımlı, yargılama-
nın sonunda verdiği sözü en iyi şekle 
yerine getirerek cezaevini bir “kızıl 
üniversiteye” çevirmişti. Kendi deyi-
miyle; Marksizm-Leninizm’i “alfabe-
sinden cebri alasına kadar” etüt etti. 
Marksist Klasiklerin çevirisini yaptı. 
Yaptığı çalışmaları diğer mahpuslara 
aktardı, dersler verdi. 

1933 yılının Ekim ayına kadar 
devam eden bu hapislik döneminde 
Marksist-Leninist pratik ve teorik biri-
kimiyle “YOL” adı altında bir seri yer-
li orijinal araştırmalar yazdı. Burada 
her biri ayrı kitaplar halinde: İdeoloji, 
Sosyal Gelişim, Parti Tarihi, Strateji 
Planında: Burjuvazi, Proletarya, 
Köylü, Millet ve Taktik problemleri 
ayrıntı ve eleştirileriyle ele aldı.

Bu hapislik döneminin ardından 
Hikmet Kıvılcımlı 1935 yılında Par-
tiye bir alan açmak için “Marksizm 
Bibliyoteği” ve 1936’da “Emekçi 
Kütüphanesi” yayımlarını başlattı. 
Bu seri yayınlarda,  Marks, Engels ve 
Lenin’in  çeviri eserlerinin yanında, 
kendisinin yazmış olduğu; “Tür-
kiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı”, 
“Edebiyat-ı Cedide’nin Otopsisi”, 

“Marksizm Kalpazanları Kimler-
dir?”, “Emperyalizm: Geberen Ka-
pitalizm”, “Devrimci Aydın Nedir? 
Hanry Barbüs”, “Sosyete Teknik” 
gibi kitapları yayımladı.

1938 yılında Kara Harp Okulunda 
başlayan soruşturma sonucunda 1938 
yılı Mart ayında tekrar tutuklandı. Bu 
davada, “kitapları erbaşlar tarafın-
dan okunduğu ve benimsendiği” 
gerekçesiyle “askeri isyana teşvik 
etmek” suçundan Donanma Aske-
ri Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 1950 Temmuzun-
da çıkarılan bir af kanunuyla hapisten 
çıktı. Bu uzun hapislik dönemi de Kı-
vılcımlı için boşa geçmemişti. Dünya 
Devrim Tarihine katkısı olan “Tarih 
Tezi” çalışmalarına bu dönemde yo-
ğunlaştı. Osmanlı Toplum Yapısı ve 
İslam Tarihi üzerine çalışmalar yaptı.

Cezaevinden çıktıktan sonra da 
teorik ve pratik mücadelesine yoğun 
bir şekilde devam etti. Tarih Tezi ışı-
ğında  “Günün Meseleleri” adlı kitap 
dizisini hazırladı. Bunlardan “Fetih 
ve Medeniyet” adlı kitabını 1953’te 
yayımladı. 29 Ekim 1954 tarihinde ise 
devrimci düşünceyi geniş halk kesi-
minde duyurabilmek, dövüştürebilmek 
için “Vatan Partisi”ni kurdu. 

Vatan Partisi gayesini, şu şekilde 
açıklamıştı;

“Oligarşik nüfuz yerine Halkın 
Demokratik İktidarıyla:

a-) Devleti Halk’tan üstün değil, 
Halk’ı Devlet’ten üstün tutan gerçek 
özgürlüğü fiilen kurmak ve antide-
mokratik yasaları ayıklamak.

b-) Müzmin İşsizlik ve azgın ha-
yat Pahalılığı kanser haline gelmiştir. 
Bunları köklerinden kazımak için İkin-
ci bir Kuvayimilliye (Kurtuluş Savaşı) 
seferberliği gerekmektedir. Bu ekono-
mik seferberliğimizi bilim ve teknolo-
jinin en son aşamasına dayanan ağır 
sanayi temeline oturtmak.

c-) Ulusal üretim mücadelemizin 
para maddesini -ne sadakayla ne zorla- 
ancak UCUZ DEVLET ve BİLİNÇLİ 
TİCARET yoluyla sağlamak.

d-) Bu kutsal ekonomik Kuvayi-
milliye seferberliğimizin güdücü ruhu-
nu -başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere- 
cahil, alim, köylü, şehirli… Bütün de-
ğer yaratan emekçi halkın tamamıyla 
aşağıdan gelme ve tamamıyla serbest; 
GİRİŞİM, ÖRGÜTLENME VE DE-
NETİMİNDE bulmak ve bu amaçla 
bütün organlarda bilfiil üretmenleri 
çoğunlukta görmek, yarımız olan Ka-

dını ön safta bulmak, Gençliğe sonsuz 
inanmak.”

Demokratik Halk Devrimi’nin de 
ana gayesi olan bu amaç maddesi bu-
gün de Halkın Kurtuluş Partisi Tüzü-
ğünün amaç maddesidir.

1955 yılında partinin yayın organı 
“Vatandaş” gazetesi çıkarılmaya baş-
landı. “Siyasetimiz”, “Kuvayimilliye-
ciliğimiz”, “Soğan Ekmek Kongresi” 
gibi kitapları yayımlandı.

Vatan Partisi, 1957 yılında yapılan 
Genel Seçimlere katıldı. 1957 yılının 
sonunda da Başbakan Adnan Mende-
res’in talimatıyla Hikmet Kıvılcımlı ve 
25 partili tutuklandı ve parti kapatıldı. 

27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’y-
le birlikte Türkiye’de yeni bir dönem 
başlamıştı. Demokrat Parti’nin zor, 
baskı dönemi bitmişti. Kısmi de olsa 
1961 Anayasasıyla özgürlük ortamı 
daha da genişlemişti. Düşünce ve fi-
kir açıklamak daha kolay hale gelmiş, 
Marksist Klasikler ve diğer Sosyalist 
yayınlar kolay bir şekilde yayımlanma 
olanağına kavuşmuştu. Sendikal örgüt-
lenmenin önü açılırken, Grev yasağı 
kaldırılmıştı.

Bu ortamda Kıvılcımlı bir yandan 
teorik çalışmalarına yoğunlaşırken, bir 
yandan da örgütlü bir şekilde Türkiye 
İşçi Sınıfı mücadelesine pratik katkı 
sunuyordu.

1960 yılından sonra  “Milli Bir-
lik Komitesine İki Açık Mektup”, 
“Anayasa Teklifi”, “Birinci ve İkinci 
Kuvayimilliyeciliğimiz” kitapları ya-
yımlandı.

1965 yılında “Tarihsel Madde-
cilik Yayınları”nı kurdu. Böylelikle 
“Türkiye’de Kapitalizmin Gelişi-
mi”, “Tarih Devrim Sosyalizm”, 
“İlkel Sosyalizmden Kapitalizme İlk 
Geçiş İngiltere”, “Uyarmak İçin 
Uyanmalı Uyanmak İçin Uyarmalı” 
gibi önemli eserlerini yayımladı.

1965 yılında İsmet Demir ve diğer 
işçi yoldaşlarıyla birlikte “Yapı İşçile-
ri Sendikası”nı kurdular.

1967 yılında O’nun öncülüğünde 

“Sosyalist Gazetesi” çıkarıldı.
1968 yılında ise,  emekçi halkın 

en büyük derdi olan hayat pahalılığı 
ve işsizlikle mücadele için “İşsizlik ve 
Pahalılıkla Savaş Derneği”nin kurul-
masını sağladı.

Yapı İşçileri Sendikası birçok 
önemli büyük işyerinde işçi üyeliği 
gerçekleştirdi, grev ve direniş örgütle-
di, DİSK’in kuruluşunda yer aldı.

İPSD ise halkın sorunlarını dile 
getiren önemli bir kitle örgütü olarak 
birçok miting ve etkinlik gerçek-
leştirdi, 15-16 Haziran Büyük İşçi 
Direnişinde yer aldı.

Bunun dışında bu dönemde birçok 
dergide Kıvılcımlı’nın yazıları yayım-
landı. 

Kıvılcımlı yayımladığı eserlerle, 
katıldığı konferanslar ve içinde bulun-
duğu örgütler ile gelişen İşçi Sınıfı mü-
cadelesinin tek bir hat doğrultusunda, 
Gerçek İşçi Partisi öncülüğünde de-
vam etmesi gerektiğini savundu ve bu 
uğurda aktif bir şekilde savaştı. Bu ne-
denle “Anarşi Yok! Büyük Derleniş!” 
tezini geliştirdi. Amacı, Tarih Tezinde 
olduğu gibi bu tezinin de devrimci or-
tamda tartışılması ve Proletarya Par-
tisinin Reorganizasyonuydu. 

Özellikle 15-16 Haziran 1970 işçi 
direnişinden sonra İşçi Sınıfı kendisini 
dosta da düşmana da göstermişti. 
Ancak bu toplumsal hareketliliği dev-
rime doğru yönlendirecek bir siyasi 
öncü yoktu. Türkiye Devrimci Ha-
reketine artık gruplar anarşisi hâkim 
olmuştu. Hikmet Kıvılcımlı, tüm grup-
lara bu dağınıklığın giderilmesi için 
çağrıda bulunmasına rağmen bir sonuç 
alınamamıştı.  Bu ortamda, Türkiye’yi 
devrime doğru ilerletecek taktik ve 
stratejinin önerildiği “Oportünizm 
Nedir?”, “Halk Savaşının Planları” 
ve “Devrim Zorlaması Demokratik 
Zortlama” üçlemesini yayımladı.

Devrimci ortamın dağınıklığını ve 
İşçi Sınıfının hareketliliğini düşman 
cephe de görüyordu. 

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı
mezarı başında gerçek devamcıları tarafından anıldı
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Bu nedenle türlü provokasyonlar 

kullanılarak 12 Mart Faşist müdahalesi 
gerçekleştirildi, ülkede bir sıkıyönetim 
hali oluşturuldu. Devrimciler tutuklan-
dı, devrimci örgütler dağıtıldı. O’nun 
öngördüğü gibi devrimciler dağınık 
olukları için bu saldırıya karşı başarı-
lı bir şekilde direnemediler. Mahir ve 
Deniz gibi devrimci gençlik önderleri 
katledildi.

Hikmet Kıvılcımlı da, yakalandığı 
kanser illetiyle savaşırken bir yandan 
da idam fermanıyla Faşist Sıkıyönetim 
İktidarı tarafından aranıyordu. Tekrar 
sağlığına kavuşmak ve ülkesine geri 
dönerek sağlıklı bir şekilde mücadele 
etmek için yurtdışına çıkmaya karar 
verdi. Kıbrıs, Lübnan, Suriye, Bulga-
ristan üzerinden Demokratik Alman-
ya’ya ve son olarak Yugoslavya’ya 
gitti. Burada iki kez ameliyat oldu. 
Ancak tüm çabalara rağmen, 11 Ekim 
1971’de Belgrad’da bedence aramız-
dan ayrıldı.

Buraya kadar bir çırpıda anlatı-
lanlar bugün gömütü üzerinde bu-
lunduğumuz bir Devrim Ustası’nın 
fiziki olarak yaşadıklarıdır. Oysa 
bugün yani ölümünden 47 yıl sonra 
dahi yaşamaya devam etmektedir 
Kıvılcımlı.

Onu bugün de yaşatan nedir?
Bu soru O’nu ve mücadelesini 

aydınlatacak, anlamamızı sağlaya-
caktır.

O, düşündüğü gibi yaşayan ve ya-
şadığı gibi düşünen bir devrimciydi. 
1935 yılında yazdığı “Devrimci Ay-
dın Nedir? Hanry Barbüs” eserinde, 

devrimci aydının karakterini de en 
bilimsel şekliyle kendisi açıklamıştı. 
Hayatın tüm gerçekliğine uyan bu 
tanıma göre Devrimci Aydın; kitle 
ve hareket adamıdır, örgütlüdür ve 
enternasyonalisttir.

Buna göre Kıvılcımlı da tam anla-
mıyla devrimci bir aydın ve militandır.

O; hayat ve kitle adamıdır. Ya-
şamının her alanında halkın içinde ol-
muştur. Çocukluğundan ölümüne ka-
dar yoksul halk yığınlarının yaşadığı 
koşullarda yaşamıştır.  22,5 yıllık ce-
zaevi yaşamında hep halk kesiminden 
insanlarla birlikte kalmıştır. Mesleği 
olan doktorluğu para kazanmak için 
değil yoksullara, işçilere köylülere ya-
kın olmak için kullanmıştır. Kendi de-
yimiyle ayağında demir çarık, elinde 
demir asa halkın arasındadır.

Kıvılcımlı; Hareket ve Örgüt 
Adamıdır. O, hiçbir zaman anarşistçe 
bir şöhret için kuru edebiyat yapma-
mıştır. Mücadeleye atıldıktan sonra 
her an örgütlü olarak yaşamış, hiçbir 
zaman “tek” olmamıştır. Hep örgütlü 
devrimci mücadeleyi savunmuştur ve 
bunun için savaşmıştır. 

Kıvılcımlı; Enternasyonal ada-
mıdır. Henüz kimsenin dile getirme-
diği “Kürt Sorunu” ilk kez devrimci 
bir perspektifle onun tarafından ele 
alınmış ve değerlendirilmiştir. Bin 
yıldır birlikte yaşamış olan halkların 
gerçek eşitlik, kardeşlik ve devrimci 
prensipler çerçevesinde bir arada yaşa-
yabileceğini savunmuştur.

Bilimsel Sosyalizme teorik katkı-
sından dolayı Kıvılcımlı,  Marks-En-
gels ve Lenin’den sonra Bilimsel 

Sosyalizmin Ustalarından biridir;
Bilindiği gibi Marks-Engels, 

İnsanlık Tarihinin sosyal bilimler ala-
nında en önemli buluşlarını yapmışlar-
dı. Ama ömürlerinin büyük bölümünü 
Kapitalist Toplumun üzerindeki örtüyü 
kaldırmaya ve onun işleyişini aydınlat-
maya ayırmışlardı. Antika Tarihle ilgi-
lenmeye çok az zaman bulabilmişler-
di.  Zaten eldeki veriler de son derece 
yetersizdi. Buna rağmen Marks-Engels 
Ustalar, Antika Tarihin Toprak Mesele-
sine dayandığı gibi dâhiyane bir buluş 
ortaya koymuşlardır. Marks-Engels’e 
kadar Tarih, tek tek olayların rastgele 
üst üste yığılımı gibi algılanıyordu. 
Marks-Engels, Modern-Kapitalist Top-
lumda bunun böyle olmadığını ispatla-
dılar. Ancak Antika Toplumu araştır-
maya ve Gelişim Kanunlarını bulmaya 
zamanları yetmedi. Bu vasiyeti Engels 
ancak kısmen yerine getirebilmişti. 
Engels’in yarım bıraktığı görevi ta-
mamlamak Kıvılcımlı’ya düştü.

Ömrünün kırk yılını verdiği bir 
çalışmayla Antika Tarihin üzerini örten 
peçeyi kaldırdı ve onun genel gelişim 
kanunlarını ortaya çıkardı. Görüldü 
ki, Tarih alanında da doğa olaylarında 
olduğu gibi bir determinizm vardır. Bir 
kör dövüşü yoktur Tarihte.  Onun eş-
siz emeğiyle Antika Tarihin Gelişim 
Kanunları ortaya konulmuş oldu. 
Böylece, Tarih tek tek olayların birik-
tiği bir alan, bir birikim bilimi olmak-
tan çıktı. Tasnif (Sınıflandırma) bilimi 
oldu. Tarih Teziyle, Tarihte her olay 
yerli yerine oturdu ve Tarihin canlı 
bütünlüğü elle tutulurca görüldü. 7 bin 
yıllık sınıflı toplum dönemi bilimsel 
olarak açıklandı.

Bu Tez’in ışığında; ilk sınıflı top-
lumun doğuşu, medeniyete geçiş, Do-
ğu’nun, Avrupa’dan altı bin yıl önce 
medeniyete geçmiş-girmiş olmasına 
rağmen neden Batı’nın sömürgesi du-
rumuna düştüğü, kapitalizmin 15’inci 
Yüzyıl’da neden İngiltere’de doğduğu, 
Kuzey Amerika’nın en yırtıcı emper-
yalist devletleri var ederken, Güney 
Amerika’nın neden sömürgeleştiği, 
küçük bir ada ülkesi olan Japonya en 
gelişkin emperyalist devletlerden biri 
olurken, yanı başındaki koca Çin’in ve 
Çin Hindi’nin nasıl sömürgeleştiğini 

apaçık bir biçimde anlaşılır oldu. 
Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye Dev-

rimi’nin Önderidir. Kıvılcımlı, ken-
disinin söylemiyle 70 yıl, “bu kara 
toprağın kuru öküzü” gibi yaşadı. Dev-
şirme bilgilerle, üst perdeden tavırla 
halkına yaklaşmadı. Yazdığı sayısız 
eser hep Türkiye Halkının dertleri ve 
bu dertlerin somut çözümüne ilişkindi.  

Yaşadığı dönemde, onun teorik ça-
lışmaları Türkiye İşçi Sınıfı için şaş-
maz bir pusula niteliğindeydi. Pratikte 
de halkın ve özellikle İşçi Sınıfının 
örgütlenmesi için de her türlü önderliği 
üstlendi. Vatan Partisi, Sosyalist 
Gazetesi, İşsizlik ve Pahalılıkla 
Mücadele Derneği, Yapı İşçileri Sendi-
kası bunun örnekleridir. 

O, teorik dehasıyla yarısömürge 
haline getirilmiş ülkemizdeki sınıf-
lar mücadelesini açıkladı. Ülkemiz, 
Birinci Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
yeniden emperyalizmin ve onun yeni, 
hain işbirlikçilerinin pençesi altına 
düşmüşken yapılması gerekeni kendi 
deyişiyle; bir “İkinci Kuvayimilli-
yecilik” savaşının hatlarını belirledi. 
Uluslararası emperyalistler ve onların 
emrindeki Finans-Kapitalistler zümre-
si ile Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının ortaklığına karşı Demokratik 
Halk Devriminin yolunu gösterdi. 

Bugün Cumhuriyet, Mustafa Ke-
mal, Kurtuluş Savaşı, 27 Mayıs Poli-
tik Devrimi, 12 Eylül Faşizmi, Kürt 
Sorunu, Türk Ordusu, Ermeni Sorunu, 
Şeriat ve Laiklik gibi en çok tartışılan 
konular O’nun eşsiz teorik hazinesinin 
ışığında kolayca açıklanmaktadır. 
Özellikle Hikmet Kıvılcımlının Tarih 
Tezi anlaşılmadan halkımızı “Allah’la” 
aldatan günümüz Tefeci-Bezirgân Ser-
maye iktidarının yapısını, karakteris-
tiğini tam olarak kavramak mümkün 
olmayacaktır. 

Yine O’nun teorik ve pratik mirası 
sayesinde geçmişte olduğu gibi bugün 
de, İşçi Sınıfının örgütlenmesinde, 
Sendikal mücadelede hiçbir devrimci 
yapının başaramadığı örgütlenmeleri 
onun öğrencileri gerçekleştirmekte ve 
İşçi Sınıfı için kazanımlar elde edil-
mektedirler. 

Ayrıca Hikmet Kıvılcımlı’nın 
Türkiye için önerdiği, “Anarşi Yok! 

Büyük Derleniş!” şiarının ne kadar 
hayati derecede önemli olduğu günü-
müzde bir kez daha ortaya çıkmakta-
dır. Gruplar anarşisinin yaşandığı ül-
kemizde,  gerçek bir proletarya partisi 
yeniden reorganize edilemediği için 
birçok kriz sonucunda, her ne kadar 
kendiliğinden gelişen halk hareketleri 
olsa da, bu tepkiler devrimle, ilerici bir 
adımla taçlanamamıştır.

İşte bu yüzden Türkiye Devrimi’nin 
başarıya ulaşması onun teorik ve 
pratik mirasının ışığıyla gerçekleşe-
cektir.

Belirttiğimiz gibi Hikmet Kıvıl-
cımlı yaşadığı ülkenin, hayatın bir 
parçasıdır. O hiçbir zaman kitaplar ara-
sına sıkışmış bir aydın kişilik değildi. 
O, yirmi iki buçuk yılını Türkiye’nin 
yarı derebeyi zindanlarında geçirmiş 
bilimli ve bilinçli bir savaşçıydı. Ölüm 
anına kadar da insanlığın hayvanlık 
konağından kurtuluşu için mücadele 
etmekten geri durmadı.

Bugün de onun mücadelesi kütüp-
hanelere sıkışmış kitaplarda, tuzu kuru 
beyefendilerin verdiği konferanslarda 
değil hayatın ve kitlenin içinde olan 
Kurtuluş Partililerin mücadelesinde 
yaşıyor.

Hikmet Kıvılcımlı’nın direngen, 
bilimli ve bilinçli devrimci karakteri 
bize hâlâ yol göstermeye devam edi-
yor. Grev-Direniş çadırlarında işçiler 
O’nun adını konuşuyorlar devrimci 
sınıf sendikacılarıyla, Mezarı başında 
Direnişçi İşçiler var bugün. Her halk 
hareketinin içerisinde, 1 Mayıs’larda, 
Gezi Direnişi’nde O’nun bayrağını ta-
şıyor gençler copa gaza, panzere karşı. 
Mahkeme salonlarında onun düşünce 
oğulları ve kızları cesurca haykırıyor 
gerici halk düşmanı iktidarın yolsuz-
luklarını, hırsızlıklarını, ihanetlerini. 
Halkımızın uyanışı için İnsanlık da-
vasının en cesur ve fedakâr sesi olarak 
yankılanıyor Kıvılcımlının sesi.

Canı pahasına vatanı, Tam Bağım-
sızlığı, laikliği, Kuvayimilliye Gelene-
ğini, ezilen ve sömürülen halk yığınla-
rını savunan, kararlı, yiğit ve bilinçli 
bu ses susmayacak!

Yaşasın Hikmet Kıvılcımlı’nın 
Devrimci Mücadelesi!

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

Dersaneydi, etüt merkeziydi, özel 
dersti derken binlerce liralık mas-

rafa ve en az 1 yıl süren psikolojik 
baskıya dayanarak kazanıp geldiğimiz 
üniversitelerde; siyasetin ‘s’sini bile 
aklımızdan geçirsek kafamıza yiyece-
ğimiz sopanın gölgesi ve daha okula 
kayıt yaptırır yaptırmaz girdiğimiz 
borç yükü altında, mezun olduğumuz-
da ne iş yapacağımızı asla bilemeden 
yıllarımızı geçiriyoruz. Okul bitiyor, 
daha iş bulamadan, üstelik edindiğimiz 
mesleki birikimle alakalı bir iş bulup 
bulamayacağımızı bile bilmiyorken, 
“yıllardır temel ihtiyaçlarını bile zor 
karşılayıp yarı aç yarı tok geçinebil-
mek için aldığın krediyi geri öde” diye 
tepemize çöküveriyorlar. Kimimiz iş-
siz kalıp bunalıma giriyor, canına kı-
yan bile oluyor, kimimiz de eğitimini 

aldığı, hayalini kurduğu meslekle hiç 
ilgisi olmayan işlerde mecburen çalı-
şıyor. 

Oysa üniversiteler ‘bilimsel, öz-
gür düşüncenin’ geliştirildiği, toplu-
mu ilerletecek bireylerin yetiştirildiği 
kurumlar, bilim yuvaları değil miydi? 
Kim, nasıl bu hale getirdi?

Gelin senaryoyu başından bir hatır-
layalım…

1960’taki 27 Mayıs Politik Devri-
mi sonrasında ülkemizde demokratik 
hak ve özgürlüklerin artmasıyla dev-
rimci gençlik hareketleri hız kazandı. 
Kampüslere sosyalist gençler hakim 
durumdaydı. Sosyalist yayınların ba-
sımının ve yayılmasının da kolaylaş-
masıyla sosyalist hareket güçlü bir du-
ruma gelmişti. Toplumsal olayların en 
önünde, İşçi Sınıfının hemen yanında 

öğrenciler vardı.
Parababaları, ABD Emperyalistle-

rinin ‘bizim oğlanlar’ diye adlandırdı-
ğı uşakları, gençliğin bu hareketlerini 
durdurmak ve örgütlülüğü dağıtmak 
için 12 Mart Faşist Darbesini gerçek-
leştirdi. Darbeyle birlikte özgürlükleri 
kısıtlamak, gençliğin elinden demok-
ratik haklarını almak istediler. Gençlik 
önderleri olan Denizleri, Mahirleri kat-
lettiler. O da yetmedi. 12 Eylül Faşist 
Darbesini (1980) gerçekleştirdiler. 
Sosyalist yayınlar yakıldı, yasaklandı. 
Binlerce genç işkenceden geçirildi, 
katledildi. ABD casus örgütü CIA eliy-
le anayasa değiştirildi, demokratik hak 
ve özgürlükler kısıtlandı. Kampüslere 
parababalarının askerleri olan kolluk 
kuvvetleri hakim oldu.

Bir icraatları daha olacaktı bu para-
babalarının. Gençleri apolitikleştiren, 
düşünmekten ve sorgulamaktan uzak-
laştıran bir mekanizma gerekiyordu 
onlara. Okumayan, düşünmeyen ve 
özellikle de ‘davranamayan’ bir genç-
lik istiyordu onlar.

İşte tam da bu nedenle 6 Kasım 
1981’de YÖK kuruldu. Yüzlerce eği-
tim görevlisi görevlerinden alındı. Yer-
lerine Ortaçağcı, şovenist CIA doktrin-
leriyle donatılmış ‘müritler’ getirildi.

Bu CIA projesiyle okullarımız pa-
rababalarının arka bahçesine dönüş-
türüldü. Baştan aşağı kendi ‘öğret-
menleri’, kendi kolluk kuvvetleriyle 
donattılar okulları. Kampüslerde özgür 
düşünce ortamı yok edildi. Okullar bi-
rer ticarethaneye dönüştürüldü. Müfre-
datın içi boşaltıldı. Ezberci, bilimsel-
likten uzak, şovenist, gerici bir eğitim 
müfredatı hazırlandı. Parababaları 
uyuşuk, sürüleştirilmiş, güdebilecek-
leri bir genç nesil yetişsin istiyorlardı. 

Sonrası malum…

YÖK hala üniversitelerin bağrına 
oturmuş durumda. Hem de eskisinden 
daha gerici, eskisinden daha cüretkar 
ve eskisinden daha vahşice saldırıyor. 
Okullar bilim yuvası olmaktan çıkarıl-
dı. Her geçen gün eğitimin içi daha da 
boşaltılıyor. Devrimciler ‘kılıçtan ge-
çirildi’, Ortaçağcılar dolduruldu okul-
larımıza. Okullar tarikat evlerinden 
farksız durumda artık.

Gün geçmiyor ki yeni bir üniversi-
te açılmasın. Nicelikçe artan üniversi-
telerimiz nitelikçe zayıflatılıyor. Tabii 
bu devlet üniversiteleri için geçerli bir 
durum. Her geçen yıl devlet üniversi-
telerimiz sıralamada gerilerken onların 
yerlerini özel üniversiteler dolduruyor. 
Özel üniversitelerde geniş laboratuvar 
imkânları varken, devlet üniversite-
lerinde öğrenci başına bir mikroskop 
bile düşmüyor çoğu zaman. Dünya sı-
ralamasında da her geçen yıl geriliyor 
üniversitelerimiz. 

Sonra da ‘koca reis’ Erdoğan, 
“Türkiye’nin nasıl oluyor da dünya-
nın en büyük 500 üniversite arasında 
ismi okunmuyor?’’ diye soruyor. Siz 
değil misiniz polisinizle üniversitele-
ri karakola çeviren? Siz değil misiniz 
rektörlük seçimlerini kaldırıp saraydan 
kendi yandaşlarınızı rektör olarak ata-
yan? Siz değil misiniz üniversitelerin 
yıllık ödeneklerini rektörlerin makam 
araçlarına yatıran, onların ceplerini 
dolduran? Siz değil misiniz ekonomik 
krizin faturasını yemekhane, yurt, okul 
masraflarına kesen? Siz değil misiniz 
köklü üniversitelermizin yetiştirdiği 
nitelikli akademisyenleri ihraç eden, 
yerlerine vahiy bilimini okumuş kapı 
kullarınızı getiren? Siz değil misi-
niz en köklü üniversitelerimizi bölüp 
parçalayan, kampüslerini şehir dışı-
na atan? Siz değil misiniz üniversite 

arazilerine rant gözüyle bakan, gözü 
dönmüş yamyamlar gibi o arazileri 
kapışan, üzerinden ticaret yapan? Bu 
üniversitelerin mezunları değil mi işsiz 
kalan, öğretmenlik okuyup garsonluk 
yapan? Nasıl düşmesin sıralamaları!

Arkadaş! Bu anlatılan senin hika-
yendir! Bu filmde, ‘arka fondan geçen 
vatandaş’ değil de ‘başrol’ olmak senin 
elinde! 

Okullarımızı, geleceğimizi ABD 
ve AB Emperyalistlerinin uşaklığını 
yapan Ortaçağcıların eline bırakma-
yalım. Onların rant aracı, ticarethanesi 
yaptırmayalım.

Kurtuluş Partisi Gençliği, demok-
ratik, laik, anadilde, bilimsel, parasız, 
eşit koşullarda bir eğitim için müca-
dele ediyor ve etmeye de devam ede-
cek. Bulunduğumuz üniversitelerde, 
ülkemizi Yeni Sevr’e ve Ortaçağ ka-
ranlığına götürmek isteyen ABD Em-
peryalistlerine ve işbirlikçileri olan 
AKP’giller’e karşı mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Vatanımızı AB-D 
Emperyalistlerinden, yerli satılmışlar-
dan temizleyecek ve Demokratik Halk 
Devrimi’ni başaracağız. Gerçekten pa-
rasız, eşit, demokratik, bilimsel eğitim 
veren “Demokratik Halk Üniversite-
leri”ni kuracağız. 6 Kasım 2018

Yaşasın Parasız, Demokratik, 
Bilimsel, Laik ve Anadilde Eğitim!

Kahrolsun YÖK! Yaşasın 
Gençliğin Devrimci Mücadelesi!

Yaşasın Demokratik Halk 
Üniversiteleri Mücadelemiz!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Yıl: 13 / Sayı: 129 /  10 Kasım 2018

Bugün YÖK’ün doğum günü!



Anma etkinliğimiz, Sosyalizm 
Mücadelesiyle özdeşleşmiş, 

tüm Dünya İşçi Sınıfının ortak mar-
şı olan Enternasyonal eşliğinde an-
tiemperyalist, antifeodal, antişovenist 
ve antifaşist mücadelede verdiğimiz 
tüm şehitler anısına saygı duruşuyla 
başladı.

Ardından kürsüye Usta’mızın öğ-
rencisi olan, Usta’mızın Marks, Engels 
ve Lenin Usta’lardan alarak daha da 
ilerilere taşıdığı Bilimsel Sosyalizm 
İdeolojisinin ışığında Hareketimizin 
ve Türkiye Halklarının yolunu aydın-
latmaya devam eden Genel Başkanı-
mız Nurullah Ankut çıktı.

Marksizm-Leninizm ışığında gü-
nümüz Türkiye ve Dünyasında yaşa-
nan gelişmelere ve Partimizin duruşu-
na dair yaptığı konuşmasıyla Ankut, 
her yıl olduğu gibi öğretici olduğu 
kadar heyecan da veren bir konuşma 
yaptı. Usta’mızı anlatan konuşmasında 
Genel Başkan’ımız şunları söyledi:

“Hikmet Kıvılcımlı, kendini 
devrim alevinin kalbine atan, ora-
da yanan ve kaybolan, ama gerçek 
devrimciliğin ne olduğunu sadece o 
anlayan gerçek devrimciydi. Dev-
rimciliği bir aşk olarak görürseniz 
ve onun ateşinin kalbine atarsanız 
kendinizi, orada yok olursanız bü-
tün korkular sona erer. İşkenceci 
cellatlarınıza karşı da gülersiniz. 
Onların korkularına, acemiliklerine 
gülersiniz, alay edersiniz onlarla. Ve 
ne zindanlar yıldırır sizi, ne işkence-
ler ne hayatın başka acıları. Çünkü 
orada mutlusunuz. Zaten onun dı-
şında yoksunuzdur. İşte bu önderler 

de devrimciliği böyle anlamışlardır, 
böyle yaşamışlardır. Onların kasıl-
ması afrası tafrası olmamıştır. Onla-
rın tatili, yorgunluğu, dinlenmesi ol-
mamıştır çünkü ateşin dışında yok-
lar zaten. İşte biz de Kıvılcımlı’dan 
böyle devraldık bu bayrağı.” 

Parababalarının İşçi Sınıfını 
sömürerek servetine servet kattığını, 
İşçi Sınıfını ise gün geçtikçe 
yoksullaştırdığını vurgulayan Ankut, 

İşçi Sınıfının doğası gereği ilerici 
olduğunu, bu sömürü düzeninin einde 
sonunda yıkılacağını söyledi.

Kıvılcımlı Usta’nın İslamiyet üze-
rine yaptığı çalışmalarla Marksist-Le-
ninist ideolojiye kazandırdığı teorik 
birikimin ışığında Hz. Muhammed 
döneminin İslam anlayışını da yorum-
layan Ankut, o dönemin İslamı’nın 

yoksulların dini olduğunu Kuran’dan 
ve Yaşar Nuri Öztürk gibi İslam alim-
lerinden yaptığı alıntılarla açıklayarak 
AKP’giller’in Muaviye-Yezid Dini’ni 
savunduğunu bir kez daha netçe gözler 
önüne serdi. 

Genel Başkan’ımız, “İnsanlık 
Tarihinin tanık olduğu en haklı, en 
meşru, en insani davayı savunuyo-
ruz. İnsanlığın Kurtuluşu Davası-
nı savunuyoruz. O bakımdan, hiç 

kimse bizi yenemez, sindiremez kor-
kutamaz, kararlılığımızı test ede-
mez” diyerek Türkiye’nin gerçek dev-
rimcilerinin kararlılığını ve cesaretini 
bir kez daha vurguladı.

(HKP Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un yaptığı konuşmanın ta-
mamı Gazetemizin önümüzdeki sa-
yılarında yayımlanacaktır - Kurtu-
luş Yolu)

Genel Başkan’ımız 
Nurullah Ankut’un 
konuşmasının ardından 
Usta’mız Hikmet Kı-
vılcımlı’nın hayatını ve 
mücadelesini, Türki-
ye’nin Eneski İdeoloji 
Partisi olan Hareketi-
mizin mücadelesini ve 
Nakliyat İş Sendika-
sı’nın İşçi Sınıfı Sen-
dikacılığı adına verdiği 
yiğitçe mücadeleleri, 
sayısız işgalle, dire-
nişle, grevle dolu şanlı 
tarihini anlatan sineviz-
yon gösterimi yapıldı.

İşçi Sınıfı Sendikacılığının 
Türkiye’deki yılmaz temsilcisi olan 
Nakliyat İş Sendikası’nın Genel 
Başkanı ve Dünya Sendikalar 
Federasyonu Başkanlık Kurulu Üyesi 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu da anma 
Etkinliğimizde bir konuşma gerçek-
leştirdi. Küçükosmanoğlu Nakliyat İş 
Sendikası’nın kendi iş kolunda olsun 
olmasın hak arayan tüm işçiler için 
mücadele ettiğini söyledi. Nakliyat İş 
Sendikası’nın giderek büyüdüğünü ve 
örgütlenme faaliyetlerinin Türkiye’nin 
dört bir yanında sürdüğünü söyleyen 
Küçükosmanoğlu, sadece ekonomik, 
sendikal kazanımların yeterli olmadı-
ğını belirterek, bunun siyasal kazanım-
la taçlandırılması gerektiğini, bu konu-
da da yol gösterici olanın Kıvılcımlı 
Usta’nın teorisi ve pratiği olduğunu 
ifade etti.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun ar-
dından sahneye İşçi Sınıfımızın yiğit, 
direnişçi temsilcileri çıktı. Nakliyat 
İş Sendikası önderliğinde 16 aydır di-
renen Real Market İşçileri ve 4 aydır 
direnen Makro/Uyum Market İşçileri, 
Nakliyat İş Sendikası’na üye oldukları 
için işten atılan ve 4 Kasım günü itiba-
riyle 84 gündür iş yeri önünde direnen 

Muğla TÜVTÜRK işçieri, yine Nakli-
yat İş Sendikası’na üye oldukları için 
işten çıkartıldıktan sonra direnişe baş-
layarak zafer kazanan ve işlerine geri 
dönen Eskişehir Reysaş işçileri kürsü-
ye çıkarak mücadelelerini, Nakliyat İş 
Sendikası’nın yiğitçe kendilerine nasıl 
sahip çıktığını anlattı. İşçiler HKP’nin 
kendilerini destekleyen tek siyasi ha-
reket olduğunu söyleyerek destekle-
rinden dolayı Partimize teşekkürlerini 
sundu.

Anma etkinliğimizde son olarak 
hep birlikte yumruklarımızı kaldırıp 
Partimizin şanlı mücadelesini en iyi 
özetleyen “Parti Andımızı” okuduk. 
“Sayımızın azlığına, düşmanın çok-
luğuna bakmadan” Halkların Kurtu-
luşu Davasında Ustamız’dan ve şehit-
lerimizden aldığımız bayrağı daha da 
yukarılara taşıyacağımıza, Demokra-
tik Halk Devrimi’ni ve Sosyalizmi ba-
şarıya ulaştıracağımıza ant içtik. 

Türkiye Devrimi’nin önderi, Kı-
zıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı, 
Kurtuluş Partililerin mücadelesinde 
bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da yaşamaya devam edecek! 4 Ka-
sım 2018 

Kurtuluş Partililer

Değerli Kurtuluş Partililer,
Değerli Konuklar,
Türkiye Devriminin Önderi Hik-

met Kıvılcımlı’yı bedence aramızdan 
ayrılışının 47. Yıldönümünde, anmak 
üzere gerçekleştireceğimiz toplantımı-
za hoş geldiniz.

Hoş geldiniz İşçi Sınıfının yiğit ön-
derleri, neferleri,

Hoş geldiniz köylülerimiz, esnafla-
rımız, Halkçı Kamu Emekçileri,

Hoş geldiniz İşçi Sınıfı Aydınları,
Hoş geldiniz liselerimizin, üniver-

sitelerimizin kızıl gençleri,
Yiğitleri doğuran, yetiştiren ve 

kavgaya yollayan analarımız, kavgada 
direngen dağ gibi dimdik kadınlarımız 
Hoş geldiniz.

Ne yazık ki tek bir yaprağın kıpır-

damadığı içinde yaşadığımız günler-
de, halklarımızın sesi soluğu Kurtuluş 
Partisinin, yiğit, fedakâr, cefakâr ne-
ferleri, İkinci Kurtuluş Savaşçıları Hoş 
geldiniz. Ne mutlu sizlere!

(Sloganlar…)

Hepinizi;
Başta, İnsanlığın kurtuluş bilimi 

olan, Bilimsel Sosyalizmin Kurucu-
ları Marks-Engels Ustalar,

Bilimsel Sosyalizmi ete kemiğe 
büründürerek, Dünya Halklarına elle 
tutacak kadar yakınlaştıran, Devrim-

ler Kartalı Lenin Usta,
Marks Usta’sının vasiyetine uya-

rak, Bilimsel Sosyalizmi, üzerinde ya-
şadığımız ülke koşullarına uyarlayan, 
Türkiye Devriminin Önderi Kıvıl-
cımlı Usta,

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 
Savaşımızın önderi Mustafa Kemal 
ve Birinci Kuvayimilliyeciler olmak 
üzere,

Emperyalizme, faşizme ve şove-
nizme karşı, mücadele ederken ara-
mızdan bedence ayrılan bütün Devrim 
Şehitleri huzurunda, saygı duruşunda 
bulunmaya davet ediyorum.

(Saygı duruşu yapıldı-Enternasyo-
nal Marşı söylendi)

Az önce dedim ki Türkiye Sol Or-
tamında tek bir 
yaprak kıpırda-
mayan günler-
de halkımızın 
sesi soluğuyuz;

Kıvılcımız 
volkan olup 
patlayacak.

M i l y o n -
larca umudun 
zafer muştula-
yıcısıyız.

Tarih, Kur-
tuluş Partisine 
bu görevi yük-
ledi. Ne mutlu 

Kurtuluş Partililere!
Ne mutlu Kurtuluş Partililere; bir 

köleyken elli bin savaşçı olup Ro-
ma’yı tir tir titreten Spartaküs gibi bin-
lerce yıl sonra bile olsa anılacak.

Ne mutlu Kurtuluş Partisi’ne ki, 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
sözüyle, bugün bile yerli satılmışların 
tüylerini diken diken eden, “Söz konu-
su vatansa gerisi teferruattır” sözünü, 
mücadelesine temel yapan, “Lenin 
Usta’nın deyimiyle, Emperyalistlerin 
gururunu kırıp Mazlum Halklara umut 
olan, ve dünyada ilk olarak Ulusal 
Kurtuluş Savaşını zaferle taçlandıran 

Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayi-
milliyecilerin gerçek devamcısıyız.

Ne mutlu Kurtuluş Partililere; “ay 
ve güneş herkesin lambasıdır, su her-
kesin suyudur, ekmek neden herkesin 
ekmeği değildir” diyerek, bir kişiyken 
on bin olup isyan eden, Şeyh Bedred-
din’in yoldaşlarıyız.

Ne mutlu Kurtuluş Partililere ki;
Ahiri katlime ferman yazılsa
Çıksam teneşire tabut düzülse
Kefenim biçilse mezar kazılsa
Yine geçmem ala gözlü şahım-

dam
diye haykıran Kürt ve Türk Halk-

larının ezilen insanına inanan ve öncü-
lük eden Pir Sultan’ın devamcısıyız.

Ne Mutlu Bizlere ki; İnsan Soyu-
nun En Büyük Düşmanları ABD ve 
AB Emperyalistlerine karşı, Bolivya 
Dağlarında elde silah savaşırken katle-
dilen, ve tüm dünya Halklarının gön-
lünde ve mücadelesinde ölümsüzleşen, 
Kahraman Gerilla Che’yi,

Ömrü, ABD ve AB Emperyalist-
lerine karşı savaşla geçmiş, insanlığın 
tek bir Sosyalist Aile olması ülküsün-
den, ve mücadelesinden hiçbir zaman 
vazgeçmemiş, cesaret vatanını bir an 
olsun bile terk etmemiş, Küba Halkı-
nın yiğit önderi Fidel’i, mücadelelerin-
de yaşatan tek hareketiz.

Ne Mutlu Kurtuluş Partisine ki; ta-
kipçileri olduklarını iddia edenler, on-
ların mücadelesine ve anılarına ihanet 
ederken, Antiemperyalist, Antifeodal 
ve Antişovenist duruşları ve mücade-
leleriyle, yiğitlikleriyle, Yurtseverli-
likleriyle, unutulmayacak devrimciler 
arasına giren, Denizlerin-Mahirlerin 
gerçek devamcılarıyız. 

Ne mutlu Kurtuluş Partililere ki; 
“bilimcil sosyalizmin en dev yapılı 
teori anıtlarını diken, sekter bir kabi-
ne teoricisi olmayı da aklından bile 
geçirme”yerek, aynı zamanda pratik-
te mücadele eden Devrim Ustaları, 
Marks-Engels’in en sadık uygulayıcı-
larıyız.

Ne mutlu Kurtuluş Partisine ki 
“Marsizmi ortodoksça teori ve pratik 
sahasında geliştiren Leninizm”in, yıl-
maz savaşçısıdır.

Ve ne mutlu bizlere ki “hayatı 
partisinin yaşamıyla hal ve hamur ol-
muş, saçını orada ağartmış, başını ona 
adamış bulunan, bu uğurda 50 yıllık 
devrimci mücadelesinin, 22,5 yılını 
dişlerinin peynir gibi dağıldığı, gün 
yüzü görmeyen zindanlarda, her biri 
Türkiye Devrimine ışık olan, ve hala 
aşılamamış onlarca teorik hazine, pra-
tik mücadele örneği bırakan Hikmet 
Kıvılcımlı’nın, düşünce oğulları ve 
kızlarıyız.

Tarih, Kurtuluş Partisi’nden, bu 
devrimci önderlerden devraldığı bay-
rağı, onurla dalgalandıran ve tarihin 
burçlarına zafer diye dikenler olarak 
söz edecek.

Yoldaşlar,
Faşist Din Devletine koşar adım 

gerilediğimiz, siyasi ve ekonomik kriz 
yaşadığımız şu günlerde Toplantımızın 
değeri büyüktür.  Zira;

Öncelikle artık siyasi önderini bu 
şekilde anabilen başka hiçbir siya-
si yapı ne yazık ki bulunmamaktadır. 
Gururluyuz.

İkinci olarak; Hikmet Kıvılcımlı 
diyordu ki aynı Marks, Engels, Lenin 
Ustaların yaşadıkları gibi:

“Alın yazım bu. Onu yadırga-
mıyorum. Başka türlü yapamam. 
Görev anlayışım: Türkiye’de hare-
keti bu denli soysuzlaştırabilenlerin 
içyüzlerini suratlarına vurmak ve 
hepsinin rezilliklerinin çarmıhına 
gerip teşhir etmektir.

“Belki o zaman son gelenler, 
daha utançla kendilerini kollarlar. 
Pis ve saçma böbürlenme keyifleri 
için koca bir yığının kurtuluşunu 
güdermiş gibi görünüp baltalamak-
tan çekinirler. Bir umutla yazıyo-
rum. Ölünceye dek.”

Evet. Ne yazık ki Ustaların bu 
alınyazısı Partimizin Genel Başkanı, 
Hikmet Kıvılcımlı’nın yanında bizzat 
mücadele vermiş, Nurullah Ankut’un 
da, Amerikan emperyalizminin yörün-
gesine girmiş Kürt Hareketinin, yedeği 
konumuna düşmüş, Sevrci Soytarı Sah-

te Sola karşı alınyazısı olmuş durumda. 
O, günü gününe yapmış olduğu de-

ğerlendirmelerle bugünümüze ve gele-
ceğimize ışık tutmaktadır.  Ustaları etüt 
etmiş olan Genel Başkanımız sayesinde, 
onların yaktığı teorik ve pratik mücade-
le ışıkları sayesinde antiemperyalist-an-
tifeodal-antişovenist üç ana ilkeden bir 
an olsun sapmaksızın yol alıyoruz. Ba-
şımız dik. Alnımız ak.

Ve üçüncü olarak yıllardır gerçek-
leştirdiğimiz bu etkinliklere, Türkiye 
İşçi Sınıfı Tarihine işkolu ayırt et-
meksizin kanı canı pahasına mücadele 
ederek zaferler kazandıran İşçi Sını-
fının gerçek önderi DİSK/Nakliyat-İş 
Sendikası Genel Başkanı, Uluslarara-
sı Taşımacılık İşçileri Enternasyonali 
Genel Başkanı ve Dünya Sendikalar 
Federasyonu Başkanlık Kurulu Üyesi 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu aramızda. 
Değil milyonluk lüks araba, özel aracı 
bile olmayan, aylığı o iş kolundaki or-
talama işçi ücreti olan gerçek bir sınıf 
sendikacısı o.

O, hiçbir zaman bu toplantılara 
yalnız gelmedi. Her zaman direnişçi, 
grevci, işgalci işçilerle beraber geldi. 
Coşkumuza coşku, inancımıza inanç 
kattı. Bugün de Türkiye’nin en uzun 
işçi direnişi olan inanç ve kararlılığın-
dan bir şey yitirmemiş Real Market, 
Makro/Uyum Market Direnişi ile Rey-
saş ve Muğla Tüvtürk direnişçi işçileri 
ile aramızda. İnançlıyız.

Evet. İnsan soyunun en büyük düş-
manı, AB-D Emperyalistlerine karşı 
gerçek anlamda mücadele yürüten, 
“Katil ABD Ortadoğu’dan ve ülkemiz-
den defol diyebilen” bir biz kaldık.

Evet. İnsanlığı ortaçağ karanlığına 
götürmeye yeminli AKPgillere kar-
şı korkmadan, yılmadan, bıkmadan, 
usanmadan mücadele yürüten, bir biz 
kaldık.

Evet. İşçi sınıfı içersinde en yoğun 
mücadele yürüten, Türkiye ve Dünya 
İşçi Sınıfına işgaller, grevler, direnişler 
ve örgütlenmeler hediye eden, bir biz 
kaldık.

Evet. Kanlarımızla vatanımız yap-
tığımız, 1 Mayıs Taksim Vatanımıza 
sahip çıkan, bir biz kaldık.
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Bu zulüm düzenini
Hikmet Kıvılcımlı’nın devamcıları

Gerçek Devrimciler alaşağı edecek!

Kıvılcımlı Usta, bedence aramızdan ayrılışının 47’nci yılında anıldı

Hikmet Kıvılcımlı’yı Anma Etkinliğinde Ayça Okur Yoldaş 
tarafından gerçekleştirilen Açılış Konuşması
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Evet. Cesaret vatanını terk etme-
yen, vatan aşkını söylemekten ve ge-
reğini yapmaktan korkar hale gelmek-
tense ölmeyi yeğleyen bir biz kaldık.

Evet. Bir biz kaldık!
Türkiye Halklarına da Devrimi biz 

hediye edeceğiz!

(Sloganlar…)

Böylece aslında programımızı da 
genel hatlarıyla vermiş oldum ama tek-
rar ayrıntılı belirteyim:

İlk sözü Genel Başkanımız Nurul-
lah Ankut’a vereceğiz.

45 dakikalık yemek molasından 

sonra sinevizyon gösterimi olacak.
Ardından söz Ali Rıza Küçükos-

manoğlu ve direnişçi işçilerde olacak.
Programımız gereği şimdi sözü 

gerçek insan, gerçek devrimci, inanç 
abidesi Kurtuluş Partisi Genel Baş-
kanı Nurullah Ankut’a bırakıyo-
rum.

(HKP Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un gerçekleştirdiği konuşmayı 
Gazetemizin ilerleyen sayılarında ya-
yımlayacağız.)

***

Bilimsel Sosyalizm ışığı altında 
Türkiye ve Dünya değerlendirmesi 

sunan ve her zamanki gibi yolumu-
zu aydınlatan Genel Başkanımıza 
çok teşekkür ederiz.

Programımıza 45 dakikalık ye-
mek molası veriyoruz.

***
Değerli yoldaşlar,
Değerli konuklar,
Programımızın ikinci bölümüne 

başlıyoruz.
Tekrar hoş geldiniz.
 “Nehirler boyunca git ve gör ne-

hirlerin nasıl yol aldıklarını! Sen de bir 
nehirsin ey yolcu! Senin de varmak is-
tediğin bir yer var. Gerçekten varmak 
istiyorsan oraya, nehirlere iyi bak! En-

geller nasıl aşılır, öğren nehirlerden! 
Yarı yolda yok olup gitmek değildir 
amaç, nehirler gibi akıp, nehirler gibi 
ulaşmaktır oraya! Varmaktır oraya ey 
yolcu!

“Derim ki sana iyi oku yolunu, 
avucunun içi gibi bil! İyi belle yolu-
nun engellerini! Dizlerini, ciğerlerini, 
yüreğini sıkı tut, iyi dengele! Ovada 
koşar gibi vurma kendini yokuşlara! 
Uçuruma atlar gibi bindirme kayalara! 
‘Daha koş daha koş’ diye alkış tutan-
lara kanıp da kesilip kalma yarı yol-
da! Dipdiri varmalısın oraya ey yolcu, 
engelli koşudur bu! Engelleri aşa aşa, 
gücünü koruya koruya varmalısın ora-

ya! Çünkü oraya varmaktır amacın, 
koşmak değil!”, diyor halk şairi Hasan 
Hüseyin.  Bizim mücadelemizin niteli-
ğini anlatıyor.

Evet şimdi sıra bu uzun erimli en-
gelli koşudan, mücadele tarihimizden 
örneklerin görselleneceği sinevizyon 
gösterisinde.

(Sinevizyon gösterimi gerçekleşti-
rildi.)

***
Programımızın başında da dil-

lendirdiğim üzere işçi sınıfımızın 
gerçek önderi, grevlerin, direnişle-
rin, işgallerin, işçilerin Ali Başka-
nı’nda söz.

Sevgi ve saygıdeğer Halkın Kur-
tuluş Partisi Yöneticileri,

Sevgi ve saygıdeğer Halkımız, 
Emekçi Halkımız,

İşçiler, Emekçiler, Direnişçiler;
Hepinizi en içten devrimci duygu-

larımla selamlıyorum. Hepinize mer-
haba…

(Alkışlar…)

Bugün, Türkiye Devrimi’nin Ön-
deri, Bilimsel Sosyalizmin teorisine 
katkılarıyla aynı zamanda Bilimsel 
Sosyalizmin Ustası Hikmet Kıvılcım-
lı’nın bedence aramızdan ayrılışının 
47’inci yılındayız. 

Hikmet Kıvılcımlı’nın teorisi ve 
pratiği, 47 yıl önce kendisini bedence 
kaybettiğimiz dönemden bugüne ka-
dar defalarca doğrulanan bir pratiktir. 
Teorisiyle, pratiğiyle, başta içinde ya-
şadığımız coğrafya olmak üzere, tüm 
dünya halklarının mücadelesine yol 
göstermeye, Marks, Engels, Lenin Us-
talar gibi devam ediyor, devam edecek.

Buradan sevgi ve saygıyla bir kez 
daha anmak istiyorum Hikmet Kıvıl-
cımlı’yı. Çünkü Hikmet Kıvılcımlı’nın 
doğrulanan pratiğinin devamcıları ola-
rak yürütmüş olduğumuz bu sınıf mü-
cadelesini, bu İşçi Sınıfının Kurtuluşu, 
Halkların, Emekçi Halkların Kurtuluş 
Mücadelesini zafere ulaştırmak, aynı 
zamanda Hikmet Kıvılcımlı’yı gerçek 
anlamda anmaktır. Bu sorumluluk biz-
lerdedir; İşçi Sınıfındadır, Emekçiler-
dedir.

O bakımdan da böylesi bir dönem-
de, Türkiye’nin içinde bulunduğu, dün-
yanın içerisinde bulunduğu ekonomik, 
siyasi ve toplumsal bir süreçte daha da 
bir önem kazanıyor, kaçınılmaz olarak. 

Biraz önce Kurtuluş Partisi’nin Sa-
yın Genel Başkanı’nın ifade ettiği gibi, 
defalarca da doğrulandığı gibi, 1990 
yılında Reel Sosyalizmin çökmesiyle 
beraber, dünya halkları giderek daha 
adaletsiz, giderek daha yoksullaşan bir 
döneme ve sürece girdi.

Başını ABD Emperyalizminin çek-
tiği, AB ve diğer emperyalistlerle be-
raber, dünya halklarının, Dünya İşçi 
Sınıfının elindeki ekonomik ve sosyal 
haklar birer birer alınmaya devam edi-
yor. Dünyayı o kadar adaletsiz, o kadar 
halklar açısından insanlık dışı bir sü-
rece götürüyorlar, ki bu süreç aslında 
giderek de, diyalektiğin gereği, kaçı-
nılmaz olarak tersini de doğuracak. 
Yani sürgit dünya insanlığı bu kadar 
adaletsiz, bu kadar zulmün ve haksızlı-
ğın olduğu bir dayatma karşısında, sa-
vaşların çıkartıldığı, insanların giderek 
yoksullaştığı, açlık ve sefaletin gide-
rek arttığı bu düzen; kaçınılmaz olarak 
tersiyle, yani Sosyalizmle buluşacak,  
devrim mücadelesi de, İşçi Sınıfının ve 
Halkların Mücadelesi de kaçınılmaz 
olarak gelişecektir. Sürgit bu insanlık 
böyle gitmeyecektir.

Çünkü gerçekten de dünyadaki son 
dönemdeki gelirin ve servetin payla-
şımına bakıyoruz, 2016 yılında dün-

yanın en zengin 62 kişisinin serveti 
dünya nüfusunun yarısı olan 3.6 mil-
yar insanın toplam servetine eşitken, 
geçtiğimiz yıl bu durum Emekçi Halk-
lar açısından daha da kötüleşti: Dünya-
daki en zengin 8 kişinin serveti, dünya 
nüfusunun yarısının toplam servetine 
eşit oldu. Yani 2017 verilerine göre de 
dünyanın en zenginlerinin serveti yüz-
de 30 oranında artmış. Hepiniz izliyor-
sunuzdur, basında, yayın organlarında 
bu raporlar ortaya çıkıyor.

Türkiye’de de aslında durum böy-
le. Türkiye’deki en zengin yüzde birin 
serveti, Türkiye’deki toplam servetin 
yüzde 52’sine eşittir. Türkiye’deki bir 
avuç zenginin zenginliği de giderek 
daha fazla artıyor. Ama sermayedar-
lar, Finans-Kapitalistler bu zenginliğe 
doymuyorlar. 

Dediğim gibi 62’den 8’e düşen ra-
kam, belki önümüzdeki yıllar daha da 

düşük hale gelecek. Böylesi bir sürece 
doğru sürükleniyoruz.

Bunun asıl gerisindeki sebep ne?
Doksanların başındaki Reel Sos-

yalizmin çökmesiyle, Sosyalizmin 
yanlış uygulamalarıyla Reel Sosyaliz-
min çökmesiyle bu sürece girdi dünya. 
Ama dediğim gibi, bu süreçler elbette 
böyle gitmeyecek. 

O bakımdan gerçekten daha fazla 
bu aşağılık, bu hayvanlık konağı olan 
Kapitalizme karşı, bu düzene karşı 
daha bir hınçla, daha bir öfkeyle mü-
cadele etmek durumundayız.

(Alkışlar…)

Bu mücadeleyi başarıya ulaştırana 
kadar, zafere ulaştırana kadar, bu mü-
cadele Türkiye’de bizlerin sorumlulu-
ğu altında. 

Buradan çok fazla teorik değerlen-
dirmelerde bulunacak değilim. Ama 
gerçekten içinde yaşadığımız dönem 
bizleri öyle bir sürece doğru götürüyor 
ki, Türkiye’yi ABD ve diğer emperya-
list ülkeler bir senaryoyla siyasi olarak 
bir bölünme sürecine doğru götürüyor-
lar. Bir taraftan bu süreç işliyor, hepi-
mizin bildiği gibi.

Emperyalistler ve yerli işbirlikçi-
leri, onların güdümündeki, kendileri-
ne “sol” diyen bir takım soytarılarla 
beraber, Türkiye’yi bölünme sürecine 

doğru götürüyorlar. Türkiye’deki, tüm 
bölgede bu aslında sadece Türkiye’de-
ki değil, tüm bu yakın coğrafyadaki, 
Ortadoğu coğrafyasındaki tüm mez-
hepsel, etnik, ulusal kimlikleri birbiri-
ne düşmanlaştırarak, İslamiyet’i kendi 
çıkarları için kullanarak, işte Vahabi-
lik, Emevilik gibi sapkın akımları em-
poze ederek, İslamiyet’i de bu şekilde 
kullanarak bir bölünme sürecine doğru 
Türkiye’yi de bir taraftan götürmeye 
çalışıyorlar.

Kim kanalıyla?
Bu emperyalistlerle işbirliği içinde 

bulunan işbirlikçiler ve siyasi iktidar 
kanalıyla bu süreç bir taraftan işliyor.

Bunlara hâlâ doymamışlar gibi, bir 
taraftan da işçiler üzerindeki baskı-
lar devam ediyor. İşçilerin ellerindeki 
haklar birer birer alınıyor.

İşte bir taraftan taşeron cehenne-
minde çalışan yüzbinlerce işçi karde-

şimizi “kadro vereceğiz”, diye kandı-
rıyorlar. Hâlâ sözde kadroya geçen bu 
işçilerin koşullarında ekonomik olarak 
herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

Ama tüm bunlar ortadayken, ta-
şeronda kadroya alındığı söylenen iş-
çilere 2019 yılı için uygulanacak zam 
oranları belli. 2020 yılına kadar uygu-
lanacak zam oranları belli: Her 6 ayda 
bir yüzde 4 oranında zam uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip kendisine 
zam oranını yüzde 26 yaparken, işçi-
lere reva gördüğü, sözde taşerondan 
kadroya geçirilen işçilere reva görülen 
zam oranları her 6 ayda bir yüzde 4 
oranında açıklanmış durumda. Onların 
toplusözleşme yapma hakları da yok. 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından be-
lirlenen rakamlara uymak zorundalar. 

Bu içler acısı duruma rağmen enf-
lasyon oranları nedir?

En son biliyorsunuz Merkez Ban-
kasının da açıkladığı enflasyon oran-
ları var, TÜİK’in açıklamış olduğu 
enflasyon oranları var. Bu rakamlara 
göre yıllık enflasyon oranları yüzde 
24-25’ler civarında. 

Bu kadro aldatmacası süreci içe-
risinde dedik, bu sürece kimse ortak 
olmasın. Bir taraftan da Hak-İş başta 
olmak üzere, Türk-İş başta olmak üze-
re DİSK de buna alet olmuş, bu sü-

recin bir parçası haline gelmiştir. Biz 
sendika olarak çağrı yaptık; kimse bu 
aldatmacaya alet olmasın. Kimse bu 
geçişte bunların altına imza atmasın, 
diye sendika olarak çağrı yaptık. Ama 
bu çağrılar çok sınırlı bir yankı buldu 
ama hayat da, mücadele de bizleri doğ-
ruladı.

Bir taraftan bakıyoruz yine, önü-
müzdeki dönem için Yeni Ekonomik 
Program açıklandı. Yani bu kadar yok-
sulluk var. Yoksulluk sınırının altında 
yaşayan insan sayısı 16 milyon. Yani 
açlık sınırı rakamları, yoksulluk sınırı 
rakamları ortada.

Türk-İş’in Ekim ayı için açıkladı-
ğı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1919 
Lira, yoksulluk sınırı ise 6250 Liradır.  

Giderek daha da fazla doymu-
yorlar. İşte Yeni Ekonomik Program 
açıklandı. İşçilerin ellerindeki kıdem 
tazminatının ortadan kaldırılması işte 
Yeni Ekonomik Programda açıklandı. 
Önümüzdeki günlerde tekrar gündeme 
gelecek. Biliyorsunuz, zaman zaman 
gündeme getiriliyor. 

Başta aslında ilk gündeme gelmesi 
de şöyle oldu: 12 Eylül’de Faşist Ke-
nan Evren’e Vehbi Koç mektup yazdı; 
“Bu kıdem tazminatı bizim açımızdan 
yüktür, bunun ortadan kaldırılması ge-
rekir.”, diye. Ondan sonra zaman za-
man gündeme geldi hep bu kıdem taz-
minatının kaldırılması meselesi ama 
önümüzdeki günlerde tekrar gündeme 
getirecekler.

Biliyorsunuz bu en son Başkanlık 
Sistemiyle beraber artık Parlamento da 
devre dışı. Yani çok rahat bir şekilde 
bir kararnameyle kıdem tazminatını, 
işte “bireysel fon” adı altında kişisel 
hesaba dönüştürüyoruz diye ortadan 
kaldıracaklar. Yani patronlar üzerinde-
ki tüm yükler ortadan kaldırılıyor. 

Geçtiğimiz daha bir iki gün önce 
KDV oranları, ÖTV oranları, biliyor-
sunuz, aşağı çekildi bazı ürünlerde. Bir 
taraftan ekmekten, en zaruri ihtiyaçtan 
KDV vergisi alınmaya devam ediliyor-
ken, otomotiv tekellerinin ihtiyacına 
cevap verecek şekilde KDV oranları 
ve ÖTV oranları aşağı çekildi. 

Bir taraftan sen sefalet ücreti olan 
asgari ücretliden (1603 TL) hâlâ yüz-
de 15 oranında gelir vergisi alacaksın, 
diğer taraftan da otomotiv tekellerinin 
satışını daha fazla arttırmak için bu 
dönemde bu KDV ve ÖTV oranlarını 
aşağı çekeceksin…

Yine aynı şekilde bireysel emekli-
likle ilgili, BES’le ilgili cayma süresini 
daha uzun bir süreye yayarak zorunlu 
hale getirmeye çalışıyorlar. Yani tüm 
bunlar yetmiyormuş gibi İşçi Sınıfının 
elinde var olan son, kırıntı kabilinden, 
kıdem tazminatı gibi birtakım hakları 
da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Yani tabiî sermayenin doğasında 
var. Kâr, daha fazla sömürü, daha fazla 
kâr, daha fazla sömürü…

O bakımdan da buna karşı mücade-
le etmesi gereken başta İşçi Sınıfıdır. 

Elbette bu siyasi bir mücadele içeriyor, 
o bakımdan da İşçi Sınıfının sadece 
ekonomik örgütleriyle, sadece sendi-
kalarıyla bu mücadeleyi vermek sınırlı 
bir mücadele olur. Bir yere kadar olur. 
Asıl mücadele siyasi mücadeledir. 

Yani bu düzene karşı, İşçi Sınıfını 
ve Emekçi Halkları cendere altına alan 
bu insanlık dışı düzene karşı mücade-
lenin esası siyasi mücadeledir.

Ama diğer yandan da ekonomik 
mücadele adına baktığımızda bu da or-
tada. Ekonomik krizin faturası işçilere, 
emekçilere çıkartılırken, sendikalar, 
işçi konfederasyonları gereken müca-
deleyi vermemektedir. Türk-İş, Hak-İş 
ve DİSK de gereken mücadeleyi ver-
meyerek bu sürecin bir parçası haline 
gelmişlerdir. 

Toplumsal muhalefet yaptığını dü-
şünen DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 
gerçek anlamda birer muhalefet örgütü 
olmaktan çıkmıştır. Gerçek anlamda 
İşçi Sınıfı ve halk muhalefetini temsil 
etmemektedirler. İşçi Sınıfı ve halk kit-
lelerinden uzaklaşmaktadırlar. Bunun 
da en önemli nedeni, diğer sol hare-
ketlerin Amerikancı HDP ile yaptıkları 
ittifaklardır.  

Biliyorsunuz en son DİSK Kongre-
sini terk ederek dışarı çıktık. 

Niye çıktık?
Çünkü bir dayatma karşımıza gel-

di. Biz o dayatmaya teslim olmadık ve 
yanımızdaki sendikalarla beraber dışa-
rı çıktık. 

Bunlar tabiî dediğim gibi düzenin 
içine de çekiliyor bir taraftan. Yani bir 
taraftan DİSK’in mücadelesi de, diğer 
sendikaların mücadelesi de düzen sı-
nırlarının içine çekilmeye çalışılıyor. 
Bir taraftan da dediğim gibi bu süreçte 
kıdem tazminatı gasp edilmeye çalışı-
lıyor. Bir taraftan konkordato süreciyle 
bu ekonomik kriz bir yönüyle derin-
leşiyor. Konkordato sürecinde olan 
yüzlerce, binlerce işletme var. Ve bu 
yüzlerce, binlerce işletmede çalışan on 
binlerce işçi var.

Bu konkordato süreciyle bu işçile-
rin kıdem tazminatları dahi ödenmiyor 
yasal olarak. Biliyorsunuz biz Real 
Marketlerdeki, Makro-Uyum Market-
lerdeki mücadeleye sahip çıkıyoruz. 

Bir taraftan da bizim şu anda de-
vam ettirdiğimiz Muğla Tüvtürk’te di-
renişimiz var, Real Marketlerde devam 
eden uzun süreli bir mücadelemiz var, 
bir de Uyum-Makro’de devam eden 
direnişlerimiz var.

Türkiye’deki sendikal hareketlere 
baktığımızda, başta 1952 yılında CIA 
tarafından kurdurulan, İşçi Sınıfının 
sendikal hareketinin başını bağlamak 
amacıyla kurdurulan bir Türk-İş vardı. 
Daha sonra 1967 yılında İşçi Sınıfının 
tabanından gelişen bir devrimci hare-
ketle DİSK kuruldu. Ve bu dönemde 
de DİSK bir yere kadar işlev gördü. Ve 
DİSK’in mücadelesine de tahammül 
edilemedi ve 12 Eylül’de, 10 yıl sürey-
le kapalı kaldı. 10 yıldan sonra tekrar 
açıldı. Ve daha sonra AKP’nin yanda-
şı Hak-İş Konfederasyonu 1970’lerde 
kuruldu. 

Şu anda da zaten işçilerin başını bu 
sarı sendikalarla bağlamak, sarı sendi-
ka dayatmasıyla işçileri teslim almak 
istiyorlar tümden. 

Hikmet Kıvılcımlı’yı Anma Etkinliğinde DSF Başkanlık Kurulu Üyesi,
DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı

Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından gerçekleştirilen konuşma



Bunda da ne yazık ki DİSK’e ya-
pılan bir operasyonla önemli ölçüde 
başarılı oldular gibi gözüküyor.

Şimdi biz bir taraftan mücadele ve-
riyoruz, kulağımıza şöyle şeyler geli-
yor: Ya, işte Nakliyat-İş Sendikası niye 
işte kendi işkoluyla alakası olmayan 
işçilere sahip çıkıyor?..

Şimdi Real Direnişine baktığımız-
da, Real işçileri yıllarca Türk-İş’e bağ-
lı Tez-Koop İş’e üye durumda, aidat 
da ödemişler 15 yıl boyunca. Bir hileli 
iflas sonunda işten çıkarılan işçilerin 
bir kuruş tazminatları verilmemiş. İş-
çiler bize geldiler. Biz dedik ki tamam, 
sendikanız sahip çıksın. Çağrı yaptık 
ama ne Tez-Koop İş Sendikası’nın ne 
de Metro’da örgütlü olan Sosyal İş 
Sendikası’nın işverene şunu deme ce-
sareti yok: Ya sen bu işten sorumlusun, 
sorumluluğunu yerine getir!

Bunu deme cesareti yok. Artık bu 
cesareti göstermekten yoksunlar. Onun 
yerine işçiye diyorlar ki, ya yapacak 
bir şey yok…

Tazminat davaları açmak için işçi-
ler kendi başlarına avukatlar bulmuşlar 
ve davaları bunlara verilmiş. Sendika-
dan maaş alan avukatlara bile davala-
rını verdirmemişler. Baştan çağrılar 
yaptık, siz sahip çıkın. Ondan sonra 
sahip çıkmayınca da biz sahip çıktık. 
Bu sefer de hakkımızda birtakım şey-
ler söylenmeye başladı; işte niye sahip 
çıkıyorlar falan diye. 

Biz de hiç sözümüzü esirgemedik: 
Bunun adı İşçi Sınıfına ihanettir, de-
dik!

Bu tür söylemler, direniş kırıcılığı 
İşçi Sınıfına ihanettir. Bu tür iftiralarda 
bulunanlar alçaktır, şerefsizdir, dedik! 
Varsa bir diyeceği olan çıksın karşımı-
za, dedik. Çıksın karşımıza! Biz bun-
lara…

(Alkışlar…)

(Slogan: Kahrolsun Sarı Sendi-
kacılık…)

Biz bunlara da sahip çıkmaya de-
vam edeceğiz, dedik. Biraz önce de 
Che Guevara’nın ünlü sözünde söy-
lediğine benzer şekilde, Türkiye’nin 
neresinde bir işçi haksızlığa uğrarsa 
sahip çıkmaya devam edeceğiz! Bunu 
da açık söyledik kendilerine. Tüm sen-
dikalara söyledik. 

(Alkışlar…)

O bakımdan da bu mücadele tüm 
engellemelere rağmen sürecek.

Bakın Real Direnişi tüm engelle-

melere rağmen 16 ayını doldurmak 
üzere. 16 aydan beri mücadele ediyo-
ruz, mücadele etmeye de devam ede-
ceğiz. Şimdi ortada sarı sendikalar 
olmasa bu sorunu çözmüştük. Çok 
açık söylüyorum. Yani 40 yıla yakın-
dır bu mücadelenin içerisindeyim, 20 
yaşında başladım İşçi Sınıfı içinde 
mücadele etmeye. Devrimcilik adına, 
Sosyalizm adına 20 yaşında bir fabrika 
işçiliğiyle başladım, hâlâ devam edi-
yorum. 40 yıllık mücadelemin deneyi-
miyle söyleyebilirim ki bu iki sendika 
olmasa mücadele şu ana kadar çoktan 
kazanılmıştı, Real İşçileri tazminatla-
rını almışlardı. 

Ama iki sendika; bir tarafta Türk-
İş’e bağlı Tez-Koop İş Sendikası ve bir 
de Sosyal İş Sendikası’nın engelleme-
siyle, direniş kırıcılığı yapmasıyla bu 
mücadele uzun sürdü. Yoksa bu mü-
cadeleyi de başarıya, zafere ulaştırana 
kadar devam edeceğiz. 

Burada Real Market Direnişine 
sahip çıkan arkadaşlarımızın sayısı 
azalsa da, çünkü geçen bir toplantı 
yaptık arkadaşlarla beraber, arkadaşlar 
aylardan beri direnişin devamıyla ilgili 
kararı bize bıraktılar: Ya Başkan, sen 
nasıl istersen öyle yapalım, dediler. Bu 
mücadeleyi devam ettireceğiz.

Aslında bu direniş sarı sendikacı-
lara da ders verdi, Alman Metro’ya da 
ders verdi, herkese ders verdi. Bir ka-
zanımı var aslında bu direnişin.

(Alkışlar…)

Ama amaç bu sorunun çözülme-
si. Bende de kişi olarak “Gavurdağlı 
inadı” var. Bu mücadele zafere ulaşa-
na kadar bu mücadeleyi yürüteceğiz!

(Alkışlar…)

Arkadaşlarıma da bunu söylüyo-
rum. Arkadaşlarımla beraber bu mü-
cadeleyi zafere ulaştırana kadar devam 
ettireceğiz!

Uyum-Makro Direnişi, arkadaş-
lar… Onu da zaman zaman takip eden 
arkadaşlarımız biliyor. Uyum-Makro 
Direnişi bizim işkolumuzda değil. 
Sendikaya üye değiller arkadaşları-
mız. Biz sahip çıktık, eylemler yaptık. 
Migros tarafından Makro Market-
lerden satın alındı Uyum Marketler, 
Migros’un aslında yasal olarak bir so-
rumluluğu yok, her zaman söylüyoruz. 
Ama biz Migros’a yöneldik, eylem 
yaptık. 

Ve Türkiye’de eşi görülmemiş bir 
zaferin önümüzdeki günlerde altına 
imza atacağız!

(Alkışlar…)

Bu parayı Migros verecek! Migros 
verecek bu parayı!

Migros mahkemede dava açtı; ya 
işte benim itibarım gidiyor, ondan son-
ra yok efendim cirolarım düştü falan 
diye. Direnişin engellenmesi için bir-
takım başvurular yaptı, sonuç alamadı.

Ama Migros’a karşı yapmış ol-
duğumuz eylemler sonunda, büyük 
bir ihtimalle (yani işverenlerde oyun 
bitmez, o ihtiyat payını da bıraka-
rak söylüyorum) önümüzdeki hafta 
Uyum-Makro İşçileri-Direnişçiler hak 
ettikleri tazminatlarını kuruşuna kadar 
alacaklar!

(Alkışlar…)

(Sloganlar... Direne direne kaza-
nacağız!)

Şimdi bu kadar mücadele edince 
tabiî, Türkiye’nin değişik yerlerinden 
hak kaybına uğrayan işçilerden “bize 
de sahip çıkın” şeklinde mesajlar ge-
liyor, arkadaşlar. Şunu da belirteyim; 
sendika olarak bir yılı aşkın süreden 
beri bin beş yüze yakın işçi arkadaşın 
çalıştığı işyerlerinde örgütlenmeler 
yaptık. 

Dünyanın en büyük kargo teke-
li olan FedEx’i örgütledik, 800 kişi 
çalışıyor. Reysaş’ta örgütlendik, 150 
kişinin üzerinde işçi çalışıyor. Muğla 
Tüvtürk’te örgütlendik, Avrasya Tüne-
li’nde örgütlendik, oradaki çalışanlar 
da bizim sendikamızın üyesi. Bin beş 
yüze yakın işçi arkadaşın çalıştığı iş-
letmelerde de bir taraftan örgütlenmeyi 
devam ettiriyoruz. 

Değişik yerlerden arkadaşlarımız 
arıyor. Geçen bir tane işçi arıyor, Halk 
Ekmek’te çalışıyormuş. Dedim, ya sen 
benim telefonumu nereden buldun? 
Ben, dedi, internetten araştırdım, bul-
dum... 

Biraz önce söylendiği gibi İstanbul 
Halk Ekmek’te çalışan 250 arkadaşı-
mız var. Çalışma koşullarına bakın, ar-
kadaşlar. Birkaç örnekle anlatacağım, 
zamanınızı almayacağım fazla. Gece 
yarısı saat üçte başlıyorlar işe, akşam 
altıda-yedide işleri bitiyor. Yani günlük 
çalışma süreleri 13-14 saatten aşağı de-
ğil. Haftada bir gün dinlenmeleri var. 
Aldıkları tüm para da mesaileri, her 
şeyleri dahil 2500-2600 lira. İşte mua-
vinler biraz daha farklı alıyor, şoförler 
daha farklı alıyor. İstanbul Halk Ek-
mek Fabrikalarında çalışıyorlar burada 
ve bunların da çoğu AKP’li aslında. 

Geldiler toplantı yaptık. Dün de bir 
toplantı yaptık. Bu arkadaşların da bü-
yük çoğunluğunu örgütleyeceğiz. Yani 
fabrikalarda da Öz Gıda İş Sendikası 
var, Hak-İş’e bağlı. Dedim, ya nereden 
buldunuz bizi? Ya Başkanım, işte biz 
araştırdık, bize tek sahip çıkacak sen-
dika sizsiniz, ondan dolayı size geldik. 

Orayı da örgütleyeceğiz şimdi. 
Yani 250 kişinin çalıştığı yer. 

Direnişleri devam eden Aydın Bü-
yükşehir’de atılan işçiler var, Sosyal İş 
Sendikası’nın üyesi. Geçen işçilerden 
biri mesaj atmış bana. Ben sonradan 
fark ettim. Ya, işte siz mücadele edi-

yorsunuz, sizinle tanışmak istiyorum. 
Yani sizin önereceğiniz bir şey var 
mı bu mücadelenin başarıya ulaşması 
için?..

Sosyal İş’in üyeleri değişik işkol-
larında bizimle tanışmak, mücadeleyi 
birleştirmek istiyor. Biz ayrımsız ola-
rak hepsine sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz!

(Alkışlar…)

Yani bu mücadele sarı sendikacı-
lığa karşı yürütülüyor. Yani gerçekten 
yaratmış olduğumuz mücadeleyle, hep 
beraber tabiî, tek başına kişi olarak 
benden kaynaklı bir şey değil, kolek-
tif bir mücadeleyle, tüm İşçi Sınıfına 
inanç ve güvenle mücadelemize de-
vam ediyoruz.

Ve mücadelemiz dünyanın dört bir 
tarafında sürüyor. Türkiye’de Dünya 
Sendikalar Federasyonu’na ilk üye 
olan sendikayız. Yunanistan’daki iş-
çilerle dayanışma eylemlerimiz oldu. 
Orada sorunun çözülmesine katkı yap-
tık, buradaki yapmış olduğumuz ey-
lemle. 

Aslında bizim yaptıklarımız bazı 
arkadaşlar açısından Türkiye’de çok 
fazla olan şeylermiş gibi görülüyor da, 
Türkiye’de aslında olan şeyler değil, 
arkadaşlar. Şunu çok açık söyleyeyim; 
Türkiye’de, bir başka ülkedeki müca-
dele adına dayanışma eylemi yapan bir 
başka sendika örneği yok. 

Biz Yunanistan’da iki tane işyeri 
için dayanışma eylemi yaptık, ikisinde 
de sorunun çözülmesine katkısı oldu. 
Hatta buradaki Genel Müdür bizi ara-
dı. Ya siz böyle böyle eylem yapmışsı-
nız, yapacağımız bir şey var mı? diye...

PAME’den, yani Yunanistan’daki 
devrimcilerin işçi örgütü, Komünist 
Partisi’nin öncülüğündeki sendikal ör-
gütten de bize özel dayanışma mesaj-
ları da geldi.

O bakımdan DSF’deki mücade-
lemizden dolayı Endonezya’dan Ne-
pal’e, Şili’ye, Uruguay’a dünyanın 
dört bir tarafında Türkiye’deki işçile-
rin gerçek mücadelesi bizim tarafımız-
dan temsil ediliyor. 

Türkiye İşçi Sınıfının gerçek an-
lamda dünyadaki İşçi Sınıfı mücadele-
siyle bağlantısını kuran, Türkiye’deki 
İşçi Sınıfının devrimci mücadelesini 
temsil eden bizim mücadelemiz, arka-
daşlar. Bunu çok açık bir şekilde söy-
lüyoruz!

(Alkışlar…)

(Sloganlar... İşgal, Grev, Direniş, 
Yaşasın Nakliyat-İş!)

Yarattığımız bu mücadelenin so-
nuçlarını, kazanımlarını elbette siyasi 
kazanımlara da dönüştürmek duru-
mundayız. Böylesine verilmiş olan bu 
mücadelenin, tek başına, ekonomik an-
lamda, sendikal anlamda bir hoş seda 
olarak kalmaması için bu mücadeleleri 
siyasi kazanımlara dönüştürmek duru-
mundayız. Hepimizin görevi, hepimi-
zin sorumluluğu var değerli arkadaşlar 
burada.

O bakımdan, bu mücadeleleri, hep 
beraber, dediğim gibi daha çok başa-
rıyla taçlandırmalıyız. Bizim de so-
nuçta esin kaynağımız, bizim de mü-
cadelemize ışık tutan elbette Hikmet 
Kıvılcımlı’nın ve Partimizin teori ve 
pratiğidir, arkadaşlar.

O bakımdan bu sorumluluk he-
pimizde, diyorum, daha da fazla lafı 
uzatmadan;

Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı,
Yaşasın Real Market Direnişi,
Yaşasın Tüvtürk Direnişimiz, 
Yaşasın Uyum-Makro Direnişimiz, 

diyorum.
Direne Direne Kazanacağız!
Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı!
İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

(Alkışlar…)

(Sloganlar... İşçiyiz, Haklıyız, 
Kazanacağız!)

(Sloganlar... İşgal, Grev, Direniş, 
Yaşasın Nakliyat-İş!)

***
Ayça Okur Yoldaş: Evet yoldaşlar, 

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza 
Başkan’ın ulusal ve uluslararası alan-
da vermiş olduğu bu müjdeli haberlere 
biz de çok sevindik. Şimdi söz kürsü-
nün gerçek sahiplerinde. İşçilerde, Di-
renişçi İşçilerde. Buyurun.

(Alkışlar, sloganlar… Yaşasın 
Muğla Tüvtürk Direnişimiz… Ya-
şasın Real Direnişimiz… Yaşasın 
Uyum-Makro Direnişimiz…)

Ayça Okur Yoldaş: Evet, şimdi 
söz Real Direnişçileri adına Yılmaz 
Balkese’de.

Yılmaz Balkese: Öncelikle tüm 
Halkın Kurtuluş Partisi ailesini ve 
Nakliyat-İş Sendikamız, üyesinden 
başkanımıza kadar, herkesi önce saygı 
ve sevgiyle selamlıyoruz Real Direniş-
çileri adına.

Evet, Nakliyat-İş Sendikamız diye 
bahsediyorum, 16 aydır artık ailemiz 
gibi oldular. Ailemizden fazla belki de 
Nakliyat-İş Sendikamız, Başkan’ından 
olsun tüm üyeleriyle ve Halkın Kur-
tuluş Partisi ailesinin üyeleriyle, daha 

fazla zaman geçiriyoruz. Bu yüzden de 
onurlu ve gururluyuz. Buradan bir kez 
daha teşekkür ediyoruz kendilerine. 
Sağ olsunlar, var olsunlar.

Evet, Real Direnişi 16 aydır sürü-
yor. Başkan’ımız, Ali Rıza Başkan’ı-
mız genel hatları ile söyledi. Ben çok 
uzatmadan Real Direnişinin neden 
başladığını ve kime karşı mücadele et-
tiğimizi kısaca anlatacağım.

Real Hipermarketler, 1998 yılın-
dan itibaren 2014 yılına kadar Metro 

AG Alman Finans-Kapitalisti olarak 
Türkiye’de 1720 çalışan ve 13 mağaza 
ile hizmet vermiştir. 2014 yılında Türk 
sermayesi olan Kayserili Beğendik 
AŞ’ye satılmış. 2017 Haziran ayına 
kadar, Beğendik AŞ ilk 6 ay kâr açıkla-
masına rağmen, bu süre zarfından son-
ra tamamen Real Hipermarketlerin içi-
ni resmen hırsızlık yaparak boşaltmış 
ve 2017 Temmuz ayı itibari ile de 700 
civarı Real çalışanı, işçisi olan bizleri 
tazminatsız bir şekilde, hileli iflas yo-
luyla kapı önüne koymuştur.

Bu süreçte, 2003 yılından itibaren 
örgütlü olduğumuz, aidat ödediğimiz, 
sarı sendikacılıkta çığır açmış olan Tez 
Koop-İş, bu süre zarfında peyderpey 
satılan mağazalar olduğu halde, o du-
rumda dahi yanımızda olmamıştır. Çı-

kışlar verildi, insanlar kapı önüne kon-
muş, işçi kapının önünde… Bu süreçte 
bile üç maymunu oynamıştır.

2017 Ağustos ayında, bir vesile do-
layısıyla… Evet, her platformda söy-
lüyoruz, Türkiye’deki tek sarı sendika 
olmayan, gerçek İşçi Sınıfı ve Sınıf 
Sendikacılığını benimsemiş olan, Nak-
liyat-İş Sendikamızla tanıştık.

(Alkışlar…)

Başkan’ımız genelini söyledi, ilk 
görüşmeden sonra eylem kararı aldık, 
Başkan’ımızın öncülüğünde… Tür-
kiye çapında; Ankara, Adana, Konya, 
Eskişehir, Kayseri ve Bursa’da büyük 
eylemler gerçekleştirdik. İstanbul’da 
ilk büyük eylem; Kozyatağı Metro 
Gross Toptan Market önünde, yakla-

şık 300-350 civarı Real İşçisiyle ilk 
eylem, İstanbul’da da başlatılmış oldu. 
Haftanın 4 günü, Metro Gross Toptan 
Marketler ve Media Markt’lar, Metro 
AG bünyesinde olduğu için, bu işlet-
melerin önlerinde 4 gün boyunca, haf-
tanın dört günü eylem yapmaya devam 
ettik.

Ve kırılma noktalarından biri, si-
nevizyon gösterimimizde de vardı, 25 
Kasım 2017 tarihindeki Metro İşgali 
ile yeni bir boyut kazandı Direniş. Bu 
süreçte Metro AG içinde, DİSK’e bağlı 
olan Sosyal-İş, örgütlü olan Sosyal-İş, 
bizim karşımıza Metro işçisini çıkardı, 
yani işçiyi işçiye kırdırmaya kalktı. Ve 
açıkça basına ve kamuoyuna şunu dedi 
ki; “Metro AG’nin Real İşçilerinden 
sorumluluğu yoktur”. 
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Nakliyat-İş önderliğinde yiğitçe direnen  
Real Market, Uyum-Makro Market,

Muğla TÜVTÜRK ve
Eskişehir Reysaş İşçilerinin Konuşmaları
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Bu bir, gerçekten de işte… Görülüyor 
ki bir sarı sendikacılık örneğidir, bunu 
çok net bir şekilde görebiliyoruz.

Bu süreçten sonra, Türkiye’de yine 
bir ilki gerçekleştirdik başkanımız sa-
yesinde. Türkiye’de, İstanbul’da AVM 
içlerinde, Media Markt önlerinde ey-
lemlere başladık. Evet, Türkiye’de 
bu bir ilktir. AVM içlerinde eylemler 
yaptık. Tabiîi, şu anki bahsedilen, de-
nildiği gibi Tayyipgiller hükümetinin 
ve valiliklerinin, yandaş valiliklerinin 
sayesinde bu eylemlere son vermek 

zorunda kaldık. Ama son vermiş der-
ken, eylemin şeklini değiştirdik. Bu 
sefer de Media Marktların içinde kasa 
kitleme eylemlerine başladık.

(Alkışlar…)

Bu 16 aylık süreçte, Nakliyat-İş 
Sendikamız, Genel Başkan’ımız başta 
olmak üzere, tüm üyeleri ile beraber ve 
çalışan, Metro işgalinden sonra çalışan 
arkadaşlarımız hakkında ve bizler hak-
kında tazminat davaları açıldı, gözal-
tına alındık. Ama buna rağmen, hiçbir 
baskıya boyun eğmeden, 16 ayı aşkın-
dır mücadelemize devam ediyoruz ve 
devam edeceğiz.

(Alkışlar…)

Yasal olarak, Başkan’ım bahsetti, 
Metro AG, Alman Finans-Kapitalisti-
nin yasal sorumluluğu çok açık, bunu 
biz defalarca ispatladık. 1475 sayılı, 
14 nolu iş yasası çok açık. Yargıtay ka-
rarları çok açık. Bilirkişi, Türkiye’de 
profesör olan Fevzi Şahlanan beyefen-
dinin raporu, bilirkişi raporu çok açık 
olduğu halde, Metro AG diretmeye 
devam ediyor. Ama bizler Real İşçileri 
olarak, hiçbir, dediğim gibi, hiçbir bas-
kıya boyun eğmeden, yasal sorumlu-
luk, yasal suç işleyenlere karşı da mü-
cadele ediyoruz ve devam da edeceğiz.

(Alkışlar…)

Bu 16 aylık süreçte, DİSK’in ken-
disi dahil, Nakliyat-İş Sendikamızı 
bir kenara bırakıyoruz, tüm konfede-
rasyonlar, evet bunu DİSK’i de içine 
katarak söylüyoruz, bu çok belirgin, 
tamamen İşçi Sınıfı adına mücadele 
ediyorum ve sınıf sendikacılığı yapı-
yorum, diyen DİSK dahil, bu 16 aylık 
süreçte tamamen sarı sendikalar gibi 
hareket etmiş, bizi resmen görmezden 
gelmiştir.

Bu süreçte de, yine üstüne basarak 
söylüyoruz, siyasi olarak da bizim ya-
nımızda sadece HKP vardı ve şu anda 
da o var.

(Alkışlar…)

Tüm yapılan anmalarda bizler bu-
lunduk Real İşçileri olarak… DİSK’in 
şu anki Genel Başkanı olan Arzu 
Çerkezoğlu başta olmak üzere, tüm 
DİSK’in anmalarında bulunanlar, biz-
leri orada da görmezden geldiler. Bu 
süreçte, dediğim gibi, Tez Koop-İş, 
sarı sendikacılık yapmış, direniş kı-
rıcılığı yapmaya çalışmış, ama buna 
ne yaparsa yapsın… Ve buna şunu da 
katalım. Kendine sol görünümü, sol 
damgası vuran şu an tüm sol kesim 
de, medyası dahil, bizleri görmezden 
gelmiştir. Görmemeye devam ediyor-
dur ve resmen üç maymunu oynamaya 
devam ediyordur. Ama bizler kazandı-
ğımız zaman, hem o sarı sendikalara, 
hem de o tüm işbirlikçilerine günlerini 
göstereceğiz.

(Alkışlar…)

Sözleri fazla uzatmadan bitirece-
ğim. Arkadaşlarımın vaktini almaya-
yım. Bugün bir kez daha parti olarak, 
ben kendi en azından şahsım adına 
benimsediğim, gerçekten İşçi Sınıfının 
yanında olan Halkın Kurtuluş Parti-
si’nin kurucusu olan Hikmet Kıvıl-
cımlı Usta’mızın aramızdan bedence 
ayrılışının 47. Yıldönümünde bulun-
maktan onur ve şeref duyuyorum ben 
kendi adıma.

Onun İşçi Sınıfına, ilk başta, her 
sözünde söylediği İşçi Sınıfına ışık 
tuttuğu yolda… Bizler, ilk başta İşçi 
Sınıfından başlamak üzere, toplumun 
tüm kesimlerini kapsayacak şekilde, 
kurtuluşun ilk önce Demokratik Halk 
Devriminden ve daha sonra da Sosya-
list Devrimden geçtiğini anlatacağız, 
anlatacağız, anlatacağız!

(Alkışlar…)

Ve Mustafa Kemal’in Birinci Kur-
tuluş Savaşı’ndaki zaferini, İkinci Kur-
tuluş Savaşı’yla kazanılacağını da tüm 
İşçi Sınıfından başlamak üzere, tüm 
halkımıza anlatmaya devam edeceğiz.

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız di-
yorum, hepinize teşekkür ediyorum.

(Slogan: İşçiyiz, Haklıyız, Kaza-
nacağız…)

Ayça Okur Yoldaş: İşte, İşçi Sınıfı 
bilimine inanmış, İşçi Sınıfı davasına 
baş koymuş, bir işçinin, artık İşçi Sını-
fı aydının, İşçi Sınıfının gerçek öncü-
sünün sözlerini dinlediniz.

Şimdi Uyum-Makro İşçileri adına 
Sezer Bülbül’e söz veriyorum.

***
Sezer Bülbül: Öncelikle burada 

bizi dinleyen herkesi selamlıyorum, 
saygıyla selamlıyorum.

Bizim mücadelemiz de, Real’ci ar-
kadaşları tanıyarak, Nakliyat-İş’i bize 
ulaştırarak başladı.

Biz 2012’de, aslında hakiki Uyum 
sahipleri tarafından, Makro Market’e 
satılan şirkette çalışmaya devam ettik. 

Çalıştığımız şirket, 2012’de Ankara 
kökenli Makro Marketler sahipleri 
tarafından alındıktan sonra, şirketi-
miz 2018 Nisan ayına kadar kötü bir 
süreç geçirdi. Biz bu sürece kadar şir-
keti kötü bir durumdan kurtarmak için 
elimizden gelen her şeyi yaptık. İşçi-
ler olarak düzeltmeye çalıştık. Fakat, 
şirket İstanbul bölgesinde ilk defa bir 
şirket satın alındığında ne yapacakla-
rını bilmediği için, ilerleyen zaman-
larda daha da kötü duruma gitti. Biz, 
yaklaşık 1500 tane Uyum çalışanı, bu 
şirketi kurtarmak için çabamızı gös-
terdik, elimizden gelen her şeyi yaptık 

ve mücadelemize devam ettik. Ancak 
şirket her geçen gün daha kötüye gitti 
ve satış kararı alındı. Migros’lara satıl-
mak üzere, satış kararı aldı şirketimiz 
ve satıldıktan sonra bizi bir şekilde or-
tada bıraktılar.

Biz de dediğim gibi, Nakliyat-İş 
Sendikamızla tanıştık. Real’ci arka-
daşlarımızla tanıştık ve işçi mücadele-
si vererek bir yerlere gelmeye çalıştık. 
Onların bizden hiçbir talebi olmadan, 
hiçbir maddi talebi olmadan gerekli 
desteği verdiler. Onlar bize her konuda 
yardımcı oldular, bizle birlikte en ön 
saflarda ilerlemeye devam ettiler.

Şimdi öyle söyleyeyim, normalde 
eylem alanlarında daha iyi konuşuyo-
rum, burada pek etkili konuşamadığım 
için…

(Alkışlar…)

Mücadelemize her zamanki gibi 
devam edeceğiz. Bizi bu mücadele içe-
risinde farklı şekilde vurmaya çalıştı-
lar. Akşam saat 10.00’larda % 50 teklif 
ettiler. % 50 teklif etmelerinde… Bize 
sadece, grup yönetici olan 10 kişiye 
size % 100 verelim, diğer geri kalan 
120 kişi, kalan diğer direnişçi arkadaş-
larınızı satın, % 50’lerini alsınlar, siz 
de % 100’lerinizi alın, siz bu Direnişi 
bırakın dediler. Biz hiçbir şekilde arka-
daşlarımızı satmadık. Her zaman işçi-
nin yanında işçi vardır. 

(Alkışlar…)

Biz bu şekilde devam ettik. En son 
5M Beylikdüzü Migros mağazasında, 
Başkan’ımız önderliğinde, Nakliyat-İş 
Sendikası Başkan’ımız Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu önderliğinde, onun karar-
larıyla, mağazadan çıkmama kararı al-
dık, 89 kişi. Sonrasında orada polisle-
rin bizi etrafımızı sararak içeri almakla 
tehdit etmeleriyle sonuçlanacağını 
zannettiler, biz yine de vazgeçmedik. 
Orada bizi darp ederek, 15 tane arka-
daşımızı gözaltına alarak, kafamıza 
gözümüze vurarak, bir şekilde içeri al-
dılar. Bundan sonraki süreçte de, Nak-
liyat-İşimizin avukatları, Gebze’den 
çıkıp, gelip bizi kurtardılar, karakoldan 
çıkardılar.

Sonrasında, şunu söyleyeceğim 
en son, dediğimiz gibi, burada hiçbir 
şekilde biz davamızdan vazgeçmeye-
ceğiz ve 89 kişi kaldık. Başkan’ımızın 
dediği gibi; direne direne kazanaca-
ğız!

Her zaman dediğimiz gibi de, bi-
zim eylemlerde, eylem alanlarında de-
diğimiz gibi; ölmek var dönmek yok, 
şeklinde devam edeceğiz.

(Slogan: Direne direne kazana-
cağız…)

Kusura bakmayın, dediğim gibi ey-
lem alanlarında daha iyi konuşuyorum. 
Burada biraz heyecanlanıyorum. Bura-
da bu ortamı yaratan herkese de çok 
teşekkür ediyorum bize. Bize destek 

olan herkese çok teşekkür ediyorum, 
herkesi saygıyla selamlıyorum.

(Alkışlar…)

Ayça Okur Yoldaş: Bu Direnişçi 
İşçiler bir harika yoldaşlar.

(Alkışlar…)

Ayça Okur Yoldaş: Usta’mız Hik-
met Kıvılcımlı “Yarımız olan kadını 
ön safta görmek” diyordu. Şimdi size 
Muğla Tüvtürk İşçilerinden, Direniş 
boylarından gelen Seda Fidan seslene-
cek.

***

Seda Fidan: Değerli konukları-
mız, burada bulunmaktan çok mutlu-
yuz, arkadaşlarım adına da.

Bizi buraya davet eden, Halkın 
Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurul-
lah Ankut’a teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz, parti üyeleriniz ile birlikte.

(Alkışlar…)

Ayrıca Genel Başkan’ımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu’na ve avukatlarımız 
Tacettin Çolak’a, Başkan’ımız Ali Öz-
çelik’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

(Slogan: İşçilerin Birliği Serma-
yeyi Yenecek…)

Kusura bakmayın, biraz heyecan 
yaptım. İlk defa böyle büyük bir kitle-
ye hitap ediyorum…

Kısacası Muğla Tüvtürk araç mu-
ayene istasyonunda dört bayan olarak 
çalışmaktaydık. İki müşteri kabul gö-
revlisi, iki temizlik personelimiz çalı-
şıyordu. Bizler ön büroda çalışıyorduk, 
müşteri kabul görevlisi olarak. Müşte-

rilerle ikili ilişkilerde sürekli tek başı-
mızaydık. Müşterilerle sorunlarımızda 
ne amirimiz, ne iş ortaklarımız hiçbir 
şekilde bizim yanımızda olmuyorlar-
dı. Yükümüz ağırdı. Araç muayene 
teknisyen arkadaşlarımızın da yükleri 
çok ağırdı. İçeride onlara düşen araç 
sayısı günlük 20-25 olması gerekirken, 
30-35’i buluyordu ve sinir-stres iş ye-
rimizde çoğalmıştı.

Yalçın Arkadaşımız sayesinde 
DİSK Nakliyat-İş Sendikası Başkan’ı-
mız Ali Özçelik ile irtibata geçtik. 
Onlar bizi yönlendirdiler. Bizler de 
arkadaşlarımızla birlikte karar vere-
rek, sendikamıza üye olduk. Bu sü-
reçten sonra işverenimiz, bakanlıktan 
gelen yetki onayımızı aldıktan sonra, 
biz bayanlara silahla tehditte bulundu, 
baskılarda bulundu. Bizlere bunlar ağır 
geldi. E-devlet şifrelerimizi istedi, ver-
medik. Vermeyince de işten attılar.

(Alkışlar…)
Sonrasında da Direnişe başladık. 

83. Günümüzdeyiz. Direnişimize so-
nuna kadar devam edeceğiz.

İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!
Sendikamıza da güveniyoruz.

(Alkışlar ve slogan: Baskılar bizi 
yıldıramaz…)

Ayça Okur Yoldaş: Bizim işçileri-
miz konuşmaz, yapar. Masaya yumru-
ğunu vurur.

(Alkışlar…)

Muğla Tüvtürk işçileri adına şimdi 
sözü Zeki Çerçi’ye bırakıyorum.

***
Zeki Çerçi: Öncelikle herkese bu-

rada bulunduğu için çok teşekkür ede-
rim.

Halkın Kurtuluş Partisi Sayın Ge-
nel Başkanı ve değerli üyeleri, sendi-
kamızın genel başkanı, değerli yöne-
ticileri, değerli misafirleri… Hepinizi 
Muğla Tüvtürk Direnişçileri adına se-
lamlıyorum.

(Alkışlar…)

Benim adım Zeki Çerçi… 10 yıl-
dır, yani istasyonun açılışından bu 
yana Muğla Merkez İstasyonu’nda 
çalışmaktayız. Yani 2 Ağustos’a kadar 
çalışmaktaydık.

Bu dönem, süreç içerisinde 2008-
2013 yılına kadar Mehmet Ağar, oğlu 
Tolga Ağar ile birlikte işletmeye de-
vam ettik. 2013 yılında Aykon diye şir-
ketimiz vardı. Aykon şirketi 2013 yı-

lından sonra 2016 yılına kadar bunları 
işletti. Yine aynı zamanda kayyum ata-
nınca, Sayın Tayyip Bey’in o zaman-
ki FETÖ olayları bize de yansıdı za-
ten. Aykon şirketinin HES Kablo’dan 
FETÖ olaylarından dolayı 25 milyon 
dolar alacağı vardı.  Alamadılar… Bu 
alamadıkları süre içerisinde bu da bize 
yansıdı. Şirket değişti yine. Bu sefer, 
Şanlıurfa MHP eski milletvekili Mu-
zaffer Çakmaklı, 2016’da burayı dev-
raldı. Tabii şirket ortaklarından kim 
aldı, geldi, gitti falan 2 yıl boyunca hiç 
görmedik biz. Kimler aldı, kimler yap-
tı bilmiyorduk.

Bu zaman içerisinde, şirketi ilk 
aldıklarında maaş zammı talebimiz 
olduğunda, yılbaşına denk getirdiler 
çünkü, şirket sıkıntıda dediler. Biz 
yeni aldık Aykon şirketinden, gibi ba-
haneler uyduruldu. Sindirildik… O sı-
rada dedik ki, işimiz var, hiç olmazsa 
ekmeğimiz var, diye düşünüyorduk. 
Bu zaman içerisinde, aradan geçen 1 
yıl, 2017’den 2018’e, yine yılbaşı… 
Zammımızı istedik. Tabiî devlet vize 

harçlarına % 14 zam yapmıştı. Bize 
verilen % 7 zam… Bakıyoruz aradan 
3-4 ay geçiyor, arkadaşlarla konuşuyo-
ruz. Bordrolara bakıyoruz, yılbaşından 
önceki aldığımız bordrolar, yılbaşın-
dan sonra aldığımız bordrolar… Bir 
çakallık var yani bir oynama var. % 7 
zam, varmış yokmuş gibi bir şey oldu. 
Hiçbir şey yok arada. Tabiî bu zaman 
içerisinde kendimiz ne yaparız, ne de-
riz… Yalçın Arkadaşımız biraz serze-
nişlerde bulundu istasyonda, tabiî kop-
ma haline geldik iyice.

Şirket, ilk Yalçın Arkadaşımızı 
baskı altına aldı. Önceki zamlardan 
şundan, bundan bir patlama yaşıyor-
duk çünkü. Şirkette işverenle muhatap 
yok. İstasyon amiri yeni atandı, geldi. 
Çakmaklı’nın yeğenlerinden… O da 
tecrübesiz. 1 ay biz kendimiz amirliği 
öğrettik ona bir şekilde. Ama soruları-
mıza cevap alamıyorduk tabiî...

Dediğim gibi, o zaman da Yalçın 
kardeşime bir baskı yapıldı. Baskıdan 
sonra, üç kişi birden Urfa’dan, arka-
daşımızın görev yaptığı… Akyaka 
Muğla’da görev yapıyordu, Traktör ve 
Motosiklet muayenelerini yapıyordu. 
3 kişi birden geldiler, şirket temsilci-
leri… Birisi belinde silahlı Müslüm 
Mısırcı, Faruk Seymen ve Veysi Er-
doğan, üç kişi geldiler… Murat Çak-
mak, pardon, Veysi Erdoğan değil… 
Arkadaşı baskı altına aldılar. Yaptığı 
işi, muayeneyi durdurdular, yetkisi-
ni durdular. Fethiye’den bir bölgeden 
arkadaş takviye ettiler hemen. Halka 
yansıtmamak, müşteriye yansıtmamak 
babında işine devam ediyordu. Yalçın 
da bayağı bir serzeniş ile konuşmuş 
artık. Yırtık pantolonları vardı, kı-
yafet eksiklerimiz vardı çünkü. Apış 
arası yırtıktı, o halde bir çalışma vardı 
bizde. Üst-baş aynı şekilde… Ve nite-
kim Yalçın’a konuşma bittikten son-
ra, akşam, 1 hafta izin verdiler. Bu 1 
haftalık süreç içerisinde, izin bir güne 
düştü, sonra, Yalçın gel, oldular. Önce 
Yalçın’dan anlatıyorum ya. Çağırdılar 
Yalçın’ı. Sana 1 gün izin, sen bir kafa-
nı toparla, dinlen gel… Ama sendika 
muhabbetine girmiyorlar ilk başta.

3 gün Yalçın’a gelmemezlik tuta-
nağını tutmaya çalıştılar. Ve bu ara-
da Yalçın kardeşimiz ile aynı günde 
Nakliyat-İş ile görüşme imkânımızı 
sağladık biz. Bu görüşme imkânında, 
Reysaş’taki çalışan arkadaşlarımız-
la görüşme sağlamıştık. Sonra da Ali 
Özçelik, Erdal Kopal Başkan’ımızla 
görüşmelerimizi yaptık ve start verdik. 
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Bu çalışma içeresinde bir start verdik.

Yalçın Arkadaşımıza 3 gün içinde 
çıkışını verdiler. Bunun arkasından 
ben izne çıkmıştım. İzin arkası, ben 
yokken hareketlilik devam etti. Tabiî 
biz de ayrıca arkadaşlarımızla Fethi-
ye, Marmaris, Bodrum Muğla… Yani 
hepimiz örgütlenme çalışmalarına, 
bakanlık yetki tespitlerini almak için, 
hızlı bir çalışmayla 19 Temmuz’da 
yetki tespitimizi aldık. 30 Haziran’da 
Yalçın çıkmıştı, 29 Haziran’da baş-
latmıştık bu işi. Ağustos’un 2’sinde 
çıkışlarımız yapılmaya başladı. İlk 3 
kişi çıkış yapıldı, 4’ünde 3 kişi daha 
çıkış yapıldı. Bayram öncesi, arifesin-

de 5 kişi daha çıkartıldı. 1 aylık yetiş-
tirdiğimiz arkadaşımız vardı, o 1 aylık 
arkadaşımız yetkisini aldı, onu da çı-
karttılar. Yani koltuğumuzda 1 kişilik 
daha yer ayırdık, direnişe başlayacağız 
nasıl olsa dedik.

13 Ağustos’ta Direnişe geçtik çı-
kışlarımızı aldıktan sonra… 80. Gün 
ve direnişimiz devam ediyor istasyo-
numuzda.

Bu çalışma içerisinde tüm arkadaş-
larımız, Seda arkadaşımızın da dediği 
gibi, bayan arkadaşlarla silah üstüne 
silah bırakmaktan tutun, baskı-teh-
dit… Nakliyat-İş’e üyeliğiniz var mı 
yok mu, telefonunuzu, e-devletinizi 
açın, eğer ki üyeliğiniz varsa beraber 
çalışmayacağız, tavrı sergilediler. Ama 
Muğla merkez olarak, istasyondan çı-
karılan 14 arkadaşımız e-devlet şifre-
sinin hiçbir şekilde, ekran görüntüsü-
nü vermemişti. Bu direniş bu şekilde 
ayakta duruyor çünkü. 14 artı dışarı-
dan çıkartılan arkadaşımız Fethiye, 
Marmaris, Bodrum olarak, bunlar da 4 
kişi olarak 18 işçi çıkartılmışız Muğla 
Merkez istasyonunda.

Biz de sonuçta bu anayasal hakkı-
mızı Nakliyat-İş Sendikası’na üye ola-
rak kullanmaya karar verdik.

Sonuç itibariyle 80. Gündeyiz. Di-
renmeye de devam edeceğiz. Bu işin 
sonu nereye varırsa varsın, biz sonu-
cuna Nakliyat-İş Sendikası’yla ve 
HKP’nin desteği ile sonuna kadar va-
racağımıza eminiz.

Ayça Okur Yoldaş: Evet, şimdi de 

Eskişehir’de Tüvtürk Reysaş İşçileri 
adına Musaffet Oktay’a söz veriyoruz.

***
Musaffet Oktay: Herkese merha-

balar diyorum ve saygı, sevgilerimi 
sunuyorum.

Ben sözü fazla uzatmadan Rey-
saş’ta ve Eskişehir’de Nakliyat-İş Sen-
dikamızın nasıl örgütlendiğini kısaca 
bahsedeceğim.

Eskişehir’i biliyorsunuzdur, Türkiye 
şartlarında iklim koşullarının en zor ya-
şandığı şehirlerden birisi. Özellikle kış 
aylarında bizim istasyonumuz, çok zor 
bir yerde bulunduğundan dolayı, aşırı 
şekilde soğuk ve insanı dondurucu bir 

havaya sahip. Yaklaşık 10 yıl boyunca 
Reysaş’ta çalışmaktayız. Fakat işveren, 
bizi bir çalışandan ziyade para getiren 
bir eşya ve ya mal gibi baktığının farkına 
biz bu sene zarfıyla varmış olduk. Geç-
tiğimiz şubat ayında, yine aynı şekilde 
iklim koşullarının çok ağır olduğu bir 
günde, istasyonlarda bulunan bu ısıtı-
cı, biz onlara radyan diyoruz, görürsü-
nüz fabrikaların üstünde, bunların işte 
maliyetinden dolayı Reysaş yakmıyor. 
Biz de bir arkadaşımız vasıtasıyla ça-
lışma bakanlığına şikâyette bulunduk.  
Daha sonra nasıl olduysa Çalışma Ba-
kanlığından bir denetlemeye gelindi. 
Biz de şaşırdık tabiî. İşte bu ısıtıcıların 
yanmadığı ile ilgili bizden, özellikle 
bazı eski arkadaşlarımızdan bilgi al-
dılar.

Daha sonra işveren bu durum kar-
şısında, işte nasıl böyle bir şey yaparsı-
nız, diye bize bir hain gözüyle bakma-
ya başladı. İşte şikâyeti yapana, bunu 
bize nasıl yaparsın, diyerek, bizi işten 
atmakla, şikâyeti yapan arkadaşı işten 
atmakla tehdit etti. 10 yıllık bir arkada-
şı, sırf ısıtıcılar yanmıyor diye şikâyet 
etti diye, o da doğru olan bir şey yaptı 
diye, işten atmakla tehdit etti.

Bunu duyduktan sonra, kendi 
kendime bir karar aldım. Haksızlık 
karşısında sessiz kalamayacağımızı 
düşünerek, yine burada bulunan Oğuz 
arkadaşım var, Oğuz Can… O, daha 
çok sendika ve parti işlerinden anlayan 
bir arkadaşım. Dedim ki ona, eğer bu 
arkadaşı işten atacaklarsa, ben de istifa 

edeceğim, sen de eder misin, dedim. O 
da düşündü, ya dedi niye istifa edece-
ğiz? Tek başımıza bir şey yapamayız. 
Gel seni ben sendikaya götüreyim, bir 
sendika ile tanıştırayım, dedi.

Biz iki arkadaş gittik, Ali Başkan’ı-
mız burada, Anadolu Şube Başkanı ile 
beraber…  İşte bir görüşme yaptık. 
Onunla, onun tecrübesinden yararla-
narak, işte biz kaç kişiyiz, kimler olur, 
kimler olmaz… Güzel bir çalışma 
yaparak Reysaş’ta bizi mağdur etme-
den… Yani biz bu işi başarabilir miyiz 
diye bir ön çalışma yaptık. Ve yaptık 
ki, gerçekten biz bu işi başarabiliyor-
muşuz. Ali Başkan’ımız sağ olsun, gü-
zel bir çalışma sayesinde, işte yaklaşık 
107 çalışanımız var, bunun en azından 
% 40’ını geçmemiz gerekiyor. Biz bu 
sayıyı yakalayabileceğimizi anladık. 
Daha sonra üç gün içinde, yani biz 
bunu karar aldık, 1 hafta dahi sürmedi. 
Üç gün içerisinde, diğer istasyonlarla 
da bağlantı kurarak, yaklaşık 7 tane is-
tasyon var, Karadeniz’deki istasyonlar 
ve Eskişehir Merkez olmak üzere, biz 
bu sayıyı yakaladık.

Yakaladıktan sonra, haliyle işve-
renler ne yapıyor, her zamanki tepkile-
ri… İşten atmakla olayın çözülebilece-
ğini zannettiler. Ama iş onların tahmin 
ettiği gibi olmadı. Bizim yaklaşık 14 
işçimizi işten attılar. Ama biz 60-70 ci-
varında sendika üyeliği olan bir ekip-
tik. Bizi, 14 arkadaşımızı işten attılar. 
Ama bizim o kadar sağlam, o kadar 
yürekli arkadaşlarımız vardı ki… Biz 
işten atılmamıza rağmen o işyerinde 
hiçbir arkadaşımız sendika üyeliğin-
den vazgeçmedi. 

(Alkışlar…)

Biz 45 gün boyunca istasyonun 
önünde eylem yaparken, çay molala-
rında, yemek molalarında, sürekli ya-
nımıza gelerek, o kıyafetlerle, düşünün 
oradaki işverenin potansiyel düşünce-
sini… İş kıyafetleriyle tel örgünün ke-
narına geliyorlar bize çay getiriyorlar, 
yemek getiriyorlar. Artık 45 gün bo-
yunca işveren ne yapacağını bilemedi. 
En sonunda artık baktı artık kimse is-
tifa etmiyor. Sendikamız da bu konu-
da aşırı şekilde deneyimli olduğu için 
yapılması gereken, atılması gereken 
adımları çok zamanında ve yerinde 
atarak, başarılı bir şekilde bir süreç yö-
nettik. Bu süreç sonunda 45 gün sonra 
biz o dışarıda kaldığımız günlerin pa-
rasını da, yemek parasını, maaşlarımızı 
dahil alarak işimize tekrar geri döndük.

(Alkışlar, slogan: Direne direne 
kazandık…)

Az önce, işte öğlenden önceki otu-
rumumuzda, Nurullah Başkan’ımız 
çok güzel konulara değindi.

Ben orada bir konuya katılmak 
istedim, içimden gelerek. Özellikle 
İslamiyet ve İslam konusunda çok gü-
zel şeyler söyledi. Ben de o iman ko-
nusunda ufak bir noktaya temas etmek 

istiyorum.
Diyordu ya İslam ve İslamiyet, eski 

alimlerimizden biri diyor ki… Şu an 
aklıma gelmedi kusura bakmayın.

(Alkışlar…)
İman, hem nurdur, hem kuvvettir. 

Hakiki imana sahip olan kişi, kâinata 
meydan okur.

Bu da gerçekten o söylemlerin ya-
nında on numara bir söz diye düşünü-
yorum.

(Alkışlar…)
Bir de bu İşçi Sınıfına olan… Par-

tinin ve Sendikamızın yaptığı çalışma-
larından ötürü kendilerine çok çok çok 
teşekkür ediyorum. Son olarak yine bi-
zim İslam büyüklerimizden, halifeleri-
mizden onun güzel bir sözüyle burada 
konuşmama son vermek istiyorum: 
Haksızlık karşısında susan dilsiz 
şeytandır, diyerek sözlerime burada 
son veriyorum. Saygılar sunuyorum. 

(Alkışlar, slogan: Yaşasın Sınıf 
Dayanışması… Direne direne kaza-
nacağız…)

Zeki Çerçi: Bu arada izin verirse-
niz Can Yücel’den bir şiirimiz var onu 
okuyacağız. Tabiî yine hata yapmaz-
sak…

Hava döndü işçiden
İşçiden esiyor yel
Tekliyor işte çağın
Çarkına okuyan çark
Ve durdu muydu bir gün
Bu kör avara kasnak
Bir zincir yitirenler 
Bir dünya kazanacak
Sen de o dünyadansın sınıfın insafa 

gel
Hava döndü işçiden 
İşçiden esiyor yel!
Köylüler uykusunda
Döndü dönüyor sola
Güne bakıyor bebek
Büyüyen yumruğuyla
Başaklar göverdi 
Baş koydular bu yola
Şaltere uzanıyor tanrıya açılmış el

Hava döndü işçiden
İşçiden esiyor yel
Senlik benlik bitip de
Kuruldu muydu bizlik
Asgari ücret değil
Hür ve günlük güneşlik
Beklenen gün olacak

Aldığın son gündelik
Halk kalacak geride
Gidince bu zalim sel

Hava döndü işçiden
İşçiden esiyor yel
Tarihle yürüyenler
Tarihle adım adım
Safları sıklaştırın
Tarihle hızlanalım
Lakin hızlandık derken
Kolu dağıtma sakın
Başları bozuklar var bize tek engel
Hava döndü işçiden
İşçiden esiyor yel
Sen ki Ferhatsın
İşçi günün senin gelecek
İndir yumruğunu indir
Del şu karanlığı del
Del ki dağlar ardından
Önümüzde bir çiçek
Çiçek açsın aydınlık
Tekmil olunca tünel
Hava döndü işçiden
İşçiden esiyor yel

(Alkışlar, slogan: İşgal, Grev, Di-
reniş! Yaşasın Nakliyat-İş!..)

Ayça Okur Yoldaş: Bilinçli işçinin 
sözünün üstüne söz olmaz. Çok teşek-
kür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık.

(Alkışlar, slogan:  İşçiyiz Haklı-
yız Kazanacağız…)

Ayça Okur Yoldaş: Yoldaşlar, bir 
programımızın daha sonuna geldik. 
Marksist teori, her şeyden önce softaca 
ezberlenecek bir nas değildir Lenin’in 
deyimi ile… Bir davranış bilimidir. 
Lenin, insanı, sele kapılmış bir saman 
çöpü gibi görmez. İnsan, hiç değilse 
akıntıya karşı yüzmeyi bilen, canlı bir 
balık gibi aktif bir yaratıktır. Bizlere 
düşen görev, yığınlar içerisinde konu-
sunu işleyeceğimiz üç cephemiz var:

Ajitasyon, propaganda ve örgütlen-
me.

Şimdi buradan, yayından fırlamış 
bir ok gibi çıkmalı, bu üç cepheye sa-
rılmalıyız.

Bütün yoldaşları, bu eşsiz toplan-
tıya katıldığı için kutluyoruz. Ve mü-
cadele alanlarında görüşmek dileği ile 
hoşça kalın diyoruz.

Programımıza andımız ile son veri-
yoruz, teşekkürler.

R.T. Erdoğan ve Cemal Kaşıkçı’nın 
güvendiği dostu olan Tayyip’in danış-
manı Yasin AKTAY, tam IŞİDvari iş-
lenen bu cinayetten ilk haberdar olan 
yetkililerdir. Cemal Kaşıkçı, başına bir 
şeyler geleceğinden kuşkulandığı için 
Konsolosluğa nişanlısıyla birlikte gi-
diyor ve makul sürede Konsolosluktan 
çıkmaması üzerine durum, nişanlısı 
vasıtasıyla Yasin Aktay’a bildiriliyor. 
Yasin Aktay’ın da durumu derhal R. 
T. Erdoğan’a, İstihbarata ve Emni-
yete bildirdiği ve bütün makamların 
olaydan haberdar oldukları şeklindeki 
açıklamaları basına yansımış bulunu-
yor. Gene, T. Erdoğan’ın basında yer 
alan açıklamalarında da olay öncesi 
ve sonrası, gün gün, saat saat verile-
rek anlatılmaktadır.

IŞİD’e özgü bu cinayetten tabiî ki 
büyük patron, baş haydut ABD’nin 
faşist ruhlu başkanı da anında ha-
berdar olmuş, Dışişleri Bakanı vasıta-

sıyla sıcağı sıcağına 100 milyarlarca 
dolar tutarında haraç alacağını ga-
ranti edip, Suriye’deki yerli işbirlik-
çisi PYD’ye de anında 100 milyon 
dolar yollattıktan sonra olayı geçiş-
tirmeye başlamıştır.

Trump gibi Suudilerden aynı 
beklenti içinde olan AKP’giller ise, 
Trump’a kesenin ağzının açılması, 
kendilerine bir şey koklatılmama-
sı karşısında, cinayete ilişkin kısmi 
açıklamalarda bulunmaya başlamış-
lardır.

Olayın öncesinden itibaren bil-
gili olan başta R. T. Erdoğan, Ya-
sin Aktay ve diğer yetkililer15 güne 
yakın bir süre gevelemişler, hiçbir 
işlem yapmamışlar, cellât ekibinin 
ve Konsolosun Riyad’a uçuşunu sey-
retmişler, Konsolosluktaki suç izleri 
silinene kadar Konsoloslukta arama 
yapma girişiminde bulunmamışlar-
dır.

AKP’giller bu cinayetin hem ön-
lenebilmesinde, hem de cinayet son-

rası suçluların yakalanıp yargı önüne 
çıkarılmasında, üzerlerinde bulunan 
sorumluluğun gereğini yerine getirme-
mişlerdir.

Yani hem ahlâki değerler açısın-
dan, hem de konumlarından kaynak-
lanan sorumluluklar açısından suç 
işlemişlerdir. Olayın trajik biçimde ge-
lişmesinde payları olmuştur, katkıları 
olmuştur, yardımları olmuştur.

R. T. Erdoğan’ın, “diplomatik 
dokunulmazlıkları vardı, bir şey ya-
pamazdık” türünden açıklamaları 
da doğru değildir. Zira;

3042 sayılı “18 Nisan 1961 Tarih-
li Diplomatik İlişkiler Hakkındaki 
Viyana Sözleşmesine Katılmamı-
zın Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
nun”un 41. Maddesi 1. ve 3. Fıkra-
ları, 43. Maddesi, “24 Nisan 1963 
Tarihinde Viyana’da İmzalanan 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında 
Viyana Sözleşmesi”nin 41. Madde-
sine ve 43. Madesine göre “ağır suç 
halinde konsolosluk memurlarının 
tutuklanmaları veya gözaltına alın-
maları, yetkili adlî makamın kararı 
ile mümkündür, konsolosluk me-

murlarının ancak resmi konsolosluk 
görevleri ile ilgili yargı bağışıklığı 
vardır.”

Olayımızda, hem ağır suç hali var-
dır hem de söz konusu suç konsolos-
luk faaliyeti ile ilgili değildir. Silahlı 
bir cinayet şeklinde gerçekleşen bir 
olay sonrasında egemenlik hakkından 
doğan ve Türk Ceza Kanununun 8. 
Maddesinden kaynaklanan bir “kabul 
eden devlet” adli hukuku devreye gir-
meliydi. 

Ayrıca yine Konsolosluk İlişkileri 
Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 31 
ve 33. Maddesine göre konsolosluk 
binalarının münhasıran konsolosluk 
işleri için kullanılan kısmına yani kon-
solosluk işlerinin yapıldığı bölüme ve 
arşivlerine girilemez. Yani sıcağı sıca-
ğına konsolosluğu girilip cinayetle 
ilgili inceleme ve araştırma yapma-
nın önünde de hukuki hiçbir engel 
bulunmamaktadır.

Bu olay, dünyanın baş haydudu 
ABD Emperyalistlerinin ve tüm yerli 
işbirlikçilerinin ne kadar vicdan, hu-
kuk, insanlık yoksunu acımasız aşağı-
lık mahlûklar olduklarını;

Ve de maktulüyle aynı mezhep an-
layışında olanıyla, canisi ve işbirlikçi-
leriyle birlikte hepsi de Pentagon-CIA 
İslamcısı olan bu sahte Müslümanların 
ne kadar kalleş, ne kadar insanlıktan 
çıkmış acımasız caniler olduklarını, 
Tek Tanrılarının Para Tanrısı olduğunu 
bir kez daha göstermiştir.

Cinayet emrini veren Suudi Ara-
bistan Kralı ve “Mısır ve Suudi 
Arabistan’ın düşmanları şeytan üç-
genidir. Bunlar da Türkiye, İran ve 
teröristlerdir”  diyerek ülkemize nef-
ret kusan Suudi Arabistan’ın Veliaht 
Prensi Muhammed Bin Selman ile 
cinayette rol olan tüm Suudiler, R. T. 
Erdoğan, Yasin Aktay, İstanbul Va-
liliği ve Emniyeti ile diğer yetkililer 
hakkında hunharca cinayetişlemek, 
suçu önlememek, suç delillerini yok 
etmek, suçu gizlemek, görevi ihmal 
suçlarından cezalandırılmalarını ta-
lebiyle 25.10.2018 günü İstanbul C. 
Savcılığına suç duyurusunda bulunul-
muştur. 25 Ekim 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi 
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HKP, R. Tayyip Erdoğan ve Kaşıkçı Cinayetiyle 
ilgili tüm Suudi ve Türk zanlılar hakkında suç 

duyurusunda bulundu
Baştarafı sayfa 1’de
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Bunu 1920’lerde ürettiği polik-
lorlubifeniller denilen kimyasal bile-
şikler izledi. Kolay alev almayan bir 
yapıda olduğundan, bu kimyasallar 
özellikle elektrikli cihazlarda veya 
malzemelerde yaygın kullanım ala-
nı buldu. Poliklorlubifeniller de önce 
ABD’de yasaklandı (1978), daha son-
ra Stockholm Convention on Persis-
tant Organic Pollution (Stockholm 
Sürekli Organik Kirlenme Konvan-
siyonu) tarafından yasaklandı. Son 
olarak bu kimyasalların, Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün bir kuruluşu olan In-
ternational Agency for Research on 
Cancer (IARC, Uluslararası Kanser 
Araştırma Ajansı) tarafından insanda 
kanser yapıcı etkilerinin olduğu açık-
landı (2013). Oysa bu bilgilerin Mon-

santo tarafından yıllarca önce bilindiği 
anlaşıldı.

Monsanto 1940’larda ise Ameri-
kan Emperyalizmi’nin nükleer silah 

geliştirmesine yönelik ünlü Manhat-
tan Projesi’ne katıldı. Bu projenin de 
Japonya’da yüz binlerce masum insa-
nın ölümüyle, milyonlarca insanın ise 
radyoaktiviteye maruz bırakılmasıyla 
sonuçlandığını biliyoruz. Bu yıllarda 
Monsanto’nun ürettiği bir diğer kim-
yasal ürünse polistiren idi. Bugün 
polistirenin doğada yıkılamadığı ve 
dünyada en büyük kirliliğe yol açan 
maddelerden biri olduğu biliniyor.

Zaman içinde Monsanto tarım 

alanına nüfuz etti, tarımda zararlılara 
karşı kimyasallar (pestisitler) üretme-
ye başladı. Diğer kimyasal üreticile-
riyle birlikte Monsanto’nun da ürettiği 
DDT’nin daha sonra karaciğere, üre-
meye ve sinir sistemine zarar verdiği, 
otizme yol açtığı belirlendi ve 1972’de 
yasaklandı. Ama buna rağmen hâlâ 
dünyada toprakta veya sularda DDT 
izlerine rastlanıyor.

Monsanto’nun gizli ürettiği ve 
ürünlerinde kullandığı ama varlığını 
belirtmediği diğer bir pestisit ise di-
oksin veya dioksinler oldu. Bunlar 
bugün yeryüzünde bilinen en toksik 
maddelerdi. Dioksinlerin daha sonra 
insanda başta kanser, pek çok hasta-
lığa yol açtığı anlaşılacaktı. Dioksin-
lerin kullanımı 2001’de Stockholm 
Konvansiyonu tarafından yasaklandı. 

Daha önce yapılan araştırmalarda 
Monsanto’nun araştırma sonuç-
larını değiştirdiği, dioksinlerin 
kanser yapıcı etkilerini gizlediği 
ortaya çıktı. (https://news.goog-
le.com/newspapers?nid=1454&-
dat=19900323&id=VUlOAA-
AAIBAJ&sjid=ARQEAAAAI-
BAJ&pg=4439,3259277).

Monsanto’nun geliştirdiği en 
vahşi, kimyasal, gene bir diok-
sin olan Turuncu Ajan (Agent 
Orange) idi. Turuncu Ajan da 
aslında bir dioksindi. Vietnam 

Savaşı’nda Vietnamlı gerillaları saf 
dışı edebilmek için kullanılan “yap-
rak dökücü” bir herbisit (bitki öldü-
rücü) idi. Ama aslında insanlara çok 

daha büyük zarar veriyordu ve bu 
Monsanto tarafından biliniyor-
du. Monsanto’nun 1965-1969 
yıllarında ABD için Agent Oran-
ge ürettiği biliniyor.  Bugün Viet-
nam Savaşı’nda Agent Orange 
kullanımı sonucu 3 milyon Viet-
namlının bu zehirli maddeye ma-
ruz kaldığı, 500 bin Vietnamlının 
bu yüzden öldüğü, 500 bin Viet-
namlı bebeğin ise ağır doğumsal 
kusurlarla doğduğu biliniyor. Bu 
Amerikan Emperyalizmi’nin iş-
lediği bir savaş suçudur aslında.

Monsanto’nun günümüzde ABD 
Emperyalizmi ve İsrail’in Ortadoğu’da 
kullanılan vahşi ve yakıcı “Beyaz Fos-
for” silahının da ABD’deki tek üretici-
si olduğunu belirtelim.

Bir süre sonra Monsanto tümüy-
le tarım şirketine dönüştü. Kimyasal 
üretme işini yuttuğu daha küçük firma-
lardan birine yıktı. Tarım alanına yö-
nelik ürettiği petrol bazlı gübrelerin 
toprağı steril hale getirdiği, topraktaki 

yararlı bakterileri öldürdüğü, böylece 
toprağı verimsiz kıldığı ve yeniden 
üretim için kendi ürünü gübreye bağlı 
hale getirdiği biliniyor.

Monsanto’nun en ünlü tarım ürün-
lerinden birisi de Glifozat maddesi-
ni içeren Roundup adlı tarım ilacı. 
Roundup da 1970’lerde piyasaya sü-
rülen ve hâlâ yaygın olarak kullanılan 
bir herbisit. Ama dünyanın zenginliği 
demek olan ve insanlığın bin yıllar-
dır geliştirdiği doğal tarımsal ürünleri 

yok eden bir herbisit. Monsanto, bu 
herbisit ile birlikte genetik mühendis-
liği teknikleriyle kendi geliştirdiği ve 
Roundup adlı ilacına dayanıklı, Roun-
dup Ready adlı tohumları piyasaya 
sürdü. Bugün dünya çapında mısır, 
soya, pamuk ve buğday üretimi büyük 
ölçüde Roundup ilacı ve Roundup Re-
ady tohumlarıyla yapılıyor. Özetle Ra-
oundup bitkileri öldürüyor, Monsanto, 
çiftçileri bu vahşi ilaca karşı dayanıklı 
hale getirdiği tohumlarla ziraata yön-
lendiriyor. Böylece dünya çiftçisini 

kendisine bağımlı hale getiriyor, dün-
yamızın zenginliği anlamına gelen ve 

insanlığın geçmişten gelen 
mirası olan biyoçeşitliliği 
yok ediyor.

Öte yandan, Roundup 
adlı ürünün ana maddesi 
glifozatın da kanser yapıcı 
etkilerinin olduğu saptan-
dı. Monsanto lobi faaliyet-
leri, rüşvet, taraflı “bilim-
sel” çalışmalar, yanıltıcı 
medya ile bunu örtbas et-
meye çalışsa da IARC’ye 
geri adım attıramadı. 
IARC, 2015’de glifozatın 
insanda kansere yol açabi-
leceğini açıklamıştı. Mon-

santo, Reuters’e yaptırdığı bir yalan 
haberle IARC’nin bu görüşünü geri 
çektiğini bildirdi. Oysa bu gerçek de-
ğildi. Nitekim IARC bir açıklama ya-
parak Reuters’in yalanını ortaya koydu 
(http://www.iarc.fr/en/media-centre/
iarcnews/pdf/IARC_Response_Reu-
ters_October2017.pdf).

Ve son olarak bir ABD Mahkemesi, 
işi gereği Roundup’a maruz kalan ve 
kanser olan bir bahçıvanın açtığı dava-

da Monsanto’yu 289 milyon do-
lar tazminat ödemeye mahkûm 
etti. Daha sırada 8000 davanın 
olduğu belirtiliyor (https://www.
bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-45155668).

Monsanto, bu pisliklerini 
örtbas edebilmek için büyük 
paralar dökerek lobi faaliyetle-
rinde bulundu: ABD yetkilile-
rine 2008’de 8.8 milyon dolar, 
2011’de 6.3 milyon dolar dök-
tüğü; kendine uygun kanunla-

rın çıkarılması için de 2 milyon dolar 
sıvadığı biliniyor (“Lobbying Spen-
ding Database – Monsanto Co, 
2011”. Open Secrets. September 
17, 2012.). Bazı ABD’li dipo-
matlarınsa Avrupa’da Monsanto 
için lobi faaliyetinde bulunduğu 
iddia ediliyor (“WikiLeaks: US 
targets EU over GM crops”. The 
Guardian, January 3, 2011). ). 
Tabiî siyasi partileri de görmez-
den gelmedi. Hem Cumhuriyet-
çiler’e, hem Demokratlar’a yük-

lü miktarda maddi yardım-
da bulunduğu belirtiliyor.

Ne var ki, güneş bal-
çıkla sıvanmaz. Veya gerçekler 
inatçıdır. Bu çabalar yeterli ol-
madı ki, Monsanto bu yıl hazi-
ran ayında 66 milyar dolara ünlü 
Bayer şirketi tarafından yutuldu. 
Tekeller arasında böyle birleş-
meler olur. Nitekim Monsanto 
kendisi de onlarca firmayı yuta-
rak büyüyen bir tekeldi.

Bazen de kirlenen bir ismin 
izini yok etmek amacıyla bu yola gi-

dilir. Monsanto’nunki de böyle… Ger-
çekler eninde sonunda ortaya çıkıyor. 
Bir de tabiî sırada bekleyen 8000 da-
vanın da benzer şekilde sonuçlanması 
Monsanto için büyük risk. Belki bir 
iz kaybetme çabası da var. Nitekim 
Bayer’in Monsanto adını kaldıraca-
ğı, üretimi Bayer adıyla sürdüreceği, 
RoundUp etiketine kanser tehlikesini 
yazabileceği belirtiliyor.

Monsanto adının ortadan kalkması 
durumu değiştirir mi?

Al birini, vur ötekine… Hiçbir şey 
değişmez… Tekeller kârlarını ön plan-
da tutarlar. İnsan yaşamıymış, çevrey-
miş, canlıymış, umurlarında olmaz. 
Bayer de farklı davranmayacaktır. 
Monsanto adı silinse bile benzer poli-
tikalara devam edilecektir.

Sonuç olarak, Monsanto’nun kirli 
geçmişi emperyalizmin kirli geçmişi-
dir. Tekel demek emperyalizm demek-
tir. Saldırgan emperyalist politikaların 
maddi temelini tekeller oluşturur. Adı 
Monsanto olmuş, Bayer olmuş, de-
ğişmez. Gene hükümet politikalarını 
belirleyecekler, gene mahkemeleri et-

kileyecekler, gene rüşvetler dönecek, 
gene bürokratları kadrolarına alacak-
lar, gene savaşlarla dünya halklarının 
kâbusu olacaklar, gene açlığın, sosyal 
eşitsizliğin nedeni olacaklar, gene top-
lumun her alanında yozlaşmaya, bo-
zulmaya yol açacaklardır.

İnsanlık sosyalizme varmadıkça 
emperyalist politikaları süregidecektir. 
Tersinden söylersek, insanlığın kurtu-
luşu sosyalizmdedir. q

Bir Vahşi Tekelin kirli geçmişi:
Monsanto

Baştarafı sayfa 20’de

Poliklorlu bifenil adlı maddelere yönelik uyarı etiketi.

Roundup tarım ilacı ve Roundup Ready Genetiği 
değiştirilmiş tohum birlikte.

ABD Çevre Koruma Ajansı Monsanto’nun çalışma 
sonuçlarını “manipüle ettiğini” belirtiyor.

Beyaz fosfor saldırısı.

Agent Orange’a bağlı doğum kusurları

Gerçek Monsanto logosu.

Agent Orange ile saldırı.

Yoldaş’ımızı kahpece katleden CIA 
ajanları ve halk düşmanları, tahmin 
edebilirler miydi ki; bugün sömürüsüz, 
eşit ve kardeşçe bir yaşamı düşleyen 
tüm devrimciler, Kahraman Gerilla 
Che Yoldaş’ın bükülmez iradesini, em-
peryalizme karşı her türlü düşünce ve 
eylemini örnek alacaklarını.

Bugün, Küba’da, Şili’de, Venezue-
la’da, Türkiye’de ve dünyanın her ye-
rinde ABD-AB Emperyalizmine karşı 
savaşan kim varsa, ellerinde Che’nin 
resimleri, pankartlarında Che’nin “Ya 
Özgür Vatan Ya Ölüm!” şiarı, yürek-
lerinde ise Che’nin mücadelesi bulun-
maktadır.

Bu mücadele ki, Che’nin deyimiy-
le; dünyanın başhaydudu olan ABD 
Emperyalizmine karşı zafere ulaşınca-

ya kadar devam edecektir.
Bugün Ernesto Che Guevara Dün-

ya Halklarına, İşçi Sınıfına ve Devrim-
ci Gençliğe hayatıyla, mücadelesiyle 
ve inancıyla örnek olmaya devam edi-
yor. 

9 Ekim 1967 yılında Bolivya dağ-
larında katledilene kadar başta Kü-
ba’da olmak üzere, Latin Amerika’nın 
birçok ülkesinde, Afrika’da ABD Em-
peryalistlerini ve onların uşaklarını 
defedip, Sosyalizmi zafere ulaştırmak 
amacıyla savaştı.

Bir devrimcinin en büyük özellik-
lerinden bir tanesi Cesaret vatanına 
sahip olmasıdır. Ve cesaret denince 
akla gelen ilk isimlerdendir Kahra-
man Gerilla Ernesto Che Guevara.

Adı Tarihe; yiğit, korkusuz ve sar-
sılmaz inancıyla geçti. Ezilen halkların 

ve dünya İşçi Sı-
nıfının “Coman-
dante”si oldu Che 
Guevara.

Bugün Che 
Yoldaş’ın inancını 
ve mücadelesi-
ni sahiplenen biz 
Kurtuluş Partilisi 
Gençliği, onun uğ-
runa canını feda et-
tiği eşitlik, kardeş-
lik ve insanca ya-
şama mücadelesini 

yani İşçi Sınıfının ve ezilen halkların 
biricik kurtuluş yolu olan Sosyalizm 
mücadelesini devam ettiriyoruz.

Ülkemizde AKP’giller’in ABD-
AB Emperyalistleri sayesinde iktidara 
getirilişinden beri Ortaçağcı gericilik 
rüzgârları estirilmektedir. Ülkemiz 
gençliği ise bu rüzgârlardan en çok et-
kilenen olmuştur. Liselerinde, üniver-
sitelerinde hatta orta ve ilkokullarında 
AKP’giller’in yarattığı bu Ortaçağcı 
gericiliğe mahkûm edilmektedir.

AKP’giller aynı zamanda Sosya-
lizme düşmanlıklarını da Che Gueva-
ra üzerinden göstermişler, geçen sene 
Meclis Başkanları olan İsmail Kah-
raman adlı gericinin ağzından dile de 
getirmişlerdir.

İşte ülkemiz böyle bir süreç içeri-
sindeyken biz Kurtuluş Partisi Genç-
liği için ömrünü Emperyalizme karşı 
savaşa adamış Che Guevara’yı savun-
mak ve mücadelesini yaşatmak çok 
daha önemli olmuştur.

Biz Kurtuluş Partisi Gençliği Che 
Guevara’nın açtığı yoldan aynı onun 
gibi “İki, üç daha fazla Vietnam” şia-
rıyla Emperyalizme karşı mücadelemi-
zi amansızca sürdüreceğiz ve Sosyaliz-
mi zafere ulaştırana kadar savaşacağız. 
Che’nin yolunda mücadeleye devam 
edeceğiz. 09.10.2018

Kurtuluş Partisi Gençliği

Che Yoldaş’ın devrettiği Kızıl Bayrak
Kurtuluş Partililerin ellerinde dalgalanıyor…

Gaziantep 13 yıldır yaşadığım büyük-
şehir, Adana liseyi okuduğum, ailemden 
pek çok kişinin yaşadığı büyükşehir. 

Bu iki şehir arasında son yıllarda daha 
çok kıyaslama yapılır oldu. Adana çok 
uzun yıllardır nüfus açısından ülkemizin 
4’üncü büyükşehri iken son yıllarda be-
şinciliğe düştü. Gaziantep de alt sıralardan 
gelip 6’ncı sıraya yerleşti.

Bu iki şehir 12 Eylül 1980 Faşist Dar-
besinden sonra farklı şekillerde gelişti. 
Cumhuriyet’in başından beri ciddi bir ta-
rım ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği 
Adana, darbeden sonra sanayi şehri özelli-
ğini kaybetti. Pek çok fabrika ya kapandı, 
ya da Marmara Bölgesi’ne taşındı. Tarım 
ciddi anlamda çöktü. Pamukla özdeşleşen 
Çukurova’da pamuk ekilmez oldu. Aşırı 
sulama, plansız tarım faaliyeti, tarıma da-
yalı sanayinin bölgeyi terk etmesi, siyasi 
iktidarların tarımda var olan destekleri kal-
dırması Çukurova’da tarımı bitirdi.

Adana şehri hızlı yapılaşma dönemini 
1980’lerde yaşamaya başlamıştı. Özellikle 
baraj gölü altındaki bölgede hızlı bir yapı-
laşma oldu. O zaman Aytaç Durak belediye 
başkanı idi. On iki-on üç katlı binalar şeh-
rin can damarı olan kuzey rüzgârlarını kes-
ti. Adana hava alamaz oldu. Aytaç Durak 
o zamanın modasına uyarak, “belediyenin 
görevi toplu ulaşım değildir” diyerek be-
lediye otobüslerini bile kaldırmıştı. On yıl 
sonra tekrar belediye başkanı olduğunda 
ise büyük törenlerle belediye otobüsleri 
tekrar hizmete kondu.

Gaziantep’te yaşadığımız su içilebile-
cek durumda değil, üstüne üstlük sürekli 
olarak; kombi, çamaşır makinesi, su ar-
matürleri, bulaşık makineleri, sudaki çok 
yoğun kireç yüzünden bozuluyor. Yalnızca 
tamir paralarıyla Gaziantep çeşmelerinden 
su içilebilecek şehir haline gelebilir.

Nüfusları birbirine yakın iki şehiriz. 
Belki de şehrimizde yaşayan Suriyeliler 
(beş yüz bin civarında)  nedeniyle Gazian-
tep’in nüfusu Adana’yı geçiyordur. Gazian-
tep’te şu anda 169 belediye otobüsü var. Bu 
sayı Adana’da 243’tür. Gaziantep’te birbi-
riyle birleşen 22 ve 9 km uzunluğunda iki 
tramvay hattı vardır. Adana’da 14 km’lik 
bir metro hattı vardır. Gaziantep’te Otobüs 
hatları, çok kıvrımlı olup düzgün bir hat 
izlemiyor. Bu nedenle hatlar çok uzun. Bu 
hatların, şehir planlama uzmanlarının göze-
timinde yeniden oluşturulması gerekiyor. 
Belediyenin en temel görevlerinden olan 
toplu ulaşım işi savsaklanamaz. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesinin acilen otobüs sa-
yısını iki katına çıkarması gerekiyor.

Gaziantep, bir plato üzerinde kurulu-
dur. Havası çok güzel olarak bilinen şehri-
miz, şu anda Avrupa’nın havası kirli 47’nci 
şehri. Özellikle servis arabalarından çıkan 
egzoz dumanları ve fabrikalar bu kirliliğin 
nedeni. Son yıllardaki hızlı yapılaşma ne-
deniyle de hava akımı tamamen bozulmuş 
durumda.

Belediye seçimleri yaklaşırken komşu 
iki büyükşehrin durumu böyle özetlenebi-
lir. Halk olarak sorunlarımıza doğru teşhis 
koymak ve doğru çözümler için mücadele 
etmeliyiz. 12.10.2018

(Gaziantep Yeni Çizgi Gazetesi’nden)

Adana ve
Gaziantep…
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Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu



Platformu oluşturan kurum temsil-
cileri, platformun Tüvtürk Muğla Araç 
Muayene İstasyonlarında direnen işçi-

lerin mücadelesi başarıya ulaşıncaya 
kadar dayanışma içerisinde olacakları-
nı yazılı olarak deklere ettiler. 

İşçi kıyımına karşı başlayan bu di-
renişin başarıya ulaşmasının, aynı za-
manda Muğla Bölgesinde ve ülke ge-
nelinde direnen tüm işçilerin başarısı 
olacağını, İşçi Sınıfının zaferi olacağı 
vurgusu yapıldı.

İlk toplantısın yapan platform mü-
cadele programını da çıkarttı. Ayrın-
tıları daha sonra paylaşılacak olan bu 
programda ilk etapta Muğla ve ilçele-

rinde imza kampanyası, bildiri dağı-
tımı yapılması ve bir dayanışma ge-
cesinin düzenlenmesi kararları alındı. 
20.10.2018

Yaşasın Muğla Taşıt Muayene İs-
tasyonları Direnişimiz

Yaşasın Real Market Direnişimiz
Yaşasın Uyum/Makro Direnişi-

miz

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamız anayasaya, uluslara-
rası sözleşmelere ve altına imza attı-
ğı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesine aykırı davranan TNT 
işverenini, işçilerin anayasal haklarına 
saygılı olmaya ve itirazını geri almaya 
çağırıyor.

Başta kendi üyelerimizle Türki-

ye’de ve Uluslararası sendikalarla bir-
likte bu çağrımızın gereği için ortak 
mücadele başlatılacaktır. 25.10.2018

TNT/Fedex İtirazı Geri Çek!
TNT/Fedex İşçinin Yasal Hakla-

rına Saygılı Ol!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Gebze’de sendikamızın da aralarında 
bulunduğu 21 Sendika şubesinin 

bir araya gelerek oluşturduğu “Gebze 
Sendikalar Birliği”, Çarşamba günü 
saat 17.00’de Gebze Kent Meydanı’nda 
miting yaptı. 

1000’i aşkın işçi ve emekçinin ka-
tıldığı eyleme, sendikamız Gebze’de 
bulunan Demtrans, Mc Paketleme, 
Kocaeli, Adapazarı’ndaki Nakliyat 
Ambarlarından ve Tüvtürk Araç Mu-
ayene İstasyonlarında çalışan üyele-
rimizle kitlesel katıldı. Sendikamızın 
kortejinde ayrıca Real ve Uyum/Makro 
Direnişi ile ilgili dövizler taşındı. 

Eski Öğretmenevi önünde topla-
nan işçiler, buradan kortejler oluştura-
rak Kent Meydanı’na doğru yürüyüşe 
geçti. Polisin kortejin kaldırımdan 
gitmesi konusunda tavrına rağmen iş-
çilerin kararlı duruşu sonucu yolun bir 
tarafı kapatılarak yürüyüşe başlandı. 
İşçiler, emekçiler; “Krizin Faturası 
Patronlara”, “İşten Atmalar Yasak-
lansın”, “Direne Direne Kazanaca-
ğız”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın”, 
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yene-
cek” “Mezarda Emekli Olmayaca-
ğız!”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız” sloganları atarak Kent Meyda-
nı’na geldi.

Kent Meydanında toplanan işçiler 
yapılan konuşmaların ardından çekilen 
halayların ardından eylemi bitirdiler. 
24.10.2018

Buna ilişkin sendikamız Konya’da 
Kayalı Park’ta üyelerimizin katılımı ile 
kitlesel bir basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamamıza HKP ve CHP 
yöneticileri ve Eğitim-İş Şube Başkanı da 
katıldı. Basın açıklaması Konya İl Temsil-
cimiz Mehmet Ünver tarafından yapıldı. 

Sık sık; “Ne ABD Ne AB Tam Ba-
ğımsız Türkiye”, “İşçilerin Birliği 

Sermayeyi Yenecek”, “Direne Direne 
Kazanacağız”, “İşsizliğe, Zama, Zulme 
Son”, “Real İşçisi Direnişin Simgesi”, 
“Uyum İşçisi Direnişin Simgesi”, “Ya-
şasın Makro Market Direnişimiz” “As-
gari Ücret Artırılsın”, “Yaşasın Örgüt-
lü Mücadelemiz” sloganları atıldı.

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Bu mücadele süresince direnişçile-
rin yaşadığı birçok sıkıntı ve zorluklar 
oldu. Ancak bunlardan en önemlisi iki 
direnişçinin biriken borçları, kredi kart 
borçları ve ekonomik sıkıntılar sonu-
cunda kalp krizi geçirmiş olmalarıdır. 

Direnişçilerden 49 yaşındaki Fikret 
Özleş altı ay önce kalp krizi geçirerek 
hastaneye kaldırıldı. Fikret Özleş’e an-
jiyo yapılarak stent takıldı ve bir hafta 
yoğun bakımda kaldı. 

Mehmet Uslu ise bir hafta önce cu-
martesi günü gece geçirdiği kalp krizi 
nedeni ile hastaneye kaldırıldı. 45 ya-
şında olan Mehmet Uslu’ya da anjiyo 
yapılarak stent takıldı. Tedavisi boyun-
ca yoğun bakımda kalan Uslu, şu anda 
kontrollere giderek tedavisine devam 

ediyor. Sevindirici bir durum ise tedavi 
gören işçilerin şu an durumlarının iyi 
olması.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, 
gelen zamlarla birlikte hayat pahalılı-
ğını iyice artırmıştır. Bu pahalılıkta ge-
çinemeyenler psikolojik bunalımlara 
girerek intihar etmektedir.

 Real Direnişçileri 15-20 yılını 
Real’de çalışarak geçiren işçilerdir. 
Bu işyerinde çalışırken biriken kıdem 
tazminatları bu işçilerin tek serveti, tek 
sermayesidir. Yirmi yılını bir işyerine 
veren bir işçi, bir yirmi yıl daha nerede 
çalışabilir? Belli bir yaşa gelen işçiler 
“yaşları büyük” gerekçisi ile işe alın-
mamaktadırlar. 

Kendi gelecekleri, çocuklarının 
gelecekleri için çalışan bu işçilerin 
biriken kıdem tazminatlarının gasp 
edilmesi, ödenmemesi bir zulümdür, 
hırsızlıktır, katliamdır. Zira bu işçile-
rin kalp krizi geçirmelerine sebep olan 
yaşadıkları stres ve ekonomik sıkıntı-
lardır. 

Bunun tek sorumlusu ise işçilerin 
yasal hakları olan kıdem tazminatlarını 
ödemeyen METRO, Media Markt, Be-

ğendik ve Sarı Sendikacılardır. İşçile-
rin başına gelecek her türlü buna ben-
zer olayların tek sorumlusu bunlardır. 
Sarı sendikacılar, direnişin kazanımla 
sonuçlanmaması için her türlü direniş 
kırıcılığını yapmakta, sendikamıza if-
tira atmakta, Media Markt ve Metro 
işvereni, yöneticileri ile işbirliği yap-
maktadırlar. 

Eğer işçilerin alacakları ödenseydi 
herkes kendi işine gücüne bakacak ve 
bu sorunlar yaşanmayacaktı. 

Aylardır her türlü zorluğa rağmen 
direnişi ve mücadeleyi büyük fedakar-
lıklarla devam ettiren işçiler er ya da 
geç kazanacaklardır.

Sendikamız da Real işçileri kaza-
nıncaya kadar onlara sahip çıkmaya, 
öncülük ve önderlik etmeye devam 
edecektir. 12.10.2018

Yaşasın Real İşçilerinin Direnişi!
Kıdem Tazminatı Haktır Gasp 

Edilemez!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Aylardır Real İşçileriyle birlikte 
Parababalarına ve sarı sendikalara kar-
şı yiğitçe mücadele eden Uyum-Makro 
İşçilerinin direnişi başarıya ulaştı. Di-
renişçi İşçiler bugün itibarıyla (8 Ka-
sım 2018) gasp edilen tazminat hakla-
rını kuruşu kuruşuna aldılar. 

Türkiye’deki işgallerin, grevlerin, 
direnişlerin öncüsü, sınıf sendikacılığı-
nın Türkiye’deki tek temsilcisi DİSK/
Nakliyat-İş Sendikası Türkiye İşçi Sı-
nıfı Tarihine bir zafer daha hediye etti.

Direnişçi İşçilerle tazminatlarını 
aldıkları gün gerçekleştirdiğimiz rö-
portajı yayımlıyoruz:

***
Kurtuluş Yolu: Merhaba, kendini-

zi tanıtabilir misiniz?
Hasan Mercanoğlu: Merhaba, 

Makro/Uyum direnişçisi Hasan Mer-
canoğlu.

Kurtuluş Yolu: Öncelikle zaferiniz 
için tebrik ederiz. Tüm Türkiye 
İşçi Sınıfına örnek oldunuz. Neler 
söylemek isterdiniz? 

Hasan Mercanoğlu: Şu süreçte 
direnen, hak mücadelesi veren, haksız 

hukuksuz yere işlerinden olan birçok 
arkadaşımıza da olumlu olarak vesile 
olmasını diliyorum. Onların da amaç-
larına ulaşmasını diliyorum.

En son gelinen aşama bugün itiba-
riyle tazminatlarımızı ödeyeceklerini 
söylediler. Ve bugün gereken hukuki 
süreçleri de kendileri tamamladılar bu 
süreçte. Biz de bugün gittik imzaları-
mızı attık. Şu an arkadaşlarımızın ço-
ğunun hesaplarına paraları yattı. Gerisi 
de kademeli olarak yatıyor.

Ve mücadeleyi kazandık. Kendimi-
zi o anlamda muhatap da kıldık çünkü 
haklıydık. İnanıyorduk davamıza. Bi-
zim kimsenin bir kuruşunda gözümüz 
yoktu kendi hakkımızı istiyorduk. 1 ile 
18 yıl emek vermiştik biz  o emeğin 
karşılığını istiyorduk.

Ve bugün itibarıyla aldık, nasıl aldık, 
haziran ayında başlarken aylaran beridir 
direnişte olan, o dönemde yanılmıyor-
sam 11 ay olan, Real direnişçisi arka-
daşlarımızla ortak mücadeleye başladık 
bu bir sınıf mücadelesidir dedik. Ortak 
mücadeleyi başlattık ve bütün eylem-
lerimiz ortaktı. Birbirimizden çok şey 
öğrendik birbirimize çok destek olduk.

Sendikamın bu bağlamda bizi 
olumlu yönlendirmesi, gerçekten 
sendikacılık yapması yani 
sendikacılığın ne olduğunu öğretmesi 
bizim açımızdan çok büyük bir 
avantajdı. Çok doğru bir tercih yap-
mıştık biz sendika açısından da. Çün-
kü arkadaşlarımızda da görüyorduk. 
Yıllarca aidat ödedikleri halde, örnek 
olarak Tez Koop İş sendikası işçilerine 
sahip çıkmamıştı ortada bırakmıştı. 
Sermayedardan parababalarından yana 
tavır almıştı. Bu da tekrar belirtmek 
isterim ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımızı, çünkü o arkadaşlarımız 
da oraya gelmişti, aynı mağduriyeti 
yaşıyordu. O arkadaşlarımızla bu or-
tak mücadeleyi başarıya ulaştırdık. 
Aynı zamanda onların da başarısı sa-
yılır. Ve mücadelemize bundan sonra 
da o arkadaşlarımızın hakları alınana 
kadar devam ettireceğiz diyoruz. Bu 
vesileyle yine halkımızdan, bu dönem-
de halkımızın da çok büyük katkıları 
oldu. Basın emekçilerinin, hem bu 
bağlamda bize destek olanları hem de 
köstek olanları bir çok kesimi de tanı-
mış olduk. İşçiye yaklaşımı iyi olanları 
işçiden yana haklıdan yana taraf olan-
ları ya da karşı cephede Parababala-
rından taraf olanları da gördük. Sarı 
sendikaları gördük. Olması gereken 
sendikacılığı gördük.

Alışveriş yapmadılar biz o anlamda 
çağrılarımızı yaptık. Dedik ki alışveriş 
yapmayın, yaptığınız her alışverişte 
bize yaşatılan bu zulme ortak oluyor-
sunuz, dedik. Elbette ki bu destek daha 
fazla olabilirdi. Ama bu mücadele-
mizde onların katkıları da çok büyük. 
Umarım bundan sonraki mücadeleler-
de de halkımız daha fazla bir duyarlılı-
ğı gösterir. bu arkadaşlarımızın sorun-
ları çözülene kadar bu tür işletmeler-
den alışveriş yapmazlar, yapılan zulme 
ortak olmazlar diyoruz.

***
Kurtuluş Yolu: Merhaba kendinizi 

tanıtabilir misiniz?

Sezer Bülbül: İsmim Sezer Bülbül. 
10 yıldır uyum Makro Marketlerde ça-
lıştım. Orada mağaza yöneticisi olarak 
çalıştım ve unlu mamüller satış geliş-
tirme bölümünde çalıştım. Çalıştığım 
işyerinde sürekli özverili bir şekilde 
çalıştık. Hiçbir şekilde vazgeçmeden 
şirketin zor durumda olduğunu gördü-
ğümüz halde pes etmeden şirketimizi 
kurtarmak için çabalar gösterdik. Bu-
nun sonucunda kapı dışarı edildik, di-
yelim. Şirketimiz satıldı. Ancak şirket 
satıldı da iki taraf, yani satın alan ve 
satan şirket ikisi de biz mesul değiliz, 
dediler. Bizi ortada bıraktılar, biz öyle 
kaldık. 

Kurtuluş Yolu: Sonunda da dire-
nişe başladınız ve zaferle sonuçlandır-
dınız. Bugün direnişiniz resmi olarak 
zafer kazanmış oldu. Ne düşünüyorsu-
nuz, ne hissediyorsunuz bunları söyle-
yebilir misiniz?

Sezer Bülbül: Şimdi aslında bir 
yönde buruk bir sevinçle karşılıyorum 
bunu. Biz 6 aydır direniyoruz, çok yo-
rulduk aslında ama parayı alamasaydık 
bile, tazminatlarımızı alamasaydık bile 
onur mücadelesi olmuştu bizim için. 
Burada buruk sevinçli olmamın sebebi 
bizim gibi direnen bir sürü işçi var ve 
devletin bunlara yapması gereken as-
lında çok şey var ama kendilerini geri 
çekmekteler. Patronların istediği ol-
makta, yani bu şekilde ilerliyor. Benim 
burada en çok buruk sevinç yaşamamın 
sebebi Real’ci arkadaşlarla beraber 
biz bu yola çıktık, onlar bizden önce 
bu yola başladılar ve bizi Nakliyat-İş 
Sendikası’yla tanıştırdılar. Nakliyat İş 
Sendikası burada bize hiçbir şekilde 
bir menfaat beklemeden her konuda 
yardımcı oldu. Her şekilde yardımcı 
oldu, bizimle birlikte ön saflarda ilerle-
diler. Real’ci arkadaşlarımız da bizim-
le Nakliyat-İş Sendikası’nı tanıştırdı 
ama hâlâ 16 aydır onlar da haklarını 
alabilmiş değil. Burada sevincimi on-
lara yansıtmak bile istemedim. Üzül-
düm. Arkadaşlar yoruldu. Yani bilmi-

yorum biz hiçbir şekilde vazgeçmeden 
devam edeceğiz sonuna kadar. Real’ci 
arkadaşların da yanındayız. Tazmina-
tımız yattı hesabımıza ama ben hala 
realci arkadaşların hakkını aramaya, 
savunmaya devam edeceğim. 

***
Kurtuluş Yolu: Merhaba öncelikle 

kendinizi tanıtabilir misiniz?
Gülden Bayram: Ben Gülden 

Bayram. Migros bizi devralırken 
Uyum Market’te 10 sene 10 ayım geç-
ti. Orda çalıştım, daha sonrasında bir 
direniş sergiledik. Aslında direniş ol-
madan bir şey olmayacağını daha ön-
cesinden de biliyorduk, onun bilincin-
deydik. Aslında bu bilinci bir şekilde 
pratiğe dökerek yani hani diyorlar ya 
düşünüyorsan varım diye; aslında dü-
şünüyorsak varız ama bu, pratiğe dö-
küldüğü zaman var olduğumuzun bir 
belirtisidir. Biz de düşündüklerimizi 
var etmek için direnişe geçtik ve so-
nuçta biz zafer elde ettik. 

Kurtuluş Yolu: Türkiye İşçi Sınıfı 
Tarihine altın harflerle yazılan bir di-
renişi zaferle sonuçlandırdınız, hem de 
bütün sarı sendikalara ve konfederas-
yonlara bir ders vermiş oldunuz. Neler 
düşünüyorsunuz?

Gülden Bayram: Aslında gerçek-
ten evet, gıda sektöründe de bu tarz 
direnişler biraz daha geri planda olan 
bir direniş şekliydi. Bizim bunu prati-
ğe dökmüş olmamız bizim açımızdan 
belki de örnek olabilecek bir direniş ol-
duğu için bu tabii ki de bize mutluluk 
veriyor. Hatta mutluluktan ziyade daha 
sonrasında direnebilecek arkadaşlara 
bence cesaret verdiğini düşünüyorum. 
Bunu söyleyebilirim. Direne direne 
kazanacağına inanıyoruz herkesin de.

Kurtuluş Yolu: Şanlı 
direnişinizden ve zaferinizden dolayı 
sizleri tekrar kutluyor, bu büyük zaferin 
İşçi Sınıfımıza da ilham vermesini 
diliyoruz.
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Türkiye İşçi Sınıfının gözü aydın!



Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları 
için işten atılan Tüvtürk Muğla Taşıt Muayene işçile-

rinin direnişi 68. gününde kararlılıkla devam ediyor.  
Direniş tüm kararlığı ile devam ederken, direnişte bulu-

nan üyelerimizle dayanışma amacı ile sendikamızın çağrısı 
üzerine Tüvtürk Muğla Taşıt Muayene işçileri ile dayanış-
ma platformu kuruldu. 

Muğla’dabulunan DİSK İl Temsilciliği, KESK Şubeler 
Platformu Bileşenleri, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, 
Muğla Tabip Odası’nın “İnsanca Yaşam İçin Örgütlü ve 
Sendikalı Olma Talebi Suç Değildir” başlıklı çağrı ile bir 
araya geldiler. 19.10.2018 Cuma günü platformun kuruldu-
ğu basın toplantısı ile ilan edildi. 

Real İşçilerinin Direnişi, 15 aydır gözaltılara, provo-
kasyonlara, davalara rağmen yağmur, kar, soğuk de-

meden kararlılıkla devam ediyor. 
15 aylık bu Direniş sürecinde Real Direnişçileri 

Sendikamız öncülüğünde birçok eyleme direnişe, işga-
le imza attılar. Ülkemizde ilk defa AVM içerisinde kasa 
kilitleme eylemlerini gerçekleştirdiler. Bu eylemleri ya-
parken kimi zaman gaz yediler, gözaltına alındılar kimi 
zaman polis ya da özel güvenlik tarafından darp edildi-
ler. Ama yılmadılar, bıkmadılar ve mücadeleye, direnişe 
devam ediyorlar. 

Sendikamız, 6356 sayılı yasaya göre TNT International 
Express Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’de, yasanın aradığı 

% 40 oranını aşarak yasal çoğunluğu sağlamış ve Bakan-
lık tarafından olumlu Çoğunluk Tespit yazısı sendikamıza 
gönderilmiştir.

Ancak TNT işvereni altına imza attığı Birleşmiş Millet-
ler Küresel İlkeler Sözleşmesinin 3. İlkesinde yer alan “İş 
dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü destek-
lemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanı-
malı”dır maddesine aykırı davranarak çoğunluk tespitine 
itiraz etmiş, topu iş sözleşme sürecinin uzamasına neden 
olmuştur. Sendikaya üye olmak anayasa ve uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Sendikamız, Konya’da işten atıl-
malara, zamlara, pahalılığa, kı-

dem tazminatının gasp edilmesine, 
işsizlik fonunun yağmalanmasına, 
Zorunlu BES’e karşı basın açıkla-
ması yaptı

Bugün ülkemizde iğneden ipli-
ğe her şeye zam yapılmıştır. İşçiler, 
emekçiler aldıkları üç kuruş paray-
la geçinememektedir. Artık daha sık 
duyar olduk borcundan, işsizlikten, 
parasızlıktan dolayı intihar edenlerin 
haberini. Bu da yetmiyormuş gibi kri-
zi yaratanlar işçilerin kazanımlarına, 
birikimlerine göz dikmiştir. İşsizlik 
Fonunun yağmalanması, patronlara 
peşkeş çekilmesi, BES’i üç yıl zorunlu 
yapmaları, kıdem tazminatımızın gasp 
edilmesi gibi…

Tüm bu ekonomik krize, zulme, 
hak gasplarına, işsizliğe, pahalılığa, 
zamlara, işten atılmalara dur demek 
için İşçi Sınıfı örgütlü bir şekilde mü-
cadele etmelidir. 

Emperyalist kapitalizm, paradok-
sal olsa da “vahşi kapitalizm” 

denilen kapitalizmin rekabetçi dö-
neminden çok daha vahşidir aslında. 
Serbest rekabetçi kapitalizme “vahşi” 
denilmesinin nedeni, sömürünün yanı 
sıra, serbest rekabeti vurgulamak 
amaçlıdır. Emperyalist kapitalizm 
tekellerin tüm dünyaya, tüm alanla-
ra hükmettiği kapitalizmdir. Tekeller 
başta ekonomik bunalımlar ve açlık, 
yoksulluk, işsizlik, pahalılık ve sa-

vaşlar gibi ekonomiye bağlı sorunla-
rın başlıca nedenidir. Aynı zamanda 
siyaset, hukuk, eğitim, kültür gibi 
üstyapı kurumlarındaki bozulmanın 
da nedeni tekellerden kaynaklanır. 
Tekeller devlet yapısıyla da bütünle-
şirler ve devletleri istedikleri şekilde 
yönetirler. Sadece belli bir işkolunda 
kalmayıp diğer işkollarına doğru ya-
yılırlar.

Özetle dünya üzerinde azınlığın 
da azınlığı, bir avuç Finans-Kapital 
çetesi topyekûn bir yozlaşmanın tek 
nedenidir. İş sadece ekonomik, po-
litik ve toplumsal yozlaşmayla da 
kalmaz. Doğa ve canlılar da tahrip ve 
imha edilir. Yaşadığımız iklim deği-
şikliği, kuraklık, sera gazları, sıcaklık 
artışı, hayvan nesillerinin tükenmesi 

vb., hep tekellerin ürünüdür.
Bazı tekellerin gelişimini ve bu-

gününü izlesek, bunu çok daha elle 
tutulur bir şekilde görebiliriz. Örne-
ğin Monsanto…

Monsanto, kendisini “Modern 
bir tarım şirketi” olarak tanımlıyor. 
“Modern”, çağdaş anlamına geliyor. 
Bu anlamda doğru, çağımızın tarım 
tekellerinden birisi Monsanto, yani 
“çağdaş”! Ama bir de logosu var ki, 
logoda zeytin dalına benzer yeşil bir 

bitki dalı görünüyor. 
Yanı sıra bazen “Gıda 
– Sağlık – Umut” 
sözleri de yer alıyor. 
İşte bu logo, Monsan-
to’nun bugüne dek 
yaptıklarıyla büyük 
bir çelişki doğuruyor. 
Hoş, tersinden bakar-
sak doğru da diyebi-
liriz: Çünkü gerçek-

te gıdayı da, sağlığı da bozuyor ve 
umutları söndürüyor.

Aslında Monsanto “Dünyanın en 
şeytani şirketi” olarak adlandırılan 
bir kuruluş. Logosunda yeşil dal yeri-
ne kurukafa olması gereken bir şirket.

Çünkü dünyaya, dünya halkları-
na, doğaya bilinçli olarak çok zarar 
vermiş bir şirket. Görelim:

Monsanto, 1901’de ABD’de 
“Monsanto Chemical Works” adıy-
la bir kimya şirketi olarak kurulur. İlk 
önemli ürünü yapay tatlandırıcı ola-
rak ve en çok da Coca Cola’da kul-
lanılacak olan Sakkarin’dir. Uzun 
bir süre sonra, yetmişli yıllarda, sak-
karinin hayvan çalışmalarında üreme 
sisteminde kansere yol açan etkileri 
olduğu belirtildi.

Bir Vahşi Tekelin kirli geçmişi:
Monsanto

Hüseyin Ali
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Dünya Sendikalar Federasyonu’ndan
Cemal Kaşıkçı Cinayeti üzerine açıklama:

“Silah ticareti her şeyin üzerindedir”
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