Bilimsel, Parasız, Laik Eğitim için;
Aydınlık Yarınlar için;
Bizimle, Kurtuluş Partisi Gençliği’yle Örgütlen!

İşsizlik, Pahalılık Cehennemini yaratanlar değil,
Emekçi Halkımız yanıyor!

H

H

11’de

ep beraber yeni bir okul dönemine daha başladık...
Heyecanlıyız, mutluyuz, şarkıda
da söylendiği gibi “sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz” diyor olabiliriz belki ama aklımızdan çıkarmamamız gereken şeyler de var. Zaten
sen bunları yaşayarak gördün, gayet
iyi biliyorsun ama gel bir kez daha
hatırlayalım beraber…
Evet, biz seni tanımıyor olabili-

2’de

2’de

KP Kocaeli İl Örgütü, Kocaeli’nin Gebze
ilçesi Gölcü Önü Meydanı’nda, işsizliğe,
yapılan zamlara, hayat pahalılığına ve doğa katliamlarına karşı bir eylem gerçekleştirdi.
Eylem sırasında “Krizin Bedelini İşçi Sınıfı
ve Emekçiler Değil; Krizi, İşsizliği, Pahalılığı
Yaratanlar Ödesin!” yazılı pankart açıldı. Eylemde, sık sık“Zam Zam Zam Ucuzluk Ne Zaman”, “AKP İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm
Demektir!”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son”

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
güncel değerlendirmeleri
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, Kaçak Saraylı Reis’i ve avanesini bir kez daha kendi mahkemelerinde yargıladı:

R

“AKP’giller eninde sonunda gelip
bu mahkemelerde yargılanacaklar!”

esmi evrakta sahtecilik de dahil
olmak üzere türlü yöntemlerle
Halkımızı kandırıp, Cumhurbaşkanlığı yeterliliğine sahip olmadığı halde
kendisini Cumhurbaşkanı ilan eden
Kaçak Saray mukimi Tayyip Erdoğan
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’a dava açmaya, Genel Başkan’ımız Ankut da bu davaların duruşmalarında Kaçak Saraylı Reis’le birlikte
tüm AKP’giller avanesini yargılamaya
devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut, AKP’giller’le
ihanet ortakları FETÖ’nün 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’na
tutuşmalarının ardından bir dizi kitap
kaleme almış ve ABD Emperyalistlerine taşeronluk eden bu iki gücün Laik
Cumhuriyet’i nasıl elbirliğiyle yıktıklarını belgeleriyle ortaya koymuştu.
Bunun üzerine harekete geçen Kaçak
Saraylı Reis’in avukatları, söz konusu
kitaplarda Genel Başkan’ımız hakkında “Cumhurbaşkanına hakeret ettiği”
gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuşlardı.
Genel Başkan’ımız “Kanunsuzlar

2” ve “Kanunsuzlar 3” adlı kitaplarla ilgili açılan davalarda da tıpkı bugünkü duruşmada yaptığı gibi, kendisini kaydı hayat şartıyla devrimci kavgaya vakfeden gerçek devrimcilerin
asla yargılanamayacağını göstermişti,
dosta da düşmana da. Bu davaların her
birinde mahkeme salonlarını, Kaçak
Saraylı Reis’in tüm ihanetlerinden
dolayı yargılandığı birer platforma
dönüştürmüştü. AKP İktidarının hukuk bürolarına dönüşen mahkemelerdeki bu sözde yargılamalar sonucu Genel
Başkan’ımıza toplamda
4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Aynı
şekilde “Kaçak
Saraylı Caligula
Din Devletine
Giderken”
isimli kitabından dolayı
da aynı mahkemeler Genel
Başkan’ımız Nurullah Ankut’a 1 yıl 9 ay
hapis cezası vermiş, verilen

cezalar toplamda 6 yıl 5 ayı bulmuştu.
Sözü edilen “Kanunsuzlar 2” ve
“Kanunsuzlar 3” adlı kitaplarıyla ilgili
sözde yargılamanın yapıldığı duruşmalardan birinin ardından Çağlayan
Adliyesinde yaptığı basın açıklamasından dolayı Genel Başkan’ımız
hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla bir dava daha açıldı. Açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde İstanbul 48’inci
Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Genel Başkan’ımız Nurullah
Ankut, duruşmanın başlangıcın
başlangıcında Nasreddin Hoca’nın o veciz
fıkrasına atıf yaparak “O ünlü
fıkrada Nasreddin Hoca’nın
kazanının kazan doğurması
gibi, bizim Tayyip’e ha
hakaret davaları da yeni
davalar doğuruyor.
Ama unutmayalım
ki o fıkrada sonunda kazan öldü.”
ifadelerini kullandı.
Benzer duruşmalardaki dik du-

2’de

2’de

Başyazı

Gerçek antiemperyalistler
Suriye’de bir araya geldi:
“Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!”

2’de
9 EYLÜL1922;
Emperyalistler Geldikleri Gibi Gönderildiler!
9 EYLÜL 2019;
Yeni Sevrciler Geldikleri Gibi Gidecekler!
2’de

Tayyip, ne yaptığını ve
ne yapacağını
bilmez haldesin!
3’te

M. Gürdal Çıngı

Yeni bir şey
daha öğrendik!..
4’te

Prof. Dr. Özler Çakır

“İleri Demokrasi”
Yargı Kılıcını sallamaya
devam ediyor
5’te

Av. Tacettin Çolak

İnsan soyunun başdüşmanı
emperyalist soyguncu saldırgan ve
Türkiyeli hain taşeronları

Türkiye’de bizim dışımızda en
sağından en soluna kadar ve hatta
Marksist soluna kadar; şu İsviçreli
tarih doktorunun sahip olduğu
namus, bilinç ve öngörünün binde
birine olsun sahip olabilen herhangi
bir siyasetçi ya da aydın var mıdır
acaba?
Bakın, Daniele Ganser adlı bu
Almanca konuşan tarih doktoru,
ABD
Emperyalist
Haydudunu,
onun NATO’sunu, BOP’unu ve
Ortadoğu’da bugüne dek yapmış
olduğu
kötülükleri,
savaşları,

AKP’nin Yargı Reformu,
“Reform” mu,
bir parmak bal mı?
6’da

Av. Doğan Erkan

katliamları, işgalleri nasıl açıkça,
kesince, duruca ortaya koyuyor...
***
Videonun tapesi:
30 Ağustos 2016- Burada Türk
tanklarını görüyorsunuz. Suriye’de
DAEŞ’e ve PKK’ya karşı savaşa
girmişler. DAEŞ ve PKK Erdoğan
tarafından tanımlanmış düşmanlar.
Enteresan olan, ABD’nin aynı
zamanda Kürtleri silahlandırması.
Böl, küçült, öldür oyunu, Türkiye
örneğinde çok açık bir biçimde
gözlenebilir.
Bu haritada Kürtlerin
yaşadığı
yerleri
görüyorsunuz. ABD böl
ve yönet oyunu oynuyor.
Kürtleri silahlandırıyor ve
bunun Türkleri kızdırdığını
biliyorlar!
Yani Amerikalılar “Aa
sizin bununla ilgili bir
sorununuz
8’de

Şeriatçı kafa
eğitimin içini de boşaltıyor
16’da

Hüseyin Ali
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“AKP’giller eninde sonunda gelip
bu mahkemelerde yargılanacaklar!”
Baştarafı sayfa 1’de
ruşundan zerre kadar ödün vermeyen
Genel Başkan’ımız, AKP’giller’in hukuk bürolarında savunma yapmadığını bir kez daha vurgulayarak “Hayır!
Ben savunma yapmıyorum. Ben,
ülkemizin, bölgemizin, İslam Dünyasının can alıcı, can yakıcı siyasi
sorunlarını ortaya koyuyorum. Ve
buna sebep olan hainlerin, ABD işbirlikçilerinin kanıtlarıyla birlikte
yaptıklarını deşifre ediyorum.” dedi.
İki saati bulan konuşmasında AKP’giller’in ve Reisi Kaçak Saraylı Tayyip’in
ülkemize, bölgemize halklarımıza
yaptıkları ihanetleri bir bir kanıtlarıyla sıralayan Genel Başkan’ımız, “Bu
hainler işledikleri suçlardan dolayı
bir gün mutlaka bu mahkemelerde,
bugünkü yasalar çerçevesinde yargılanacak ve hak ettikleri cezalara
çarptırılacaktır!” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan’ımızın ardından söz
alan Partili Avukatlarımız, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu düzenleyen
TCK 299’uncu maddenin tarafsız bir
Cumhurbaşkanını koruduğunu ama ortada böyle bir Cumhurbaşkanı bulunmadığını dile getirdiler. Avukatlarımız,
Genel Başkan’ımızın dikkat çektiği
Tayyip’in diploması konusunda Ergün
Poyraz’ın, 18 Ege Adasının Yunanistan’a bilerek peşkeş çekilmesi konusunda Ümit Yalım ve Basat Öztürk’ün,
Tayyip Erdoğan ve ailesinin kamu malı
hırsızlıkları için de Abdüllatif Şener’in
tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundular. Hukukçularımız aynı zamanda
mezun olduğunu iddia ettiği Eyüp Lisesi’nden ve Marmara Üniversitesinden
Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin
belgelerin istenmesini talep ettiler.
Mahkeme tüm taleplerimizi redderek davayı 23 Ocak 2020 tarihine erteledi.

İşsizlik, Pahalılık Cehennemini yaratanlar değil,
Emekçi Halkımız yanıyor!
Baştarafı sayfa 1’de
“Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez!”, “Emperyalist Şirket Kazdağı’nı Terket!”, “Havama, Suyuma Toprağıma Dokunma!” sloganları atıldı.
Açıklamaya Gebze Halkının ilgisi
büyüktü. Eylem boyunca izleyenler ve
eyleme katılanlar oldu.
HKP adına basın açıklamasını
Kocaeli İl Sekreteri Murat Kızıltaş
yaptı. Kızıltaş konuşmasına geçtiğimiz
günlerde Ankara Güvenpark’ta kendini
yakan Recep Peker’in sözleriyle başlayarak, “Recep Peker borçlarından
ve işsizlikten dolayı kendini yakan
ilk insanımız değil. AKP İktidarı ve
Parababalarının yarattığı bu işsizlik
pahalılık düzeninde ne yazık ki son

da olmayacak”dedi.
Açıklamada, içinde yaşadığımız
ekonomik krizi yaratanların ABD-AB
Emperyalistleri ve AKP’giller İktidarı
olduğu vurgulandı. Türkiye’de 30 milyon 872 bin kişinin, yani neredeyse
nüfusumuzun yarısının kredi kartı dâhil 555.3 milyar lira bireysel kredi
borcu olduğu belirtildi. Ülkemizde
işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı, bir
önceki yılın aynı ayına göre işsiz insanlarımızın sayısının 938 bin kişi artarak işsiz sayısı toplamda4 milyon
253 bin olduğu ifade edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 5,4 puanlık
artış ile yüzde 24,8 oldu, denildi.
Buna karşılık işsizlere derman
olması gereken İşsizlik Fonunun,
AKP’giller tarafından işverenlere destek ve teşvik fonuna dönüştürüldüğü

Gerçek antiemperyalistler
Suriye’de bir araya geldi:
“Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!”

Kurtuluş Yolu

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun
da katıldığı Uluslararası Antiemperyalist Forum, 8-9 Eylül tarihinde
Şam’da 52 Ülkeden 232 delegenin
katılım ile yapıldı.
Suriye Genel İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (GFTU), Dünya
Sendikalar Federasyonu (DSF) ve
Arap Ülkeleri Sendikaları Federas-

yonu (ICATU) işbirliği ile yapılan
“Antiemperyalist Forum”, 9 Eylül’de
açıklanan Sonuç Bildirgesi ile son buldu.
Antiemperyalist Forum’a, Suriye
Devleti Başbakanı Imad Khamisand
da katılarak bir konuşma yaptı.
DSF Genel Sekreteri George
Mavrikos Yoldaş, Suriyeli İşçilerle
ve emperyalist müdahalelerle, ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olan
Suriye Halkıyla her zaman dayanışma

içerisinde bulunduklarını, ekonomik
yaptırımlara bir an önce son verilmesi
gerektiğini belirtti.
Foruma katılan delegeler de Suriye’de yaşanan emperyalist müdahale
ile ilgili konuşmalar yaptılar. Savaşta
yaralanan, bir ayağı kopan Suriyeli işçi
de bir konuşma yaptı.
9 Eylül günü Foruma katılan delegeler, Suriye Devlet Başkanı Beşşar
Esad ile bir araya geldi.
Bu toplantıda da Beşşar Esad bir

konuşma yaparak, Foruma katılanlara
teşekkür etti ve ekonomik yaptırımların, Suriye’deki emperyalist komplonun geldiği son durumla ilgili bilgiler
verdi.
Antiemperyalist Forum, ekonomik
yaptırımlara ve emperyalist müdahalelere karşı Suriye İşçi Sınıfı ve Halkı ile
Dayanışma içeren sonuç bildirgesi ile
sona erdi.
10.09.2019

Duruşma sonrası Adliye önünde bir
basın açıklaması yapıldı. HKP İstanbul
İl Başkanı Pınar Akbina tarafından basın mensuplarının bilgilendirilmesinin
ardından HKP Genel Başkanı Nurullah
Ankut bir konuşma gerçekleştirdi.
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un yaptığı konuşmanın çözümünü
aynen yayımlıyoruz:
***
Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım;
AKP’giller gördüğümüz gibi, üst
üste davalar açıyorlar bize. Yarın da
yine Tayyip’e hakaretten dolayı bu
mahkemede, bu adliyede bir duruşmamız daha var. Buradaki basın açıklamalarımızdan açıyorlar, duruşma salonlarında yaptığımız savunmalardan
dolayı açıyorlar. Şu anda dördünden
toplamda 6 yıl 5 ay ceza aldığımız,
ikisi de sürmekte olan davalarımız var.
Geçen hafta da biliyorsunuz, mahallemizdeki hayvan düşmanı zalimlerle mücadelemizden dolayı hakkımızda
açtıkları bir davadan yargılandık.
Biz, biliyorsunuz, insanları, haysöylendi. İşsizlik Fonunun yarısının
işverenlere gittiği, işverenlerin fona
yaptıkları prim ödemesinin 2 katını
işsizlik fonundan geri aldıkları ifade
edildi.
Elektriğe, doğalgaza, ulaşım, servis ücretleri ve iğneden ipliğe her şeye
yapılan zamların da gündem edildiği
açıklamada, elektriğe ve doğalgaza
yapılan zam zaten Açlık Sınırının altında bir ücretle yaşam savaşı veren
halkımıza yeni bir ihanettir, dendi.
Ayrıca, devlet okullarında artık
parasız eğitimin mümkün olmadığı,
okulların neredeyse tüm ihtiyaçlarının velilerin sırtına yüklendiği belirtildi. AKP’giller iktidarının devlet
okullarına yeterli bütçe ayırmazken,
özel okullara teşvik verdiği dile getirildi. 2003’te özel okulların resmi
okullara oranı yüzde 2 iken, 2019’a
gelindiğinde devlet teşvikleri ile bu
oran yüzde 25’e yükselmiştir. 20022003 eğitim ve öğretim yılında tüm
özel okullarda kayıtlı öğrencilerin top-
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Bizi 12 Eylül’ün Faşist Diktatörleri
bile korkutamadı. Onların karşısında
da haykırdık:
“Ey, Amerikan Uşağı Faşist Generaller, Hain Generaller, Halk Düşmanı
Generaller!” diye.
Bu tepeden tırnağa suç batmış
lam öğrenci sayısına oranı yüzde
1 iken, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında devlet teşvikleri
yüzünden 8 kat artarak yüzde
8,2’e çıkmıştır, denildi.
Son olarak, dünyanın ikinci en fazla oksijen kaynağı olan
Kazdağları’nda, Kanada’lı emperyalist şirket Alamos Gold
tarafından 200 binin üzerinde
ağacın katledildiği belirtildi.
AKP’giller’in bu katliama izin verdiği,
yaptığı doğa katliamlarıyla Mustafa
Kemal’in TÜRK ORMAN DEVRİMİ’ni yok ettikleri ifade edildi.
HKP’nin ağacı, ormanı ve hayvanlarıyla doğaya ve doğanın kanunlarına saygı duyduğu, doğayı
sevdiği, bu yüzden de insanlık ve doğa
düşmanı emperyalist devletlerle mücadeleden de geri durmayacağı belirtildi.
Murat Kızıltaş, doğa katliamlarının
değil, işsizliğin, pahalığın, zamların ve
zulümlerin de elbet bir sonu olacak. Bu

9 EYLÜL1922;
Emperyalistler Geldikleri Gibi Gönderildiler!
9 EYLÜL 2019;
Yeni Sevrciler Geldikleri Gibi Gidecekler!

7 yıl önce düşman askerlerini
denize dökerek ülkemizin emperyalist işgalden kesince kurtuluşuna
son noktanın konulduğu gündür 9 Eylül 1922.
Batılı emperyalistlerin vatan topraklarımızı yağmalamak için çökkün
Osmanlı’ya kabul ettirdikleri Sevr
Antlaşması’nın yırtılıp atıldığı, tarihin
çöplüğüne gömüldüğü gündür 9 Eylül.
Tabii bu zaferin elde edilmesi kolay olmamıştır. Atalarımızın; kadını erkeği, yaşlısı genci, askeri sivili ile başa
baş, dişe diş yürüttükleri, her türlü zorluğa karşı kahramanca göğüs gerdikleri ve yüz binlerce şehit verdikleri ve
yaklaşık dört yıl süren bir savaşla bu
zafer elde edilmiştir.
Batılı Emperyalistler, aradan geçen
97 yılda hiçbir zaman Sevr hayallerinden vazgeçmemişlerdir. Öyle ya onlara
göre “Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar değerli” idi.
Bu nedenle günümüzde de Yeni
Sevr’i bizlere dayatıyorlar. İçimizdeki yerli satılmışlar cephesi eliyle de
hızla yol almaktalar. Birinci Kurtuluş
Savaşımızın intikamını bugün almak
istiyorlar. Ülkemizin yıllardır yeraltı
yerüstü kaynaklarını sömürerek yarı
sömürge yaptıkları yetmiyormuş gibi,
vatan topraklarımızı da en az üç parçaya bölmek istemektedirler. Bin yıldır kardeşçe bir arada yaşamış, Türk
ve Kürt Halklarını birbirine kırdırma
planları ile bu bölünmeyi hızlandırmak
istemekteler. Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızla elde ettiğimiz bağımsızlığımızı, Cumhuriyetin değerlerini, Laiklik ilkesini ortadan kaldırma yolunda
hızla yol almaktalar. Böylece ülkemizi
kendilerine bağlı bir Ilımlı İslam devletine dönüştürmek istemekteler.

Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Yusuf Gençer
Yönetim Yeri: Aksaray Mah. İnkılap Cad. Otohan
No: 43/514 Fatih-İSTANBUL
Telefaks: (0212) 528 87 57

vanları, doğayı aynı ölçüde seven ve
savunan insanlarız. Mahallemizdeki
hayvan düşmanlarının açtığı davaların
yedincisi görüldü geçen 26 Eylül’de.
Yani Tayyip henüz hayvan düşmanı
zalimlerin sayısına ulaşamadı. Ama
böyle giderse ulaşacak herhalde...

Bugün ülkemiz, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı günlerdeki
kadar karanlık günler yaşıyor. Ortaçağcı Tayyipgiller, Şeriatçı örgütler,
yılan yuvası Tarikatlar, en ücra köylere, büyük şehirlerin neredeyse bütün
mahallelerine kadar halkımızı kıskaca
almıştır.
“Yeşil Kuşak Projesi” ürünü, zihin hasarına uğratılmış halkın yüzde
30, yüzde 40’lık bölümünü de peşlerine takabiliyorlar. Oy sandıklarına,
mezbahaya koşturulan sürü hayvanları
gibi koşturulup oylarını arttırabiliyorlar.
Arkalarında Amerika ve AB Emperyalist Haydutları olduğu için de 17
yıldan beri zulüm ve ihanetlerine, hiç
hız kesmeden devam edebiliyorlar…
Tüyü bitmemiş yetimin hakkını
yiyerek, yolsuzluk ve vurgun batağına
gırtlağına kadar batmış olanlar, yandaşlarına peşkeş çektikleri devasa “rezidans” inşaatlarında, kömür ocaklarında onlarca-yüzlerce işçi kardeşimizin katledilmesinden sorumlu olanlar,
sanki hiçbir şey olmamış gibi iktidar
koltuklarını işgal etmekteler.
AKPgiller, 9 Eylül’de olağanüstü
zor koşullarda defettiğimiz Emperyalist çakalların şimdi yer altı ve yer üstü
zenginliklerimizi hem de acımasızca
talan eden, hiçbir insani ve vicdani
duygu taşımayan şirketleri aracılığıyla
hem peşkeş çekmekte hem de onların
doğa ve çevre katliamına asker ve polis baskısıyla destek vermektedir. İşte
Kazdağlarında yaşananlar, işte Cerattepede yaşananlar, işte Salihli Hacı
Bektaşlı’da yaşananlar ortada. Nerede
talana ve doğa katliamına karşı bir hareket gelişiyorsa polis ve asker orada.
Polis ve asker gözetiminde vurgunları-
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AKP’giller ve onun Büyük Reis’i asla
bizi korkutamaz, yıldıramaz.
Bu iktidar da binbir suça batmıştır.
Ege’de 18 Ada’mızı ve 1 kayalığımızı
bilerek ve isteyerek Yunanistan’a peşkeş çekmiştir.
Ortadoğu’da 10 milyon Müslüman
halkın ABD-AB Emperyalistleri tarafından katledilmesinde onlara taşeronluk etmiş, suç ortaklığı etmiştir.
Laik Cumhuriyet’i yıkmıştır. Ülkemizi Ortaçağ’ın karanlıklarına doğru
sürüklemektedir. Abdullatif Şener’in
ifadesiyle, 100-120 milyar dolar civarındaki kamu malını iç etmiştir bunlar.
Zimmetine geçirmişlerdir.
Bunlardan dolayı er geç bu mahkemelere gelecekler, bugünkü yasalar
çerçevesinde işledikleri suçların karşılığı olan cezaları alacaklar!
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Asla kaçışları olmayacak. Eninde
sonunda bunlar buralara gelip yargılanacaklar!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
3 Ekim 2019

HKP Genel Merkezi

zamların, soygunların hesabı Demokratik Halk İktidarı’nda sorulacak. Açlığa, yoksulluğa, türlü acılara mahkûm
edilen halkımız Emperyalistleri ve
işbirlikçilerini yenecek, dedi. İşsizliğe pahalılığa dur demek için, işsizliği
ve pahalılığı yaratan para babaları
ve AKP İktidarına karşı halkımızı
HKP saflarında mücadele etmeye
çağırıyoruz, diyerek konuşmasını bitirdi.

İstanbul ve Kocaeli’den
Kurtuluş Partililer
nı devam ettiriyor Emperyalist Şirketler.
Kaçaksaray’da Adli Yıl açılışına
gitmeyen barolara tehdit etmekte, savcılara emir vererek yolsuzluk soruşturmalarını kapattırmaktalar. Yani bugün
Anayasayı da, diğer tüm yasaları da
kendisi için tek maddeye indirgeyen,
benim her yaptığım kanunidir, buna
karşı çıkan herkes de suçludur, diyen
bir Tayyip Diktatörlüğü altındadır ülkemiz.
Birinci Kuvayimilliyeciler başardı,
yenilgilerden dersler çıkardı, bin yıllık
geçmişe sahip Türk ve Kürt Halklarını örgütleyerek, 30 Ağustos 1922’de
zaferle taçlandırdılar Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mızı.
Bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları da başaracak. Yenilgiler öğreticidir dersler çıkarmasını bilene. Birlikten, derlenip toparlanmaktan geçiyor
zaferin yolu. Örgütlü mücadeleden
geçiyor. Bu zaferin yolu Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân sermayeye
karşı mücadele etmekten geçiyor. Yeraltı-yerüstü zenginliklerimizi yani
Kaz Dağları’nı, Murat Dağını, Hasan
Keyf’i, Madra Dağlarını, verimli tarım
arazilerini çevre, doğa ve halk düşmanı yerli yabancı Parababalarına peşkeş
çekenlere karşı mücadele etmekten
geçiyor. ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına karşı verilecek mücadeleden
geçiyor.
Artık 97 yıl önce Birinci Kuvayimilliyeci atalarımızın zaferini sosyal
kurtuluşla taçlandırmanın zamanı.
Omuzlarımıza yüklenen kutsal görev
bu.
Başaracağız. Halkız, haklıyız, yeneceğiz, kazanacağız. Demokratik
Halk İktidarını kurup kanımızı emen
Emperyalist ve Ortaçağcı sülükleri atacağız üzerimizden. 09 Eylül 2019

Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü

web: www.kurtulusyolu.org
e-posta: kurtulusyolu@kurtulusyolu.org
facebook:www.facebook.com/halkinkurtulusyolu
twitter: www.twitter.com/KurtulusYoluGz
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M. Gürdal Çıngı
Tayyip!
Sen, bizzat söylediğin gibi,
ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi
(BOP)”un Eşbaşkanısın ve bir görev
yapıyorsun.
Nedir o görevin?
Ülkemizi bölüp parçalamak!
Üstelik sadece ülkemizi de değil,
bölgemizdeki diğer ülkeleri de bölüp
parçalamak.
Ve sen bu görevini layıkıyla yerine
getiriyorsun efendin ABD için.
Bildiğimiz gibi 2005-2009 yılları
arasında ABD Dışişleri Bakanı olan
Condoleezza Rice, tâ 2003 yılında,
haritasıyla birlikte açıkladı ki, Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları değişecek,
yeni yeni devletler ortaya çıkacak. Sınırları değişecek ülkelerden birisi de
Türkiye’ydi, o projedeki haritaya göre.
Tabiî ki sınırları değiştirmek ha deyince olmuyor. Kimi zaman ilerlemeler, kimi zaman gerilemeler yaşanıyor.
Ama ABD bu hedefine adım adım yaklaşıyor. Sürekli mesafe alıyor.
Irak’ta, Libya’da bunu başardı.
Şimdi Suriye’de, şu an için, bunu başarmış görünüyor. Sırada Türkiye ve
İran var…
Sen görünürde, şekilde, lafta, o
projeye, o projenin hedefine, amacına
karşıymış gibi görünüyorsun ve zaman
zaman; “Eyy ABD!” çekiyorsun, gerçekte, işte, fiiliyatta ise; “Emrin olur
Efendim!”, diyorsun.
Bu tutumun görmek isteyen gözler
için ayan beyan ortada. Hiç gizlisi saklısı yok. Azıcık aklıyla düşünen insanlar için gerçek çok net bir biçimde ortada. Ama gözleri Din bağıyla bağlanmış, Allah’la aldatılmış insanlar içinse
yapılacak herhangi bir şey yok…
Görelim mi senin yapıp ettiklerini?
Çektiğin “Eyy”lerin perde arkasını ya
da gerçek yüzlerini...

Sizin “Stratejik” öngörünüz
bu kadar!

Sen “stratejik” ortak olduğunu
sandığın ABD’yle Suriye’de açıkça,
netçe, somutça işbirliği yaptın. Düne
kadar birlikte olduğun; “Kardeşten
de öte”, dediğin Suriye Lideri Beşşar
Esad’ı ve Suriye Halkını ABD’nin bir
emri üzerine, projesinin hayata geçirilmesi amacıyla giriştiği harekâtta, bir
kalemde sattın geçtin. Ülkemizin sınırlarını açtın iki yönlü olarak. Bir yandan Suriyelileri ülkemize doldurdun,
diğer yandan dünyanın dört bir köşesinden gelen Ortaçağcı, sapık, cani çetelerin ve Batılı serserilerin Suriye’ye
geçmelerine izin verdin. Sınırlarımız
iki yönlü de yolgeçen hanına döndü.
2012 yılında Dışişleri Bakanın
olan “Stratejik Derinlik” sahibi, şimdi ise siyasi rakibin Ahmet Davutoğlu, 20 Ağustos 2012’de Hürriyet Gazetesi’nden İsmet Berkan’a verdiği bir
röportajda; “Mülteci sayısı 100 bini
geçerse bunları barındıracak yerimiz yok”, diyordu. Bugün ülkemizde
en az 4 milyon Suriyeli mülteci var!
Senin ve Dışişleri Bakanının “Stratejik” öngörüsüne bak!
Ve bu düz söyleyişle 4 milyon Suriyeli mülteci için ülkemizin senin ve
yandaşlarının vurgunlarından arta kalan kıt kaynaklarından, yine verdiğin
rakamlarla 50 Milyar Dolar harcadınız! Ki bu rakam gerçekte 80-100 Milyar Dolardır. Dolayısıyla dardasınız.
Bu ekonomi, bu çarkı döndürmüyor
çünkü
Üstelik de şimdi bir de Suriye’de
“Güvenli Bölge”de konutlar, hastaneler, okullar yapacağız, diyorsun.
Ülkemizdeki Suriyelileri orada iskân edeceğiz, diyorsun. Artık göç alamayız, diyorsun.
Diyorsun da bu yapacaklarını hangi parayla yapacaksın?..
Halkımıza reva gördüğün zamları
katbekat arttırsan da bunların giderlerini karşılayamazsın.
Peki nereden bulacaksın onca parayı?
AB sana şu ana kadar zırnık vermedi, zırnık koklatmadı. Bundan son-

Tayyip, ne yaptığını ve
ne yapacağını bilmez haldesin!
Salıncaktasın, sallanıyorsun, düşeceksin…
ra da vermez ve koklatmaz.
Ya ABD?
O ancak, aldığının bir miktarını verir. Senden öyle şeyler alır ki, sonrasında aldığına alacağına pişman eder adamı. Bak, sen bizzat yaşıyorsun bunları.
İktidarda kalabilmek için her türlü sözü verdin ABD’ye. Milyarlarca
dolarlık silah siparişleri verdin. ABD
ekonomisinin tekerinin dönmesine sen
de yardım ettin. F35’ler almaya kalktın. Parasının bir kısmını da peşin ödedin.
Şimdi ne oldu?
Vermiyor sana o uçakları. Hangarda bekletiyor. Üstelik hangarda geçen
sürenin parasını da senden alıyor. Ülkemizin olmayan parasından alıyor…
Satmadığın bir şey kaldı mı bunca
masrafı karşılamak için?
Kalmadı!
Halkımız, ülkemiz niye 80-100
milyar dolar harcadı Suriyeliler için?
Ne uğruna?
Sınırlarımızda Amerikancı Kürt
Devleti kurulsun diye mi?
Evet. Öyle oldu. ABD seni tuzağa
düşürdü. Ha, sen zaten görevliydin.
O da işin bir diğer yönü. Ama bu kadarını da beklemiyordun. Paçalarının
tutuşması bundan. Allah’la aldattığın
“hülooğğ”cularını artık aldatamıyorsun çünkü.
ABD, bu savaşta istediğini aldı mı?
Aldı!
Açık! Net! Aldı!
Sınırlarımızda ve bölgemizde İkinci İsrail’in ikinci ayağını da oluşturdu.
Irak’tan sonra Suriye’de de Kürt Devletçiği kuruldu.
Senin, çaresizlikten, zorunluluktan, kendini onca bağlamışlıktan sonra
girişeceğin harekât da başarılı olamayacak. O da sana dönecek. O da seni
vuracak. De ki, kısmi başarılar elde ettin. De ki, sınırlardan Amerikancı Kürt
Hareketini geriye ittin?
Nereye kadar iteceksin? Hangi sınıra kadar iteceksin? Tümüyle ortadan
kaldırman, yok etmen mümkün mü?
Hayır! Asla değil!
Bak, 2 Ekim’de ne diyor Amerikancı Kürt Hareketi’nin liderlerinden
Rojava Özerk Yönetimi Temsilcisi Ehmed Şêxo Yeni Politika Gazetesi’nde:
“Bugün geçmişe oranla hem siyasi hem moral hem de askeri olarak
daha güçlü, daha hazırlıklıyız. Bundan dolayı gelecek tüm saldırılar
karşılıksız kalmaz. DSG, Rojava’yı
savunacak durumda. (…) Tekrar
belirtmeliyim: Saldırılara karşı tüm
hazırlıklarımız tamam. Fırat’ın doğusuna saldırmak Efrîn’e saldırmaya benzemez.
“(…)
“Fırat’ın doğusu gerek havadan
gerekse karadan Uluslararası Koalisyonun koruması altında. Tabiî
Kuzey Suriye’de yaşanacak bir savaş Uluslararası Koalisyonun çıkarına olmaz. Bu bölgede yaşanacak
bir savaş gerek Avrupa’yı ve gerekse
dünyadaki diğer devletleri rahatsız
edecek. Bundan dolayı Avrupa ve
dünya Türkiye’nin saldırılarına sessiz kalamaz.
“Koalisyon güçleri ile konuyu görüşüyor musunuz? Onlar durumu nasıl değerlendiriyor?
“Gerçeği söylemek gerekirse bu
konuyu, çok geniş bir şekilde defalarca Uluslararası Koalisyon ile konuştuk tartıştık. Koalisyon yetkilileri çok net bir şekilde yeni bir savaş
istemediklerini, bölgenin tekrardan
karışmasına onay vermeyeceklerini
açık bir dil ile ifade ettiler. IŞİD’in
bitirilmesine odaklanılması gerektiğini vurguluyorlar. Farklı bir saldırı
olursa tabiî ki cevap olacağız diyorlar. Ancak Türkiye’nin tehditlerine
karşı şu ana kadar çok açık bir tavır
ortaya konulmadı. Koalisyon yetkilileri şunu belirtiyorlar; tüm imkânlarımızla Türkiye’nin saldırılarının
gerçekleşmemesi için sonuna kadar
direniriz. Çok zayıf bir ihtimal de
olsa eğer Türkiye saldırırsa Kuzey
Suriye hava sahasını kapatacakla-

rını, Türk uçaklarının Rojava’ya
geçmesini engelleyeceklerini söylüyorlar. Yani Uluslararası Koalisyon
İŞİD’e karşı bizim ile birlikte savaştıkları gibi bir şekilde Türk devletinin saldırılarına karşı bizim ile
birlikte savaşacaklarını çok net bir
şekilde ifade etmediler. Yani Uluslararası Koalisyon’un Türk devletine
karşı duruşları olumlu ancak bölgedeki halkların istemlerini, umutlarını tamamen karşılayacak bir cevap
vermekten kaçınıyorlar.
“Şunu da belirtmeliyim ki gün
geçtikçe DSG ile Koalisyon arasındaki ilişki derinleşiyor ve güçleniyor,
daha sıkı bir bağ oluşuyor, önemli
projelerde ortaklaşma yaşanıyor.
Bundan dolayı da Koalisyon’da
Türk saldırılarına karşı olumsuz
açıklamalar olmasa da daha samimi
ve beklentileri karşılayacak bir beklenti var. Koalisyon’dan Türk devletinin saldırılarına karşı ortak bir
duruş sergileme beklentisi var.
“Şu bir gerçek ki Türk devletinin
Rojava’ya saldırma girişimini ertelemesinin nedenlerinden bir tanesi
de Koalisyon’un işgale karşı sert
açıklama yapmaları.” (https://m.krdnews.
net/news/rojava/dsgden-aciklama-hazirliklarimizi-tamamladik)
Bak, neler
olmuş gördün
mü? Neler konuşmuşlar gördün mü? Hangi
kararları almışlar gördün mü
Tayyip?

Birkaç sözcük de
PKK-PYD-YPG-SDG’ye

Okudukça bizi bir üzüntü kaplıyor,
kahroluyoruz.
ABD’yle ve Koalisyon dedikleri
AB ülkeleriyle iş tuttuklarını hiç gizlemiyorlar. Açıkça söylüyorlar. Ve onlardan her türlü desteği göreceklerini
düşünüyorlar. ABD, onlara da sözler
veriyor. Onları da Suriye Yönetimiyle
birlik olmamaları için bir tutam otla aldatmaya çalışıyor.
Ve bak, onlar yani PKK-PYD-YPG-SDG, yani adına ne derseniz deyin, Amerikancı Kürt Hareketi’nin liderlerinden birisi ne diyor:
ABD ve AB Emperyalistleriyle
“ilişki derinleşiyor ve güçleniyor”muş, “daha sıkı bir bağ oluşuyor”muş,
“önemli projelerde ortaklaşma yaşanıyor”muş…
Vay anam vay! Vay babam vay!
Ondan sonra gelsin “Rojava Devrimi”, gitsin “Kobani Direnişi”...
Sonra da bunlar “Yurtsever” oluyor, “Devrimci” oluyor öyle mi?..
Geçelim…
***
Biz bu satırları, 7 Ekim günü saat
14.00 gibi yazmıştık. Saat 17.00’da
aşağıdaki haberi okuduk. Gördüğümüz
gibi Amerikancı liderler, bugün ise (7
Ekim günü) yaşanan gelişmeler üzerine şu açıklamaları yapıyorlar Odatv
haber sitesine göre:
“PKK’dan “yaşandı bitti saygısızca” dedirten mesajlar
“ABD’nin Suriye’den çıkma
kararı sonrasında, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin
omurgasını oluşturduğu SDG Sözcüsü Kino Gabriel, “ABD bizi sırtımızdan bıçakladı” dedi.
“Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin
omurgasını oluşturduğu SDG’ye
destek veren ABD, Türkiye’nin düzenleyeceği askeri operasyon öncesi
bölgeden çekilmeye başladı. ABD
Başkanı Donald Trump, ABD’nin
Suriye’de IŞİD ile savaşmak için
kalması gerekenden daha uzun bir
süre bulunduğunu belirterek bun-

dan sonra Suriye’deki durumla
Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak,
Rusya ve Kürtlerin başa çıkması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:
“Kürtler bizimle savaştı ama
bunun için para ve ekipman desteği
aldılar. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar, ben bu savaşı üç yıl boyunca geciktirmeye çalıştım ama artık
bizim için bu çoğunluğu aşiret mücadeleleri olan sonu gelmeyen saçma
savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi.”
“TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN
SURİYE’DEKİ
KOLUNDAN
ABD’YE: BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI
“ABD’nin bu kararı sonrasında,
terör örgütü PKK’nın Suriye kolu
YPG’nin omurgasını oluşturduğu
SDG Sözcüsü Kino Gabriel, “ABD
bizi sırtımızdan bıçakladı” dedi. Ürdün’ün Al-Hadath Televizyonu’na
konuşan Kino Gabriel, “ABD bize,
Türkiye’nin bölgede askeri operasyonlar düzenlemesine izin vermeyeceği yolunda güvenceler vermişti”
diye konuştu.
“SDG’nin Twitter hesabından
yapılan açıklamada ise, “Topraklarımızı ne pahasına olursa olsun savunacağız” denildi.
“SDG Sözcüsü Mustafa Bali de
yaptığı açıklamada, “Amerikan

kuvvetleri sözlerini yerine getirmediler ve Türkiye sınırıyla aradaki bölgeden çekildiler” dedi. Bali,
Amerika Merkez Komutanlığı Twitter hesabını etiketlediği mesajında,
SDG’nin güvenlik mekanizması
anlaşması konusunda Amerika’nın
neden sözlerini yerine getirmediği
konusunda bir açıklama beklediğini
yazdı.” (https://odatv.com/pkkdan-yasandi-bitti-saygisizca-dedirten-mesajlar-07101912.html)
Hep söyledik:
ABD bu! Satar! Hem de hiç düşünmeden satar! Yeter ki emperyalist
çıkarları öyle gerektirsin.
Tarih, bunun onlarca örneğiyle
dolu. Vietnam’dan Mısır’a, İran’a, Latin Amerika’ya her bölgede sattı ve satar, kendisine uşaklık edenleri!
Gerçek budur! Ama siz ısrarla
ABD’nin “kara gücü”, “sahadaki ortağı” olmayı tercih ettiniz. Yapılan onca
çağrıya kulaklarınızı tıkadınız. Kaderinizi yukarıda da söylediğiniz gibi Batılıların kaderiyle birleştirdiniz. Ama o
sizinle birleştirmedi kaderini. O çıkarı
neyi gerektiriyorsa onu yaptı. Onunki
doğal. Yanlış olan, doğru olmayan sizin tutumunuzdu. Şimdi diyorsunuz ki;
“ABD bizi sırtımızdan bıçakladı”.
Daha kaç kere bıçaklanacaksınız?
Kaç kere satılacaksınız?..
Irak’ta satmadı mı ABD Kürt Halkını?
Hem de kaç kere sattı.
Ama siz de Tarihten ders almadınız
Tayyip gibi. Siz de bir o yana bir bu
yana sallandınız. “Siyaset” yaptığınızı
sandınız.
Gördüğünüz gibi, Tarihin ve
ABD’nin bir kez daha gösterdiği gibi
fena halde yanıldınız!
Kardeş Suriye Halkıyla, ABD işgaline karşı çıksaydınız, kaderlerinizi bu
acı günde onlarla birleştirseydiniz ve
onlarla bir Federasyon temelinde bir
arada yaşamanın yollarını arayıp bulsaydınız.
Ki Beşşar Esad size bu teklifi yaptı.
Ama siz elinizin tersiyle ittiniz bu teklifi. ABD ve AB Emperyalistlerinden
medet umdunuz. Onlarla birlikte Suriye
Halkına karşı savaştınız. Masum insanların kanları sizin ellerinize de bulaştı.
Umarız ve dileriz, bu olaylardan ders

alırsınız. Ve ABD’ye, AB’ye güvenmemeyi öğrenirsiniz. Ve kardeş Suriye
Halkıyla bu aşağılık, satıcı emperyalistlere karşı birlikte savaşırsınız…

Bir açmazın daha var Tayyip:
IŞİD’li savaş esirleri

Ne yapmışsın Tayyip? Hangi sözü
vermişsin ABD’ye?
Bak ABD nasıl açık ediyor verdiğin sözü.
Ne diyor?
“ABD hükümetinin, Suriye’de
tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa,
Almanya ve diğer AB ülkelerine
baskı yaptığını ancak bu ülkelerin
bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD’nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına
işaret edildi.
“Açıklamada, “Türkiye bundan
böyle, ABD’nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından
sorumlu olacak.” denildi.” (http://
www.milliyet.com.tr/dunya/beyaz-saraydan-turkiye-aciklamasi-6048262)
Nereden çıktı bu Tayyip? Kim böyle bir söz verdi? Kim bu canileri, tecavüzcüleri, sapıkları, insanlık düşmanı
Ortaçağcıları Türkiye hapishanelerine
alırız, dedi?
Açık ki sen ve siz böyle bir söz vermişsiniz. Yoksa böyle bir şey olur mu?
Açıklama net:
“Türkiye bundan böyle, ABD’nin
son iki yıldır, bölgede yakaladığı
DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak.”
Bak sana emir veriyor!
Senin adına konuşuyor Beyaz Saray! Senin görevini dünyaya duyuruyor!
Bak Ehmed Şexo da aynı şeyi söylüyor:
“Asıl bizim Uluslararası Koalisyon ile konuştuğumuz, gündeme
getirmek istediğimiz ve uluslararası devletlerde baskı altına almak
istediğimiz konu yabancı uyruklu
IŞİD elemanlarının durumu. Bilindiği gibi IŞİD’e katılıp şu anda
Rojava’da tutuklu birçok devletin
vatandaşı var. Bunların mahkemede
yargılanması gerekiyor. Koalisyon
da devletlere bir çağrı yaptı, herkes vatandaşlarını alsın dedi. Henüz
olumlu bir cevap alamadık. Beş-altı
bin IŞİD elemanı elimizde, bunların yargılanması gerekiyor. Aileleri ile birlikte on binlerce insan var.
Bunları yargılamak için Rojava’da
uluslararası bir mahkeme kurma isteğimiz vardı. Hala bu istek devam
ediyor. Uluslararası koalisyon ile bu
sorunu gidermek için ortak çalışma isteğimiz var. Şu ana kadar koalisyon ile yaptığımız toplantılarda
IŞİD’e karşı mücadelede katkı sunan bütün devletler hazır bulundu.
Bölgenin güvenliği için koalisyonun
farklı devletlere bir çağrısı vardı.
Nasıl bir cevap geldi güvenliğin sağlanması için yeni katılımlar oldu mu
bilmiyorum.
“Ama biz koalisyonla IŞİD elemanlarının yargılanmasını için müzakere ediyoruz. Bu topraklarda
terör estirdiler, bundan dolayı da bu
topraklarda yargılanmalı diyoruz.
Ne yazık ki bu konuda herhangi bir
devletten cevap alamadık. Umudumuz ve isteğimiz IŞİD elemanları
için topraklarımızda bir mahkemenin kurulması ve terör estirenlerin
yargılanması. Bu istek bölgede yaşayan bütün insanların istemidir.”
(https://m.krdnews.net/news/rojava/
dsgden-aciklama-hazirliklarimizi-tamamladik)
Gördüğümüz gibi, ABD, IŞİD’li
canileri de Türkiye’nin üstüne yıkıp
geçiyor.

Hem ABD’yle “Güvenli
Bölge”, hem Astana Süreci
bir arada yürümez!

Salıncaktasın, sallanıyorsun. Bir
uçtan bir uca gidip geliyorsun…
Bir yandan ABD’yle iş tutuyorsun,
Suriye’de “Güvenli Bölge” kurmaya
kalkıyorsun. Yani Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozuyorsun, parçalıyorsun.
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S

ultan Tayyip, geçtiğimiz günlerde,
Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden emperyalist ülkelere verdi veriştirdi.
“Dünya beşten büyüktür” diyerek BM Güvenlik Konseyi’nin “veto
hakkı”na sahip beş üyesini “rezil rüsva”(!!!) etti.
Ağzından tek kelime Emperyalizm
sözcüğü çıkmadan, emperyalist ülkelerin ekonomik sömürü ve soygunlarına; müsrif harcamalarıyla aç bıraktıkları, savaşlarla katlettikleri masum insanlara dikkat çekti. İsrail’e yüklendi.
Kürsüden, Aylan Bebek’in kıyıya
vurmuş cansız bedeninin resmini göstererek; “ne çabuk unuttunuz Aylan
Bebeği”, diyerek Batılı Emperyalistlere salvolar gönderdi.
Bunların “cibilliyetlerini” bilmeyenler, BM kürsüsünde konuşanın sanki devrimci bir lider olduğunu sanır.
Yandaş medya ve hatta Hizbullahçılar gibi Ortaçağcılar bu konuşmayı;
“İslam ümmeti liderinin gâvurlara
ayar vermesi”, diye niteledi.
Ne diyelim?
“Allah bunlara akıl fikir versin”,
denir ancak...
Batılılara “israf dersi” verenlerin,
Bütçesine 1 milyar lira ekleme yapılan Kaçak Saray’ındaki 2018 yılı aylık
harcamasının 137 milyon, günlük harcamasının ise 4,5 milyon lirayı aştığını
da bilmemiz gerekir.
(http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/siyaset/1596443/Saray_odenegi_ikiye_katladi.html)
Bu arada Kaçak Saray’ın 2017 yılı
harcamalarının da aylık 54 milyon,
günlük 1,8 milyon lira olduğunu da
belirtelim...

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

K

ESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), Laiklik konusunda sürekli sıkıntı yaşayan
bir örgüt durumunda. KESK ve Eğitim-Sen’in açıklamalarında, bildirilerinde, eylemlerinde özellikle laiklik
sözcüğünü kullanılmıyor.
4+4+4 Medrese eğitim düzeninin
uygulanmaya başlamasının üzerinden
6 yıl geçti. Şu andaki en güncel konu, semtlerimizdeki
okulların imam hatiplere
dönüştürülmesi. Yaşadığım
Gaziantep şehrinde, semtimizdeki ortaokul imam
hatip ortaokulu yapıldı. Vatandaş çocuğunu imam hatip ortaokuluna göndermek
istemiyorsa, semtine uzak
yerlerde ortaokul aramak
zorunda kalıyor.
İşte Gaziantep’ten bir
haber:
“Gazi
Mahallesi’nde Kaşıbeyaz Ortaokulu
ve Adnan İnanıcı İmam
Hatip Ortaokulu var. İki okulumuzun da derslik sayısı 18. Kaşıbeyaz
Ortaokulu’nda 18 derslik için 650
öğrenci var. Ortalama sınıf başına
36 öğrenci düşüyor. Adnan İnanıcı İmam Hatip Ortaokulu’nda ise
diğer okul gibi 18 derslik olmasına
rağmen 120 öğrenci bulunuyor. Sınıf
başına ortalama 6 öğrenci düşüyor.
İki okuldaki uçurum farkı” (https://
www.gaziantep27.net/2-okuldaki-ucurum-farki-528751h.htm)
Memleketin pek çok yerinde aynı
durum yaşanıyor.
KESK ve Eğitim-Sen bu konuda
AKP hükümetine eleştiri yaparken laiklik sözcüğünü kullanmamaya özen
gösteriyor. KESK’in laiklik ilkesini

“İleri Demokrasi”
Yargı Kılıcını sallamaya devam ediyor

lecekleri paylaşım arayışındalar.
Paylaşımların TCK 299’uncu maddenin kapsamına girip girmediğini bile
polis ve jandarma değerlendirmekte.
Savcılar ise önüne gelen bu ihbar metinlerini aynen İddianameye dönüştürüp dava açmakta. Yargıçlar da birkaç
istisna dışında hiçbir araştırma yapmadan, vicdanının sesine kulak vermeden
cezaları basıp geçmekte…
Bu “sanal tim”lere takılanların
birisi de Balıkesir İl Başkanı’mız Dr.

şıkçı’nın resimlerinin olduğu; “Başhaydut Faşist Bunak, Suudi Celladı,
Bizdeki Yerel Celladı ve Kurbanları”, yazılı bir görseli hiçbir yorum yapmadan paylaşmak…
Yani bir görsele bile tahammül
edemiyorlar.
Kaldı ki, burada doğrudan Tayyip
Erdoğan’a yönelik bir hakareti nereden ve nasıl çıkarttıklarını anlayabilmiş değiliz.
Gerekçeli karar elimize geçtiğinde
hesaplaşacağız…
Bundan bir hafta önce de Kayserili
Nuh Yoldaş’ımıza aynı cezayı verdiler.

Bekir Ceylan Ağabeyimizdi.
Hiçbiri kendi üretimi olmayan ve
tamamı siyasal eleştiri içerikli paylaşımlarından dolayı yargıladılar ve tam
da Tayyip efendinin yukarıdaki “özgürlükçü” paylaşımları yaptığı anlarda, 11 ay 20 gün hapis cezası verip
geçtiler Bekir Ağabeye...
Suçu mu?
Geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun
kendisinde olduğunu kabul eden Suudi Prens Muhammed Bin Selman’ın,
ABD’nin bunak başkanı Trump’ın ve
Tayyip Erdoğan ile kurban Cemal Ka-

Hani herkese özgürlük, herkese
adalet, herkese güvenlik ve huzur diyordunuz?
Ağzını açanı içeri tıkıyorlar, hapis
cezalarıyla sabıkalarını kabartıyorlar.
Sonra da özgürlük, barış kahramanı kesiliyorlar.
Yani tam bir ikiyüzlülük...
Artık mahkemeler, müvekkilini
temsilen bir kere bile duruşmaya gelmeyen; “Fetö Borsası” ile hatırlı Fetocuları tahliye ettirdiklerine dair haklarında ciddi iddialar bulunan Tayyip
Erdoğan’ın avukatları lehine 2725 TL
vekalet ücretine hükmetmekteler.

Bir yıl içinde yüzde yüz elliyi aşan
israfın boyutunu siz hesaplayın.
Görüyorsunuz, bizimkiler; “itibardan tasarruf etmiyor”(!!!)
Yine bütün zorunlu harcamalarını
devlete yıkıp kendi maaşlarına yüzde 26 zam yaparken; işçiye, memura,
emekliye yüzde dördü reva gören de
bunlar değil mi?
“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı”ndan oluşan yukarıdaki kontrolsüz
harcamaları yapan birisinin, başkalarına israf edebiyatı yapmasının sadece
göz boyamadan ibaret olduğunu görebilmek için, insanın zihin hasarından
kurtulup aklını özgürce kullanabilmesi
gerekir.
Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi’nin beş üyesinden ikisi ile yani
ABD ve Rusya ile salıncak siyaseti
izleyen de; İsrail’le her türlü askeri
ve ekonomik anlaşmaları sürdüren de
bunlar değil mi?
Daha fazla ayrıntıya girmeden geçelim…
Tayyip Sultan, bu konuşmaları yaptıktan hemen sonra sosyal medyada da;
* Herkes için Özgürlük...
* Herkes için Barış...
* Herkes için Refah...
* Herkes için Adalet...
* Herkes için Huzurlu ve Güvenli
bir gelecek...
diye paylaşımda bulunarak ne kadar
demokrat birisi olduğunu yutturmaya
çalıştı.
On dokuz yıldır yönettikleri ülkede, hiç bırakmadıkları değerleri sıralamış burada Tayyip.
Özellikle Gezi’den bu yana, polis
ve jandarmada oluşturdukları “sanal
devriye timleri” ile insanların sosyal
medya hesaplarında “cumhurbaşkanına hakaret” davasına konu yapabi-

KESK’teki Laiklik Takıntısı…
savunmamasının en kritik anı, şüphesiz 4+4+4 Kesintisiz Eğitim’e karşı 15
Eylül 2012’de yapılan büyük Ankara
mitingidir. Bu mitingde atılan sloganlarda, laik eğitim savunusu yapılmaz.
Laik eğitim sözünü, bir pankart dışında diğer pankartlarda da bulamazsınız.
Dağıtılan bildirilerde de laik eğitim
savunusu yoktur. Piyasacı, gerici, ırkçı
eğitime karşı çıkılır. Çocukların mahallelerinden uzak okullara gönderilmesi eleştirilir.

KESK içinden ve dışından gelen
eleştiriler nedeniyle Eğitim-Sen, Haziran 2013’te bir laiklik broşürü hazırlar.
(http://egitimsen.org.tr/wp-content/
uploads/2016/02/Bilimsel-ve-Laik-E%C4%9Fitimi-Neden-Savunuyoruz.pdf)
Bu broşürde de laikliğin soyut bir
savunusu yapılır, ülkemizde laik yaşamın gelişiminden, 1908 Jöntürk Devrimi’nden, Kurtuluş Savaşı’mızdan,
Cumhuriyet’in ilanından, Hilafet’in
kaldırılmasından, 27 Mayıs Politik
Devrimi’nden, Köy Enstitülerinden
söz edilmez.
Eğitim-Sen bu broşürde; TÖS ve
TÖB-DER’e de sahip çıkmaz.

Daha sonraki yıllarda, sanırım tabandan gelen tepkiler üzerine, KESK
laikliğe sahip çıkma kararı verdi. 2829 Mayıs 2016 tarihlerinde 9 büyük
şehrimizde; “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve İş Güvencemizden Vazgeçmiyoruz! Baskı, Sürgün ve İşten
Atmalara Karşı Alanlardayız!”, başlıklı mitingler yapıldı. Buralarda yine
soyut bir laiklik savunusu yapılmıştır.
Aladağ’da pansiyonda kalan kız
öğrencilerin hayatını kaybetmesi, Karaman’da Ensar Vakfı’na
bağlı yurtlarda yaşanan
olaylar sonrasında yapılan
açıklamalarda Laiklik savunusu yapılmamaktadır. En
son Eğitim-Sen Başkanının,
eğitim-öğretim yılı nedeniyle, Tele 1 televizyonuna
verdiği röportajda da laiklik
sözcüğü geçmemektedir.
Bugün gelinen nokta
çok dramatiktir. Bilimsel
ve Laik eğitimin aşındırılması sonucunda, ülkede
pozitif bilimler alanında
gençleri yetiştirmek iyice
zorlaşmaktadır. İlk ve Ortaöğretimde laik, bilimsel eğitimin verilmemesi öğrencilerin olayları anlama,
yorumlama yeteneğini ortadan kaldırmaktadır. Öğrenci neden-sonuç ilişkisi
içinde düşünmeyi bir tarafa bırakmaktadır. Her ile ve her yere açılan üniversiteler üniversite öğretiminin niteliğini
iyice bozmuştur.
KESK eğitimde Ortaçağcı gidişe
karşı, laik eğitimi savunmamaktadır.
İlerici olmanın, demokrat olmanın,
emekçiden yana olmanın en temel ilkesi laikliği her alanda savunmaktır. Futbol takımı tutar gibi sendika tumanın
anlamı yoktur. Memleketin geldiği bu
durumda kendine ilericiyim, demokratım diyen her Kamu Emekçisinin bu
gerçekliği değerlendirmesi gerekir.q

Yani insanlara hem hapis cezası
hem de para cezası tehdidi...
Oysa vekâlet ücreti avukatın harcadığı “emek ve mesai”nin karşılığıdır.
Bunlar ise hiçbir emek harcamadan, Türkiye’nin dört bir yanında yukarıda belirtilen “sanal devriye timleri” aracılığıyla açtırdıkları davalardan
haksız kazanç elde etmekteler.
Velsahıl nereden bakarsınız hukuksuzluk, nereden bakarsanız adaletsizlik…
Bir de HKP Genel Başkanı Sayın
Nurullah Ankut hakkında açılan davalar var ki, onlara girersek sayfalarca
yazmamız gerekir.
Sayın Başkan da sayfalarca yazdıklarından yargılanıyor, zaten.
Öyle ki, bir davada yaptığı savunmadan bir, basına yapılan açıklamadan
da bir dava olmak üzere tam üç dava
çıkartıyorlar. Şimdilik “Kanunsuzlar
2 ve 3” kitaplarıyla “Kaçak Saraylı
Caligula Din Devletine Giderken” kitaplarından toplamda 6 yıl 5 ay ceza
verdiler.
Böylece yargıçlar; “hep kazan mı
doğuracak, dava da doğurur”, diyerek Nasrettin Hoca’ya bile takla attırmaktalar.
Nurullah Başkan bu satırların yazıldığı günün ertesinde “Kanunsuzlar-2, Kanunsuzlar-3” başlıklı kitaplarından dolayı yargılandığı davanın
çıkışında yaptığı açıklama nedeniyle
bir kez daha yargılanacak.
Tabiî, yargılanacak mı? Yargılayacak mı?
Hep birlikte göreceğiz…
Ama bir şeyi çok iyi görüyoruz ki,
“ileri demokrasi” diye diye salladıkları
yargı kılıcıyla insanları susturmak, etkisizleştirmek istiyorlar.
Ama göremiyorlar ki, insan; isyan
huyludur.
Gaz almak için yapacakları uyduruk yargı reformları bile işe yaramaz.
02.10.2019q

İstanbul’un Kurtuluş Günü kutlu olsun!

1

453’te İstanbul’un Fethiyle birlikte yurt edindiğimiz İstanbul, Batılı
Emperyalistler tarafından 16 Kasım
1920’de işgal edildi.
Mustafa Kemal önderliğinde
başlatılan Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızla Batılı Emperyalistler
yenildiler. Ordumuz 6 Ekim 1923’te
İstanbul’a girdi. İstanbul, Batılı İşgalci Emperyalistlerden kurtuldu. Mustafa Kemal “geldikleri gibi gidecekler” demişti. Kuyruklarını kıstırıp
geldikleri gibi gittiler.
Bugün İstanbul deyince iki
önemli gün gelir akla: Biri 29 Mayıs
İstanbul’un Fethi, diğeri de 6 Ekim
İstanbul’un Emperyalist İşgal’den
kurtuluş günü.
Birincisi, karanlık bir devrin kapanıp Tarihin çarkları önünde bir
engel olan Bizans moloz yığınını
silip süpürdüğü için kutlamakta son
derece haklı ve görevli olduğumuz
bir gün. İkincisi de dünyada başarıya ulaşmış ilk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanımının bir parçası olduğu
için aynı oranda kutlamakta haklı ve
onur duyduğumuz bir gün.
AKP’giller 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nu görmezden,
duymazdan
gelirler.
Çünkü
onlar Mustafa Kemal’e de
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mıza da düşmandırlar.
İstanbul’un kurtuluşunun 96’ıncı
yıldönümünde yüreğimiz buruk.
Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in, ülkesini emperyalistlere teslim etmeyen ve kanının son
damlasına kadar savaşan 1 milyon
insanımızın kemikleri sızlıyor şimdi.
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mız ve onun kazandırdıkları yok
sayılıyor, talan ediliyor AKP’giller
tarafından.
Bugün İstanbul ve tüm ülkemiz
tekrardan işgal altında.
Düşman, ABD-AB Emper-

yalizmidir. Düşman, ABD-AB
Emperyalistlerinin BOP’u ve Yeni
Sevr’i uygulatmak amacı ile iktidara
getirdiği AKP’giller’dir.
AKP’giller, “Büyük Ortadoğu
Projesi” doğrultusunda ülkemize
Sevr’de yapılamayanı yapmaya çalışmakta, vatanımızı en az üç parçaya
bölüp parçalamak için mücadele vermektedir. Ülkemizi Ortaçağ karanlığına sürmeye çalışmaktadır. Bunda
da bir hayli başarılı olmuşlardır.
Ama biz ülkesini ve onurunu emperyalistlere peşkeş çekmeyenlerin
torunlarıyız. Dimdik ayaktayız, mü-

cadele ediyoruz. Biz HKP’liler Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının
ilk işgal döneminde yaptığı gibi pes
etmeden, vazgeçmeden, korkmadan
ve yılmadan İkinci bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz, bu onurlu mücadelemizi zafere ulaşıncaya kadar sürdüreceğiz!
Onlar Birinci Kurtuluş Savaşı’nı başlattılar ve kazandılar. Biz de
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın meşalesini yaktık. Onlara layık olacağız
ve kazanacağız. İkinci Kurtuluş
Savaşı’mızı sosyal kurtuluşla
Sosyalizmle taçlandıracağız.
Yaşasın 6 Ekim İstanbul’un
Kurtuluş Günü!
06 Ekim 2019

HKP İstanbul İl Örgütü
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Gaziantep şehrinde, semtimizdeki ortaokul imam
hatip ortaokulu yapıldı. Vatandaş çocuğunu imam hatip ortaokuluna göndermek
istemiyorsa, semtine uzak
yerlerde ortaokul aramak
zorunda kalıyor.
İşte Gaziantep’ten bir
haber:
“Gazi
Mahallesi’nde Kaşıbeyaz Ortaokulu
ve Adnan İnanıcı İmam
Hatip Ortaokulu var. İki okulumuzun da derslik sayısı 18. Kaşıbeyaz
Ortaokulu’nda 18 derslik için 650
öğrenci var. Ortalama sınıf başına
36 öğrenci düşüyor. Adnan İnanıcı İmam Hatip Ortaokulu’nda ise
diğer okul gibi 18 derslik olmasına
rağmen 120 öğrenci bulunuyor. Sınıf
başına ortalama 6 öğrenci düşüyor.
İki okuldaki uçurum farkı” (https://
www.gaziantep27.net/2-okuldaki-ucurum-farki-528751h.htm)
Memleketin pek çok yerinde aynı
durum yaşanıyor.
KESK ve Eğitim-Sen bu konuda
AKP hükümetine eleştiri yaparken laiklik sözcüğünü kullanmamaya özen
gösteriyor. KESK’in laiklik ilkesini

“İleri Demokrasi”
Yargı Kılıcını sallamaya devam ediyor

lecekleri paylaşım arayışındalar.
Paylaşımların TCK 299’uncu maddenin kapsamına girip girmediğini bile
polis ve jandarma değerlendirmekte.
Savcılar ise önüne gelen bu ihbar metinlerini aynen İddianameye dönüştürüp dava açmakta. Yargıçlar da birkaç
istisna dışında hiçbir araştırma yapmadan, vicdanının sesine kulak vermeden
cezaları basıp geçmekte…
Bu “sanal tim”lere takılanların
birisi de Balıkesir İl Başkanı’mız Dr.

şıkçı’nın resimlerinin olduğu; “Başhaydut Faşist Bunak, Suudi Celladı,
Bizdeki Yerel Celladı ve Kurbanları”, yazılı bir görseli hiçbir yorum yapmadan paylaşmak…
Yani bir görsele bile tahammül
edemiyorlar.
Kaldı ki, burada doğrudan Tayyip
Erdoğan’a yönelik bir hakareti nereden ve nasıl çıkarttıklarını anlayabilmiş değiliz.
Gerekçeli karar elimize geçtiğinde
hesaplaşacağız…
Bundan bir hafta önce de Kayserili
Nuh Yoldaş’ımıza aynı cezayı verdiler.

Bekir Ceylan Ağabeyimizdi.
Hiçbiri kendi üretimi olmayan ve
tamamı siyasal eleştiri içerikli paylaşımlarından dolayı yargıladılar ve tam
da Tayyip efendinin yukarıdaki “özgürlükçü” paylaşımları yaptığı anlarda, 11 ay 20 gün hapis cezası verip
geçtiler Bekir Ağabeye...
Suçu mu?
Geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun
kendisinde olduğunu kabul eden Suudi Prens Muhammed Bin Selman’ın,
ABD’nin bunak başkanı Trump’ın ve
Tayyip Erdoğan ile kurban Cemal Ka-

Hani herkese özgürlük, herkese
adalet, herkese güvenlik ve huzur diyordunuz?
Ağzını açanı içeri tıkıyorlar, hapis
cezalarıyla sabıkalarını kabartıyorlar.
Sonra da özgürlük, barış kahramanı kesiliyorlar.
Yani tam bir ikiyüzlülük...
Artık mahkemeler, müvekkilini
temsilen bir kere bile duruşmaya gelmeyen; “Fetö Borsası” ile hatırlı Fetocuları tahliye ettirdiklerine dair haklarında ciddi iddialar bulunan Tayyip
Erdoğan’ın avukatları lehine 2725 TL
vekalet ücretine hükmetmekteler.

Bir yıl içinde yüzde yüz elliyi aşan
israfın boyutunu siz hesaplayın.
Görüyorsunuz, bizimkiler; “itibardan tasarruf etmiyor”(!!!)
Yine bütün zorunlu harcamalarını
devlete yıkıp kendi maaşlarına yüzde 26 zam yaparken; işçiye, memura,
emekliye yüzde dördü reva gören de
bunlar değil mi?
“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı”ndan oluşan yukarıdaki kontrolsüz
harcamaları yapan birisinin, başkalarına israf edebiyatı yapmasının sadece
göz boyamadan ibaret olduğunu görebilmek için, insanın zihin hasarından
kurtulup aklını özgürce kullanabilmesi
gerekir.
Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi’nin beş üyesinden ikisi ile yani
ABD ve Rusya ile salıncak siyaseti
izleyen de; İsrail’le her türlü askeri
ve ekonomik anlaşmaları sürdüren de
bunlar değil mi?
Daha fazla ayrıntıya girmeden geçelim…
Tayyip Sultan, bu konuşmaları yaptıktan hemen sonra sosyal medyada da;
* Herkes için Özgürlük...
* Herkes için Barış...
* Herkes için Refah...
* Herkes için Adalet...
* Herkes için Huzurlu ve Güvenli
bir gelecek...
diye paylaşımda bulunarak ne kadar
demokrat birisi olduğunu yutturmaya
çalıştı.
On dokuz yıldır yönettikleri ülkede, hiç bırakmadıkları değerleri sıralamış burada Tayyip.
Özellikle Gezi’den bu yana, polis
ve jandarmada oluşturdukları “sanal
devriye timleri” ile insanların sosyal
medya hesaplarında “cumhurbaşkanına hakaret” davasına konu yapabi-

KESK’teki Laiklik Takıntısı…
savunmamasının en kritik anı, şüphesiz 4+4+4 Kesintisiz Eğitim’e karşı 15
Eylül 2012’de yapılan büyük Ankara
mitingidir. Bu mitingde atılan sloganlarda, laik eğitim savunusu yapılmaz.
Laik eğitim sözünü, bir pankart dışında diğer pankartlarda da bulamazsınız.
Dağıtılan bildirilerde de laik eğitim
savunusu yoktur. Piyasacı, gerici, ırkçı
eğitime karşı çıkılır. Çocukların mahallelerinden uzak okullara gönderilmesi eleştirilir.

KESK içinden ve dışından gelen
eleştiriler nedeniyle Eğitim-Sen, Haziran 2013’te bir laiklik broşürü hazırlar.
(http://egitimsen.org.tr/wp-content/
uploads/2016/02/Bilimsel-ve-Laik-E%C4%9Fitimi-Neden-Savunuyoruz.pdf)
Bu broşürde de laikliğin soyut bir
savunusu yapılır, ülkemizde laik yaşamın gelişiminden, 1908 Jöntürk Devrimi’nden, Kurtuluş Savaşı’mızdan,
Cumhuriyet’in ilanından, Hilafet’in
kaldırılmasından, 27 Mayıs Politik
Devrimi’nden, Köy Enstitülerinden
söz edilmez.
Eğitim-Sen bu broşürde; TÖS ve
TÖB-DER’e de sahip çıkmaz.

Daha sonraki yıllarda, sanırım tabandan gelen tepkiler üzerine, KESK
laikliğe sahip çıkma kararı verdi. 2829 Mayıs 2016 tarihlerinde 9 büyük
şehrimizde; “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve İş Güvencemizden Vazgeçmiyoruz! Baskı, Sürgün ve İşten
Atmalara Karşı Alanlardayız!”, başlıklı mitingler yapıldı. Buralarda yine
soyut bir laiklik savunusu yapılmıştır.
Aladağ’da pansiyonda kalan kız
öğrencilerin hayatını kaybetmesi, Karaman’da Ensar Vakfı’na
bağlı yurtlarda yaşanan
olaylar sonrasında yapılan
açıklamalarda Laiklik savunusu yapılmamaktadır. En
son Eğitim-Sen Başkanının,
eğitim-öğretim yılı nedeniyle, Tele 1 televizyonuna
verdiği röportajda da laiklik
sözcüğü geçmemektedir.
Bugün gelinen nokta
çok dramatiktir. Bilimsel
ve Laik eğitimin aşındırılması sonucunda, ülkede
pozitif bilimler alanında
gençleri yetiştirmek iyice
zorlaşmaktadır. İlk ve Ortaöğretimde laik, bilimsel eğitimin verilmemesi öğrencilerin olayları anlama,
yorumlama yeteneğini ortadan kaldırmaktadır. Öğrenci neden-sonuç ilişkisi
içinde düşünmeyi bir tarafa bırakmaktadır. Her ile ve her yere açılan üniversiteler üniversite öğretiminin niteliğini
iyice bozmuştur.
KESK eğitimde Ortaçağcı gidişe
karşı, laik eğitimi savunmamaktadır.
İlerici olmanın, demokrat olmanın,
emekçiden yana olmanın en temel ilkesi laikliği her alanda savunmaktır. Futbol takımı tutar gibi sendika tumanın
anlamı yoktur. Memleketin geldiği bu
durumda kendine ilericiyim, demokratım diyen her Kamu Emekçisinin bu
gerçekliği değerlendirmesi gerekir.q

Yani insanlara hem hapis cezası
hem de para cezası tehdidi...
Oysa vekâlet ücreti avukatın harcadığı “emek ve mesai”nin karşılığıdır.
Bunlar ise hiçbir emek harcamadan, Türkiye’nin dört bir yanında yukarıda belirtilen “sanal devriye timleri” aracılığıyla açtırdıkları davalardan
haksız kazanç elde etmekteler.
Velsahıl nereden bakarsınız hukuksuzluk, nereden bakarsanız adaletsizlik…
Bir de HKP Genel Başkanı Sayın
Nurullah Ankut hakkında açılan davalar var ki, onlara girersek sayfalarca
yazmamız gerekir.
Sayın Başkan da sayfalarca yazdıklarından yargılanıyor, zaten.
Öyle ki, bir davada yaptığı savunmadan bir, basına yapılan açıklamadan
da bir dava olmak üzere tam üç dava
çıkartıyorlar. Şimdilik “Kanunsuzlar
2 ve 3” kitaplarıyla “Kaçak Saraylı
Caligula Din Devletine Giderken” kitaplarından toplamda 6 yıl 5 ay ceza
verdiler.
Böylece yargıçlar; “hep kazan mı
doğuracak, dava da doğurur”, diyerek Nasrettin Hoca’ya bile takla attırmaktalar.
Nurullah Başkan bu satırların yazıldığı günün ertesinde “Kanunsuzlar-2, Kanunsuzlar-3” başlıklı kitaplarından dolayı yargılandığı davanın
çıkışında yaptığı açıklama nedeniyle
bir kez daha yargılanacak.
Tabiî, yargılanacak mı? Yargılayacak mı?
Hep birlikte göreceğiz…
Ama bir şeyi çok iyi görüyoruz ki,
“ileri demokrasi” diye diye salladıkları
yargı kılıcıyla insanları susturmak, etkisizleştirmek istiyorlar.
Ama göremiyorlar ki, insan; isyan
huyludur.
Gaz almak için yapacakları uyduruk yargı reformları bile işe yaramaz.
02.10.2019q

İstanbul’un Kurtuluş Günü kutlu olsun!
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453’te İstanbul’un Fethiyle birlikte yurt edindiğimiz İstanbul, Batılı
Emperyalistler tarafından 16 Kasım
1920’de işgal edildi.
Mustafa Kemal önderliğinde
başlatılan Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızla Batılı Emperyalistler
yenildiler. Ordumuz 6 Ekim 1923’te
İstanbul’a girdi. İstanbul, Batılı İşgalci Emperyalistlerden kurtuldu. Mustafa Kemal “geldikleri gibi gidecekler” demişti. Kuyruklarını kıstırıp
geldikleri gibi gittiler.
Bugün İstanbul deyince iki
önemli gün gelir akla: Biri 29 Mayıs
İstanbul’un Fethi, diğeri de 6 Ekim
İstanbul’un Emperyalist İşgal’den
kurtuluş günü.
Birincisi, karanlık bir devrin kapanıp Tarihin çarkları önünde bir
engel olan Bizans moloz yığınını
silip süpürdüğü için kutlamakta son
derece haklı ve görevli olduğumuz
bir gün. İkincisi de dünyada başarıya ulaşmış ilk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanımının bir parçası olduğu
için aynı oranda kutlamakta haklı ve
onur duyduğumuz bir gün.
AKP’giller 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nu görmezden,
duymazdan
gelirler.
Çünkü
onlar Mustafa Kemal’e de
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mıza da düşmandırlar.
İstanbul’un kurtuluşunun 96’ıncı
yıldönümünde yüreğimiz buruk.
Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in, ülkesini emperyalistlere teslim etmeyen ve kanının son
damlasına kadar savaşan 1 milyon
insanımızın kemikleri sızlıyor şimdi.
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mız ve onun kazandırdıkları yok
sayılıyor, talan ediliyor AKP’giller
tarafından.
Bugün İstanbul ve tüm ülkemiz
tekrardan işgal altında.
Düşman, ABD-AB Emper-

yalizmidir. Düşman, ABD-AB
Emperyalistlerinin BOP’u ve Yeni
Sevr’i uygulatmak amacı ile iktidara
getirdiği AKP’giller’dir.
AKP’giller, “Büyük Ortadoğu
Projesi” doğrultusunda ülkemize
Sevr’de yapılamayanı yapmaya çalışmakta, vatanımızı en az üç parçaya
bölüp parçalamak için mücadele vermektedir. Ülkemizi Ortaçağ karanlığına sürmeye çalışmaktadır. Bunda
da bir hayli başarılı olmuşlardır.
Ama biz ülkesini ve onurunu emperyalistlere peşkeş çekmeyenlerin
torunlarıyız. Dimdik ayaktayız, mü-

cadele ediyoruz. Biz HKP’liler Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının
ilk işgal döneminde yaptığı gibi pes
etmeden, vazgeçmeden, korkmadan
ve yılmadan İkinci bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz, bu onurlu mücadelemizi zafere ulaşıncaya kadar sürdüreceğiz!
Onlar Birinci Kurtuluş Savaşı’nı başlattılar ve kazandılar. Biz de
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın meşalesini yaktık. Onlara layık olacağız
ve kazanacağız. İkinci Kurtuluş
Savaşı’mızı sosyal kurtuluşla
Sosyalizmle taçlandıracağız.
Yaşasın 6 Ekim İstanbul’un
Kurtuluş Günü!
06 Ekim 2019

HKP İstanbul İl Örgütü
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er zaman söyleriz ya, Kapitalizmde/Emperyalizmde iktidar “reform” derse, kesin mevcuttan da geriye gidiş gelecektir. Bir karşıdevrimci
argümanı daha “reform” diye hayata
geçiriyorlar diye…
İşte her işi dümen olan AKP, bu
alegoriyi en uygun biçimde kullanarak
bir haydut hukuku daha kotarıyor. Bir
hukuk, yargı, ilerleme, reform bilinci
de olmadığından ve gerici-ümmetçi
yapısı buna objektif olarak müsaade
de edemeyeceğinden zaten toplumbilimsel olarak gerçek bir reform yapamayacağını biliyorduk.
Ancak bu temel nesnel gerçeği,
“reform” paketinin kendisini madde
madde görerek de göstermek istedik.
Bir iki çok tali maddede düzeltme
var ama bunun “bir parmak bal çalmak” kabili dışında hiçbir niteliği yok.
O bir parmak balı da Metin Feyzioğlu’ndan başka yalayan yok. Onun da
gerçek bir “tat alma” ediminde olduğunu düşünmüyoruz, o Saray’a hizmet
etmek üzere kurguladığı yeni ihtiraslı
geleceği gereği, tuzluya tatlı deme motivasyonun zirvesindedir. Geçelim…
Pakette Neler var?
* OHAL KHK ihraçlarında pasaportu iptal edilenlerden, beraat edenler ya da
Kovuşturmaya Yer Olmadığı
Kararı (KYOK) alanların,
cezası infaz edilenlerin veya
hükmün açıklanması geri bırakılanların pasaportları iade
ediliyor.
Olumlu gibi görünen
maddenin devamında Vehbi’nin Kerrakesi geliyor:
Beraatın, KYOK’un üstüne;
“kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre”
-paketteki birebir ibare- pasaportlar iade ediliyor veya
edilmiyor. Kolluk, mahkeme
kararından, savcılık kararından üstün yani!!!
Daha önceki yazılarımızda, OHAL ile nihayete ulaşan
Polis Devletinin bunların hukukunda
kalıcı olduğunu söylemiştik. Zaten
mahkemeleri emir altına almışlar. Ama
yetmiyor. Mahkemenin bir masumu
aklama ihtimalinde, polis yine de bu
aklamayı sonuç bakımından yok edebiliyor.
* Hukuk mesleklerine giriş sınavı
geliyor (sadece avukatlık değil tüm
hukuk mesleklerine). Sınavı, Adalet
Bakanlığı ÖSYM’ye yaptıracak. 20
yıldır söylediğimizi yine söyleyelim.
ADALET BAKANLIĞI DA, ÖSYM
DE, AVUKATLIĞI ÖLÇEMEZ. Belki
Baroların ya da bugünkü başkanından
azade Birliğin yapması ve uygulaması
kabul edilebilir. YÜRÜTMENİN (siz
siyasi iktidarın okuyun) BAĞIMSIZ
YARGI BİLEŞENİ OLAN, bağımsız
ve tarafsız meslek kuruluşu üyeliği kamusal/yasal zorunluluk olan bir mesleğin deontolojisini ÖLÇMESİNE İZİN
VERMEK demek, Molierac’ın mezarı
başında toplanıp helvasını yemek demektir. ÖSYM’nin kopya-şifre skandallarını da hatırlatmakla yetinelim…
Örnek verelim, AKP’nin Adalet
Bakanlığı, sınavda nasıl bir İnsan Hakları sorusu hazırlar? Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Toplantı Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’nın iptal olan 3
maddesinden halen avukatların yargılandığını mı sorar mesela?
Geçelim…
* Adalet Akademisi yasaya giriyor.
Hâkim-savcı eğitim-ölçümü-mülakatında “bağımlı” yargının başı bir de
buradan bağlanıyor.
* TMK 7/2’ye (Terör Propagandası
Suçu) şu ibare; “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç
oluşturmaz.” ekleniyor. Takdir mahkemeye bırakılıyor.
Malumu ilam edip kanuna ekleyin-

AKP’nin Yargı Reformu,
“Reform” mu, bir parmak bal mı?
ce, siyasi baskılarla açılan ve yürüyen
davalar ortadan mı kalkacak?
Televizyon programına bağlanıp
“çocuklar ölmesin” dediği için terör
propagandası” yapmaktan bebeğiyle
birlikte mahpusluk alan Ayşe Öğretmenin sözü “düşünce açıklaması” değil miydi?
İktidar Öcalan mektubu okuduğunda değil de, AKP operasyonları “eleştiri”ldiğinde devreye giren madde, belli
ki uygulamada yine bu dilemma ile
uygulanacak: Yandaşlara ifade özgürlüğü, karşısındakilere terör propagandası suçlaması…
* Ön ödemeye bağlı suçlarda, ön
ödemeye 3 taksit imkânı geliyor.
Paketin promosyonu bu… (Reform
dedikleri böyle kuş misali maddeler.)
* PAKETTE TUTUKLAMA SÜRESİNE SINIR FİLAN GELMİYOR!
“Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin
görevine girmeyen işler bakımından
altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir
yılı geçemez.”, şeklinde kural geliyor.
Bitmiyor, terör suçları ve anayasal
suçlarda bu süre İKİ YILA KADAR
UZATILABİLİYOR.
Yani tutuklu şüpheli İKİ YIL İD-

tarafından görevi sebebiyle veya kamu
görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ve Cinsel dokunulmazlığa
karşı işlenen suçlar hakkında uygulanmaz kuralı getiriliyor.
Havaaalanı işçilerinin en insani
talepli eylemlerine bile terör eylemi
dediklerini hatırlayalım ve “terör”
suçlamasına dair aleyhe giden her düzenlemeyi bu gerçekle birlikte yorumlayalım.
* Mağdurun, şikâyetçi olduğu davada yerleşim yeri dışındaki bir mahkemeye gitmek durumunda kalması
durumunda yol masraflarını Adalet
Bakanlığı karşılar kuralı getiriliyor.
Bu da paketin promosyonlarından.
* Mağdurların ve çocuk mağdurların, şüpheli/sanık ile yüz yüze getirilmeden beyan alınması imkânı ve bu
beyan ve görüntülerinin kaydedilmesi
kuralı getiriliyor.
(Kara Avrupası da, Anglo-Sakson
hukuku da buna geçeli yıllar oldu. Hiç
lütuf değil, zorunluluk.)
* Cinsel saldırı mağduru çocukların beyanlarının SAVCI TARAFINDAN ve uzman eşliğinde alınması kuralı getiriliyor.
Bu da çok geç kalmış ve olması gereken bir uygulama.

DİANAMESİZ TUTUKLU KALABİLECEK!
Farz-ı misal, “savaş olmasın” diye
bir bildiriye imza attınız. Buna terör
suçu dedi Tayyip. Bundan hız alan bir
savcı hemen terör suçundan yakalattı
ve AKP hukuk bürosu olan Sulh Ceza
Hâkimliğine sevk etti. İddianamesiz
iki yıl tutuklanabileceksiniz. İşte AKP
reformu!!! (Feyzioğlu burasını iyi
oku!!!)
OHAL KHK’siyle yasaya kalıcı
olarak getirilen, “terör suçları” ve anayasal suçlarda tutukluluk süresini 5 yıl
uzatma (2+5) imkânı AYNEN KORUNUYOR! (Feyzioğlu bunu da iyi oku,
yargı “reformunda” OHAL KHK’si
var!)
Anayasa mahkemesinin “5 yılı
aşan tutukluluk süresi özgürlük ve
güvenlik hakkı ihlalidir” kararına rağmen!
Yine Anayasa Mahkemesinin 1991
yılında OHAL Kanununun bazı maddelerini iptal ederken içtihat niteliğindeki “OHAL KHK’si ile yasada kalıcı
yasal değişiklik yapılamaz” kararına
rağmen!
Anayasanın, “Anayasa Mahkemesi
kararları Yasamayı da Yürütmeyi de
Yargıyı da bağlar” hükmüne rağmen!
* Çocuklar için soruşturma aşamasında tutukluluk süresi kısaltılıyor.
12-15 yaş arası çocuklarda yukarıdaki
sürenin yarısı ve 15-18 arası çocuklar
3/4’ü şeklinde düzenleniyor
* Kamu davasının açılmasının ertelenmesinde zararın giderilmesi kıstası vardı. Buradaki zararı belirleme
yetkisi savcıya bırakılıyor. Bu madde
uygulamaya ve uygulayana göre olumlu da, olumsuz da olabilir.
* Kamu davası açılmasının ertelenmesi müessesesi, Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, Kamu görevlisi

* Cinsel istismar mağdurlarının
beyanlarının ve görüntülerinin kayda
alınmasına rıza koşulu getiriliyor.
Eksik bir düzenleme. Tüm mağdurların görüntü kaydı için aynı rıza
aranmalı. Aksi halde mağduru sanık
psikolojisine sokan bir zorlamaya dönüşebilir.
* SERİ YARGILAMA usulü ve
SAVCI İLE ŞÜPHELİNİN PAZARLIKLA ANLAŞMASI usulü getiriliyor.
Bu bir Cammon Law Hukuku
özentiliği. Belki demokratik bir düzende düşünülebilir. Ancak eşitsizliklerle
dolu bir toplumda, savcı-hâkim bağımsızlığının ve teminatının yok edildiğini
de göz önüne alınca, ceza yargılamasının kamusallığı ve Toplumsal Ceza
Hukuku ilkeleriyle çelişebilir. Bizim
sistemde savcılar kiminle anlaşır kiminle anlaşmaz az çok öngörebiliriz.
Şu suçlarda savcı ile şüphelinin uzlaşması mümkün oluyor:
- Hakkı olmayan yere tecavüz,
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye
sokulması,
- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
- Gürültüye neden olma,
- Parada sahtecilik,
- Mühür bozma,
- Resmi belgenin düzenlenmesinde
yalan beyan,
- Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,
- Başkasına ait kimlik veya kimlik
bilgilerinin kullanılması,
- Ateşli silah ve bıçak suçlarının
bazıları,
- Orman işgal ve ormandan faydalanma suçu YANMIŞ ORMANLAR
DAHİL! (ORMAN KANUNU 93 VE
17.)
Ormanları yakmaya devam ede-

cekleri anlaşılıyor!!! Bu suç pazarlık
yoluyla kapatılabilir mi? (Feyzioğlu,
burayı da iyi oku)
- Kumar-rulet oynatma suçları (Binali’nin oğlu için olsa gerek)
- Kooperatif Kanunundaki onlarca
suçtan bir suç tipi (kime ısmarlama ise
artık)
* Asliye ceza mahkemesinde, adli
para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl
veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanması imkânı getiriliyor.
*
UZLAŞTIRMA
KAPSAMINA
GİREN
SUÇLAR GENİŞLİYOR:
İş ve çalışma hürriyetinin
ihlali, Güveni kötüye kullanma, Suç eşyasının satın
alınması veya kabul edilmesi uzlaştırma kapsamına
alınıyor.
* Cezayı kaldıran veya
cezada indirim yapılmasını
gerektiren şahsî sebeplere ya da şahsî cezasızlık
sebeplerine bağlı olarak
daha az ceza verilmesini
veya ceza verilmesine yer
olmadığına karar verilmesini gerektiren hallerde,
hukuka aykırılığın istinaf
aşamasında bozma kararı
vermeden düzeltilmesi kuralı geliyor.
* AVUKATLAR DİKKAT! İSTİNAF DURUŞMASINDA Sanık,
müdafii, katılan ve vekilinin davetiye
tebliğ olmasına rağmen duruşmaya
gelmemesi halinde yokluklarında karar verme imkânı getiriliyor.
Kesinlikle sorunlu bir düzenleme.
Pek çok mahkeme avukatın mazeret
bildirme hakkı uyarınca mazeret bildirdiği duruşmada mazereti reddederek de yokluğunda karar verebilir uygulamada.
* İlk derece mahkemesine infazı
durdurma veya erteleme yetkisi veriliyor. (Cezayı değil, infazı.)
* Avukatlara yeşil pasaport geliyor
sözde ama 15 yıl ve üstünde kıdemi
olanlara geliyor.
Genç avukatlar, siz rüşvette yoksunuz! Metin Feyzioğlu’nun yalayıp
durduğu bu bir parmak bal da karın
doyurmuyor yani
* Aşağıdaki suçlarda, istinaf kararından sonra “TEMYİZ EDİLEMEYECEK SINIRDA BİLE OLSA”
TEMYİZ ETME İMKÂNI GELİYOR:
- Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,
- Suç işlemeye tahrik,
- Suçu ve suçluyu övme,
- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
veya aşağılama,
- Kanunlara uymamaya tahrik,
- Cumhurbaşkanına hakaret,
- Devletin egemenlik alametlerini
aşağılama,
- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama,
- Silâhlı örgüt,
- Halkı askerlikten soğutma,
- TMK 6/4 ve 7/2 (propaganda suçları)
- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu 31 ve 32…

Bizim başvurumuz üzerine Anayasa Mahkemesi iptal kararından sonra
bunların tamamen değişmesi lazım, bu
iki maddenin kanuna aykırılık halleri
gitti, kendilerini tutuyorlar.
Sonuç ve uygulama bakımından,
istinaf kararlarının bu suçlarda sanık
lehine mi aleyhine mi bozulacağı elbette bağımsız yargı, eleştiriye hoşgörülü iktidar, demokratik toplum vb.
paradigmalara göre değişecektir. Bu
paradigmaların bulunmaması durumunda, salt istinaf kararının bir kez de
Yargıtaya temyiz edilebilmesi olanağına “reform” denir mi?
Gerçek bir yargı reformunda, bu
suç tiplerinden bazıları tamamen kaldırılır. Örneğin mahkemeyi emniyeti
vs. eleştirdiğinizde hemen devreye
giren “Devlet Organlarını Aşağılama”
suçu (TCK 301) zaten tümüyle kaldırılmalıdır.
Propaganda suçları da zaten kaldırılmalı, ülkenin temel değerlerini yok
etme çağrısında bulunmayan hiçbir
propaganda suç olmamalıdır.
Madem adı “reform” ya, madem
“12 Eylül Darbesi”ne sözde AKP de
karşı ya, 12 Eylül Faşizminin doğrudan getirdiği Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası (2911) tümüyle kaldırılmalı, hiçbir barışçıl gösteri suç kabul
edilmemelidir.
Tüm toplum üzerinde bir DEVLET
TERÖRÜNE dönüştürülen Cumhurbaşkanına hakaret şeklinde bir üstünler
hukuku suç tipi hiç olmamalıdır yine.
Buna benzer mevzuattan yüzlerce
örnek verebiliriz. Tüm bu azgelişmiş
ülke suç tipleri yasada duracak, sadece istinafın üstüne temyiz hakkı verildi diye buna reform diyeceğiz! Geçin
bunları…
Başa dönelim: “reform” ya kısmen
demokratik bir iktidarın işidir, ya da
halkın mücadelesi sonucu ve siyasal
iktidarın feragat etmek zorunda kaldığı
bazı kazanımlardır. Dolayısıyla sosyolojik açıdan “reform” olmasının koşulları olmayan AKP paketinin, hukuk
sosyolojisi bakımından bir yargı reformu niteliğinde olamayacağını, madde
bazına inerek göstermek istedik.
Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye doğasının her zerresine işlemiş “doğal hukukçu” Hikmet Kıvılcımlı Usta
ile bitirelim:
“(…) devrim ve reform arasında
tam bir zıtlık vardır. Reformu üst
sınıflar, kendi düzenlerini korumak
için yaparlar. Devrimi alt sınıflar,
ortadaki rejimi kökünden değiştirmek için yaparlar…, ama bu zıtlık
mutlak değildir. Devrim ile reform
arasındaki sınır ölü değil, canlıdır…,
sınırı tayin eden şey devrimin gücüdür. Devrimci elemanlar nerede zayıf iseler, orada reform olur, nerede
kuvvetli iseler, orada devrim olur…
Reform devrimciler tarafından ve
devrim için yapılırsa, tarihi bir değer ve ileri bir adım kazanır. Reform
devrime karşı olursa, devrimi önlemek için yapılırsa, gericiliğin domuzudur.” (Hikmet Kıvılcımlı, Devrim
Nedir? s. 45-51, Derleniş Yayınları)
O halde, gericiliğin sahte reformlarına karşı, devrimci işçilerle gelecek
gerçek reformlara ve hatta devrime…
05.10.2019 q
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Üç Şehitlerin devrettiği bayrak
bizlerin ellerinde dalgalanıyor

stanbul İl Örgütü olarak, 1978’de
Ankara’nın Şentepe ilçesinde faşist
Pol-Bir’li polisler tarafından katledilen Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar ve
Engin Yoldaş nezdinde tüm Devrim
Şehitlerimizi andık.
Anma etkinliğimiz Üç Şehitler
nezdinde tüm Devrim Şehitleri anısına
yapılan saygı duruşuyla başladı.
Etkinliğimiz kendini devrimci mücadeleye adamış ve bu uğurda canlarını feda etmiş olan Devrim Şehitlerimizi anlatan sinevizyon gösterimi ile
devam etti. Sinevizyon gösteriminden
sonra Kurtuluş Partisi Gençliği’nden
Uğur Yoldaş’ımız, Üç Şehitler’in ve

Partimizin mücadelesini anlatan bir
konuşma gerçekleştirdi. Yoldaşımız
konuşmasında şunları dile getirdi:
Yoldaşlar!
Bugün burada kendilerini halkların kurtuluş mücadelesine adayan
Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlarımızı
anıyoruz.
1978’in 1 Eylül şafağında Parababalarının aylıklı faşist cellâtları
sandılar ki, bedence yok edersek bu
üç yiğidi, ışıklarını söndürürüz. Yanıldılar yoldaşlar şu anda hala yanılmaya devam ediyorlar çünkü İnsanlığın kurtuluş mücadelesine kendi vücutlarını vakfeden Devrimci-

HKP Genel Sekreteri Av. Ali Serdar Çıngı’nın
Üç Şehitler Anmasında yaptığı konuşmayı aynen yayınlıyoruz
Saygıdeğer yoldaşlar,
Bugün şehitlerimizi anıyoruz. Türkiye Devrimi’nin Önderi, Partimizin
Önderi Hikmet Kıvılcımlı, her sözüne; “Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere”, diye başlar.
Bugün aramızda direnen, aylardır günlerdir direnen İşçi Sınıfımızın
Öncüleri var. Bu anlamda ne mutlu ki
Şehitlerimize, İşçi Sınıfının Öncüleri
bugünkü, şu anki Türkiye öncüleri onların anmasında bulunuyorlar.
O anlamda ne mutlu ki bu direnişçi
işçi kardeşlerimize de, onlar da işçiydi,
şu anda andığımız gencecik yaşlarında
fabrika cehennemlerinde işçilik yapıyorlardı. Önce fabrikada, cehennemde
çalışıyorlardı çok ağır koşullarda ama
ondan kalan zamanlarını halkları örgütlemeye, mahallesini örgütlemeye
ayırıyorlardı, davranıyorlardı bu şekilde.
İşte işçi arkadaşlarımıza, belki tarihçesini dinlemişlerdir, bugün onlara
önderlik eden Nakliyat-İş Sendikası,
o şehitlerimizin de katkılarıyla doğmuştur değerli yoldaşlar, değerli işçi
kardeşler.
O Nakliyat-İş ki, şu anki Genel
Başkanı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde okumaktadır ama aynı zamanda İşçi Sınıfının içinde, fabrikada çalışmaktadır. İkisini bir arada başarıyla
götürmektedir. Biliyorsunuz, parmağı
fabrikada bir iş kazasında kopmuştur. Ankara’da bir metal fabrikasında
çalışırken kopmuştur. Genç kardeşlerimizin yoldaşlarımızın yaşındadır,
üniversite öğrencisidir. Ama hareketin
aldığı karar gereği, başta İşçi Sınıfımızı örgütlememizin ana görevimiz
olduğu bilinciyle fabrikada çalışmaktadır. O isteseydi, Parababalarından
yana olsaydı, bugün vali olabilirdi siyasal bilgiler fakültesini bitirdiği için.
Kaymakam olabilirdi, dışişleri bakanı
olabilirdi. Ama o, Partisinin ideolojisini özümsediği için bugün İşçi Sınıfının
öncüsü ve önderidir. Ve yine tüm dünyada on binlerce üyesi olan “Dünya
Sendikalar Federasyonu”nun Yöneticisi. Yani bir insanın ulaşabileceği
en onurlu görevlere ulaşmış durumda.
Makine-İş Sendikası’nın Genel Başkanı’ydı aynı zamanda gencecik yaşta.
Makine-İş Sendikası kuruldu ve
hemen örgütlemeye davrandı İşçi Sınıfımızı. 12 Eylül Faşizminin geldiği
gün greve çıkılacaktı bir işyerinde.
Ama 12 Eylül Faşizmi sokağa çıkmayı
yasakladı. Ve grev pankartları hazırdı.
Sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı anda,
aynı gün, Makine-İş Sendikası’nı açmaya gitti. Kimse sokağa çıkmaya
cesaret edemiyordu. İşte Makine-İş
Sendikası’nın yöneticileri bugün Nakliyat-İş’in yöneticileridir. Bu karşımızda gördüğümüz genç yoldaşlarımız da
Makine-İş’in doğal üyeleriydi. Kurulmadan önce, kurulma çalışmaları yapıyordu şehitlerimiz.
Değerli yoldaşlar,
Onları anmak; mücadeleyi devam
ettirmek, onlar gibi olmaktan geçiyor.
Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce oğulları ve kızları olmak, Hikmet Kıvılcımlı’nın düşüncesini ve pratiğinin aynısı-

nı uygulamaktan geçmektedir.
Bakın onlar; Kürt ve Türk yoksul
çocuklarıydı. Su akmıyordu Şentepe’de. Haftanın belirli günleri sabaha
karşı ancak sular akıyordu ve tüm halk
çıkıp çeşmelerden kaplarına su doldurmaya çalışıyordu. Yine öyle bir gece
katledildiler.
Çünkü onlar faşistlerin, Parababalarının, İşçi Sınıfına karşı olanların
karşısına dimdik çıkmışlardı ve halkı
örgütlemişlerdi.
Onlara, 12 Mart Faşizminden sonraki ilk yargısız infaz uygulandı, yoldaşlar. İPSD’yi açacakları binada katledildiler. Ama onlar teslim olmadı.
Teslim olsalar bugün belki bedence
yaşayacaklardı. Ama onlar biliyordu
ki; Parababalarına, faşistlere, bu düzene teslim olmak; bedence yaşamaktır
ama onursuzca yaşamaktır.
Ve onlar direndiler. Ve katledildiler
ama halkların gönlünde onlar önder olmaya devam ediyorlar. Bu rastlantısal
değil. Alacağımız birinci ders budur;
her koşulda direnmektir.
Başka bir yoldaş; Mehmet Taşdemir. Konya’da akademi öğrencisi. Faşistler, O’nu gördükleri her yerde onların silahlı olmasına, Mehmet Taşdemir
Yoldaş’ın silahsız olmasına rağmen,
onu bilmelerine rağmen kaçacak delik
ararlar.
Genç üniversiteli yoldaşlarımıza,
kardeşlerimize bir anımı anlatayım.
Konya o günlerde faşistlerin en etkili olduğu yerlerden biri Türkiye’de.
Demirel diyor ki; “bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz”.
Konya’da da emniyet müdürü, hiçbir karakola sağcı getirilmeyecek, diyor.
O emri veren bir gericiliğin merkezi olan Konya’da, Partimizin, bugünkü partimizin tüm yoldaşları çıplak
göğüsle elbette elde silahla mücadele
veriyordu. Bunlardan biri de Mehmet

Taşdemir Yoldaş’tı. Okula aramalarla
giriliyor. Şimdiki x-ray cihazları falan
yok. Kavgaya en önde giriyor Mehmet
Yoldaş. Faşist polisler o kadar çok ki,
onların gözetiminde faşist öğrenciler
rahatlıkla sokuluyor içeriye silahlarıyla. Ama en sonunda bütün aramalara
rağmen Mehmet Taşdemir’den de silah çıkıyor bazen. Polisler de şaşırıyor;
“Yahu biz herkesi aradık, bu nasıl oluyor?”, diyerek.
Ne yapıyor Mehmet Yoldaş?
Kalın bir ders kitabını, aynı silahın
şeklinde oyuyor içini, silahı oraya koyuyor, koltuğunun altına alıyor. Polislere de gösteriyor ders kitabı diye, öyle
giriyor içeri. Bazen yağmurlu havada

ler, insanlığın gönlünde, kavgasında
yaşamaya ve yol göstermeye devam
ederler. Karanlık günlerde mum ışığı olurlar, Devrim Mücadelesinde
şehit düşenler. Halkların Kurtuluş
mücadelesinde düşenler ölümsüzlüğe koşarlar. İşte bugün burada
andığımız yoldaşlarımız Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar kısacık ömürlerine örnek mücadeleler sığdırdılar.
Uğur Yoldaş’ımız konuşmasının
devamında, Kurtuluş Partisi Gençliği
olarak, Partimizin kurulduğu ilk günden beri gençlik içerisinde mücadeleler yürüttüğümüzü, faşistlerin kol gezdiği üniversiteleri örgütlü gücümüzle
temizlediğimizi ve hiçbir örgütün
sesini çıkaramadığı konularda pratik
eylemler yaparak devrimci teorimizin
gücünü kanıtladığımızı söyledi.

Etkinliğimiz yapılan konuşmanın
ardından şiir dinletisi ile devam etti.
Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Hakan Yoldaş’ımız, Pablo Neruda’nın
“Oğulları Ölen Analara Türkü” şiirini okudu.
Anma etkinliğimiz duygu ve düşüncelerini dile getiren arkadaşlarımızın konuşması ile devam etti.

şemsiyesinin içinde sokuyor silahı.
Genç arkadaşlar bunları bir yere saklasınlar, dursun bu yöntemler bir tarafta.
Yani şehitler böylesine şehitlerdi.
Ve onu Mehmet Yoldaş’ımızı, halkımızın deyişiyle, kahpece ancak katledebildiler. Yani ancak pusuya düşürerek… Ve Mehmet Yoldaş’ımız devrime öyle adanmış ki, o anda önlemini
almadan çıkıyor. Arkadaşına diyor,
silahı getir evden. Anlıyor ama pusu
kurulmuş… Ne yazık ki orada katlediyorlar. Başka türlü göze alamıyorlar,
karşısında duramıyorlar.
Yine Konya devrimcilerinden Fethi Demir. Dediğim gibi şu anda gericiliğin kalesi ama bizim parti bayrağımız
orada dalgalanıyor. Neden dalgalanıyor?
Bu Yoldaşlarımızın sayesinde, aynı
zamanda tüm yoldaşlarımızın mücadelesiyle.
Konya’da İşsizlik ve Pahalılıkla
Savaş Derneği var. Ama bir şubesinin
de emekçilerin yoğun olduğu Aydoğdu
Mahallesinde kurulması gerekiyor. İşte
Fethi Demir Yoldaş’ımız da orada hemen bayrağı alıyor. Ve yeri tutuluyor
derneğimizin. Kendisi başkan atanıyor
genel merkezimiz tarafından. Ama faşistler tarafından pusuya düşürülerek
katlediliyor.
Ben kardeşiniz de, o zaman çalışıyorum Konya Şeker Fabrikası’nda ve
Ankara Hukuk Fakültesinde okuyorum, sınavlara gitmeye çalışıyorum.
Fethi Demir Yoldaş’ımız katledildiği
için savcılık otopsi yapıyor yasa gereği. Aileden biri bulunsun, dediler. Ben
girdim otopsiye. Evet... Yoldaşlık böyle bir şey.
Biraz önce arkadaşlar slayt gösterisinde, işçi kardeşlerimizin Antalya’da,
fabrikalarda örgütlenen kardeşlerimizin nasıl katledildiğini gösterdiler.
Yani sadece Üç Şehitlerimiz değil,
gericiliğin, Parababaları ordusunun,
polisinin, faşistlerin en yoğun olduğu
yerde en önde dövüştü yoldaşlarımız.
Şimdi onlara layık
anmak nedir?
Burada bu sözleri söylemek yetmez.
Davranışla
anmamız
gerekir, arkadaşlar. Fedakârlıksa onların yaptıkları, bizim kendimizi
sorgulamamız gerekir.
Fabrikalarda, en ağır
işlerde çalışacaksın, akşam geleceksin mahalle
örgütleyeceksin, faşistlere karşı elde silah dövüşeceksin.
Kendimizi sorgulayalım: Yorgunluk nedir? Fedakârlık nedir? Direniş
nedir? Biz neresindeyiz?
Onlardan alacağımız ders bunlar
olmalıdır.
Şair diyor ki:
Ben yanmasam,
sen yanmasan,
biz yanmasak,
nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..
Bunun da bizim şiarımız olması
gerekiyor. Buna göre davranmamız
gerekiyor. Kaz Dağları varsa ben gitmeliyim, diye yarışmamız gerekiyor.
Kaz Dağları’nda emperyalist şirketlerin, uluslararası şirketlerin katlia-

mı varsa, doğayı seviyorsak, halklarımızı seviyorsak, ülkemizi seviyorsak,
koşabilmektir şehitlerimizi anmak.
Salda Gölü’nde sorun varsa, en
önde koşmaya yarışabilmektir. İşçi
kardeşlerimiz direniş yapıyorsa, onların her direnişinde, en zor günlerinde
yanlarında olmaktır, onun yarışmasını
yapmaktır şehitlerimizi anmak. Böyle
düşünmek, böyle davranmak zorundayız.

liseden Fransızca öğretmenim, beni
Partimize kazanan, hem devrimci öğretmenim, hem de ders öğretmenimdi.
Genel Başkan’ımız da aynı şekilde benim felsefe öğretmenim.
Onlarla beraber bir şey yapabilmişsem Türkiye Devrimi için, dünya
halklarının kurtuluşu için, en büyük
onura ermişizdir. Bu onura ben ermiş
durumdayım. Onlara ne kadar teşekkür
etsem, ne kadar ansam azdır. Orhan

Ne diyor Usta’mız?
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmek yeğdir.”, diyebilenlerden olmamız gerekiyor.
Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Anmak, gerçekten anmak budur,
yoldaşlar. Onların nelere katlandıklarını unutmamamız gerekiyor. Bayrak elden ele geçiyor. Evet geçecek. Bugün
daha yükseklerde. Onların da sayesinde. Onların bilekleri de o bayrakların
direklerinde, sopasında. Biz bundan
hiçbir zaman uzak kalmadık. Bunu hep
duyumsuyoruz. Hep yaşıyoruz onları.
Bugün duygusal konuşuyorsak, onların sayesinde konuşabiliyoruz. Bugün buralarda mücadele ediyorsak, onların da katkısıyla mücadele ediyoruz.
Onlar kendilerini nasıl adadılarsa,
biz de kendimizi adıyor muyuz? Her
şeyimizle, günlük hayatımızla? “Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz”, şiarını hayata geçirebiliyor muyuz? Her gün okuyor muyuz? Ustaları
etüt edebiliyor muyuz? Hangi fabrikaya çalışmak için giriyoruz yazın, İşçi
Sınıfını anlayayım, ne diyor, diye? Ajitasyon-propaganda faaliyetine ne kadar katılıyoruz? Ve en önemlisi örgütlenmeyi nasıl yapıyoruz? Yapabiliyor
muyuz? “Öğrenci kardeşim, arkadaşım
kaç yıldır yurttasın, okuldasın?”, diyor
muyuz?
Kendisini sorgulaması gerekir. Kaç
kişi getiriyorum buraya?
Yaklaşık bir ay sonra Hikmet Kıvılcımlı’nın huzurunda, mezarı başında
saygı duruşunda kaç öğrenci arkadaşını getirdiğini sorgulaması gerekir, her
genç yoldaşımızın. İşçi kardeşlerimiz,
aynı şekilde kaç işyeri örgütledi, bunu
sorgulaması gerekir. Bence gerçek
anmak budur. Hikmet Kıvılcımlı’ya,
Mahmut’a, İbrahim’e, Sadi’ye, onlarla beraber olabilmiş önderlerimize, bir
Orhan Abi’ye, bir Faruk Sur Hoca’mıza layık olabilmek...
Ne mutlu bana ki, Faruk Sur, Konya ortamının devrimcisi, faşistlerin
korkulu rüyalarından biri, benim de

Abi’miz, belki birçoğumuz onu tanıma
onuruna ermişizdir, az önce dediğimiz
gibi, karakollara bir tane sağcı götürülmediği, tüm polis teşkilatının, yüzlerce
faşistin katliam denemesi yaptığı Konya’da -ki başka devrimci gruplar, “oligarşinin eğitim düzenini yıkacağız”
diye slogan atanlar bir dönemler- faşizm azgınlaşınca Alparslan Türkeş’in;
“Düşürülecek Konya, İç Anadolu’da
hiçbir sosyalist, devrimci yaşatılmayacak.”, dediği şehirde, en son ana kadar
kaçmadan mücadele eden Partili Yoldaşlarımızdır.
Öyle olmak gerekir, onları örnek
almak gerekir
Bugün sosyal medyada, başta Genel Başkan’ımızın değerlendirmeleri
olmak üzere... Kaçımız, tartışmalara
giriyoruz? Kaçımız yorum yapıyoruz?
Bu bir fedakârlık mıdır? Sorgulamamız gerekir.
Kaç öğrenci kazandım? Fabrikada
kaç işçi kardeşimi kazandım? Memur
arkadaşım, kaç memur arkadaş kazandın? Sorgulamamız, buna göre davranmamız gerekiyor.
Dolayısıyla değerli yoldaşlar,
Gün onları anma günü, gün onlara
layık olma günü ve gün Hikmet Kıvılcımlı ve Devrim Şehitlerini anma, onlara layık olma günü.
Onlar bizlere yol gösteriyor.
İnanıyoruz ki, hiçbir zaman tereddüt etmedik ki, halkların kurtuluşu
mutlaka başarılacaktır. Dünya halklarının bir parçası olan Türkiye Halkları da Partimizin devrimci ideolojisi
sonucunda devrimi gerçekleştirecek,
Türk-Kürt Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni; işçilerin, emekçilerin, köylülerin cumhuriyetini bu ülkede de mutlaka kurucaktır Partimizin ve Hikmet
Kıvılcımlı’nın teori-pratiği sonucunda.
Bu duygularla başta İşçi Sınıfımızı,
hepinizi yürekten kutluyorum. Mücadelemiz başarıya ulaşacaktır.
Hepinize teşekkür ediyorum, saygı
ve sevgiyle selamlıyorum.q

Anma etkinliğimize, Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut ve Genel
Sekreter’imiz Av. Ali Serdar Çıngı da
katıldı. Genel Sekreter’imiz Av. Ali
Serdar Çıngı ve Genel Başkanımız
Nurullah Ankut, anma etkinliği sonunda gerçekleşen bölümde söz alarak, katkılarda bulundular.
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak,
Üç Şehitler’in mücadele bayrağını ve
onların uğrunda canlarını feda ettikleri
bu onurlu davayı zafere ulaştıracağız.
Antiemperyalist, Antişovenist, Antifeodal İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştırıp, Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Ve Sosyalizmi zafere
ulaştıracağız.
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
olduğunu bilmiyordum.” demiyorlar.
Bunu bile bile yapıyorlar. Bu
Türkiye’nin yarası ve orayı kaşıyorlar.
Bunu Afganistan’da da yaptılar,
şimdi kısaca bu konuya değinmek
istiyorum. CIA 80’lerde Afganistan’da
mücahitleri silahlandırdı. Mücahitler
radikal Müslüman savaşçılar. Onlara
Suudilerle birlikte Stinger füzeleri
verildi. Sovyetler’in Afganistan’da
askeri
bulunuyordu.
Savaşıp
kaybedeceklerdi. Plan buydu. Bin
Ladin vs. mükemmel bir şekilde
teçhizatlandırıldı.
Brzezinski’ye 98 yılında bunun
aptal bir fikir olup olmadığı soruldu.
Kendisi ABD Başkanı Carter’ın
güvenlik danışmanıydı.
“İslamcı
teröristleri silahlandırmaktan pişman
mısınız?” Bu, 11 Eylül 2011’den önce
1998’de sorulmuş bir soru.
O şöyle cevapladı: “Bu harika bir
plandı. Dünya tarihi için hangisi daha
önemli? Taliban mı yoksa Sovyetler
Birliği’nin çökmesi mi? Korkutulmuş
birkaç Müslüman mı?”
Dikkatinizi
çekerim
burada
korkutulmuş,
heyecanlı
birkaç
Müslüman’dan bahsediyor.
Burada size şu prensibi anlatmak
istiyorum: Düşmanımın düşmanı
benim dostumdur! Eğer kendinize
neden bu kadar bölünme ve ayrışma
var diye soruyorsanız, bunun nedeni
coğrafi stratejik bir avantaj sağladığıyla
ilgili. Bazı insanlar bilerek ayrıştırıyor.
80’li yıllarda bir tarafta El Kaide, diğer
tarafta Sovyetler Birliği Ordusu. Buna
bakarsanız CIA’nın 80’li yıllarda
radikal Müslümanları silahlandırıp
eğittiğini görürsünüz.
2011’den
itibaren
Suriye’ye
baktığımızda
Afganistan’ın
ikinci versiyonunu görürüz. Bu,
Afganistan’daki
oyunun
aynısı.
Afganistan’da da radikal Suudileri
uçakla
Afganistan’a
uçurup
silahlandırdılar. Bin Ladin ve
arkadaşlarına CIA silah temin etti.
Tıpkı Suriye’de olduğu gibi.
Burada şu soruyu sorabiliriz:
İmparatorluk
(=ABD)
Türklerin
çektiği
acıyı
umursuyor
mu?
Alevilerin, Suriyelilerin çektiklerini
önemsiyor mu?
El cevab: Haaayır! Umursamıyor!
Onlar
yalnızca
korkutulmuş
heyecanlı birkaç Müslüman! Bu
gerçeği gördükten sonra kendimize şu
soruyu sormamız gerekir: Birbirimizi
ayrıştırmak gerçekten bizim çıkarımıza
mı?
Cevabı herkes kendi kendine
vermeli.
Bin Ladin korkutulmuş-heyecanlı
bir Müslümandan en tanınanı.
Afganistan’da
CIA
tarafından
silahlandırıldı, eğitildi ve El Kaide’yi
kurdu. “Divide et impera” stratejisi

Nurullah Ankut

S

iz bakmayın bu Kaçak Saraylı
Hafız’ın ABD Emperyalist Çakalıyla arasıra atışır görünmelerine.
O sadece oynadıkları aşağılık
ihanet oyununun bir maskesi ya da
bir örtüsüdür, halkları kandırmaya
yönelik...
Bu Kaçak Saraylı, nasıl ki 10 yıl
kadar önce meydanlarda, kürsülerde, ekranlarda; “Ben BOP’un Eşbaşkanlarından bir tanesiyim ve biz
bu görevi yapıyoruz.”, diye ihanetini
ve Müslüman Halklara olan kin ve
nefretini, sanki bir meziyetmiş gibi
anlatıyordu ya; inanın bu o göre-

İnsan soyunun başdüşmanı
emperyalist soyguncu saldırgan
ve Türkiyeli hain taşeronları
“Böl ve yönet” demektir. Biz barış
hareketi olarak bir şeyler başarmak
istiyorsak bu stratejiyi bilmemiz
gerekiyor. Bu tıpkı futbolda ofsaytı
bilmek gibi. Bunu bilmiyorsak, hiçbir
şey başaramayız. “Ne, ofsayt mı?
Bunu bilmiyordum”, öyle bir şey var
mı? Hayır, bölmek sürekli tekrarlanıp
duran bir oyun.
Afganistan’daki bölünmeyi size
bu yüzden göstermek istedim. Şimdi
aynısını Kürtler üzerinden göstermek
istiyorum.
Afganistan’da 80’li
yıllardaydı, şimdiyse Kürtleri konu
edeceğiz.
Erdoğan Trump’ı ziyarete gidiyor,
belki görmüşsünüzdür. Bu yılın Mayıs
ayında Erdoğan ABD’ye uçuyor,
şimdi Haziran’dayız, yani bu resim
bir ay önceye ait. Bu çok güncel bir
durum. Şimdi kendinize şu soruyu
sorabilirsiniz: Erdoğan’ın bu resimde
kendini iyi hissedip hissetmediğini
okuyabilir miyiz?
Trump’tan hazzediyor mu?
Bilmiyoruz. Belki de ABD’nin
darbeyi yaptığına inanıyor. Zaten bunu
açık açık söylüyorlar. Trump da diyor
ki : “Hey merhaba, ne haber? Ülkende
her şey yolunda mı?”
Bunu derken tabiî ki de Erdoğan’ın
ülkesinde ciddi sorunları olduğunu
biliyor. Çünkü Suriye’ye komşu olan
Erdoğan, ABD değil. Burada çok
büyük bir fark var. Bu görüşmeden
bir hafta önce, bu önemli, 9 Mayıs’ta
New York Times şöyle bir manşet
atıyor: “Trump Suriyeli Kürtleri
Türkiye’nin sert itirazlarına rağmen
silahlandırıyor.”
ABD, Kürtleri Esad’a karşı
silahlandırıyor ancak Erdoğan’ın bunu
istemediğini de biliyor. Bu kimin güçlü
olduğuna dair bir iletişim tarzı. Trump
böylelikle Erdoğan’ı kızdırdığını
biliyor. Ama ona şunu göstermek
istiyor: “Ben bunu yapabilirim ve
yapıyorum da!”
Bu
bir
güç
göstergesidir!
Karşıdakini,
istemediği
şeyleri
yapmalarına rağmen (Erdoğan’ın
Trump’ı) ziyaret etmesi gerekiyor. İşte
oyun bu! Bu bize Nixon’un şu sözünü
hatırlatıyor: “NATO başarılı bir şekilde
işleyen tek uluslararası örgüt. Çünkü
onu Amerikalılar yönetiyor.” Bu şu
demek oluyor, NATO içerisinde ABD
şef pozisyonunda, Türkiye ise daha alt
bir ligde oynuyor.
Resimde YPG’yi görüyorsunuz.
Erdoğan’a göre bunlar terörist.
Trump’a göreyse özgürlük savaşçıları.
Nietzsche’nin şu sözü bu durumu
en iyi şekilde açıklar: “Hangi açıdan
bakarsanız onu görürsünüz?”
James
Jeffrey,
ABD
eski
büyükelçisi, Türkiye’yi bu sayede
çok zora soktuklarını söylüyor.
Bu doğru ve bir sır değil. Türkiye
Washington’a ordunun bir numaralı
adamı
Genelkurmay
Başkanı

Hulusi Akar’ı gönderiyor. Kendisi
Pentagon’dakilere; “Lütfen onları
silahlandırmayın”, diyor. Buna karşı
çıkıyor ancak eli boş dönüyor! Daha
sonra MİT’in şefi Hakan Fidan’ı da
Washington’a gönderiyorlar. O da;
“Lütfen bunları silahlandırmayın”,
diyor ancak o da başarısız oluyor.
Burada şunu görüyoruz, güç
yapısına baktığımızda Türkiye de
Suriye savaşından sorumlu ancak
bunun cefasını çok çekiyor ve
Amerikalıları kontrol edemiyorlar.
Burada
bölmeyi/ayrıştırmayı
mükemmel bir biçimde görüyoruz.
Önce birinci bölme gerçekleşiyor,
ardından ikincisi, ardından üçüncüsü.
Bütün parçalar birbirinden ayrılıp
paramparça oluyor!
Daha önce de dediğimiz gibi:
Sorunun çözümü insanların aynı
aileden olduğunun bilincine varması.
Bunu yapamadığımız sürece birbirimizi
bölerek, küçülterek öldürmeye devam
ederiz. Buraya kadar Amerikalıların

Kürtlerle Suriye’de olan ilişkisini
anlattım.
Trump ve Suudiler. Bu konuyu
da irdelemenin faydalı olduğunu
düşündüm. Konferansın saat 8’de
biteceğini düşünmüştüm ama sanırım
bunu başaramayacağız. Trump barışı
demokrasiyi falan savunduklarını
söylüyor ve Suudi Arabistan Kralı
Salman’ı ziyaret ediyor.
Tarih: 20 Mayıs 2016
Salman ve Trump birlikte Esad’ı
devirmek istiyorlar ya hani, işte burada
insanların artık bir şeyin farkına
varması gerekiyor. Salman ile birlikte
demokrasi mücadelesi veriliyorsa…
(Gülüşmeler) ve buna rağmen bir kişi
hâlâ uyanmıyorsa, bu kişi derin bir
uykudadır! Tam bir derin uykuda!
Burada da toplu fotoğraflar
çekmişler... (Gülüşmeler) Bu adamlar
barış hareketinde değiller ve bunlar
inanılmaz derecede zengin ve güçlüler.
Trajik olan da tam bu işte: Böyle
insanların lider olarak ön planda
olması.
Örneğin dışarı çıkacak olsanız
bu gibi insanlara çocuğunuzu teslim
etmek istemezsiniz. Bir şekilde onlara
güven duymazsınız. Ve tabiî ki onlar
100 Milyar Dolar büyüklüğünde
silah antlaşması yaptılar. Bölmek,
ayrıştırmak hâlâ maddi bir gelir

BOP Eşbaşkanı, taşeronluk görevini
sadakatle sürdürüyor

vinden milim olsun sapmış, ayrılmış
değildir.
O, sadakatle efendisi ve yapımcısı ABD Emperyalist Haydudunun
BOP’ta kendisine verdiği görevleri
yapmaktadır, o günden bugüne.
Bu Kaçak Saraylı hain, geçenlerde
sanki aldığı yüksek dozda uyuşturucunun etkisinden kurtulmuş da etrafında
olan bitenleri görmüş ve onlara isyan
ediyormuş gibi gak guk etmişti hani.
Ne demişti, birkaç cümleyle özetlersek?
“Bizim için asıl tehdit Fırat’ın
doğusundaki terör yapılanmasıdır.
Güvenli bölge için ABD ile görüşme
halindeyiz. Güvenli Bölge için ABD
ile görüşüyoruz ancak istedikleri-

mizle onların kafalarındakinin aynı
şey olmadığını attığımız her adımda
görüyoruz.
“Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin
hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki
müttefikimiz, bizim için değil terör
örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı
reddediyoruz.” (https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/08/
erdogan-ibbde-28-subat-uygulamalarina-imza-atiliyor/)
Daha önce de belirttiğimiz gibi,
sanki Yedi Uyuyanlar meselinde olduğu gibi, yıllarca uykudaymış da uyan-

sağlıyor. Bu çok açık. Bu sayede
Apache, Blackhawk gibi helikopterler
ve silahlar satabilirsiniz.
Trump savunma sanayini teşvik
eden yırtıcı bir isim. Salman’a bizde
helikopterler var, alabilirsiniz diyor.
Sizde zaten fazlaca ölüm ve katliam
var, işinize yarar diyor. O da tamam
birkaç tane alırım diyor ve 6 milyar
dolarlık helikopter alıyor.
Bu da yetmiyor ve Amerikalılar
bir de hava savunma sistemi satıyor.
Bir tırın üzerine yerleştirilmiş bu
füzeler saldırı amaçlı fırlatılan diğer
füzeleri havada yakalıyor. Her ikisi
de satılıyor, hem saldırı hem savunma
amaçlı. Gerçekten büyük bir antlaşma.
Arada kalan korkutulmuş-heyecanlı
birkaç Müslüman ise savaşın getirdiği
doğal bir kayıp olarak görülüyor.
Ortadoğu’ya silah yığarak barışın
gelmeyeceği çok açık!
***
Demek ki apaçık ve kesin gerçek
neymiş, arkadaşlar?
NATO denen ABD Emperyalist
Haydut Çakalının askeri saldırgan
örgütü, sadece ona ve yandaşı AB
Emperyalist Haydut Devletlerine
hizmet ediyormuş.
Onun başında da kim varmış?
ABD Çakalı...
Türkiye’yi 1952’de NATO’ya
sokanlar açıkça ülkemize,
vatanımıza ve halkımıza
ihanet etmişlerdir. Türk
Ordusu’nu,
ABD
ve
AB
Emperyalistlerinin
çıkarlarının
emrine
sunmuşlardır.
Tabiî bu arada da en
büyük
kötülüğü
Türk
Ordusu’nun
komuta
kesiminin kendilik değerini
ya da ondaki bağımsızlık
ruhunu
yok
ettirerek;
onları sapık, sarhoş ABD
generallerinin önünde esas duruşa
geçen ve ondan emir bekleyen zavallı
bir grup durumuna düşürmüşlerdir.
Eğer Türk Ordusu NATO’ya
sokulmasaydı, Tayyipgiller gibi ABD
yapımı ve ABD taşeronu, din alıp
satıcısı, Ortaçağcı, insanları Allah’la
aldatıcılar ve onun ortağı FETÖ,
Türk Ordusu’nun komuta kesimini
bu durumlara düşüremezdi. Ona
diz çöktürüp Laik Cumhuriyet’in
yıkılışına ve Türkiye’nin BOP
cehennemine sürüklenişine seyirci
kalır hale getiremezdi.
Yukarıda
İsviçreli
Tarihçinin
anlattığı bir temel gerçek de nedir,
arkadaşlar?
ABD Emperyalistleri, Ortadoğu’da
uygulamaya
koydukları
BOP’la
“Böl, parçala, küçült, öldür ve
yok et” şeklinde terimleştirilen
stratejik hedeflerine giden yolu
izliyorlarmış. Yani onlar, baştan sona
planlı, programlı, stratejik hedefli,
emperyalist çıkarlarına uygun bir
siyaset izlemektelermiş.
Tayyipgiller gibi kendi yapımları
olan hükümetleri de taşeron olarak
kullanıyorlarmış,
bu
amaçlarına
yürürken.
Tabiî Tayyipgiller’le yalandan
muhalefet rolü oynayan Meclisteki
mış biri gibi konuşuyor yukarıda, değil
mi?
Oysa ABD Emperyalisti, BOP’unu
tâ 2000’li yılların ilk yarısında açıkça
ilan etti, Condollezza Rice’ın ağzından ve haritasını yayınladı Amerikan
Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde. NATO
Kolejlerinde de ders kitabı olarak
okuttu Türk subaylarının gözü önünde.
Adam 1990’dan (Irak’a ilk saldırısından) bu yana da bu projesini Ortadoğu’da uygulamak için askeri, siyasi
harekâtlar koyuyor, savaşlar, işgaller
yapıyor, kitlesel katliamlara girişiyor,
Pakistan-Afganistan’dan tutun da Libya’ya kadar uzanan İslam Coğrafyasını
ölüm tarlalarına çeviriyor.
Bu haritada da Türkiye gibi Suriye
de üç parçaya bölünmüş olarak gösteriliyor.
Tayyip Efendi “Güvenli Bölge”

Dörtlü Çete’yi de aynı şekilde taşeron
olarak kullanıyorlarmış.
Demek ki arkadaşlar, Meclisteki
Tayyipgiller’in de dahil olmasıyla
oluşan ve hepsi de ABD işbirlikçisi
olan partilerin tamamı, Türkiye’ye
ihanet
içindeymiş.
Ve
bunlar
Türkiye’ye değil, ABD Emperyalist
Haydut Devletine çalışıyorlarmış.
Amerika
neyi
amaçlıyormuş
Ortadoğu’da öncelikle?
Amerikancı Burjuva bir Kürt
Devleti oluşturarak, kendisine petrol
bekçiliği edecek İkinci bir İsrail
yaratmayı...
Öyleyse Ortadoğu’da İsrail’den
sonra ABD’nin stratejik müttefiki
kimmiş?
Onunla aynı stratejik odağa sahip
olan Amerikancı Kürt Hareketleriymiş:
Irak’taki Kürt Hareketleri, Türkiye,
Suriye ve İran’daki PKK, HDP,
PYD, YPG, PJAK adlarıyla anılan
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketleri...
Bu hareketlerin hedefleri, amaçları
bire bir örtüşmektedir Ortadoğu’da. O
sebeple de tam bir uyum içinde görev
yapmaktadırlar.
Bunların tamamının demokratlıkla
da, ilericilikle de, devrimcilikle de
zerrece olsun ilgisi yoktur.
Tabiî bunları her ne ad altında
olursa olsun destekleyenlerin de...
İşte ülkemiz böylesine bu ABD
Emperyalist
Haydutlarının
yerli
taşeronları tarafından işgal altında
tutulmaktadır, arkadaşlar.
Dolayısıyla da, bizim dışımızda
namuslu siyaset yapan herhangi
bir hareket de yoktur; vatansever,
halksever,
antiemperyalist,
antişovenist, antifeodal bir parti de
yoktur.
Biz durup dinlenmeden boşuna
tekrarlamıyoruz:
Şu anda namuslu olabilmenin,
yurtsever ve halksever olabilmenin,
devrimci olabilmenin en önde gelen
şartı
antiemperyalist
olmaktır.
ABD ve AB Emperyalist Haydut
Devletlerine sonuna kadar karşı
olmaktır. Onların ülkemizdeki ve
bölgemizdeki yerli hain işbirlikçilerine
de aynı oranda karşı olmaktır, düşman
olmaktır!
Ölçütlerimizi
böyle
ortaya
koyunca, bunlara tamı tamına uygun
siyaset yapan, devrimci kavga yürüten
biricik parti biziz. Gerçek anlamda
namuslu, bilinçli, bilimli, vatansever
ve halksever tek hareket biziz.
Halkımız da eninde sonunda bu
gerçeği görecek, kavrayacak ve bizimle
birlikte Halk Kurtuluş Ordusu’nun
Savaş Cephesini tutacaktır.
Sonunda Birinci Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yine
biz kazanacağız!
Batılı Emperyalist Çakallar ve
onların hain işbirlikçileri yine büyük
bir hezimet yaşayarak kaybedecekler!
Fakat hep söyleyegeldiğimiz gibi
bu süreçte büyük acılar yaşayacağız,
kayıplar vereceğiz ve fedakârlıklarda
bulunacağız.
Eee, kolay kazanılmaz Kurtuluş
Savaşları...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Ekim 2019
oluşturacakmış ABD’yle birlikte...
Diyelim ki hadi oluşturdun, ABD
sözünde durdu. Ve bu bölgenin derinliği de 30 km oldu.
Onun aşağısı ne olacak?
PKK-PYD-YPG orada BOP’un
Suriye ayağını oluşturacak ABD’nin
sağdıçlığında.
Bir de sen laf kalabalığına getiriyorsun; “Biz terör örgütünü tümüyle
ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz”, falan diye mugalata yapıyorsun.
30 km derinliğinde bir koridor
oluşturunca PKK-PYD-YPG ortadan
kalkmış mı olacak?
İşin gücün hile, dümen, kandırmaca be Hafız...
Kaldı ki ABD Emperyalist Efendin
buna da izin vermiyor işte.
Ne demişti Menbiç’te ABD’yle birlikte devriye yapan ve geçen
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30 Ağustos’ta emekliye sevk edilen
Türk Komutan?
“Fırat’ın doğusunda yapılacağı
söylenen şeylerin tamamı hikâyeden
ibarettir. Ben Menbiç’te ABD’yle devriye yaptım. Menbiç kırsalında dolanıp
durduk boş yere, şehre yaklaşmamız
bile mümkün olmadı. Bunların hiçbir
anlamı yok.”
Tayyip Efendi böyle kuru gürültüden de olsa esip gürledi ya; ABD Çakalı ne yaptı hemen ardından?
YPG’ye silahlı eğitim verdiğini
gösteren videoyu internet ortamına
sürüverdi. Ve aynı anda da Irak’tan 55
TIR dolusu silah-askeri mühimmat taşıyan konvoyu gösteriverdi.
Yani ne demiş oldu?
“Biz PKK-PYD ve YPG’yle stratejik ortağız. Onu asla bırakmam. Senin
onu hırpalamaya kalkmana izin vermem. Ona dokundurtmam. Bunu bil!”
Sen kuru gürültü yaptın, adam hareket koydu ve sana görüntüsünü iletti.
Ne yaptın sen bunun sonunda?
Hiç...
İki gün önce Reuters’a verdiğin bir
röportajda muhabirin sorusu üzerine
mecburen konuya girdin ve Malatya’da
söylediğin, yukarıda aktardığımız şeyleri bir kere daha tekrarladın. Ha, bu
arada da “ABD, müttefiki Türkiye’yi
daha fazla incitmek istemeyecektir,”,
diyerek de saygılarını ve sadakatini
sunmaktan geri kalmadın.
Sen bal gibi ikili oynuyorsun, Tayyip...
Sen tâ yapım aşamasında efendine
verdiğin, BOP’ta kendine verilen görevi eksiksiz yerine getireceğine dair
olan sözünü sadakatle tutuyorsun. Ve
“BOP” adlı Ortadoğu Halklarının düşmanı ihanet projesinde taşeron rolü
oynamaya devam ediyorsun. Sen, Halkımızı kandırmaya ve ihanetini maskelemeye çabalıyorsun.
Yoldaşımız Hüseyin Ali’nin Kurtuluş Yolu’nda yayımlanan makalesin-
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aygıdeğer Halkımız;
Hiç boş hayallere kapılma...
Kısa vadede senin payına düşen
sadece ölümlerden ölüm beğenmek
olacaktır.
Dur, hemen bizi “komünist” diye
yaftalayıp yüzünü çevirme. Şu iki
sorumuza içtenlikle cevap bulmaya
çalış:
Bu aşağıda suretini göreceğiniz
ve isimlerini okuyacağınız burjuva
siyasetçilerinden bir tekinin olsun
“BOP’a Hayır, biz BOP’a karşıyız.”
dediğini duyan oldu mu?
Duymadınız...
Çünkü olmadı böyle bir şey.
Bunların kimisi açıktan, Kaçak
Saraylı Tayyip gibi, Davidson Ahmet
gibi, Babacan gibi, Selocan ve Türk
Ahmet gibi BOP’çudur ve bunu böbürlenerek ifade etmişlerdir; kimisi
de, dolaylı biçimde BOP’çudur.
Yani bunlar, “Biz BOP’çuyuz”
diye söylememişlerdir. Fakat bunların da hepsi PYD’cidir, YPG’cidir,
Suriye’de ABD Emperyalist Haydudunun planlarının yanındadır.
İşte bunlar da TESEV’ci, Sorosçu Kemal Efendi, İBB Başkanı İmamın Oğlu, İnce Muharrem, TR-705
ve Kaftancıoğlu Canan... İyi Partili
Akşener ve Kaçak Saray’ın Arka
Bahçelisi...
Ve bunların tamamının da ortak
paydası, Amerikancılıktır, Amerikan işbirlikçiliğidir, Amerikan taşeronluğudur, Amerikan piyonluğudur.
Bunların hepsini oynatan ve şu
an bulundukları koltuklara oturtan, ABD Emperyalist Çakalıdır.
Onları kendi emperyalist çıkarları
doğrultusunda doktrine edip hizmete almıştır, görev vermiştir, Türkiye
Halkının başına bela etmiştir.
Şimdi gelelim ikinci sorumuza:
Bunların tamamı bir zamanların
FETÖ’cüsü ya da FETÖ benzeri tarikatların varlığını meşru ve gerekli

de sözünü ettiği bir CIA kitapçığı var.
Oradan aktarmalar yapıyor Yoldaş’ımız. Bakın ne deniyormuş kitapçıkta:
“Bu yıl daha yeni, temmuz ayı
sonunda bir “düşünce kuruluşu”nun raporu yayımlandı. (Bu düşünce kuruluşu denilen oluşumların
yüzde yüze yakını CIA veya emperyalist patentlidir). International Crisis Group (Uluslararası Kriz Grubu)
adlı bu CIA yan örgütünün yayımladığı raporun başlığı şu: “Squaring
the Cirles in Syria’s North East”
(Kuzeydoğu Suriye’de Yuvarların
Birleştirilmesi) (Middle East Report
No 204, 31 Temmuz 2019).
“Raporda hedefi şöyle belirliyorlar:
“Ne yapılmalı? Washington kuzeydoğuda YPG’yi korurken, kalan
gücünü, Türkiye’nin PKK’ya yönelik endişelerine yönlendirmeli; Moskova ise YPG ve Şam’ı Suriye devleti içinde kuzeydoğuda özerk yönetim temelinde adım adım yeniden
bütünleşmek üzere uzlaşmaya ikna
etmeli.” (Squaring the Cirles in Syria’s North East)” (Hüseyin Ali, Kurtuluş Yolu Gazetesi, 139’uncu Sayı)
Emperyalist Çakal, aynen bu raporda dile getirdiği stratejisini uyguluyor.
PKK-PYD ve YPG’yi her yönüyle
güçlü bir devlet yapısına büründürüyor, durup dinlenmeden.
Her türden ağır silahlar ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere
90 bin kişilik, savaş deneyimine sahip
bir ordu oluşturmuş durumdadır orada.
30 bin kişilik de polis gücü vardır.
Ve bunlara ilaveten 140 bin kişiden
oluşan da sivil devlet görevlileri vardır.
Yani şu anda PKK’nin Suriye’deki devleti, 260 bin kişilik profesyonel
asker ve sivil olmak üzere bir kadroya
düzenli maaş vermektedir.
Şu anda elinde tuttuğu bölge, Suriye’nin petrol, doğalgaz rezervlerinin
önemli kısmını oluşturmaktadır. Tarım

ve hayvancılık için de en önemli bölgesini meydana getirmektedir.
Yani Emperyalist Haydut, BOP’un
Suriye’de öngördüğü bölümünü hayata geçirmiş bütünüyle. Ortadoğu’daki
İkinci İsrail’in bu bölümü de tam anlamıyla oluşmuş.
Onun dışında ne yapıyor Emperyalist Haydut?
Türkiye’yi keriz pozisyonunda
oyalıyor...
Hani bazen diyor ya Trump filan;
“Türkiye’nin endişelerini anlıyoruz.”,
diye. Ya da son günlerde olduğu gibi;

miydi bölge halklarına; geriye kalır iki
parça: Türkiye ve İran’daki bölgelerde
BOP’un hayata geçirilmesi...
Bakın, bugün Barzanistan’a kimse
bir şey diyemiyor. Onu yedirdik, yiyenler sindirdi. İşte Suriye’deki parçayı da aynı duruma getirmeliyiz. Ondan
sonra da Suriye ve Irak’ın yerine Türkiye ve İran’ı hedefe koymalıyız.
Herhalde sıra Türkiye’dedir artık
bundan sonrasında. Zaten orada da
PKK’nin savaşı sürmektedir. Kürt Halkı bu doğrultuda doktrine edilmiştir ve
Amerikancı Burjuva bir hareket olan

“Ortak güvenli bölge oluşturalım”, filan diye...
Bunlar neye yönelikmiş?
CIA raporunda açıklandığı üzere
Türkiye’nin PKK’ye yönelik endişelerini nötralize etmeye.
Yani bebe kandırır gibi Türkiye’yi
kandırmaya...
Bir de ne yapmalıyız diyor, CIA
raporunda?
Rusya’yla işbirliği halinde çalışmalıyız bu bölgede. Oluşturduğumuz
bu PKK Devletini özerklik mözerklik
gevelemeleriyle ya da kandırmacalarıyla Suriye Devletine yedirmeliyiz.
Yani Ortadoğu’da Barzanistan’dan
sonra Suriye’deki ayağını da oluşturduk muydu BOP’un, bunu da yedirdik

PKK’nin çatısı altında örgütlemiştir,
çoğunluğunu teşkil edecek biçimde.
Dikkat edersek; Amerika’yla Rusya Suriye’de bugüne dek hiçbir çatışmaya, sürtüşmeye girmemişlerdir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi,
Rusya da emperyalist bir devlettir artık ve o da Kürtleri kendi yörüngesine
çekerek kullanma siyaseti uygulamaktadır. Bu sebeple o da bu siyasetine
uygun biçimde davranmaktadır, Suriye’deki olanlar karşısında.
Yani Kürtler, Amerika’yla Rusya
arasında iştah kabartan ve yörüngelerine sokulması gereken millet olarak
görülmektedir. CIA planı, bu durum
tespitinden hareket ederek oluşturulmuştur.

Bunların tamamı ABD taşeronudur,
BOP’çudur, Ortaçağcı tarikatlar
ve cemaatler sevicisidir
gören, onlara olumlu gözle bakan
kişiler midir?
Evet, aynen öyledir...
Bunların geçmişte FETÖ’yle iş
tutmayan, FETÖ’ye övgü düzmeyen
bir teki olmuş mudur?
Hayır, olmamıştır...
Eğer 15 Temmuz 2016’da
CIA’nın projelendirip sahneye koyduğu FETÖ ve Tayyipgiller arasındaki Ganimet Paylaşım Savaşında
FETÖ galip getirilseydi; FETÖ’cülükte devam ediyor olacaklardı.
Ha, tabiî, Tayyip savaşmış ve yenilmiş olduğundan şu an FETÖ’nün
zindanında olacaktı büyük bir olasılıkla ve FETÖ yargıçları tarafından
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olacaktı.
Ama Tayyipgiller’in geride kalanlarının tamamı ile bugün muhalefet rolü oynatılanların tamamı,
büyük bir heveskârlıkla FETÖ’cülüklerini sürdürüyor olacaklardı.
Burjuva siyasetinde şaşmaz kuraldır, kazanandan yana olmak, onun
şemsiyesi altına sığınmak, onun yıkama yağlamacılığını yapmak.
İşte bu sebepten onlar bugün FETÖ’ye karşıymış gibi oynatılmaktadır,
elbirliğiyle FETÖ’yü Şeytan taşlama
duvarı yerine koymuş olmaktadırlar.
Burada bazı itirazlar olabilir mi,
dersiniz?
Filan FETÖ’cü değildi, niye öyle
dediniz, diye soranlarınız çıkar mı?
Alın size maddi kanıtlarını verelim
ya da gösterelim.
Tayyipgiller’in tamamının FETÖ’cü olduğu herhalde bugün artık
tartışılmaz bir gerçektir. O yüzden
onun için kanıt ortaya koymaya gerek
yoktur, sanıyoruz. Zaten internet ortamına girilirse bunların önde gelenlerinin hepsinin FETÖ’ye tapınma derecesinde övgüler düzdüğü görülecektir.
Ayrıca da AKP kurucularından ve
şu an ellerinde olan AKP Programı’nın
da yazarlarından olan Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener demiştir ki;

“AKP’de benim dışımda FETÖ’cü
olmayan yoktu.”
İsterseniz Saray’ın Arka Bahçelisi’yle ilgili kanıtı koyalım ilkin.
***
Videonun Tapesi:
“Pensilvanya Pensilvanya, nedir
bu Pensilvanya kalk açıkla. Ne yapmış bu? Bu nasıl bir acımasızlıktır.
Yaşını başını almış bir zata bu kadar
hakaret yapılabilir mi...”
***
Şimdi gelelim Akşener’in FETÖ’yle tuttuğu işe. Cumhuriyet Gazetesi’ne
verdiği röportajda aynen dediği şunlar:
“İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Fethullah Gülen ziyaretini
anlattı.
“Akşener, İçişleri Bakanıyken
Gülen’in yanına gittiğini ifade etti.
Akşener ziyareti Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan’ın organize
ettiğini söyledi
“Hakkındaki FETÖ soruşturmasıyla ilgili konuştu, FETÖ elebaşı
Fethullan Gülen ile görüşmesini anlattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Cumhuriyet gazetesine röportaj verdi.
“CELAL ADAN ORGANİZE
ETTİ”
“Ankara’daki Türkçe Olimpiyatları’na MHP’nin Genel Başkan
Yardımcısı görevlendirildi. Daha
önce de söylediğim gibi ben hayatımda Fetullah Gülen’i İçişleri Bakanı
iken dönemin DYP İstanbul İl Başkanı ve şimdinin TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın organizasyonu ile
dönemin valisi ve emniyet müdürü
ile birlikte Altunizade’deki evde gördüm. Türkçe Olimpiyatları’ndaki
konuşmada ise Türkiye’ye geldiklerinde kendilerini yabancı hissetmediklerini anlatmışım.” (http://www.
nabizhaber.com/meral-aksenerden-feto-aciklamasi-guleni-gordum-tayyip-bey-hic-de-hoslanmazdi-20562h.
htm)

Açıkça görüldüğü gibi, hem Altunizade’deki makamına gidip yüz sürüyorlar FETÖ’ye, hem de onun “Türkçe
Olimpiyatları” adlı büyük kandırma
operasyonunda konuşma yapıyorlar
övgü dolu. Demek ki en hafif deyimiyle, FETÖ’ye “hayırhah”, iyilik diler bir
tutum içinde yaklaşıyorlar. Onu olumluyorlar, takdir ediyorlar.
Şimdi gelelim Bağlamacı Selocan’ın Feto hakkında söylediklerine:
“Cemaate yakın isimlerle tabiî
ki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Biz
de görüşüyoruz, gazeteciler var, yazarlar var, aydınlar var. Bir defa biz
cemaati öcü, gizli kapaklı bir örgüt,
tehlikeli bir örgüt falan, bu şekilde
tanımlamıyoruz. Ama cemaat de
bir şanstır, Türkiye’nin sorunlarını
cemaatle çözeriz anlayışında da değiliz.
“(...)

“Yani biliyorsunuz, Abant Platformu da cemaate yakın bir organizasyon olarak bütün bunları tartışıyordu. Biz de yakından izliyorduk.
Fethullah Gülen’in de açıklamalarını bu çerçevede izliyoruz. Ama
Türkiye siyasetine bu yönlü pozitif
bir katkısı olur mu, pratikte bunu
görmüş değiliz.” (https://www.takvim.com.tr/webtv/video-haber/video/
demirtastan-fetullah-gulen-itirafi)
Demirtaş, FETÖ’nün şeyhi Said-i
Nursi’ye de övgüler düzer, daha önce
aktardığımız itirafında ortaya konduğu
gibi:
“Bediüzzaman külliyatını okudum diyemem. Bediüzzamanla ilgiliyim, bir sürü şeyini okudum. Çok
net bir duruşu vardır. Etkileyici

CIA da diyor ki; Barzanistan’ı
biz kurduk Irak’ta. Suriye’deki PKKPYD-YPG Devletini de biz kurduk,
biz silahlandırdık, donattık, eğittik. Bu
sebeple Kürtler bizim uydumuz olurlar. İsrail’e ikinci bir kardeş oluşturmuş olurlar.
Daha önce de söylediğimiz gibi,
bölgede stratejik müttefik olarak İsrail’den sonra sadece Kürtler vardır
ABD için.
Özetçe; ABD, Ortadoğu’da İsrail’den sonra ikinci bir petrol bekçisi
yaratma uğraşındadır. PKK de iştahla
ve büyük bir heveskârlıkla bu göreve
soyunmuş durumdadır. Hem de bugün
değil; 1991’de Sosyalist Kamp’ın çökmesiyle birlikte PKK, dümeni hiç duraksamadan Atlantik’e kırmış ve Miami açıklarına demir atmıştır. O günden
bu yana da ABD’nin hizmetindedir.
ABD’yle iç içe ve omuz omuza çalışmaktadırlar.
Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi
de devşirildikleri ve parti aşamasına
getirildikleri günden bu yana, duraksamaksızın ve şaşmaksızın ABD’nin
emirleri doğrultusunda çalışmaktadır.
Hem içeride Laik Cumhuriyet’in yıkılması hainane işinde hem de Irak,
Libya, Suriye’de olduğu gibi BOP’un
hayata geçirilmesi işinde şaşmaz bir
biçimde ABD hizmetkârlığı yapmaktadır, ABD taşeronluğu yapmaktadır.
Çünkü var oluşunu, iktidara gelişini ve iktidarda kalışını ABD’ye borçludur. ABD’yle ipleri kopardığı anda
iktidardan tekerleneceğini iyi bilmektedir.
İnsan şu Arap atasözünü hatırlamadan edemiyor:
“El hain la iflah!” (Hain iflah olmaz!)
Yine daha önce de belirttiğimiz
gibi, bunları ancak toprak ıslah eder.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Eylül 2019
bir yaşam tarzı var.” (https://www.
risalehaber.com/bediuzzamanin-kulliyatini-okumadim-bir-suru-seyini-okudum-236186h.htm)
Demirtaş, daha önce de defaatle
belirttiğimiz gibi CIA’nın “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı”
çerçevesinde ABD’de üç hafta süren
bir ajanlaştırma programından geçirilmiştir.
Ayrıca Demirtaş, İmralı Hacılarındandır, değil mi?
İmralı’daki şefi Öcalan da FETÖ’ye defalarca ittifak teklif ettiğini,
onunla işbirliği içinde olmak istediğini
itiraf etmektedir:
“Çözüm süreci” kapsamında
İmralı Heyeti’nde yer alan HDP Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
ve HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder,
Abdullah Öcalan’la görüşüyor.
“Avrupa’da PKK’ya yakınlığıyla
bilinen dernek tarafından basılan kitaptaki
görüşme tutanaklarına
göre; Sırrı Süreyya Önder Cemaat yetkilileri
ve o dönemde Cemaat’in yayın organı olan
Zaman gazetesi genel
yayın yönetmeni Ekrem
Dumanlı ile buluşmasından söz ediyor. Bunun
üzerine Abdullah Öcalan PKK’nın Cemaat
konusundaki açıklamalarında dikkatli olması
gerektiğini ve Fethullah Gülen’in
sözlerine hak verdiğini belirtiyor.
Öcalan, Gülen Cemaati ile ittifak
önerdiğini dahi belirterek, “Biz kendilerine Ortadoğu’da demokratik ittifak bile teklif ettik, değil mi? Öyle
düşmanlığımız falan olmaz. Söyleyin, Gülen’i en iyi anlayacak olan
yine benim” diyor.” (https://odatv.
com/ocalan-gulen-hakkinda-aslinda-ne-demisti-0108161200.html)
Demirtaş, Ahmet Türk, Gültan Kışanak, aynı zamanda ABD’ye giderek
oradaki efendilerinden Suriye’de kendilerine rol vermesini istediklerini de
açıkça dile getirmişlerdir. Hem de övünerek. Yani saygıdeğer efendimiz, bize
görev ver, sevinçle yerine getirelim
emirlerini, demişlerdir. Zaten bu işi de

10
çok başarılı bir biçimde götürdükleri
apaçık meydandadır.
Amerikalı CIA, Pentagon, Washington yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, onları kast ederek aynen şöyle der, Gültan Kışanak:
“Suriye’de işin çok zor olduğunun farkındalar. Beklentiler muhalefetin biraz güçlenmesi yönünde.
Kürt muhalefetinin dışlanmamasını ve sürece dahil edilmesini talep
ettik. Katkı yapmak istediğimizi,
rol üstlenebileceğimizi söyledik.”
(http://www.radikal.com.tr/politika/abd-kurt-sorununu-cok-iyi-anlamis-1086804/)
Şimdi de Sorosçu Kılıçdaroğlu’nun
söylediklerine gelelim:
“Tarikat zaten yol demek; belli yolda, belli düşüncede bir araya
gelen insanlar, inançlarını paylaşıyor, saygılı olacağız. AKP, bunu hep
CHP’nin aleyhine kullandı. Bu tuzağa kimsenin, partililerimizin düş-
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memesi gerekir. Hassas olduğumuz
nokta, manevi dünyanın siyasete taşınmaması.” (https://www.ntv.com.tr/
turkiye/kilicdaroglundan-tarikat-acilimi,NguxqbJp8EiM04bCtiiAgw)
“Ben cemaatlere saygılıyım, insanlarımız manevi duygularında
cemaatlere yakın olabilir. Nurcu da
olabilir.” (https://www.timeturk.com/
chp-de-degisimi-kim-engelliyor/haber-934489)
“Ben bugün için laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum.
Eğer tehlikede dersek bunun altını
doldurmak lazım, askıda kalır, gerekçelendiremem. Din alanında özgürlükleri daha da genişletmek gerektiği de görülüyor.” (http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/bugun-icin-laiklik-tehlikede-diyemem-15837090)
Görüldüğü gibi, Sorosçu Kemal
Efendi, “tarikatlar olsun” diyor. “Ama
siyasete bulaşmasın. Bu, tarikatin ne
olduğunu zerrece anlamamaktan başka

Genel Başkan’ımız Nurullah Efe-Ankut’un
“Kedi Davaları” devam ediyor

G

enel Başkan’ımız ve kendisi gibi
emekli öğretmen olan melek eşi
Hacer Ankut Yoldaş’ımız hakkında,
kedilere ve sokak hayvanlarına baktıkları için, hayvan, ağaç, doğa ve insan
sevgisinden nasibini almamış, siyasi
olarak da AKP’giller’den olan bazı
komşularının düzmece şikâyetleri üzerine açılan davalardan biri daha bugün
görüldü.
Bu sefer sadece Genel Başkanımız
hakkında, hakaret ve bıçakla yaralamaya teşebbüs suç isnadıyla açılan
ve İstanbul Anadolu 39. Asliye Ceza
Mahkemesinde bugün ilk duruşması yapılan davada, Genel Başkan’ımızın ve şikayetçinin beyanlarından
sonra şikayetçinin eşi, kızı ve bir
komşularından oluşan yalancı tanıklar
dinlendi.
Müşteki ve ikisi müştekinin yakını, biri de bir şekilde kurgulanmış komşusu, Genel Başkan’ımızın
müştekiye hakaret ettiği ve bıçakla
üzerine yürüdüğü şeklinde iftiralarda
bulundular.
Yalancı tanıkların beyanları bizzat
kendilerinin dosya sunduğu, müştekinin kızı tarafından çekilen cep
telefonu kamerası kayıtları ile gene
aynı güruhtan bir kadın müvekkilin
eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin
kayıtlarını içeren tapelerle çelişmekteydi. Tapelerde Genel Başkan’ımızın
hakaretamiz tek sözcüğü bile yoktu.
Bıçak işine gelirsek: Genel Başkan’ımızın sürekli çantasında taşıdığı,
evine giderken gene çantasında
bulunan salamı sokak hayvanlarına
doğradığı bıçak olup, o esnada da kedilere salam doğradığı için elinde bulunmaktaydı. İstese idi bıçakla yaralama
işini teşebbüs aşamasında bırakmayıp
çok rahat nihayete erdirebilirdi.
Duruşmada da sadece tapelerle değil, birbirleriyle de bizzat kendi ifadelerinde de sürekli çeliştiler.

Müştekinin kızının suç teşkil eden
kamera kaydı ve gene aynı güruhtan
bir kadının suç teşkil eden telefon kaydı ters tepmiş, Genel Başkan’ımız lehine delil teşkil etmişti. Tüm hazırlıkları
boşa çıkmıştı.
Dosyayı incelemeden duruşmaya çıkan hakim derhal beraat talebimize itibar etmeyerek duruşmayı
20/02/2020 tarihine erteledi.
Ama bu zavallılar, bu insan müsveddeleri bile olamayan;insan, hayvan, bitki dışında Dördüncü Tür
olan yaratıklar bilmiyorlar ki yüreği
insan, hayvan, doğa, ağaç sevgisiyle
dolu Genel Başkan’ımız ve eşinin
yargılandığı bu davalar onları zerre
kadar geriletmemekte, tersine daha
çok bilemektedir.
Ne yaparlarsa yapsınlar! AKP’giller’in mahkemeleri ne kararlar verirse
versin, eninde sonunda kazanan, yenen
biz olacağız, insanlık olacak, hayvanseverlik, ağaçseverlik, doğaseverlik
olacaktır.
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cemaatlere olduğu gibi FETÖ’ye de
hayırhah bakıyor.
FETÖ sevici, FETÖ’den oy isteyici
milletvekillerini Meclise taşıyor. İşte
bu milletvekillerinden ve dediklerinden bir iki örnek:
Faruk Loğoğlu:
“Bu insanlar TC vatandaşı değil
mi? Oy hakları var. Serbest iradeleri var. Bizim düşüncelerimiz onları
ikna ediyorsa…” (www.hurriyet.com.
tr/dunya/25274105.asp)
Faik Tunay:
“Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hizmetlerini takdir ediyorum.
Yurtdışı okullarını yerinde inceledim. Başarılarına şahit olup takdir
etmemek, haklarını teslim etmemek
vicdansızlık olur. Bu okullar gelecek
nesilleri yetiştiriyor. Gururlanmamız gerekmez mi? Bunlan görmemek için vicdanların körelmesi gerekiyor!” (http://www.halkinhabercisi.
com/faik-tunaydan-gulene-ovguler)

Muharrem İnce’yle Ekrem İmamoğlu da yılların Yeni CHP’li siyasetçisi olarak Sorosçu Kemal’le aynı
anlaşyışa sahiptirler.
Özetçe, arkadaşlar, bu burjuva
siyasetçilerinden ne vatanımıza, ne
halklarımıza zerre miktarda olsun fayda gelmez. Bunlar ABD devşirmesidirler, ABD kuklasıdırlar, o emperyalist
haydudun buyrukları doğrultusunda
oynarlar.
Bunların tamamı Kuvayimilliye ve
Mustafa Kemal düşmanıdır.
Bunlara asla güvenilmez. Bunlara
bel bağlayan, İblis’e bel bağlamış olur.
Hep söyleyegeldiğimiz gibi; Halkımızın biricik gerçek dostu biz gerçek
devrimcileriz. Halkımız geç de olsa bu
gerçeği eninde sonunda görecek, anlayacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Eylül 2019

Anneleri Sarıkız, ne yapsın? Yavrulayabilecekleri bir yer bırakmadılar
ki mahallede. Eskiden barındıkları,
evimizin yakınındaki ormanlık alanı
talan etti AKP’giller. Oranın bir bölümüne o güzelim çam ağaçlarını keserek bir cami diktiler betondan. Ve
camiye her yönden ulaşılabilmesi için
de tıpkı ODTÜ Ormanı’nın içinden geçirdikleri yol gibi, o ormanlık alanın da
dörtte üçlük kısmını talan ederek yol
yaptılar oraya.
Hayvanların saklanıp yaşayabilecekleri ne orman bıraktılar ne mekan...
Sarıkız da gelip, hemen tamamı
da hayvan düşmanlarından oluşan yan
apartmanın kullanılmayan, metruk
kömürlüğüne doğurmuş bebeciklerini. Eşim Hacer Hoca Hanım haberdar
oldu tabiî olaydan. Olur olmaz da hayvanlara bir zarar vermesinler diye kimsenin göremeyeceği saatlerde gidip
yiyecek ve su vermeye başladı onlara.
Fakat yavrucuklar biraz büyüyüp
ses çıkarmaya başlayınca usul usul,
vızıldanma şeklinde; hemen haberleri
olmuş zalimlerin. Ve aramışlar Bele-

yatıyordu. Bizim verdiğimiz yiyeceklerle besleniyordu o da. Sonra gelmez
oldu nedense. Fakat mantar varmış
hayvanda. Köpeciklerimize de bulaştı
bu lanet hastalık. O güzelim tüyleri yer
yer dökülmeye, açılmaya başladı.
Kızımın iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı fabrikada (o fabrikanın ve
çevresindeki fabrikalardaki köpeklerin
beslenmesi ve sağlıklarıyla ilgili sorunlarla da kızım Deniz ilgilenir) köpeklerle ilgilenen bir veteriner, oradaki
mantarlı hayvanları tedavi etmişti. Ona
ilaç ısmarladı kızım, bulup getirdi veteriner.
Biz hayvanların yiyeceklerine koyup yedirdk hepsine on beş gün kadar.
İyileşmeye başlamışlardı hayvanlar.
Ama tam geçmemişti lanet hastalık.
Bitmeye yakın ilaçtan tekrar aldıralım, tedaviye devam edelim, diye düşünüyorduk ki; bugünkü duruşmada
yalancı tanıklık yapan zalimlerden biri
olan Hatice Arıcıoğlu, mahalledeki
zalimlerden oluşan Ortaçağcı ekip arkadaşlarıyla birlikte Belediyeyi arayıp
şikayetçi olmuşlar.

diyeyi. Ekip hemen geldi Belediyeden.
Fakat nerede olduğunu tam kestirememişler hayvanların. Hacer Hoca
Hanım da hemen yanlarına inip sorunca niye geldiklerini, anlatmışlar şikayetin olduğunu. Hacer Hoca Hanım
yanlarında olunca Belediyecilerin, zalimler de gelip ihbarlarını yapamamışlar, hayvanların olduğu yeri gösterememişler, bizden çekindikleri için.
Ekip o sefer eli boş geri dönmüş.
Sonra bir kez daha şikayette bulunmuşlar, ikincisinde de elleri boş dönmüşler, alamamışlar hayvancıkları,
bulamadıklarından dolayı.
Eşimle birbirimize dedik ki, bunlara, bu hayvancıklara bunca zalimden
birileri bir kötülük yapar bizim haberimiz olmadan. Alıp götürür Belediyeciler, öldürürler bir barınakta hepsini.
İyisi mi biz bunları evimizin alt kısmındaki metruk gecekondunun, odunluk olarak yapılmış ve tahta parçaları
ve kalaslarla dolu bölümüne götürelim.
Taşıdık oraya hayvancıkları. Bu
arada biri öldü köpeciklerin, sebebini
bilemediğimiz bir şekilde. Kaldılar dokuz tane...
Onlara bakıp büyüttük. Hepsi de
topuz gibi, çok güzel hayvancıklar oldular. İkisi erkek, yedisi kız...
O arada hasta bir köpek de gelip
metruk gecekondunun bir yerlerinde

Bir gün öğleye doğru gördük ki
evimizin hemen alt tarafındaki metruk gecekondunun önüne Belediyenin
hayvan toplamada kullandığı bir minübüsü durdu ve içinden özel giysili Belediye çalışanları indi. Hacer Hoca Hanım’la ben hemen aşağıya inip onlara
bizim baktığımızı, kimseye bir
zararlarının olmadığını, büyüyünce
zaten dağılıp gideceklerini, 5199’a
göre de onların mekanının burası
olduğunu ve burada yaşamaya
hakları bulunduğunu belirttik.
Tartışmalardan sonra, hayvanların
tedavisini yapıp tekrar getireceklerine
dair tekrar tekrar kesin söz verdiler.
Biz iğne tedavisi yapacağız, kesin iyileşecekler, dediler. Tedavi sonrası getirip buraya bırakacağız, dediler.
Biz de bunun üzerine izin verdik
götürmelerine. Hatta onlar haşin davranıp hayvanlarımızı hırpalamasınlar
diye teker teker kucaklayıp koyduk
arabanın bir bölmesine.
Dört ayı bitirmişlerdi. Erkeklerden kardeşlerin en irisi olan biri yakalanmamak için çok direndi bize.
On beş dakikalık uğraştan sonra
yakalayabildik. Götürdüler...
Tabiî biz o andan itibaren Üsküdar
Belediyesinin Hekimbaşı tarafında bulunan barınak sorumlusu veterinerlerle
irtibata geçtik. Hacer Hoca Hanım za-

ten hepsini şahsen tanıyordu. Üsküdar
Belediyesinin bitişiğindeki Veterinerlik İşleri Bölümünde çalışan veterinerlerle de, ki hepsini tanıyoruz eşim de
ben de şahsen, irtibata geçtik ve hayvanlarımızın tedavilerinin bitiminde
getirilmeleri için ısrarcı olduk, onların
bu konuda bize yardımcı olmalarını talep ettik.
Yirmi gün sonra hayvanları getirdiler. Fakat üç tanesi ölmüştü. Barınaktaki bulaşıcı hastalıklar, hepsini
etkilemişti. Zaten bulundukları demir
parmaklıklı, gün güneş görmeyen beton dehlizler de hayvanların hastalanması için yeterli bir sebepti tek başına.
Bu arada eşim ziyaret etmişti bir
kere hayvanları. O zaman iyi görünüyorlardı.
Zorlukla yakaladığımız erkek,
ölenler arasındaydı. Öbür erkek de
ölmüştü. Hayvan demek ki ölüme gideceğini sezmiş de yakalanmamak
için direnmiş diye eşim de, ben de
gözyaşı döktük arkasından. Gelenlerin
de tamamı hastaydı, öksürüyorlardı,
solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanlar gibi.
Azitromisin tedavisine başladık
hayvanların iyileşmesi için. Bu antibiyotiğe hassas çıktı hastalık yapan
bakteri genelde. Fakat iki köpecik kendisini toparlayamadı, öldü. Kaldı dört
köpecik...
Bu arada üçü de kayboldu birden
bire. Önce biri, sonra ikisi...
Sanıyoruz mahalledeki alçak zalimlerden biri peşine takıp götürmüştü
hayvanları mahalle dışına. Bir hafta
kadar sonra köpeciklerden biri her nasılsa yolu bulup geri geldi. Resimde
görülen o Sarı Bebek. Ama diğer ikisi
gelmediler, gelemediler...
Mahalledeki bazı ikiyüzlü zalim
alçaklardan şüphelendik, bunlar bu
kötülüğü yapmış olabilir diye. Ama
elimizde kesin kanıtımız bulunmadığı
için bir şey yapamadık.
Nihayetinde işte geriye bu sevimli iki kızımız kaldı: Biri Karamel, biri
Sarı Bebek...
Beni Partiden eve her dönüşte karşılarlar, sevinçten etrafımda dört dönerek. Şaha kalkıp ön paticikleriyle
kucaklarlar beni. Üstümü başımı toz
toprak ederler ama hiç aldırmam buna.
Kucaklarlar, öperler, yalarlar yüzümü.
Öylesine sevecen, öylesine tatlılar ki,
o güzelliğin ve sevgi dolu yüreklerinin
farkında olmayan insanlar boşuna yaşamış olurlar bir anlamıyla. Hani ünlü
düşünürün de dediği gibi, onların ruhlarının bir bölümü hep uyur kalır.
İşte bugünkü duruşmayla ilgili olarak da bu hüzün dolu tarafı ağır
basan, mutlu edici yönü az olan, bu
Parababaları düzenindeki hemen her
şey gibi olan bu hikâyemizi anlatmış
olalım...
Sevgi ve sağlıcakla...
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Kurtuluş Partili Hukukçular
***

Bugün görülen
duruşma üzerine
HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
yaptığı açıklama
Bazı anlayışlara göre Cehennem
bu dünyadadır...
Altı bin yıldan bu yana süregelen
Sınıflı Toplumlar Tarihini baz alırsak, yanlış da sayılmaz bu tespit...
Hele de hayvanlar açısından baktığımızda olaya, bu tespit gerçeğin ta
kendisini ifade etmektedir...
Hayvanlar için zalimlikler, acımasızlıklar, acılar ve işkenceler dünyasıdır bu dünya...
Bu evin bir köpeği vardı;
Kıvır kıvırdı, adı Cincon’du, öldü.
Bir de kedisi vardi: Maviş,
Kayboldu.
Evin kızı gelin oldu,
Küçük bey sınıfı geçti.
Daha böyle acı, tatlı
Neler oldu bir yıl içinde!
Oldu ya, olanların hepsi böyle..
Hayat böyle zaten!..”
Orhan Veli Kanık

Ezeli hayvan, bitki düşmanı bu
güruh bu sefer akılları sıra tam tekmil
ve tam teçhizatlı hazırlık yapmışlardı.
Müştekinin kızı evlerinin penceresine
yerleştirilmiş cep telefonuyla çekim
yaparak kurgulanmış olay anını görüntülüyordu. Aynı güruhtan komşuları,
komşularının kardeşi ve birkaç akraba
avanesi de ellerinde demir çubuk ve
sopalarla olay yerine anında yetişmişlerdi.

hiçbir şey değildir.
Tarikatların tamamı Ortaçağcı mıdır?
Ortaçağcıdır.
Ve neyi amaçlarlar?
Ortaçağın şeriat düzenini. Şeriat
hukukunu, şeriat kültürünü, Muaviye-Yezid Dini çerçevesinde toplumun
tüm birimlerinin şekillendirilmesini.
Hatta bu tarikatlar, kendi şeriat anlayışlarını sadece içinde bulundukları ülkede değil; dünyanın tamamında yaymak için mücadele ederler. Öyle bir
ufka sahiptirler ya da stratejik hedefe
sahiptirler.
Sorosçu Kemal herhalde tarikatları,
cemaatleri “Kanaryasevenler Derneği”
ya da “Mahalle Güzelleştirme Derneği” ya da “Köy Dayanışma Derneği”
gibi şeyler zannediyor.
Alevi inancından dolayı Tayyipgiller ve benzerleri gibi FETÖ’yle doğrudan organik ilişkiler içine girip çalışma
yapmayı öneremiyor. Ama bu da bütün

Duruşmanın hukuki yönleriyle ilgili açıklamayı avukat yoldaşlarımız
yaptılar. O sebeple biz, işin o yönüne
girmeyelim.
Ben, hayvansever yoldaşlara, kardeşlere, arkadaşlara, evimizin yanıbaşında bulunan gecekonduda baktığımız sevimli köpeciklerimizin acıklı
hikayesini anlatayım, isterseniz.
Aşağıda resimlerini gördüğümüz
bu sevimli ve yürekleri sevgi dolu kızlarımız, on kardeştiler, altı ay kadar
önce anneleri dünyaya getirdiğinde.

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı
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Bilimsel, Parasız, Laik Eğitim için;
Aydınlık Yarınlar için;
Kurtuluş Partisi Gençliği’yle Örgütlen!

Baştarafı sayfa 1’de

liriz, ismin nedir, nerede okursun,
kimsin bilmiyoruz. Ama hepimiz aynı
şeyleri yaşıyoruz. Aynı okullarda, sıralarda okuyoruz, aynı eğitimi alıyoruz.
Bu yazıyı okuyan milyonlarca genç arkadaşımızla da aynı şeyleri yaşıyoruz.
O yüzden bizim neler yaşadığımızı
anlatmamız gerekiyor, hadi başlayalım
anlatmaya...
1950’lerden beri Türkiye’yi yöneten güçlere baktığımızda, ister sağcı,
ister solcu pozları kessinler, hepsinin
tek bir ortak noktasını görürüz: Amerikancılık!
Hepsi ABD ve AB Emperyalistleri
tarafından iktidara getirilmiş ve onların
“Demokrasi Projesi (Project Democracy)”, “Yeşil Kuşak Projesi”, bugün
de “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”
dedikleri projeler hayata geçsin diye
çabalamış uşaklardır. AKP de bu oyunun son 17 yıllık piyonu, AB-D Emperyalizminin Türkiye şubesi, Tayyip Erdoğan’ın övünerek eşbaşkanı olduğunu
açıkladığı BOP’un uygulayıcısıdır.
Bugün liselerde ya da üniversitelerde okuyan bizler, tüm eğitim hayatımızı AKP iktidarının kıskacında geçirdik. Okumaya AKP ile başladık, bir
kısmımız AKP ile bitirdi. Bir kısmımız
hâlâ aynı Ortaçağcı güç iktidardayken
binbir zorlukla eğitim hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
17 yıl önce, bizler daha hayatla
yeni tanışmış, dünyayı yeni yeni tanıyan bebeklerken iktidara getirildi
AKP. Ve ilk olarak, laik ve bilimsel
eğitimin sonunu getirmek için sözde
din eğitimleri verme adı altında kendi
Ortaçağcı düşüncelerini empoze etmek
için var olanlara ek olarak yüzlerce,
binlerce Kur’an kursu açtılar. Daha biz
o yaştayken; belki bizi, arkadaşlarımızı, ailelerimizi binbir yolla kandırarak
oralara gönderdiler. Daha küçük bir
çocukken, bizi bilimsel bir düşünce
yapısıyla yetiştirecek olan eğitim-öğretim hayatımızın en önemli temellerinin atılacağı anaokullarında, kreşlerde
veya temiz dini duyguları sömürülen
ailelerimiz din-iman kılıflı yalanlarla aldatılarak gönderildiğimiz Kur’an
kurslarında beynimizi yıkamaya başladılar. O tarz kursları kaçak açanlara cezalar verilmemeye başlandı, cemaatler,
tarikatlar daha biz 10 yaşımıza gelmeden belki de avucunun içine almıştı düşüncelerimizi, geleceğimizi. Tacizler,
tecavüzler yaşandı bu Ortaçağ kalıntısı
kurumlarda. Ki bugün bunların ‘dinen
caiz’ olduğunu söyleyecek kadar alçaklaşmış “din adamları”, o günlerden
de önce başlamıştı beslenmeye, mamalanmaya. Giderek azıttılar, yüzsüzleş-

tiler, arsızlaştılar!
Biraz örneklere bakalım hep beraber, bakalım bugün ülkemizin tapusunu kendine geçirmiş gibi satıp, peşkeş
çekip talan edenler, iktidarın en yüksek
mertebesinde bulunanlar neler demiş,
biz gençleri gerici, Ortaçağcı zihniyetleriyle boğacaklarını nasıl birer birer
açıklamışlar:
“Hem laik hem Müslüman olunmaz.” (Tayyip Erdoğan – 1994)
“Bir baskı ve zulüm neticesinde kapatılan imam hatiplerin orta
kısımlarını yeniden açtık. Bizlere,
bunu nasip ettiği için de Rabbime
şükrediyorum” (Tayyip Erdoğan –
2012)
“Ama bütün okulları imam hatip
okulu yapma şansını elde etmiş durumdayız 4+4+4’ten sonra..” (AKP
Muğla Milletvekili Ali Boğa – 2012)
“Maalesef şimdiye kadar kız ve
erkek öğrencilerin birlikte eğitim
yaptırılmasını büyük bir yanlışlık
olarak değerlendiriyorum.” (TBMM
Başkanvekili ve AKP Kayseri Millet-

vekili Sadık Yakut – 2013)
“Sekülerizm, dinlerden kaynaklanan şiddeti de geride bırakarak
dünyayı topyekûn bir savaşın içine
soktu” (Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez – 2015)
“Laiklik bir kere yeni anayasada
olmamalıdır. Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması
lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım” (TBMM Başkanı İsmail Kahraman – 2016)
Ve biz büyümeye devam ettik…
Bu zihniyetin yönettiği ülkede, bu
zihniyetin bize dayattığı eğitim sistemi
içinde devam ettik büyümeye…
Üstelik, bizden sonra doğan kardeşlerimiz de bizim yaşadıklarımızı
yaşadılar, hatta çok daha fazlasını,
çok daha beterini yaşamaya başladılar.
Çünkü bu ülkenin geleceğiydik biz ve
bizi kandırırlarsa, bizi düşünmeyen,
sorgulamayan, uyuşturulmuş hale getirirlerse bu ülkenin geleceğini kendi ellerine alacaklar ve kendi Ortaçağcı gerici düşüncelerini egemen kılacaklardı.

Her şey tamam, bir siz eksiktiniz

A

KP’giller’ in Ortaçağcı örgütlenmelerinden olan TÜRGEV’in
ülke çapında kurduğu yurtlara öğrenci toplamak için kullandığı argümanı biliyoruz: “Her şey tamam bir sen
eksiksin”. Bu vakıf (TÜRGEV), 1996
yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı
olduğu dönemde kurulmuştur. İlk önce
İstanbul’da İstanbul Gençlik Eğitime
Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla varlığını başlatmış, 2012’de ülke geneline
yayılmaya karar verilince TÜRGEV
adını almıştır.
Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak’ın
aktif olarak yer aldığı bu sözde vakıf
yurtlarına öğrenci arıyor. Devletin
yapması gereken bir görevi vakıf adı
altında tarikatlar sürdürsün diye kapılar sonuna kadar açılmış görülüyor. Bu
din bezirgânı Ortaçağcı örgütlenmenin
Türkiye genelinde açmış olduğu 46
yurtta ne yazık ki 10 bini aşkın öğrenci bulunmaktadır. Bu rakamın daha da
artması için devletin tüm olanakları
hizmete amade kılınmaktadır. Kredi
ve Yurtlar Kurumu, kendi sorumluluğu
olan yurt sayısını arttırmak, öğrencilere insana yaraşır barınma ve beslenme
olanakları hazırlamak, uygun çalışma

ortamı vb. fiziki koşulları sağlamak
görevleri dururken, TÜRGEV gibi ne
amaca hizmet ettiği belli olan cemaat-tarikat örgütlenmeleri olan vakıf ve
derneklere para yardımında bulunuyor.
Bunun anlamı açıktır: KYK, “Siz
şu paralarımızı alın, bu işten siz nemalanın” demektedir bu vakıf görünümlü
Ortaçağ kurumuna. Bin bir zorlukla
çocuklarını okutmaya çalışan işçi-emekçi dar gelirli anne-babalardan topladıkları vergileri de bu Ortaçağcı, işi
gücü kâr olan din bezirgânlarına yeyim
edelim demektedir. Onlar da bir de üstüne üstlük bağış toplasın, bir de her ay
öğrencilerden 600- 700 TL de söğüşlesin, demektedir KYK.
Geçen yıl başlatılan bir uygulama kapsamında TÜRGEV 2019-2020
eğitim – öğretim yılında resmen para
basacak. Yani yatakhaneler darphane
haline gelecek. TÜRGEV yurdunda
kalan öğrencilerden vakıf olarak aylık
en az 600-700 TL alınacak. Tek kişilik
odalar için söz konusu rakam artabilecek. Ayrıca öğrencilerden aldıkları ücretler dışında KYK de öğrenci başına
200 TL barınma, 400 TL de beslenme
için toplamda 600 TL ödeyecek. Bu
durumda TÜRGEV’in her ay devletten

Bu abluka altında ilkokulu, ortaokulu okuduk. Cumhuriyet’in kazanımları,
Antiemperyalist 1. Kurtuluş Savaş’ımızın kahramanları ders kitaplarımızda
giderek daha az yer bulmaya, bilimsellikten uzak hurafeler daha çok kitaplarımıza ve zihinlerimize girmeye başladı.
Ve her sene değiştirilen, eğitim bilimcilerin bile takip edemediği, kavrayamadığı sınavlardan birine, artık
şansımıza hangisi denk geldiyse ona
girerek liseye geçtik.
Hâlâ Düz Lise, Anadolu Lisesi,
Fen Lisesi ve belli sayıda olmak üzere
İmam Hatip Liseleri vardı. İmam Hatip
Liseleri zaten AB-D Emperyalistleri
ülkemizdeki iktidarları kafasına göre
getirip götürmeye başladığından beri,
1950’lerden beri yavaş yavaş, sinsice
yerleşiyordu eğitim sistemimize.
Ancak AKP’giller özellikle son yıllarda kendi Ortaçağcı gerici düşüncelerini gençler arasında iyice yaygınlaştırmak için bizlerin karşısına şunu çıkardı; ya Anadolu Lisesi ya Fen Lisesi
ya Meslek Lisesi ya da İmam Hatip Liseleri. Artık yoktu Düz Liseler çünkü
çoğu İmam Hatip Lisesi olmuştu. Bir
anda dört beş katına çıkmıştı sayıları
ve ne olduğunu bile anlamadığımız
sınavda başarısız(!) olursak tek tercih
hakkımız vardı artık;
İmam Hatip Liseleri.
Kimse sormuyordu bize
orayı isteyip istemediğimizi, haremlik selamlık
oturmak isteyip istemediğimizi, bizi tercihsiz
bıraktılar bugün de dâhil olmak üzere yıllar
boyu…
Sadece bunları yapmadılar, AKP’giller’in
en çok düşmanlıkları
da kız çocuklarınaydı,
aynı sıralarda oturduklarımızaydı, yani
yine bizlereydi. Bizleri, kadın arkadaşlarımızı, daha çocuk olanlarımızı
okullarda, sıralarda, sokaklarda değil
evlerinde daha yaşımız küçükken bile
kocasının yanında görmek istiyorlardı.
Zorunlu öğretim 12 yıla çıkarılırken, kesintili duruma getirilip açık lise
olanağı sunularak, lise çağına gelmiş
bizlerin, kadın arkadaşlarımızın, sıra
arkadaşlarımızın evlerine kapatılmasının önünü açtılar. Ve böylece istedikleri şey oldu, çocuk gelinlerin sayısında
patlama yaşandı.
Ne yazık ki hiçbir şey durmadı,
hep daha fazlasını yapmak için uğraştılar. Milli Eğitim Bakanlığı hemen
tüm programlarını Diyanet İşleri Başkanlığı ve dinci vakıflarla birlikte yapar oldu. Müfredattan ve kitaplardan
Cumhuriyet’in kazanımları, İlke ve
Devrimleri ile Felsefe dersleri; okullardan bu ülkeyi Emperyalist işgale
karşı korumuş, Emperyalizme karşı
savaştan zaferle çıkarmış olan Mustafa
Kemal’in resimleri, kitaplardan isimalacağı para en az 6 milyon TL olacak.
Yani TÜRGEV’in öğrenci başına aylık
geliri öğrenci ve devletten olmak üzere
ortalama 1500 TL’yi buluyor. Bu rakamı 10 bin öğrenciyle çarptığınızda karşınıza 15 milyon gibi bir rakam çıkıyor
TÜRGEV’in sadece 1 aylık geliri olarak. Öğretim yılına vurduğumuzda ise
bu rakam 150 milyonu bulan bir vakıf
gelirini ortaya çıkarıyor. Bu rakama,
yapılan ve yapılacak bağışlar dahil değil tabiî.
Kredi ve Yurtlar Kurumu sadece
TÜRGEV’e mi para aktarıyor?
Tabiî ki hayır…
TÜRGEV’in kardeş vakfı TÜGVA, ENSAR, İLİM YAYMA… diye
liste uzayıp gidiyor. Daha birkaç gün
önce AKP’li Başakşehir Belediyesinin
TÜRGEV’in kurduğu İbn-i Haldun
Üniversitesine her ay 50 bin TL, yıllık
600 bin TL süresiz kıyak yapacağı haberlere yansıdı. Bir de kurmuş oldukları üniversitenin adına bakın. Siz kim
İbn-i Haldun’u ağzına almak kim…
Hatırlanacağı gibi, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da AKP Belediyeleri
döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçesinden, aralarında
Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud
Hüdayi Vakfı, Daru’l Fünun İlahiyat
Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, TÜGVA’nın da bulunduğu vakıf ve derneklere 357 milyon 453 bin 972 liranın

leri, askeri, siyasi ve sosyal zaferleri
kaldırıldı.
Öğrenciler topluca Cuma namazına götürülür oldu. Liselerde mescitler
açılmaya başlandı. Özel okullarda sağlık birimi açılması isteğe bırakılırken,
ibadethane açılması zorunlu kılındı.
İşte buydu bizim lise hayatımız
ve bizden sonra gelecek olanların
lise hayatı...

Ya Üniversiteler?..
Eğer ki üniversitede okuyorsak da
farklı olacağını sanmayalım hiçbir şeyin. Hani o bilim yuvası diye bildiğimiz üniversiteler var ya, bilim yuvası
olmaktan çıkıp medreseye dönüştü.
Bunu öneren öğretim üyeleri alkışlandı. Medreseye dönüşü hızlandırmak
için dinci vakıfların üniversite kurmasına yeşil ışık yakıldı. Üniversitelerde
“Said-i Nursi” kürsüleri kuruldu. İlerici, bilimsel, faydalı toplulukların ise
etkinlikleri engellendi hatta bu topluluklar dağıtıldı, yenilerinin kurulması
engellendi. El Ezher gibi şeriat öğretimi yapan üniversitelere denklik verilmeye başlandı. Cami ya da mescidi
olmayan üniversite neredeyse kalmadı.
“Paranız yoksa okumayın” dendi,
aldığımız eğitim günden güne ticarileştirildi.
Devlet yurtları hem sayıca yetersiz,
hem de yaşanabilecek standartlardan
çok uzak durumda. Özel yurtlar ise hepimizin bildiği gibi tarikatlar, cemaatler tarafından adım başı serpiştirilmiş
halde.
Devletin öğrencilere verdiği burs
ya da kredi, sadece barınmaya bile neredeyse yetmeyecek kadar az.
Üstelik üniversitelerde tüm bunlara
karşı en ufak bir ses çıkarttığımızda,
tepemizde özel güvenliğiyle, polisiyle
cellât gibi dikilen AKP’yi buluyoruz.
Yani bir savaşta esir düşmüşüz gibi, ya
da istedikleri zaman alıp satabilecekleri kölelermişiz gibi paralı, gerici, ticarileştirilmiş eğitime mahkum etmek
istiyorlar bizi!

Üniversitemizi bitirsek bile
karşımızda
önemli bir gerçek var ki,
o da; Diplomalı İşsizlik
Okulumuzdan en yüksek puanlarla
mezun da olsak, ortalamamız 4.00’ü
de bulsa, yoksa yüksek makamlarda
dayımız, işsizler ordusunun bir eri de
biz olacağız demektir.
Bu emperyalist düzenin, Ortaçağcı gerici AKP’giller iktidarının, bize
reva gördüğü eğitimin sonucu 12 yıllık kesintisiz eğitimin ve üniversite
eğitiminin, ailemize destek vermek ve
evimize bir tabak daha yiyecek girsin
diye okulu şimdiye kadar bırakmadıysak, bize reva gördüğü; DİPLOMALI
İŞSİZLİK!
Ve bunun sonucunda artık çok sık
aktarıldığını açıklamıştı.
TÜRGEV ne gibi “olanaklar” sunuyormuş gençlerimize? Hangi öğretilerle karşı karşıya kalıyor gençlerimiz
çocuklarımız bu yurtlarda?
Eğitime Destek Programı (EDEP)
ile güya lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet sunuyormuş. Hizmetleri arasında Arapça, İslami ve Sosyal
İlimler, Değerler Eğitimi vb. eğitimler
yer almaktaymış. TÜRGEV’in sadece
kadınlara hizmet veren bir merkezi de
varmış. Kısaltılmış ismi çok dikkat
çekici, değil mi? “EDEP”… Bizce de
edep yahu!
Sloganları olan “Sen yoksan bir
eksiğiz!” şehir efsanesine dönersek;
eksik olan bir nedir?
Ceplerine, hazinelerine akacak 600
– 700 TL verecek öğrenci eksik. Kendi saltanatlarını sürdürmek için kindar
nesilleri eksik. Yoksa onların derdi, ne
üniversiteye giden öğrencinin barınması ne de beslenmesi elbette.
Oysa vakıf ne demektir?
“Vakıf demek, helalinden mala
mülke, paraya sahip bir temiz kalpli
kişinin servetini kendince kamuya
çok faydalı olacağını düşündüğü bir
alanda hizmet vermesi için bağışlamasıdır.
“Demek ki vakıf kuran kişi, öncelikle helalinden bir maddi zenginliğe sahip olacak. Sonra da onu, ku-

duymaya başladığımız intiharlar...
Evet, genç arkadaşımız belki söyleyeceklerimizin en ağırı bu olacak ama
bu düzen ve AKP’giller bize yaşamı
değil ölümü layık görüyor…
Ama sakın bunları dedik diye, bir
kurtuluş yolu yok sanmayalım. Çünkü
eğer öyle olsaydı; ben, sen, biz bu bildiriyi okuyor olmazdık, haykırdığımız
sloganları duyuyor olmazdık.
“Böyle gelmiş böyle gider” diyenleri değil;
“Artık yeter; Ortaçağcı gerici
karanlığın ortasında kör olmak değil bilimsel, laik, parasız ve eşit eğitim istiyoruz” diyenleri görüyorsak
eğer;
Ve bunu okuyan bizlerin de vicdanı
“yeter artık!” diyorsa, gel ve bizimle
mücadeleye atıl!
Bilimsel, Parasız, Laik Eğitim için,
cemaatlerin ve tarikatların karanlığında kör olmamak için, aydınlık yarınlar
için bizimle örgütlen!

Peki, biz kim miyiz?
Biz Kurtuluş Partisi Gençliği’yiz.
Yukarıda yazdığımız tüm bu karanlık satırları, en kaliteli silgi olan gençliğin örgütlü ve devrimci mücadelesi
ile silebilmek için bizim saflarımızda
mücadeleye atıl!
Çünkü Türkiye’nin en eski ideoloji partisi olan HKP’nin gençleri, yani
Kurtuluş Partisi Gençliği, 1. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza daha
17 yaşındayken atılan Hikmet Kıvılcımlı’nın, üniversitelerde “Tam Bağımsız Türkiye” mücadelesini yiğitçe
yürüten Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının bayrağını dalgalandırıyor yıllardır.
Cemaat yurtlarında, tarikat evlerinde kalmayalım diye, bundan 10 sene
önce İstanbul’dan Ankara’ya kadar
yürüyerek “Ne Cemaat Yurdu, Ne
Tarikat Evi. Yurt-Kur Uyuma, Öğrenciye Yurt Kur” diye haykıran;
“Köle Değil Meslek Liseliyiz”
diyerek stajlarımızda köle gibi çalıştırılıp bir kuruş alamamayı değil alın
terimizi savunan;
AKP’giller, FETÖ ile ganimet savaşına girmeden önce, üniversite sınavında sorular şifrelenerek milyonlarca
gencin emeği çalındığında “Emek
Hırsızı ÖSYM” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanında isyan eden
gençlerden oluşuyor Kurtuluş Partisi
Gençliği.
Bugün de AKP’giller’in baskılarına boyun eğmiyor, üniversitelerde,
liselerde hatta ortaokullarda mücadele
ediyor Kurtuluş Partisi Gençliği!
Şimdi yanımızda sizleri de görmek,
bu mücadelede yoldaşınız olmak istiyoruz.
Hep beraber, omuz omuza mücadelemizi zafere ulaştıralım… Eylül 2019

Kurtuluş Partisi Gençliği
şaklar boyu kamuya hizmet verecek
bir işe hibe edecek.
“İşte gerçek anlamda vakıf demek bu demektir…
“Bu sebeple de vakıf sahibi ya
da vakıf kurucusu kişi ya da kişiler,
mal mülk düşkünü insanlar değildir. Halksever, yurtsever, iyiliksever, hayırsever insanlardır” (HKP
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
29.08.2019 tarihli yazısı)
Ama bu din bezirgânlarından hayırseverlik, yardımseverlik beklenebilir mi? Yoksul halkımızla alay edenlerden, iş cinayetlerine fıtrat diyenlerden
insanlık beklenebilir mi?
AKP’giller’in çürütmedikleri insancıl değer kalmadı. Laik Cumhuriyet’i yıktılar. Korku imparatorluğu
kurdular, insanlarımızı köleleştirdiler.
Bir Arap özdeyişi der ki:
“Firavuna sormuşlar; ey Firavun
seni kim Firavunlaştırdı?
“Önümde kimse durmadı demiş Firavun.”
Bugünün Firavunlarına ve onların
ideolojisi olan Ortaçağcı gericiliğe
karşı örgütlü mücadele bugünün en
önemli görevlerindendir. Biz Halkçı
Kamu Emekçileri olarak bu mücadelede sonuna kadar yer alacağız. Devranınız bitene kadar… 16 Eylül 2019

Halkçı Kamu Emekçileri
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Sendikalar nasıl pasifize edildi?

oğun olarak işçilerin oturduğu
mahallede bir grup işçiyle işyerinde örgütlenmeyi başlatmak üzere,
sendikacı toplantı yapıyor.
Sendikacı kendini tanıtıyor. İşçilerin sendikalı olunca neler kazanacağını
anlatıyor. İşçilerin çok fazla sorusu olmuyor. Ancak kadın işçilerden birinin
eşi de orada. Sendikalı olarak başka bir
işyerinde çalışıyormuş. Bir tek o konuşuyor.
Ben bu işleri biliyorum diyerek,
sendikacıya;
“İşverenden izin aldınız mı sendikal örgütlenme için? Benim bildiğim
sendika önce işverenle anlaşır. Sonra
işçiler de sendikaya üye olur. Ve bu tür
toplantılar da işyerlerinde yapılır. Siz
yasadışı iş yapıyorsunuz.”, diyor. Sendikacının ona ne dediğini anlatmaya
gerek yok.
Uç bir örnek mi?
Bilemem...
Sendikalar, işçilerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını
korumak ve geliştirmek için ortaya
çıkmış, sanayi devriminden bugüne
gelişerek gelmiştir. Günümüzde ise
şekil değiştirmeye zorlanmaktadır.
Ülkemiz açısından bakalım.
Adında, içinde sendika kelimesi
geçen her sendika, işçi sendikası değildir. Sarı-işbirlikçi, işçi düşmanı sendikacılar, sendikaları ele geçirerek işçileri sendikalardan uzaklaştırdılar. Ve
sendika kavramını değiştirdiler.
İşçiler sendikaları bir formalite
olarak görmeye başladı. Peki işçiler
bu noktaya nasıl getirildi?
Konuyu araştırmak gerekir. Türkİş’in 1952 yılında CIA kontrolünde
kurulduğuna ve sonrasında gelen sendikal anlayışa girmeyelim. DİSK’in
işçiler tarafından 1967 yılında kurulduğuna, 12 Eylül Faşist Darbesi ile kapatıldığına ve açıldıktan sonra İşçi Sınıfından ve son dönem mevcut DİSK
yönetiminin DİSK’in ilkelerinden nasıl uzaklaştığından, ihanet ettiğinden
de hiç söz etmeyelim. Her şey işçilerin
gözü önünde oldu.
Son yıllara kadar kimi sendikaların
her türlü ihanetlerine, satışlarına rağmen işçiler sarı sendikacılığı kanıksamış olsa da, işçilerin gözünde sendikaların işçi haklarını savunduğu düşüncesi vardı. O düşünce de birkaç yasa

değişikliği ile bitme noktasına geldi.
Yapılan yasal değişikliklerle sendikalar iyiden iyiye pasifize edilerek,
işlevsizleştirildi. Sendikalar noter, bürokratik kurum konumuna getirildi.
O değişiklerden bir kısmı şöyleydi:
7 Kasım 2012 yılında 6356 sayılı
Sendikalar ve “Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu” Resmi Gazetede yayınlandı.
- Yasayla iş kolları birleşti. 28 işkolu 20’ye düştü.
- Torba yasa ile işçilere aynı anda
iki sendikaya üye olma hakkı da verildi.
- İşçilerin sendika üyeliğinde noter
şartı kalktı. 7 Kasım 2013 yılı itibariyle e-devlet üzerinden üyelik başladı.
Aslında bir iyileşme gibi gözükse de
örgütlenme için yararından çok zararı
vardı.
- 14.09.2014 tarihinde yasal bir düzenlemeyle devlet kadrolarında çalışan
taşeron işçilerin sendikaya üye olması
ve toplu iş sözleşmesi yaptıkları takdirde arada oluşan ücret farkını çalıştıkları devlet kurumunun ödeyeceği
yasallaştı.
Böylelikle sendikalaşma önündeki
engeller kaldırılmış, işçilerin sendikalara üye olmasının önü açılmış oluyordu. Beklenti böyleydi.

Mücadele ile almadığınız
hiçbir hak veya değişiklik
işçilerin lehine olmaz

Ve gerçeklik uygulamayla çok kısa
zamanda ortaya çıktı. Yasalar ile sarı
sendikacılık meşru hale getirildi.
Yapılan yasal değişiklikler sendikalaşma oranlarını artırmadı. İşkollarının
birleşmesi bir hak gaspıydı. İşkolunda
200-300 bin işçi sayısı olan bir sendikanın bir anda işkolundaki işçi sayısı
ikiye, üçe katlandı. Böylelikle işkollarının birleşmesiyle bazı sendikalar
istenen % 1’lik barajın altında kaldı.
Baraj altında kalan sendikaların örgütlenme çalışması engellenmiş oldu.
İşçilerin iki sendikaya üye olması
da sendika üyeliğini artırmadı. İşçinin
bir veya iki sendikaya da üye olmuş
olması, işten çıkartılma gerçeğini ortadan kaldırmadı.
Sendika üyeliklerinin noter aracılığı ile yapılması hem zaman hem de
parasal anlamda işçileri zorluyordu.
Bu sorun e-devlet şifresiyle çözülmüş

Suriyelileri kim istemiyor?

E

konomik olarak çöküşe doğru koştuğumuz şu günlerde, gündemimizi mülteciler üzerinden yapılan tartışma işgal ediyor.
AKP, 24 Haziran’da yediği tokadın etkisiyle, takiye olduğu kesin olan
bir harekete imza atarak, İstanbul’daki mültecilerin kayıtlı oldukları illere
gönderilmesine yönelik Genelge çıkardı. Bu hareket, çeşitli asayiş suçlarına
karışmış Suriyelilerin halkta yarattığı
rahatsızlığı gidermek adına bir hareketti.
Bu kararı ve sonrasını değerlendirmeden önce, yaşanılan sorunu doğru
biçimde koymak gerekmekte. Bugün
yaşanılan ve milyonlarca insanı evlerinden eden sorunu yaratan “BOP”tur. Ülkemizde sadece Suriyeli değil,
Irak’tan Afganistan’a, İran’dan Afrika’ya, Ermenistan’dan Türkistan’a onlarca farklı ülkeden mülteci bulunmaktadır. Çoğu zor koşullarda işçi olarak
çalışmak zorunda kalan mültecilerden
çok, bizzat AKP ve ABD’nin “eğit-donat” yöntemi ile hazır besleyerek organize edip, meşru Suriye iktidarını
yıkmak adına üzerlerine saldırttığı,
lümpen (ve sadece Suriyeli de olmayan) güruh, bugün tartışmaların odak
noktasındadır.
Dolayısıyla soruyoruz, Suriyelileri
kim istememekte?
Bu soruya, Suriye’yi kim yıkmaya çalışmaktadır, buna bakarak cevap
verebiliriz. Suriye Ulusu’nun birliğini
parçalamaya çalışanların tümü, Suriyelileri asıl istemeyenlerdir.
Halkımız kimi istememekte?
Türkiye’de hazır yiyerek yaşayan
ve şeriatçı zihniyete sahip lümpen

güruhunu istememektedir. Sorunu bu
yönden görmeyen tüm değerlendirmeler yanılır ve yanılmaktadır da.
AKP’nin kendine hayrı olmayan
kararı sonrasında, “güya” Suriyeli kardeşlerini canından çok sevenler, karara
tepki olarak 28 Temmuz’da bir eylem
düzenlediler.
Peki, eylemi kimler düzenledi ve
kim destekledi?
Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular
Derneği…
Özgür-Der ve Mazlum-Der, bu satırları okuyanlara çok yabancı gelmeyecektir. Yine de şeriatçı kardeşlerinin
ülkeden ayrılmaması için eylem yapan
bu örgütleri bir hatırlayalım.
Özgür-Der ile başlayalım. Kendilerinin son açıklamalarından birkaç
seçme yapalım:
“Gezgin Fest Rezaletini Van’da
İstemiyoruz”
“Darbeseverlerle Aynı İstiklal
Anlayışına Sahip Olamayız!” (Sivas’taki İstiklal Caddesi’nin adının değiştirilmesine yönelik.)
“Mısır’daki İdamları Durdurun!” (Müslüman Kardeşler terör örgütünün üyelerinin cezalandırılmasına
yönelik protesto.)
Kısacası bu örgüt, ABD tarafından
zamanında kullanılıp atılan Müslüman
Kardeşler adlı terör örgütünün destekçisi, Yeşil Kuşak ürünü, “Özgürlük”
kavramını kirleten, Ortaçağcı gerici
bir örgüttür.
Mazlum-Der ise; “Yaşasın Sivas
Kıyamımız!” diyerek coşan ve bizzat
katliamın içinde yer alan, Ortaçağcı
gerici başka bir örgüttür.

oldu. Sendikalar bu sistemle işçilerin
sendikalara akın edeceğini düşündü
ama tehlikeyi çok az sendikacı farketti.
Çünkü e-devlet sistemi ile üyelik işlemlerinin yapılması işçiler ile sendikanın arasındaki organik bağı kopartacaktı. Ki öyle oldu...
İşçiler sendikayı, sendikacıyı; sendikacı işçileri bilmeden sanal âlemde
sendikal örgütlülük başladı. İşçiler
play station oynar gibi sabah sendikaya üye oluyor, akşam sendikadan istifa
ediyor. Birkaç saat içerisinde bir işyerinde çoğunluğu sağlayacak duruma
gelen sendika, birkaç dakika içinde
tüm üyelerinin istifasıyla karşılaşabiliyor. Sendikaların işçileri yönlendirme
olanakları böylelikle ellerinden alınmış oldu.
Yasal değişliklerden sonra sendikalaşma; 2013 yılı 9.05, 2014 yılı 9,6,
2015 yılı 10,95, 2016 yılı 11,75, 2017
yılı 12, 2018 yılı 13,86 ve Temmuz
2019 yılı 13.7 oranında oldu.
Sendikalaşma oranında artışın nedeni sendikaların bu süreçte İşçi Sınıfı
içerisindeki çalışması ve örgütlenmesi
değildir.
Artışın nedeni, sendikaların toplu iş sözleşmesi yapması durumunda
oluşan ücret farkının, taşeron işçinin
çalıştığı devlet kurumu tarafından karşılanacak olmasıdır. Yıllarca taşeron
işçilerini görmeyen sendikacılar yasa
değişikliklerin ardından taşeron işçilerin aidatına talip oldular. Ortada bir
sendikacılık veya örgütlenme yoktu.
Bir formalitenin yerine gelmesi vardı.
Devlet güvencesi ile taşeron işçiler sendikalara üye olmaya başladı. Az
değil bir milyona yakın taşeron işçi...
Taşeron işçiler sendikalara üye
oldu ama sendikaya üye olan her işçi
de toplu iş sözleşmeli olarak çalışamadı. Çünkü gerçek anlamda örgütlenme
yapan sendikalar bir türlü çoğunluk
sağlayamıyordu. Önleri bir biçimde
kesiliyordu. Tam sağlandı sağlanacak
derken taşeron firmasının ihalesi bitiyordu. Süreç başa sarıyordu. Çoğunluk
sağlayan sendikalar ise sarı ve icazetle sendikacılık yapan sendikalardı. Ki
onların sayısı çoktu.
Evet sendika üyeliği artmış gibi
gözükse de örgütlülük artmış değildir.
Ancak birçok sendika buna örgütlülük
demektedir.
Kamu kurumlarındaki işçiler sorunlarının çözümünde sendikasına,
örgütlülüğe değil müdürüne, amirine

güveniyor. Sendikalar da üyelikleri,
işçilerin amirleri ile görüşerek başlatıyordu. İşçilerin sorunları sendikacıları
hiç ilgilendirmiyordu.
Taşeron örgütlenmeleri sonucunda
sözleşmeler Yüksek Hakem Heyeti
aracılığı ile yapıldı. İşçiler kanunun öngördüğü haklarının dışında yeni haklar
kazanmadılar. Ücretlerinde % 1 ve %
10 arasında artışlar oldu. Sendikaların
ise ne yapılan sözleşmede, ne işçiler,
ne de işveren üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Üstelik birçok TİS de uygulanamadı. Sendikaların tek varlık belirtisi
işçilerden aidat alma noktasında ortaya
çıkmaktadır. Şöyle düşünün, her ayın
sonunda mahallenizdeki market maaşınızdan bir miktar para alıyor ama
size karşılığında hiçbir şey vermiyor.
Siz de buna ses çıkartamıyorsunuz.
Ve bir gün bu taşeron işçilerinin bir
kısmına sözde kadro verildi. Karşılı-

HKP Genel Başkanı Nurullah
Ankut, bu gerçekliği şöyle dile getirmişti:
“MAZLUM-DER, hatırlanacağı
gibi, bu katliamın bilfiil merkezindedir. Katliamdan bir gün önce Sivas
yakınındaki bir otele gelip mevzilenmiştir bunlar. Katliam günü örgütlü bir şekilde otelin önüne gelmişler ve diğer canilerle el ele vererek
cellâtlıklarını gerçekleştirmişlerdir.
MAZLUM-DER’in katliamdaki bu
rolünü Çalışma eski bakanlarından Mustafa Kul belgesiyle ortaya
çıkarmıştır…” (https://kurtulusyolu.
org/hkp-genel-baskani-nurullah-ankut-2-temmuz-sivas-katliami-cercevesinde-turkiyedeki-gelismeleri-degerlendirdi/)
Mülteci Hakları Derneği, başka
bir Ortaçağcı Gerici, Abdurrahman Dilipak’ın yöneticisi olduğu, kendilerine
mültecilerden şeriatçı tabanı yaratmak
amacıyla faaliyet gösteren (siz onu
“ümmet” ile birleşmek de diyebilirsiniz) bir örgüt. Son zamanlarda AKP’ye
yönelik “kardeşçe” eleştirileri ile bilinen Dilipak’ın yanı sıra, Akit ve Karar
Gazetesi gibi şeriatçı yayın organlarında yazan, çizen çok sayıda gazeteci de
bu derneğin üyesi.
Hukukçular Derneği ise, MÜSİAD ve ASKON ile birlikte çalışmalar
yapan bir dernek, Genel Başkanları ise
yine Mülteci Hakları Derneği üyesi.
Sevrci Sahte Soytarı Sol’un tetikçi
örgütü DSİP de 28 Temmuz’daki eylemi destekleyen bir basın açıklaması
yayınladı: https://marksist.org/icerik/
Haber/12637/Gocmenlerle-dayanisma-aciklamasi,-irkci-saldirilara-ragmen-yapildi
Taraf Gazetesi ve cemaatin terör
medyası aracılığı ile çok sayıda yurtseveri hedef gösteren bu örgüt, ABD’nin

beslediği şeriatçı terör örgütlerinin,
meşru Suriye yönetimine karşı mücadelesinin de borazanlığını yapmaktaydı.
Yani baktığımız zaman hepsi tırhallı bir hallı…
Eylemde taşınan döviz ve pankartlar ise aslında niyeti belli ediyor. “Milliyetçilik Cahiliyesine karşı tek bir
ümmetiz” dövizi, aslında bu kafaların
hâlâ Türkiye’yi Ortaçağ’a götürmek
istemekte olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Eylemi protesto eden “Turan
Ocakları” adlı örgütün ise “Milliyetçi
Türkiye Partisi” adında bir partinin
gençlik örgütü olduğunu görüyoruz.
MTP’nin kökenine baktığımızda, Mustafa Kemal düşmanı Nihal Atsız’ın görüşlerini benimseyen, şovenizm sosu
ile halkları birbirine kırdıran ABD’nin
üretimi MHP’den kopmuş ufak bir
topluluk olduğunu görüyoruz.
Aslına bakarsanız, iki ABD’ci
güruh, dediğim olsun diye kavga ediyorlar. Bir taraf, ABD’ci efendilerine
ümmetlerini var etmeleri için yalvarırken, öbür güruh ise şovenizm ile sulandırma-bulandırma faaliyetlerini yerine
getiriyor.
Peki, bu işin neresinde Suriyeliler?
Suriyeliler, o sırada büyük ihtimal
ucuz işgücü olarak MÜSİAD ya da
ASKON üyesi bir Parababasının işyerinde, asgari ücretten daha az bir ücrete
çalışıyor. Diyoruz hep, bunların dertleri Suriye’nin sömürülen halkı değil,
hazır yiyici, şeriatçı lümpen takımıdır
bunlar diye.
Ve daha da ileri gidiliyor. Şu anda
220 firmayı barındırdığı belirtilen bir
birlik kuruluyor, adı ise; “Suriyeli İş
Adamları Derneği”…
(https://www.dunya.com/kose-yazisi/multeci-konusuna-bir-de-suri-

ğında geriye dönük birikmiş kazanımları ellerinden alındı.
Ve sarı, işbirlikçi sendikacılar işçilere haklarından vazgeçtiğini belirttikleri ibranameleri imzalamalarında bir
sakınca görmedi.
O da yetmedi. 696 sayılı KHK ile
sözde kadroya geçen işçilerin sendika
hakları da elinden alındı. Sarı sendikacıların sesi çıkmadı.
İşçiler sendikaya üye olabilecek,
toplu iş sözleşmesini ise ancak 2020
yılı Ekim ayından sonra yapabilecekti. İşçiler, aradaki bu sürede Yüksek
Hakem Heyetinin vereceği yüzde 4+4
zam oranı ile idare edecekti. Sarı sendikacıların sesi çıkmadı.
Bu arada birçok taşeron işçi, güvenlik gerekçesiyle ve kamuda çalışan
tüm emekli taşeron işçiler işten atıldı.
Ki bu işçiler sendika üyesi idiler. Sarı
sendikacılardan yine ses çıkmadı.
TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ’e bağlı

birçok sendikanın kamu kurumlarında
icazetle sendikacılık yaptıkları bilinen
durumdu. Böylelikle kamu kurumlarındaki örgütlenme tarzını özel sektörde de açıkça uygulayarak meşrulaştırdılar.
Nakliyat-İş Sendikası dışında hiçbir sendika, sendikaların saf dışı edilmesi sürecine ses çıkarmadı. İşçilerin
sendikaları maaşlarının artmasında bürokratik bir aracı kurum olarak görmesi, sarı sendikacıların işine geldi.
2012 yılı öncesi yasalarda da var
olan işverenlerin sendikaların yetkilerine itiraz etme hakkından dolayı, son
yıllarda birçok sendika, işyerlerinde örgütlenip yetki almasına rağmen toplu iş
sözleşmesi yapamamaktır. İşçiler yıllarca mahkemeden gelecek yetki kararını
beklemektedir. Mahkeme sonuçlandığında işyerlerinde sendika üyesi işçi
kalmıyor. Sürenin uzamasınının, sözleşmenin yapılamamasının suçunu ise
işçiler sendikalara atmaktadır. Ve böylelikle sendikalar işçilerin gözünde itibarsızlaştırılmaktadır. Elbette asıl amaç
sınıf sendikacılığının önüne geçmektir.
Tüm bunların üzerine, 2012 yılında 6356 sayılı Sendikalar ve “Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu” ile zaten İşçi
Sınıfından uzaklaşmış sarı sendikalar;
dernek, bürokratik bir kurum konumuna getirildi.
İşçiler işten atılırken, yasal hakları gasp edilirken, direnişteyken sarı
sendikacılar ortadan kayboldu. Ve işverenlerden yana eskiye oranla daha
rahat tavır sergilediler.
Gelinen aşamada işçiler; sendikacı işveren mi, işveren sendikacı mı,
sendika işyerinin bir yan kuruluşu mu
ayırt edememeye başladı.
Hani Mili Eğitim Bakanının biri;
“Şu okullar olmasa ne güzel idare
ederdim Maarifi (Eğitimi, öğretimi)”,
demişti.
İşte şimdi sendikacılar, örgütlenme, direniş, grev yapmadan ve işçiler
olmadan çok güzel sendikacılık yapıyorlar.
İşçiler, sendikalarda, örgütlenmelerde, grevlerde, direnişlerde daha çok
olmak zorundadır. Sendikaya üye olmak anayasal ve yasal haktır. Bu hak,
sarı-işbirlikçi, gangster sendikacılara
teslim edilemeyecek kadar değerlidir. İşçilerin örgütlenmekten başka
yolu yoktur.

İstanbul’dan bir Yoldaş
yeli-is-adamlari-tarafindan-bakalim/401098)
Her şey bitti, Türkiye’de Suriyeli patronlara destek verilerek, sadık
bir müttefik yaratıyor kendisine Finans-Kapital. Onlara T.C. vatandaşlığı
da veriyor, tahminimizce el altından
o meşhur “teşvik”lerinden de veriyor.
Nasıl vermesin, Yağma Hasan’ın Böreği kaçar mı hiç!
Alavere dalavere, işçi Suriyeli nöbete. Suriye’den kaçan Parababası takımı ile Tefeci-Bezirgân Parababalarımız şiir gibi anlaşıyor ne de olsa.
Dolayısıyla böyle bir kavgada kimin tarafı olmak gerekir? Gerçekten
ülkelerinden kaçmak zorunda kalanları
kim düşünmektedir?
Hiç kuşkusuz ki Antiemperyalizm, Antifeodalizm ve Antişovenizmin üçü de savunulmadan, Suriye
Halkının derdine derman olunamaz.
Yıllardır tüm ekonomik zorluğuna rağmen vatanını savunan Suriye meşru iktidarını desteklemeden, türlü türlü adlardaki şeriatçı örgütlere karşı mücadeleyi savunmadan ve Suriye Ulusu’nun
kendi kaderini söke söke tayin etmesini savunmadan, Suriye adına söylenen
her şey birer palavradan ibarettir.
Savaştan kaçarak, memleketimize
sığınan, yoldaşlarımızın ellerini uzattığı sömürülen Suriyelilerin tasası, maalesef Suriye meşru hükümeti ülkesini
işgalci güçlerden tamamen kurtarmadıkça sona ermeyecektir. AKP, bu sorunu çözmek bir yana, daha da derinleştirecektir. Tabiî ki lümpen güruhu
da halkımıza karşı kollamaya, tutmaya
devam edeceklerdir, arada edecekleri
“kuru gürültülere” çok da aldanmamak
gerekmektedir.
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“Nakliyat-İş Sendikası’ndan, Ali Rıza Başkan’dan
direnmeyi, direnişi,
Direnişten zafer elde etmenin yolunu bulduk.”
Kurtuluş Yolu Gazetesi olarak Nakliyat-İş öncülüğünde haksızlığa, hukuksuzluğa, hileli iflasa
ve sarı sendikacılığa karşı direnen Uzel İşçileri ile yaptığımız röportajı aynen yayınlıyoruz.
Kurtuluş Yolu: Öncelikle mücadelenizde başarılar dileyerek başlamak istiyorum.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda
da sizlerle röportaj yapmış ve Direnişinizi kamuoyuna duyurmuştuk.
Şimdi Direnişiniz sonucu mücadeleniz yeni bir aşamaya geldi. Uzel Makine’nin arazisinin satışı iptal edildi
mahkemece. Uzel Makine arazisinin
satışının iptal edilmesinde Direnişin
rolü olduğu kesin. Bu Direniş sürecini anlatır mısınız?
Selçuk Şen: Bu satışın iptal edilmesinin en büyük sebebi bizim Uzel
Makine İşçileri olarak yaptığımız Direniştir. Her pazar veya hafta içi belirli
günlerde yaptığımız inançlı direnişlerdir. Tabiî bunun öncülüğünde Nakliyat-İş de var, buradaki rolünü es geçemeyiz. Bununla beraber mahkemenin
üzerinde Uzel İşçileri olarak büyük bir
baskı kurduk. Mahkeme salonlarına
girdik, söz aldık, konuştuk, koridorlarda toplandık, slogan attık. Nihayetinde
davamız istediğimiz gibi sonuçlandı.
Kurtuluş Yolu: Peki Nakliyat-İş
Sendikası’nın bu süreçteki rolü nedir? Daha öncesinde de Türk Metal
Sendikası’na bağlıydınız galiba?
Selçuk Şen: Evet, daha önce yıllarca aidat ödediğimiz Türk Metal Sendikası bizi bir çırpıda kapının önüne
koydu. Patronla beraber iş tuttu. Mahkemede patronun lehine konuştu, yani
yıllarca aidat aldığı işçisini kapının
önüne koydu. Ondan sonra da hiçbir
şekilde bizimle iletimleri olmadı. Bize
destek olacağı yerde köstek oldu.
Biz bu süreçte Ali Rıza Başkan’ın
adını duyduk. Onunla beraber yürüyen, gerçekten İşçi Sınıfına hizmet
eden sendikacı arkadaşlarla tanıştık
ve bununla beraber Nakliyat-İş ve Ali
Rıza Başkan’la tanışmış olduk. İşçiler
adına onlardan yardım istedik ve buna
da kayıtsız kalmadılar.
Gerçekten Uzel Makine İşçileri,
yıllarca aidat ödediği Türk Metal Sendikası’ndan göremediği desteği, tek
kuruş para ödemediği Nakliyat-İş Sendikası’ndan, Ali Rıza Başkan’dan gördü. Gerçekten sınıf sendikacılığı nasıl
yapılır, işçilerin hakları nasıl korunur,
gerçekten sendika nedir biz bunu öğrendik. Yıllarca aidat ödediğimiz sendikanın sadece adını bilirken, burada
direnmeyi, direnişi, direnişten zafer
elde etmenin yolunu bulduk.
Kurtuluş Yolu: Gerçekten çok
güzel açıkladınız. Son olarak da devam eden Real Market Direnişi için
bir şeyler söylemek ister misiniz?
Selçuk Şen: Aslında Real Market
işçileri de bizim gibi sarı sendikalar tarafından ihanete uğramıştır. Bir nevi
aynı diyebiliriz. Bir patron ihaneti bir de
sendika ihanetine uğramışlar. Patron her
yerde aynı patron zihniyetine sahip, sendika desen aynı; Türk-İş’e bağlı sarı sendika. Ama biz onların da zafer elde edeceğine inanıyoruz. Uzel İşçileri olarak
onların Direnişlerini ziyaret ediyoruz
elimizden geldiği kadar. Çünkü sonuçta:
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”
diye bir sloganımız var. Bununla beraber pekiştirirsek birlikten kuvvet doğar.
Tüm İşçi Sınıfının mücadelesi ortak. Beraber zafer elde edebiliriz.
Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan
birçok siyasi parti de oldu. Bunların
başında Halkın Kurtuluş Partisi de
var. Her türlü desteği verdiler eylemlerimize katıldılar. Onları da İşçi Sınıfına
destek veren, gerçekten emeğin partisi,
işçinin partisi olarak adlandırıyorum.
Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum.
Kurtuluş Yolu: Direnişteki son
durum nedir? Onu da siz anlatır mısınız?
Zeki Oduncu: Direnişteki son durum şu; burası Vera Varlık Holding’e
satıldı, 223 milyon 700 bin liraya satıldı. Tabiî ki bu iptal oldu. Son dakika-

da girdi satışa, hileli bir satıştı. Geçen
hafta çarşamba günü Çağlayan Adliyesinde, çok şükürler olsun, iptal oldu.
Karar iptal çıktı, ihalenin feshi çıktı.
Şu andaki durumumuz, istinaf mahkemesine gitti bu, bir üst mahkemeye
gitti. Büyük bir olasılıkla, bir alt mahkemeyi onaylıyor bir üst mahkeme,
yüzde 95. İnşallah onu da onayladıktan
sonra, yeniden bir kıymet takdiri yapıp, Rami-Demirkapı’da bulunan, 94
bin metrekare olarak geçen yer satışa
sunulacak içindeki teçhizatla birlikte,
makinalarla birlikte satışa sunulacak.
Son durum bu…
Tabiî biz 2008’den beri mağduruz.
2008’de Türk-İş’e bağlı Türk Metal
Sendikası, sarı sendikacılık, bize 500
lira para verip, “Arkadaşlar altı ay içerisinde bütün haklarınızı alacağız” diyip, bizi kapıdan dışarı çıkardı.
Ondan sonra yargı süreci devam
etti. Yargı süreci devam ettiği sürece,
hiçbir eylem, hiçbir şey yapamıyorsun,
bekliyorsun.
Biz tabiî bu arada işimizi kaybettik. O zamanlar piyasanın üstünde
bir maaşa çalışıyorduk orada. İşimizi
kaybedince, nasıl diyeyim size, kimi
arkadaşlarımız eşinden boşandı, kimisi vefat etti, kalp krizi geçirenler var,
psikolojik bir stres yarattı. Ondan sonra eşini öldürenler oldu. Çocuklarını
üniversiteden alan oldu. Biz çok düşük
maaşlı işlere girdik, çok düşük maaşlı
işlerde çalıştık. Bu 2013’e kadar böyle
devam etti, hatta hâlâ devam ediyor.
Emekli olan arkadaşlar biraz daha rahatladı. Çoğu arkadaşlarımız başka
firmalara girdiler, çalışıyorlar. 2013’te
iflası verildi. İflası verildikten sonra,
beyaz yaka olsun, biz mavi yaka olarak, beyaz yakayı da içine koyup, biz
1500 işçiyiz. Yan sanayi olsun, bankalar olsun buradan alacağı var.
İstanbul Çağlayan’da 1 No’lu masaya aktarıldı, yani bunun arazisini
devlet aldı. Satacak ve borçlularına
borcunu dağıtacak diye. Ama ne yazık ki bunlar üstünde oyun oynanmaya başladı. O arazi çok değerli olduğu
için, oyun oynanmaya başlandı. Bir
paravan şirket kurdu, bugün de biz o
şirketin önüne geldik buraya. Vera Varlık diye bir şirket kuruldu, factoring.
Resmi bir tefeci şirketi diyeyim size.
Bunun üstünden oyunlar oynanmaya
başladı, burayı ucuza kapatalım.
Bize ilkin “Sizin paralarınızı vereceğiz” diyen Uzel, başladı bizim üstümüzden oyun oynamaya. Tabiî bizim
de bu oyunu bozmak için bir şeyler
yapmamız gerekiyordu.
Ne yapabiliriz?
Bütün arkadaşları topladık, bir Komite kurduk. Komite kurduktan sonra,
yasal olarak yapmamız lazım her şeyi,
bütün eylemler olsun, görüşmeler olsun, yasal olarak yapmamız lazım.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden izin
alınması gerekiyor. Bunun için de bize
dernek kurun dediler. O dernek biraz
zor olduğu için, Allah razı olsun Ali
Rıza Başkan’ın, Nakliyat-İş Sendikası
bize sahip çıktı. Bizim bütün izinlerimizi aldı, bize yol gösterdiler. Bize
birisinin yolu göstermesi lazım. Allah
razı olsun, avukatları, kendisi -bu işin
içinde senelerdir var-… Bu süreç devam etmeye başladı.
Biz eylemlere başladıkça, tedirgin
olmaya başladılar, rahatsız olmaya
başladılar. Rahatsız oldukça bunlar
daha değişik şeylere başvurdular. Ama
çok şükür ki biz üstünden gelmeyi başardık. Başardık diyoruz. Şu anda başardık dediğimiz çok geç kalınmış bir
şey ama başardık yani. Bunu herkes
biliyor. Bugün buraya Vera Varlık’ı
protesto etmeye geldik. Bunu da yapacağız, bundan sonra yine eylemlerimiz
devam edecek.
Buradan bu oyunun içinde olan
herkese sesleniyorum. Biz bu oyunu

bozduk, bozmaya da devam edeceğiz.
Bizim iznimiz olmadan oraya tek bir
çivi bile çaktırtmayacağız. Bundan
herkesin haberi olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Kurtuluş Yolu: Çok teşekkür
ederiz.
Direnişte son durum nedir? Uzel
Makina Arazisinin Satışını iptal edilmesinde Direnişin rolünün büyük
olduğu kesindir. Satışın iptal edilme
sürecini anlatır mısınız siz de?
İbrahim Cebeci: 4 sene önce yine
bir satışımız olmuştu. O satışta KİPTAŞ, belediyenin inşaat şirketi de satışa girmişti, 320 milyona kadar çıkıldı.
Ne hikmetse Vera Varlık satışı düşürdü. Aslında bu 320 milyon bize olan
tüm borçları ödüyordu. Fakat itiraz
edildi, satışı düşürdüler bu para bizi
kurtarmaz diye. Aradan dört yıl geçti,
tekrar satışa girdi. Fakat bu satışta 220
milyona satış oldu, bu para yeter, dediler. Nasıl yetecek? Dört sene önceki
milyonla şimdiki milyon aynı değeri
mi taşıyor?
Biz de işçiler olarak buna itiraz ettik, eylemlere, direnişlere başladık ve
sonunda başarılı da olduk.
Kurtuluş Yolu: Nakliyat-İş Sendikası’nın bu süreçteki rolü nedir?
Sarı Sendikacılık hakkında ne düşünüyorsunuz?
İbrahim Cebeci: Nakliyat-İş
Sendikası’nın başkanı Ali Rıza Baş-

kan’dan Allah razı olsun. Bize ücretsiz
olarak canı gönülden desteklerde bulundular. Kaldı ki bizim bağlı bulunduğumuz Türk-İş’e bağlı Türk Metal
Sendikası maalesef bizi arkamızdan
hançerledi. Yıllardır bu sendikaya aidat ödediğimiz halde bizim arkamızda
durmadılar. Patrondan yana tavır koydular ve bizi tabiri caizse sattılar. Türk
Metal Sendikası, Nakliyat-İş Sendikası’ndan nasıl Sendikacılık yapılacağını
öğrenecek, öğrenmesi gerekir.
Kurtuluş Yolu: Devam eden
Real, Makro Direnişi ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı orada direnen işçilere de?
İbrahim Cebeci: Allah o işçilere
yardımcı olsun derim. Bizim durumumuz daha da vahimdi ama güzel bir
sonuç elde ettik. Onlar da inşallah istedikleri sonuca varacaklar, tazminatlarını alacaklar. Zaten güzel gelişmeler
olduğunu duyuyoruz.
Kurtuluş Yolu: Merhaba öncelikle isminizi sorarak başlayayım.
- Mehmet Yavuz.
Kurtuluş Yolu: Tamamdır, sağ
olun. Direnişte son durumdan biraz
bahsettik. Uzel Makine arazisinin
satışının iptal edilmesinde Direnişin
rolü çok büyük. Yani Direniş sayesinde bir kazanım elde ettiniz. Bu
süreci biraz anlatabilir misiniz? Bu
süreçte Nakliyat-İş öncülüğünde direndiniz, Nakliyat-İş’i biraz anlatabilir misiniz?
Mehmet Yavuz: Evet. Birisinin
öncülük yapması gerekiyor ki biz de
ilerleyelim. Yani her şeyin yasal olması gerekiyor. Biz hiçbir zaman vurup
kırıp bir şey yapmadık, televizyonlara
da böyle çıkmaya çalışmadık. Basına
da böyle bildirildi ama bu güncel ba-

sınlar hemen hemen gelmedi. Bir ara
Show TV, ATV falan geldi ama işte
geldi gitti.
Biz oradaki, Uzel kapısının önündeki eylemimizde belediye seçimlerinden önce ne AKP, ne de MHP geldi.
Öbür partilerin, muhalefet partilerinin
hepsi geldi, ilgilendiler sağ olsunlar.
Ki ilgilenmeleri de gerekiyor sonuçta
seçim var. Ondan sonraki süreçte ne
oldu? Halkın sesine kulak vermedikleri için seçimi kaybettiler. Bunların
hepsi normal şeyler.
Yani, bizim olayımızda on iki sene
geçmiş. Ben on sekiz senemi verdim buraya. On sekiz sene boyunca ben buraya, Türkiye’ye hizmet ettim. Türkiye’ye
Uzel Makine olarak traktörler çıkardım.
Bu traktörler, o zamanın traktörleri -önceden Tofaş diye geçiyordu, şu anda
Fiat- o vaziyette satılan traktörlerdi. Bu
satılan traktörler bir anda, bunların miras yüzünden falan bir anda... Yani işte
komplo gibi bir şey. Ha bu şeyi yapar
mıydı? Hiç beklemezdik. Tazminatlarımızı alamayacağız diye bir şey beklemezdik. Çalıştığım süre içerisinde senede bir duyuru asılır, bir hafta içerisinde
çıkmak isteyenler çıksın, çıkmak istemeyenleri de zaten kendileri elerlerdi.
Ve sana anında çekini direkt gönderirlerdi, bu kadar güzel bir firmaydı. Ama
ne olduysa bu 2007-2008 Temmuzuna
kadar, bir de şey süreci vardı Mart, Nisan, Mayıs... Dört beş maaş alamadık.
Bir de o eklendi bunun üzerine.
Ben kendimi söyleyeyim Mehmet
Yavuz olarak. Bende bir tane araba, bir
gecekondu evim ve karşıda Okmeydanı’nda bir evim vardı. Ben bunların
hepsini kaybettim. Öyle bir şey ki, gecekonduya belediye el attı yeşil alan diye
ve başka bir yer gösterdiler, on sene
borçlandık. Bu sürede, yani ben çıktık-

tan sonraki olay. E şimdi buraya peşinat vermem gerekiyor, ben zaten beş ay
maaş almamışım parayı nasıl vereceğim? Hadi bakalım karşıdaki evi satalım
peşinat verelim. E bu beş ay yine maaş
almamışsın diye kredi kartına yüklenmişsin, kredi kartını kapatman gerekiyor diye hadi bakalım arabayı satalım.
Bir anda, yani sıfır değil eksinin altına
düştük. Allah’a şükürler olsun bilincimiz yerindeydi, sağlığımız da... İlla ki
bir şey oldu. Yani bu kadar stres içinde
ne kadar sağlıklı olabilirsin? Ama yine
de buna da şükürler olsun ama sonuçta
on iki senedir bekliyoruz, direniyoruz.
Direne direne kazanacağız.
Kurtuluş Yolu: Sarı sendikacılık
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Ve Nakliyat-İş Sendikası’nın bu süreçteki rolünü biraz anlatır mısınız?
Mehmet Yavuz: Nakliyat-İş’ten
Allah razı olsun. Resmen bizim önümüzde bir flama oldu, şu anda da
devam ediyor. Yani, Türk Metal Sendikası’na o kadar ödediğimiz aidatlar
haram zıkkım olsun benden yana. Maaşım da yüksekti. Maaş yüksek olunca
daha yüksek aidat ödüyorduk. Bunların hepsi haram zıkkım olsun Türk Metal Sendikası’na, sarı sendika denilen
şeye. Neyse kaba konuşmayalım değil
mi? (Kahkahalar…)
Nakliyat-İş’ten Allah razı olsun,
Ali Rıza Başkan’dan da. Şimdi eyleme
geçelim yine. Çok teşekkür ederim.
Kurtuluş Yolu: Ben teşekkür
ederim. Son bir soru daha sormak
istiyorum. Şu anda hâlâ sizin dışınızda devam eden Real Market ve
Makro Direnişleri var. Onlar hakkında görüşlerinizi alabilir miyim?
Mehmet Yavuz: Sonuçta onlar da
emek sarfediyor. Emeklerinin karşılı-

ğının verilmesi gerekiyor. Yani saçma
düzen ve saçma yasalar. İflas edersen
et, sonuçta emek veriyorsun. Bir yıl da
aynı, bir gün de aynı, on yıl da aynı.
Değişen bir şey yok. Sonuçta alın terini veriyorsun. Sana bir şeyler kazandırıyor bu insanlar ama sonra iflas ettim,
bilmem ne diye parasını vermiyorsun.
Bu kadar. Allah yardımcıları olsun…

Onur mücadelesi verdik biz!
Haysiyet mücadelesi,
şeref mücadelesi…
Kurtuluş Yolu: Direnişin başlamasından itibaren süreç nasıl gelişti
anlatabilir misiniz? Bu süreçte Nakliyat-İş Sendikası’nın rolü ne oldu?
Orhan Soyluer: Biz bu kararı
alırken on kişilik bir komiteydik yani
kararı alırken ben değil biz vardık.
Biz bu şekilde birlikte olduğumuz için
Uzel İşçileri kazandı, yani biz, komitemiz ve işçi arkadaşlarımız.
Biz eyleme ilk başladığımızda
Mustafa Arkadaşımız kaymakamlıktan 6 saat sonra izin alabildi. Sonra bir
şekilde Ali Rıza Başkan devreye girdi.
İnanın burada Nakliyat İş’in gösterdiği tahammülü başka sendika göstermez, çünkü diğerleri sarı sendika.
İşçinin sırtından sülük gibi geçinip işçiyi satan insanlar. Bunları da gördük,
82 milyonun gözünün önünde işçiyi
sattılar, ayan beyan gözümüzün önünde gösterdi Türk-İş Başkanı.
Ama önemli olan burada şu: birlik,
beraberlik, dayanışma.
Bunu nasıl başardık biz Uzel İşçisi
olarak, hepsi 50’nin üstünde, torun sahibi insanlar?
Onur mücadelesi verdik biz! Haysiyet mücadelesi, şeref mücadelesi…
Ve bu mücadelenin karşılığını geçen hafta aldık biz. Ve bu Türkiye tarihinde bir ilktir. Biz, 11 sene sonra bir
araya gelmiş, farklı yerlerdeki işçileri
bir araya getirmiş bir işçi camiasıyız.
Biz bundan başarılı olduk.
Başarılı mıyız?
Üçte bir oranında. Çünkü biz 900
kişiyiz, 100-150 kişi geliyor... Ama bu
100-150 kişi bu Direnişi bir yıldır bu
noktaya getirdi.
Bunun sebebi nedir?
Biz olmaktan geçti. Bu arkadaşlar
da bizlere yardım etti biz de onlara yardım ediyoruz. Türkiye, işçi dayanışmasını sağladığı zaman ayağa kalkacak, ürettiği zaman kalkacak. Birbirini
satarak değil. Sendika olarak beslendiği yeri satarak değil.
Bugün Türkiye’deki sendikaların
neredeyse % 90’ı işçi satıyor, işçi düşmanı. Onlardan alıyorlar. 2000 TL’ye
adamı çalıştırıyor ondan bir günlük
yevmiyesini alıyor ancak kendisi
80.000 liralık maaş alıp lüks arabalara biniyor. O arabanın masrafını o işçi
karşılıyor, şoförünü o karşılıyor, yemesini içmesini o karşılıyor. Affedersiniz
ayağındaki
ayakkabısını-kıçındaki
donu bile o karşılıyor.
Ancak bu işçiyi onlar satıyor, niye?
İşine yaradığı şekilde kullanıyor,
işine yaramadığı zaman şutluyor. Biz
Türk Metal ile bunu gördük. Yaklaşık
on iki sene önce bize şeref namus sözü
verdi, bunu ben söylemiyorum.
Bir insan ne için yaşar?
Namusu, onuru, haysiyeti için yaşar!
Ama bunlarda onur, gurur, haysiyet
kalmamış. 1500 kişinin önünde onur,
haysiyet sözü veriyorsun ama o namusun, şerefin Uzel’de duruyor, temizlemiyorsun.
Sendikacılığı gelsinler DİSK’e
bağlı Nakliyat-İş’ten öğrensinler.
Türkiye’de çalışan kesim hakkını
aramadığı sürece ezilmeye mahkûmdur. Bu kapitalist-faşist düzen emekçiyi ezmeye her daim hazırdır, bu sistem
öyle kurulmuştur. Ama biz kendimizi
ezdirmeyeceğiz. Biz bu kapitalist-faşist düzene boyun eğmeyeceğiz. Bu
yani bizim amacımız. Teşekkür ederim.
Kurtuluş Yolu: Biz teşekkür ederiz. Mücadelenizin, Direnişinizin zaferle sonuçlanacağına inanıyoruz.
Zafere kadar her zaman sizin sesiniz olmaya da devam edeceğiz…
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Şeriatçı kafa
eğitimin içini de boşaltıyor
Baştarafı sayfa 16’da
da el değiştirmesi, modern eğitim kurumları haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Tabiî hemen burada yer
alan diğer madde de bu madde kadar
önemlidir: Bu gerici dinci sözde eğitim
yuvalarının maddi kaynakları da ellerinden alınmıştır.
Ancak, Birinci Kurtuluş Savaşı ile
Tefeci-Bezirgân Sınıf zor kullanılarak
sindirilse de ekonomik anlamda yok
edilememiştir. Nitekim, daha 1940’lı
yıllarda, İsmet İnönü yönetimi sırasında bu öğretim yaklaşımı aşındırılmaya başlanmıştır. Örneğin, o dönem
için eğitim öğretimde devrimci bir girişim olan Köy Enstitüleri’ne ilk darbe CHP’li Milli Eğitim Bakanı Reşat
Şemsettin Sirer tarafından vurulmuştur. Bu dönem aynı zamanda Türkiye’nin “Amerikanlaşma”ya başladığı dönemdir.
O dönemden beri eğitime saldırılar AKP dönemine kadar inişli çıkışlı
gelmiştir. Ama AKP ile birlikte aralıksız saldırılar yaşıyoruz. Şimdi Öğretim Birliği Yasası kalmamıştır. Tarikat okulları, kursları, vakıf okulları,
Kur’an kursları, imam hatip okulları
tüm ülkeyi sarmış durumda.
En başta normal liselerin tümünü
imam hatip lisesi yapma gibi bir hedefleri var.
Vaktiyle 12 Mart Faşizminin Cumhurbaşkanı gerici Cevdet Sunay şöyle
demişti:
“Bugünkü okullar birer anarşi
yuvası haline geldi. Bu okullardan
yetişen gençlere memleket idaresi
teslim edilemez. On yıl sonra bunların hepsi işbaşına geçecekler. Biz
laik okullara karşı imam hatip okullarını ‘bir alternatif’ olarak düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine
yerleştireceğimiz kişileri bu okullarda yetiştireceğiz”
Ve bugün bakıyoruz, dinci AKP
iktidarı sayesinde imam hatip ortaokullarının ve liselerinin sayısı tahmin
edemeyeceğimiz ölçüde artmış. Kaşla
göz arasında normal liseler bir anda
dini eğitim veren okullara dönüştürülüveriyor. Sayılara bakalım:
“Türkiye’de son dönemde eğitim denildiğinde akla gelen kurumlardan biri ise sayıları her sene artış gösteren imam hatip okulları.
MEB verilerine göre, 2012-2013
eğitim-öğretim yılında bin 99 olan
imam hatip ortaokulu sayısı, 2018
sonu itibarıyla 3 bin 286’ya çıktı ve
öğrenci sayısı 723 bin 108 oldu. 20112012 eğitim-öğretim yılında 537 olan
imam hatip lisesi sayısı ise 2018 itibarıyla bin 605 oldu ve öğrenci sayısı 627 bin 503’e ulaştı.” (https://www.
dw.com/tr/imam-hatip-okullar%C4%B1n%C4%B1n-say%C4%B1s%C4%B1-kadar-ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1-da-art%C4%B1yor-mu/a-49904849)
Üstelik bunların önemli bir kesimi, İslamiyet’te kız imam olmamasına
rağmen, kız imam hatip okulları. AKP
yönetimi bu okulları cazip kılmak için

elinde geleni yapıyor. Sınav sistemini
bile imam hatip ortaokulları veya liselerine girişi nerdeyse zorunlu kılacak
şekilde değiştiriyor.
Ayrıca, kamu kaynaklarını da böyle yönlendiriyor. Örneğin imam hatip
liselerine 2023 yılına kadar aktarılması
kararlaştırılan kaynak 9.4 milyar TL.
Bütün bunlara rağmen imam hatip
liselerinin başarı oranı diğer okullara
göre çok daha düşük kalıyor. Odatv
haberinde şöyle yazıyor:
“Genel ortaöğretimde öğrencilerin yılsonu başarı ortalaması 76
olarak tespit edilirken, ortalaması
66.7 olan meslek liselerinin de gerisinde kalan imam hatiplerin yılsonu
ortalaması 65.9’da oldu.” (https://
odatv.com/imam-hatipler-sinifta-kaldi-03031950.html)
Kaldı ki diğer ortaöğretim kurumlarının eğitim başarısı da iyi değil.
MEB’in sitesinde yer alan PISA Raporu verileri bu durumu açıkça ortaya
koyuyor. PISA, OECD tarafından yürütülen ve öğrenci değerlendirmesine
yönelik bir uluslararası program. Her
üç yılda bir 15 yaşındaki öğrenciler
okuma (dilbilgisi, Türkçe), matematik
ve fen bilimleri açısından değerlendiriliyor. Sonuçlar aşağıda rapordaki orijinal haliyle tablolar halinde verilmektedir (Tablo 3 ve Tablo 6)

Tablolardan görüldüğü gibi, Türkiye’nin başarı oranı AKP döneminde
zaman içinde giderek düşmüş, OECD
ortalamasına göre ara açılmış. Fen
okuryazarlığı alanında Türkiye sıralamada 42’den 54’e düşmüş; matematik
okuryazarlığında ise 41’den 50’ye düşmüş. (PISA 2018 raporunun ise Aralık
2019’da yayımlanacağını belirtelim.)
Bu saydıklarımız legal alanda yaşananlar. Ruhsatsız derneklerle, vakıflarla veya illegal cemaatler veya tarikatlarla dini eğitimi verilen kurumlar
veya Kur’an kursları da var. Eskiden,

Nakliyat-İş’ten:

İşçi kıyımlarına karşı mücadelemiz devam ediyor
Tüvtürk’ün alt işverenleri Tüvtürk Şanlıurfa Polçak, Tüvtürk
Kütahya-Uşak Han Taşıt Muayene
İstasyonlarında Sendika Düşmanlığı, İşçi Kıyımı devam ediyor. Direnişlerimiz de devam ediyor…
Şanlıurfa’da 3 Üyemiz, Kütahya’da 1 Üyemiz Sendikamıza üye
oldukları için 4857 Sayılı Yasanın
25/2 maddesine göre tazminatsız işten çıkarıldı.

Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonları işverenlerinde şu ana kadar sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan işçi
sayısı 74’e ulaşmıştır.
Muğla’da 19, Şanlıurfa’da 30,
Eskişehir’de 24, Kütahya’da 1 işçi
olmak üzere toplam 74 sendika üyesi
işten çıkarılmıştır.
Muğla’da 411, Şanlıurfa’da 313
Eskişehir’de 311 günden beri, Kütahya’da ise bugünden itibaren sendikamız üyeleri, işyerleri önünde işe
geri dönmek, örgütlenme ve sendika
hakkına sahip çıkmak için direnişlerine devam etmektedirler.
Kütahya’da bir komployla işten
çıkarılan üyemiz savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra işyeri önün-

2005 öncesinde tarikat kursu açmak
yasaktı. AKP’nin çıkardığı yasal düzenlemelerle tarikat kursu açanlara
ceza indirimi yapıldı ve bu da para
cezasına çevrilebilir kılındı. Böylece
bu sapkın dini odaklar bir bakıma legalleştirildi. Tarikat yuvalarında “ders
veren” hocalar ise ceza kapsamı dışına
çıkarıldı.
Daha sonra, 2013 yılında çıkarılan
bir kanunla “kanuna aykırı eğitim
kurumu” maddesi tümüyle yürürlükten kaldırıldı ve bu kurumlar “yok”
sayıldı. Böylece tarikat yuvaları ve
kursları hakkında adli soruşturma bile
yapılamaz oldu.
Zaten yargıyı da tümüyle ellerine
geçirmişlerdi. Ve hukuku “arkadan dolanma” yolları da vardı kuşkusuz. Diyanet İşlerine bağlı Kur’an kursu görünümünde medreselere göz yumuldu.
Bu rahatlık, kaçak tarikat yuvalarını ve
kurslarını rahatlattı. Sonuçta bu sapkın dinci kuruluşlar tüm ülkeyi baştan
sona sardı.
(Yoksul halkımızsa çaresiz; çocuklarını herhangi bir ücret ödenmediğinden bu dinci kuruluşlara teslim etmektedir.)
Bununla da yetinilmedi. Cumhuriyet Gazetesi’nin yazdığına göre (21
Temmuz 2019), Erciyes Üniversitesi’nden Mehmet Halit Akdemir’in
hazırladığı “Siirt İlinde Medrese Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım” adlı
yüksek lisans tezinde, Siirt’te medreselerin bir tür mahkeme görevi üstlenen

“divanlar” oluşturduğu, bunların kimi
hukuki sorunları Şer’i (Şeriata dayalı)
hükümlere göre “çözdüğü” belirtilmektedir. Bugün Siirt’te bulunan 19
medreseden 14’ünün AKP döneminde
açıldığı da vurgulanmaktadır.
Atatürk Üniversitesi’nden Uğur
Erman’ın “Siirt Medreselerinde
Arapça Dil Eğitimi” başlıklı yüksek
lisans tezinde ise medreselerde yetiştirilen mollaların devlet kapısında iş
bulduğu belirtilmektedir.
“Önceki yıllarda talebe yetiştirde direnişe başlamıştır.
Muğla, Şanlıurfa Polçak, Reysaş
Eskişehir, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Han Kütahya-Uşak
Taşıt Muayene İstasyonlarında sendikamız çoğunluğu sağlamış, bakanlık
tarafından çoğunluk tespitleri sendikamıza bildirilmiştir.
Muğla, Eskişehir ve Şanlıurfa’da
işten çıkarılan üyelerimizin büyük çoğunluğunun işe iade davaları sonuçlanmış ve mahkemeler işten çıkarmaların
haksız olduğuna ve sendikal tazminata
hükmederek işe iade karaları vermiştir.
Tüvtürk Muğla, Şanlıurfa Polçak, Reysaş Eskişehir, Han Kütahya-Uşak’ta İşçi Kıyımına Son!
27.09.2019
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mek amacıyla daha çok kırsal alanlarda fahri imamlık yaparak görev
yapan Tillo Medresesi mezunları,
bugün itibarı ile yüzde 90-95 oranında resmi görev almış bulunmaktadır. Kadrolu imam olmak için gerekli tüm şartları haiz olan Tillo mezunlarının resmi personel olmaları çok
zor olmadı.” (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/turkiye/1497696/Medrese_mahkemeleri_.html)
Benzer bir durum, medrese mezunlarına yüksek öğrenim imkânının
sağlanmasıdır. Medreseler yasal olmadığından, medrese diplomasının bir
yasal geçerliliği de yoktur. Ancak, açık öğretim
kapsamında “İlahiyat
Fakültesi Lisans Tamamlama Programı”
(İLİTAM) oluşturularak, medrese mezunlarının sınavsız lisans ve
yüksek lisans yapmaları
sağlandı. Böylece medrese mezunları İLİTAM
sayesinde lisans diploması alarak İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı veya Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği
hakkı kazandı ya da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde
iş imkânı buldu.
Öyle ki, bu durum AKP’nin gerici
Diyanet İşleri Başkanlarından Mehmet Görmez’in de katıldığı Ondokuz
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen “Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı”nın sonuç raporunda
bile görülerek göze batırılır oldu.
“İlahiyat fakültelerinin sayı ve
kontenjan olarak haddinden fazla
açıldığı bir dönemde farklı üniversiteler bünyesinde İLİTAM Programlarının açılarak YÖK tarafından
sınavsız öğrenci kontenjanı belirlenmesi, niteliksizleştirilmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca
bu programlar zaman içinde çeşitli
dini yapıların ve cemaatlerin kendi
kurumlarında yetiştirdikleri bireyleri devlet kademelerine yerleştirmesinin bir aracı haline getirilerek
istismar alanına dönüştürülmüştür.” (https://odatv.com/cemaatler-istismar-ediyor-15061900.html)
Altyapıda ise bilindiği gibi “taşımalı” sisteme geçilmiş, köy okulları
büyük ölçüde kapatılmıştır. Dolayısıyla öğretmenler köylerden uzaklaştırılmış, köy çocukları büyük ölçüde
imamlara bırakılmış ya da cemaatlerin-tarikatların kucağına itilmiştir.
Durum böylesine vahimdir!
Öte yandan, temel bilimlere verilen önem gittikçe azaltılarak dinci
eğitimin tahribatı tamamlanmaktadır. Örneğin son yıllarda temel bilimlerde (fizik, kimya, biyoloji, matematik ve istatistik) yüksek öğretim
kontenjanları düşürülmekte, buna
rağmen bu disiplinlere aday bulunamamakta, kontenjanların ancak
1/3’i dolabilmektedir: 2010’dan
2014’e kadar fizik kontenjanında
% 86.7, kimyada % 80.7, biyolojide
% 83, matematikte % 62 kontenjan
azaltılması söz konusudur.
Evrim gibi “tehlikeli” konular-

sa müfredattan tümüyle çıkarılmıştır.
Evrim ki, tüm yaşam bilimleriyle bağıntılı bir konudur. Gerekçe, evrimin
“kuşkulu” olmasıymış. Oysa evrim,
yerçekimi kanunu gibi, maddenin korunumu kanunu gibi, öğrenilmesi gereken bir teoridir. Evrimi öğrenmek,
aynı zamanda akılcı düşünmeyi, diyalektiği getirir çünkü. Dogmatizme karşı düşüncenin gelişmesine katkı sağlar. Bu yüzden gerici iktidarlar evrimi
sevmezler ve öğretmemeye çalışırlar.
Buna rağmen tüm dünyada evrim teorisi öğretilmektedir. Maalesef sadece
Suudi Arabistan ve Türkiye dışında!

Bunu tamamlayan bir müfredat
içeriği ise materyalizm çarpıtmasıdır.
Milli Eğitim Bakanlığının 11. sınıflar
için hazırladığı Din Kültürü ve Ahlâk
kitabında (zorunlu din derslerinin kitabı) Materyalizmin “pahalı ev ve lüks
araba tutkusu ile ilişkili olduğu”nun
belirtildiği bildirilmektedir (https://
www.abcgazetesi.com/meb-din-kulturu-kitabinda-bilgi-yoksunu-materyalizm-tanimlamasi-pahali-ev-luks-araba-tutkusu-36060)
Bu çarpıtma bilgi eksikliğinden değil, kasıtlıdır. Çünkü materyalizm de
gericilik için bir tehlikedir. İnsan dünyayı doğru kavradığı ölçüde olayları
daha net görecek ve değerlendirecektir
çünkü. Bu yüzden gericilik tıpkı evrim
gibi materyalizmi düşman olarak görür
ve yerden yere vurur. Mal düşkünlüğü
gibi göstererek materyalizmi yoksul
halkın gözünde karalamaya kalkar.
Oysa mal düşkünü kendileridir. AKP
ileri gelenlerinin zenginlikleri ya da
“dünyalıkları” ortadadır. Bu dünyalıkları edinmek için kamu malını nasıl
götürdükleri ortadadır.
Sonuç olarak, eğitimde, büyük,
topyekûn bir dinci, saldırı vardır.
Laik eğitim bitirilmiştir. Amaç halkımızın başının dinle kalıcı olarak
bağlanmasıdır. Toplumda dini bağlantıları yıkmak çok zordur. Bu anlamda, açıkçası biz devrimcilerin işi
de zordur.
Buna rağmen eğer dinci-faşist
AKP iktidarı yıkılırsa, devlet gücünü ve maddi gücü yitireceklerinden
durum hızla düzelecektir.
Bu yüzden, biz devrimcilerin ilk
hedefi dinci-faşist AKP diktatörlüğünü yıkmak olmalıdır.
Devrimci bir iktidar din bezirgânlarının eğitimdeki tahribatını da
hızla düzeltecektir.
İkinci ve nihai Kurtuluş Savaşı’mız, dinciliğin sınıfsal temeli Tefeci-Bezirgân Sınıfı ekonomik olarak
tasfiye edecek, ortağı Finans-Kapitalin işini bitirecek ve halkımızın
önünü açacaktır. q
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Tüvtürk Eskişehir Reysaş Direnişçileri Kazandı!
Baştarafı sayfa 16’da
Reysaş İşçileri Direnişlerini Eskişehir Adliyesine taşıdılar
Eskişehir Adliyesinde sendikamıza
üye olduğu için işten atılan 4 üyemizin
işe iade davasının duruşması yapıldı.
Sendikamız avukatlarından Halil Ağırgöl’ün hazır bulunduğu duruşmaya
işten atılan üyelerimiz ve Sendikamız
yöneticileri katıldı.
İşe iade davası açılan diğer üyelerimizin de davalarının aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz.
Dolayısı ile işverenin işçi sendika
düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve hukuksuz davrandığı

mahkemeler tarafından da bir kez daha
ispatlanmış oldu.
Sendikamızın örgütlediği Muğla
Tüvtürk Taşıt Muayene, TüvtürkPolçak Şanlıurfa ve Eskişehir Tüvtürk
Reysaş Taşıt Muayene istasyonlarında
atılan üyelerimiz tek tek davaları kazanıyorlar.
İşverenlerin sendikal örgütlenmenin önünü kesmek için uyguladıkları
bu haksız ve hukuksuz yöntemler başarıya ulaşamayacaktır. Üyelerimiz
sendikalı ve toplu iş sözleşmeli olarak işyerlerine geri döneceklerdir. O
güne kadar ekmeklerine, onurlarına,
sendikalarına sahip çıkarak yürüttükleri direnişlerde devam edecektir.
03.10.2019
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Uzel İşçileri Sendikamız öncülüğünde direndi, kazandı:
Uzel Makine Arazisinin Hileli İhale ile Satışı İptal Edildi!
Baştarafı sayfa 16’da
alanına çevirdiler. Verilen bu mücadelelerin sonucunda davalar da kazanımla sonuçlanmaya başlamıştır. Uzel
İşçilerinin vermiş olduğu bu mücadele
ve seslerini duyurmak için yaptıkları
eylemler sayesinde bu karar çıkmıştır.
Bugün Çağlayan Adliyesinde yapılan duruşmaya kitlesel bir şekilde katılan Uzel İşçileri, Mahkeme çıkışında

da konu ile ilgili bir basın açıklaması
yaptılar.
Çağlayan Adliyesinde 5. Asliye
Ticaret Mahkemesinde yapılan duruşmada mahkeme Uzel arazisinin
satışını iptal etti.
Satışın iptal edilmesi, Uzel İşçilerinin mücadelesi açısından oldukça
önemli bir kazanımdır. Bu karardan
sonra işçilerin talebi, Uzel arazisinin
bağımsız bir bilirkişi tarafından gerçek değerinin belirlenmesi ve bu değer

üzerinden satışının gerçekleşerek işçilerin tazminatlarının ödenmesidir.
Mahkeme sonrası Çağlayan Adliyesinin önünde yapılan basın açıklamasına sendikamız yöneticileri, Real
ve Uyum/Makro İşçileri de katıldılar.
Basın açıklamasında verilen kararı
değerlendiren Uzel İşçileri, verdikleri
mücadelenin sonucunda bu kazanımı
sağladıklarını, haklarını alıncaya kadar
da mücadelenin devam
edeceğini belirttiler.
Real ve Uyum/
Makro İşçileri de söz
alarak hep birlikte mücadelenin ve dayanışmanın devam edeceğini söylediler.
Daha sonra söz
alan sendikamız Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal, sendika olarak işkolunda
olmasa da haksızlığa uğrayan bütün
işçilerle dayanışma içerisinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini
belirtti. Real, Uyum/Makro ve Uzel
İşçilerinin mücadelesi başarıya ulaşıncaya kadar da bu sahiplenmenin ve dayanışmanın devam edeceğini söyledi.
Konuşmaların ardından basın açıklaması atılan sloganlarla sona erdi.
25.09.2019
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Kütahya HanTaşıt Muayene İstasyonunda
İşçi Kıyımına Son!
Baştarafı sayfa 16’da
sız hukuksuz uygulamaların mahkemelerden geri döndüğünü, açılan işe
iade davalarının bir bir kazanıldığını
ve yetki davalarının da aynı şekilde
lehte sonuçlandığını ifade etti.
Bu davaların da toplu iş sözleşme
görüşmelerinin geciktirilmesi, engellenmesi için işverenlerin kaybedecekleri kesin olmasına rağmen bilinçli olarak açtıklarını; çünkü davaların sonuçlanmasının ayları bulduğunu belirten
Küçükosmanoğlu, bu mücadelenin bir
hak ve onur mücadelesi olduğunu ve
bu mücadelede haklı olduklarını, yasal
haklarına sahip çıkacaklarını ifade etti.

üyeleri tekrar eski görevlerine almasını, yetki itirazını da bekleyerek sonucu
herkesin kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Ayrıca söz konusu işçilerin ekmeği
olunca bu konuda hiç taviz vermeyeceklerini gereken her şeyi yapacaklarını belirtti. Direniş başarıya ulaşıncaya
kadar mücadeleye devam edeceklerini
belirten Küçüosmanoğlu Kütahya Halkını da direnişle dayanışmaya çağırdı.
Daha sonra söz alan işten atılan
üyemiz Şükrü Akın, 11 yıldır bu işyerinde çalıştığını, bugüne kadar namusuyla, onuruyla çalıştığını ve bundan
sonra da onuruna, ekmeğine, sendika-

Şanlıurfa Tüvtürk Polçak Taşıt Muayene İstasyonunda
Direnen İşçiler Kazandı!

Baştarafı sayfa 16’da
ken, diğer taraftan da hukuksal mücadele avukatlarımızla birlikte devam
ediyor.
Bugün Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinde işe iade ile ilgili açılan davanın
duruşması yapıldı. Yapılan duruşmada
Mahkeme feshin geçersizliğine ve sendikal nedenle olduğunu belirterek iki
üyemizin işe iadesine karar verdi.
Mahkeme karara bağladığı davada;
işten çıkarmaların haksız ve sendikal
nedenle yapıldığını kabul ederek, işe
iadeye, işçinin başvurusuna, işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı
olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında SENDİKAL TAZMİNATA
hükmetti. Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin
ücretinin de ödenmesine karar verdi. Böylece Tüvtürk/Polçak işvereni
12 + 4 olmak üzere toplam 16 aylık
sendikal tazminat ödemeye mahkûm
oldu.

İşe iade davası açılan
diğer üyelerimizin de davalarının aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz.
Dolayısı ile işverenin
işçi sendika düşmanlığı
yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş
sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve
hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış
oldu.
Tüvtürk/Polçak’da 298 gündür işçi
ve sendika düşmanlarına karşı anayasal haklarını savunan ve onurları için
direnen TÜVTÜRK Polçak İşçileri kazanacak.
Sendikaya Üye Olmak Anayasal
Haktır Engellenemez!
Yaşasın Tüvtürk/Polçak Direnişimiz, Mücadelemiz!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Sendikamız DSF’nin Kuruluş Yıldönümü olan 3 Ekim’deki
Uluslararası Eylem Günü’nde alanlardaydı
Neo Faşizme, Yabancı Düşmanlığına, Irkçılığa Karşı Uluslararası
Mücadele Günü’nde Uzel Makine,
Real ve Makro Direnişçileriyle birlikte Sendikamız üyeleriyle alanlardayız...
Sendikamızın da üye olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) 3
Ekim 2019’u; “Neo Faşizme, Yabancı
Düşmanlığına, Irkçılığa Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak belirlemiştir.
Yasal hakları gasp edilmek istenen
Uzel Makine, Real ve Makro Direnişçilerinin Mücadelesi aynı zamanda
Neo Faşizme, Yabancı Düşmanlığına,
Irkçılığa Karşı Uluslararası Mücadeleye dönüşmüştür.
Dünya Sendikalar Federasyonu
(DSF)’nin yapmış olduğu açıklama:
3 Ekim 2019:
Dünya Sendikalar Federasyonu
Irkçılığa, Neo Faşizme Karşı
Uluslararası Eylem Günü
DSF’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle, 3 Ekim 1945’te, Dünya Sendikalar Federasyonu bugün DSF Uluslararası Eylem Gününü sloganıyla kutlu-

yor: Yabancı Düşmanlığı,
Irkçılık ve Faşizme Karşı
Mücadele.
Yabancı düşmanlığı
ve ırkçılık, hükümetler ve
lobiler tarafından halklar
arasında, onları bölüştürmek, kapitalistlerin ve çokuluslu şirketlerin neden
olduğu sorunların birbirini suçlamasını sağlamak
amacıyla kasten gündeme
getirilir.
Afrika’da, Orta Doğu’da ve diğer
pek çok yerde, işçilerin doğal kaynaklarının yağmalanması, yoksulluk, emperyalist savaşlar ve çatışmalar, nefret
ve ırkçı ayrımcılık mağdurlarına düşen
milyonlarca mülteci yaratmaktadır.
Avrupa’da ve diğer kıtalarda, ekonomik kriz faşist ideolojilerin ve insanların zihnini ve bilincini zehirleyen
eylemleri, büyük işletmelerin çıkarları
için mücadele etmelerini, hatta onları
suçlara götürmelerini sağlar.
AB tarafından faşizmi Sosyalizm
ile eşitlemek, işçilerin SSCB’de elde
ettikleri büyük fetihleri gizlemek ve
tarihsel gerçekliği çarpıtmak için çaba
gösteriliyor.

Sendikamızın İşkolunda Olmayan İşyerlerindeki
Direniş ve Mücadele Günlüğü
Pazar günü sendikamız öncülüğünde sarı sendikacılığa, işçi-sendika düşmanlığına karşı Real ve Uyum/Makro
Market İşçileri ile 11 yıldır haklarını
alamayan Uzel İşçileri İstanbul’da,
Makro İşçileri Konya ve Kayseri’de
gasp edilen tazminat hakları için eylemlerine devam ettiler.

sına sahip çıkarak mücadeleyi sonuna
kadar devam ettireceğini belirtti.
Dayanışma amacı ile basın açıklamasına katılan CHP İl Başkanı da bir
konuşma yaparak Kütahya’da başlayan bu hak alma mücadelesini direnişini önemsediklerini ve dayanışma
içerisinde olacaklarını belirtti.
Daha sonra atılan sloganlarla basın
açıklaması bitirildi.
Yaşasın Kütahya Han Direnişimiz!
Atılan İşçi Geri Alınsın!
Direne Direne Kazanacağız!
Sendika Haktır Engellenemez!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
04.10.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Nakliyat-İş’ten:

Kütahya’daki mücadelenin de diğer
yerlerde olduğu gibi başarıya ulaşacağını belirten Küçükosmanoğlu, atılan
bir üyelerinin de ekmeğine onuruna
sahip çıkarak bir haftadır direndiğini
belirtti. Üyelerinin işveren tarafından
ahlâksızca, vicdansızca bir komplo ile
işten çıkartıldığını ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. İşverenin yine
bir üyeyi Uşak’a sürgün gönderdiğini,
içeride çalışan diğer üyelere de çeşitli baskılar yaparak özellikle işçilerin
ekonomik sorunlarından yararlanarak
yüklü miktarlarda paralar teklif ederek
sendikalarından kopartma peşinde olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu, bir kez daha
işverene çağrı yaptıklarını, bu hukuksuzluğa ve haksızlığa bir son vermesini, işten atılan ve sürgüne gönderilen

Tüvtürk/Polçak’a Sendika Girecek Başka Yolu Yok!
Direne Direne Kazanacağız!
Şanlıurfa Tüvtürk/Polçak’ta İşten Çıkartılan Üyelerimiz İşe Geri
Alınsın!
Yaşasın Şanlıurfa Tüvtürk İşçilerinin Sendikal Mücadelesi!
Yaşasın Nakliyat-İş!
12.09.2019

Uzel İşçileri Davul Zurna İle
Mahkeme Kararın Kutladı
Bayrampaşa’daki Uzel Fabrikasının önünde toplanan Uzel İşçileri
ödenmeyen tazminat hakları için basın
açıklaması yaptı.
Basın açıklamasına sendikamız
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’da katılarak bir konuşma yaptı.
Küçükosmanoğlu yaptığı konuşmada, Uzel İşçilerinin mücadelesinin
belli bir aşamaya geldiğini, bu örgütlü
gücün mahkemeleri bile etkilediğini

belirterek, mahkemenin hileli satışı
iptal etmesinin tek nedeninin Uzel İşçilerinin mücadelesi olduğunu belirtti.
Mücadeleye kararlıca devam edeceklerini, rant uğruna Uzel arazisinin
peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde
bu hak gaspının tarafı olan Vera Varlık
önünde de eylem yapacaklarını ve bu
mücadele başarıya ulaşıncaya kadar
yani Uzel arazisi değerinde satılıp işçilerin tazminatları ödeninceye kadar
mücadelenin devam edeceğini ifade
etti.
Eylemde işçiler de söz alarak verdikleri mücadelenin sonucunda mahkemenin hileli satışı iptal ettiğini ve taleplerinin de arazinin değerinde satılarak
haklarının verilmesi olduğunu, bunun
içinde kararlıca mücadeleye devam
edeceklerini söylediler. Uzel İşçileri
eylemde davul zurna eşliğinde halaylar
çekerek mahkeme kararını kutladılar.
Daha sonra atılan sloganların ardından
eylem sona erdi.
Real ve Uyum/Makro
İşçilerinin Eylemi
Uyum Genel Müdürlüğü eylemi
Real ve Uyum/Makro İşçileri Güneşli’de bulunan Uyum Genel Müdürlüğü önüne giderek burada da bir ey-

Kuruluşundan bu yana, DSF, Güney Afrika’daki Apartheid’e karşı mücadele etmek, ırksal ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek için barış
ve eşitlik mücadelesini taleplerinin
önüne koydu. Tüm çalışanların, kadınların, göçmenlerin ve mültecilerin
hakları için.
Aynı militan ve sınıf odaklı bir
doğrultuda devam ediyoruz ve tüm
dünyadaki militan sendikacıları, tüm
çalışanların barış içinde bir arada yaşaması ve refahı için yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve faşizmin yalıtılması
ve ortadan kaldırılması için mücadele
etmeye çağırıyoruz.
İşçilerin bizi bölecek hiçbir şeyi
yok!
lem yaptılar.
Burada işçiler “Tazminat Haktır
Gasp Edilemez” diyerek hakları ödeninceye kadar eylemlerin devam edeceklerini belirttiler.
Metro Market Güneşli eylemi
İşçiler daha sonra METRO Marketin Güneşli’de bulunan mağazasının
önüne gittiler.
Burada işçiler tarafından yapılan
açıklamalarda Metro haklarını ödeyinceye kadar Nakliyat-İş öncülüğünde
eylemlerin devam edeceğini belirttiler.
Eyleme Uyum/Makro İşçileri de katılarak dayanışmada bulundular.
Kayseri ve Konya’da
Makro İşçileri “Yağma Yok
Tazminatlarımızı Alacağız”
dediler
Pazar günü Kayseri ve Konya’da
bulunan Makro İşçileri eylemlerine
devam ettiler.
İşçiler tarafından yapılan açıklamada gasp edilen tazminat haklarını almak için bir araya gelerek Nakliyat-İş
Sendikası öncülüğünde mücadele etiklerini belirterek, tazminatları ödeninceye kadar da eylem yapmaya devam
edeceklerini belirttiler. 30.09.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Şeriatçı kafa
eğitimin içini de boşaltıyor

Ş
Nakliyat-İş’ten:

Uzel İşçileri Sendikamız öncülüğünde direndi, kazandı:
Uzel Makine Arazisinin Hileli İhale ile Satışı İptal Edildi!

S

endikamız öncülüğünde sermaye ve siyasilerin rantına, hileli
ihaleye, sarı sendikacılığa karşı mücadele eden
uzel makine işçilerinin
direnişinde ilk kazanım...
Uzel Traktör Fabrikası’nın mağdur ettiği 1500
işçinin, 11 yıldır ödenme-

yen tazminatlarını almak için aylardır,
Uzel Fabrikası’nın önünde, meydanlarda, Türk Metal Sendikası’nın Genel
Merkezinde ve İstanbul’daki yerlerinin önündeki eylemleri sendikamız
öncülüğünde devam ediyor.
Uzel İşçileri, geçtiğimiz aylarda
Uzel arazisinin gerçek değerinin çok
altında Vera Varlık’a satışına da itiraz
etmişti. Bu itirazla birlikte Uzel İşçile15’te
ri mahkemeleri de mücadele

Nakliyat-İş’ten:

Şanlıurfa Tüvtürk Polçak Taşıt Muayene İstasyonunda
Direnen İşçiler Kazandı!

eriatçı-faşist kırması AKP Diktatörlüğü, emperyalizmin desteğinde Cumhuriyet’in tüm kurumlarını
çürütüyor. Ekonomi, ordu, yargı, sağlık, kültür, toplumsal bilinç, ulusal
kimlik ve tabiî ki, eğitim.
Eğitim bir üstyapı kurumu olmakla birlikte, bu yukarıda saydıklarımızla doğrudan ilişkili bir alan
üstelik. İşte şeriatçı-faşist diktatörlük eğitimin öneminin farkında ve
bu yüzden de eğitimi çürütmek için
elinden geleni yaptı, yapıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, en çok
bakan değiştirilen bakanlıklardan birisi. Ve en sık uygulama değişikliği
yapılan bir alan eğitim. Bu yüzden
çocukların kafası ambale oldu, gençlerimiz şaşırtıldı. Fetocuların AKP
desteğindeki sınav oyunları da cabası… Yeni Bakan Ziya Selçuk, “şöyle
büyük eğitimci, böyle bilgili” denilerek, büyük bir tantanayla getirildi.

S

15’te
Nakliyat-İş’ten:

T

Kütahya HanTaşıt Muayene İstasyonunda
İşçi Kıyımına Son!

üvtürk Kütahya HanTaşıt Muayene İstasyonunda işçi kıyımını,
sendika düşmanlığını protesto ettik
Sendikamız, 60 işçinin çalıştığı
HanTaşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ’ye bağlı Kütahya ve Uşak istasyonlarında örgütlenmiş, işletmede
çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuştur. Bakanlık da
sendikamıza çoğunluk tespit yazısını
göndermiştir.
Ancak İşveren işçi-sendika düş-

15’te

manlığı yaparak, çoğunluk tespitine
itiraz etmiş, Üyelerimize baskı yapmaya başlamış, bir üyemizi komployla
tazminatsız işten atmış, bir üyemizi de
Uşak iline sürgün olarak göndermiştir.
İşten atılan üyemiz işine, ekmeğine,
sendikasına sahip çıkarak 27 Eylül
2019 tarihinden beri işyerinin önünde
işe geri dönüş mücadelesi vermektedir.
Sendikamız bugün Tüvtürk Kütahya’da Han Taşıt Muayene İstasyonlarında işçi kıyımını protesto etmek ve
atılan üyemizin işe geri
alınması için basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasına
Sendikamız Genel Merkez Yöneticileri, Eskişehir Anadolu Şube Yöneticileri, Eskişehir Reysaş
Direnişçileri, Bursa Tüvsüd İşyeri temsilcileri ve
diğer üyelerimiz de katıldı. Ayrıca Kütahya CHP
İl Başkanı ve Yöneticile-

Tüvtürk Eskişehir Reysaş Direnişçileri Kazandı!

skişehir’de dün görülen işe iade
ve sendikal tazminat davasında
4 üyemiz daha işe iade davasını kazandı. Bugüne kadar TüvtürkReysaş’datoplamda işe iade ve sendikal
tazminat davasını 7 üyemiz kazandı.
Sendikamızın örgütlendiği Eskişehir Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’de işveren işçi ve
sendika düşmanlığı yaparak, sendikal
örgütlülüğü kırmak için bu güne kadar

14’te

ri, Eğitim-İş Sendikası Yöneticileri de
dayanışma amacı ile eyleme katıldılar.
Kütahya Taşıt Muayene İstasyonunun önünde yapılan basın açıklamasını
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu yaptı.
Küçükosmanoğlu basın açıklamasında Sendikaya üye olmanın uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla
güvence altına alındığını, örgütlenmenin temel hak olduğunu belirterek
bu işyerinde de işçilerin bu haklarını
kullanarak sendikaya üye olduklarını
söyledi. İşverenin üyelere yönelik sistematik bir şekilde baskı yapmaya başladığını belirtti.
Küçükosmanoğlu,
işverenlerin
sendikal örgütlenmede ilk başvurdukları yöntemin işten atmak olduğunu şu
anda TÜVTÜRK’ün Şanlıurfa, Muğla
ve Eskişehir’de bulunan işyerlerinde
işçi ve sendika düşmanlığına karşı direnişlerin devam ettiğini belirtti.
İşverenlerin yapmış olduğu bu hak

Nakliyat-İş’ten:
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E

endikamız Şanlıurfa Polçak Taşıt
Muayene İstasyonlarında örgütlenmiş, üye çoğunluğunu sağlamış ve 8
Kasım 2018 tarihinde Bakanlığa yetki
tespiti için başvuruda bulunmuştu. Ancak işveren, işçilerin anayasal hakkını
hiçe sayarak işçi kıyımına başlamış, en
son 29 Ağustos’ta işten çıkartılan üyemizle birlikte bu güne kadar 27 üyemizi haksız ve hukuksuz bir şekilde
işten atmıştır. İşten atılan üyelerimiz
19 Kasım 2018 tarihinden beri işyerlerinin önünde işe geri dönüş mücadelesi
vermektedirler.
Onurlarına, ekmeklerine, haklarına
ve sendikalarına sahip çıkan üyelerimiz bir taraftan Direnişi devam ettirir-

değişik tarihlerde sendikamız üyesi
24 işçiyi haksız, hukuksuz ve keyfi
bir şekilde işten atmıştır. Ayrıca Bakanlığın çoğunluk tespitine de itiraz
etmiştir. Üyelerimiz onurlarına, işlerine, ekmeklerine ve sendikalarına sahip
çıkarak 21 Kasım 2018 tarihinden beri
işyerinin önünde anayasal ve sendikal
hakları için 317 gündür direniyorlar.

Sendikamızın İşkolunda
Olmayan İşyerlerindeki
Direniş ve Mücadele Günlüğü

15’te

Ama bizce gidişin değişmeyeceği
kesindi ve öyle de oldu.
Çünkü dinci-faşist diktatörlüğün emperyalizm kılavuzluğunda
stratejik hedefi belli: Şeriatçı eğitim, halkımızın ümmetleştirilmesi!
Bakan Selçuk, bu hedefte ancak
göz boyama için kullanılacak bir piyon olabilirdi.
AKP’nin eğitim oyunları hep

Hüseyin Ali
dinci eğitim ekseninde seyretmektedir. Bu eksen etrafında oynamalar olabilir.
En başta yapılan Cumhuriyet’in
“Öğretim Birliği” (Tevhidi Tedrisat Kanunu, kabul edilişi 3 Mart
1924) Yasasının yok sayılmasıdır.
Çünkü Öğretim birliği Yasası
şöyle der:
“Madde 1- Türkiye dahilindeki
bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur.
“Madde 2- Şer’iye ve Evkaf
Vekâleti veyahut hususi vakıflar
tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif
Vekâletine devir ve raptedilmiştir.
“Madde 3- Şer’iye ve Evkaf
Vekâleti bütçesinde mekatip ve
medarise tahsis olunan mebaliğ
Maarif bütçesine nakledilecektir.”
(Resmi Gazete, 6 Mart 1924)
Bu üç madde ile söylenen şudur: Ülke genelinde tüm eğitim
kurumları Eğitim Bakanlığına
bağlanır. Şeriye ve Evkaf Vekâleti (Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı)
veya özel vakıflar tarafından yönetilen tüm okullar Eğitim Bakanlığına devredilir. Ortaçağcı
kafanın ürünü medreseler kapatılır. Bununla da kalmaz, Şeriat
ve Vakıflar Bakanlığı tarafından
okul ve medreselerin yönetimi
için kullanılan maddi kaynakların
tümü Eğitim Bakanlığına aktarılır.
“Türkiye dahilindeki” tüm okullar,
dolayısıyla azınlık okulları da Milli
Eğitim Bakanlığının denetimine tabi
tutulur.
Bu, dinci-bezirgân eğitime vurulmuş çok önemli bir darbedir. Ülkeyi
pıtrak gibi sarmış Tefeci-Bezirgân Sınıfın aygıtlarıyla yönetilen
medrese ve okulların bir an- 14’te

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız DSF’nin Kuruluş Yıldönümü
olan 3 Ekim’deki
Uluslararası Eylem Günü’nde alanlardaydı

15’te

