
Mustafa Kemal, 9 Ekim 1925’te 
Cumhuriyet Savcılarına şu şe-

kilde seslenmişti:
“Her uygar ve çağdaş devlet-

te olduğu gibi, Türk Cumhuriyeti 
Adliyesinde de, Cumhuriyet Savcı-
larını yüksek ve son derece önemli 
bir görev ve makamın temsilcileri 
olmak üzere tanırım. Devrim Sav-
cılarının, kendilerine verilen bu 
büyük görevin önemine uygun ola-

Bugüne kadarki her suç duyurumuz, her 
açtığımız dava, tarihimizi, doğamızı, ül-

kemizi korumak, insana, hayvana, bitkiye en ufak 
bir zararı engellemek için yapılan; kısacası evren 
sevgimizi kanıtlayan davalar ve suç duyuruları...

Gün geçmiyok ki siyasi iktidar tarafından ül-
kemizde yeni bir tarih düşmanlığı, doğa katliamı 
ve hukuksuzluk yapılmasın. Bu sefer olmayan 
Cumhurbaşkanı kararı ile gerekçesiz olarak 33 
yıldır Milli Park olan Göreme Vadisi (Kapa-
dokya), Milli Park olmaktan çıkartıldı.

Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilli-
yeciler pes etmediler, zafere yürüdüler,

Bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları 
Halkın Kurtuluş Partililer de pes etmeye-
cekler, zafere yürüyecekler…

Biz doğru bildiğimiz yoldan dönmedik, dön-
meyiz.

Sağdan da soldan da saldırdılar saldırıyorlar, 
hem Usta’mıza hem bize; yılmadık, yılmayız.

Baskılar kuruyorlar üzerimizde, davalar açı-
yorlar, yok sayıyorlar kendi yasalarına dahi uy-
muyorlar; pes etmedik, etmeyiz.

Gericilik rüzgârları estirdiler durmadan, za-
yıftı ideolojileri yaprak gibi savruldular, kasırga 
da olsa estirdikleri; savrulmadık, savrulmayız.

İşkence tezgâhları kurdular, zindanlara tıktı-
lar, kurşunladılar, sandılar ki korkuturuz; kork-
madık, korkmayız.

Çünkü biz dünyanın en haklı, en meşru davası 
olan İnsanlık mücadelesinin biricik ve tek gerçek 
savunucularıyız. O yüzden bizi hiç kimse korku-
tamaz, yıldıramaz, sindiremez, doğru bildiğimiz 
yoldan geri döndüremez, pes ettiremez.

İnsanlığı Ortaçağ Karanlığına götürmeye ye-
minli Ortaçağcı AKP’giller, polisiyle, askeriyle 
bizleri yıldırabileceklerini düşündüler. Sandılar 
ki biz bunları bir kere Kalpaklı Mustafa Kemal 
ve Mustafa Kemal’i en iyi ifade eden sözü “Ba-
ğımsızlık Benim Karakterimdir” pankartı ve 
bayraklarıyla Anıtkabir’e sokmazsak; bir daha 
gelmezler, geri dönerler, yılarlar.

Ama bir kez daha yanıldılar. Karşılarındaki-
lerin daha 17 yaşında elde silah Emperyalist Yedi 
Düvel’e karşı Yörük Ali Efe Çetesi’nde savaşan, 
ömrünün üçte birini hapislerde geçirme-
sine rağmen hiç pes etmeyen, mücadele-
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Haydut Devlet ABD! Trump’ın mektubu
ikinci çuval vakasıdır

YÖK’ü Demokratik Halk 
İktidarı yok edecek!

Ekonomi
aşırı tıkırında…

Malum Kişi’nin
yalanları ve gerçekler

Türkiye Devrimi’nin Önderi
Hikmet Kıvılcımlı,

gerçek devamcılarınca anıldı

Vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz
“Katil ABD Ortadoğu’dan ve 
Ülkemizden Defol” demekten

AB-D Emperyalistlerinin eli kanlı savaş örgütü 
NATO ülkemizden ve Ortadoğu’dan defol!

Che Yoldaş ölmedi
Kavgamızda yaşıyor,
emperyalizme karşı

bizimle birlikte savaşıyor!

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı Halkındır,
peşkeş çekilemez!

2’de

2’de 5’te

5’te

7’de

2’de

7’de

Ey Meclisteki, hepsi de ABD 
uydusu olan Beşli Çete!

Ey vatan millet, halk düşmanı 
Amerikan işbirlikçileri!

Sanki Amerika’ya gerçekten kar-
şıymışsınız gibi yalandan kuru gürül-
tü yapmayın!

Haybeye cav cav etmeyin!
Bir tekiniz olsun Amerika’ya kar-

şı olamazsınız! 
Amerika’nın size verdiği görevle-

rin dışında iş yapamazsınız. O insan 
soyunun başdüşmanının yörüngesin-
den çıkamazsınız!

Aksi iddiada olanınız var mı?
Hadi, buyursun bakalım; “Katil 

Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, di-
yebilsin. 

Hadi bunu diyemediniz; “NA-
TO’dan çıkalım. NATO Türkiye’nin 
dostu değil düşmanıdır”, diyebilsin 

biriniz, biz de onu takdir ede-
lim. “Aferin be evlat. Sende 
umut verici gelişmeler var”, 
diyelim. 

Ama nerede...
Sizden Amerika’ya karşı 

olmayı beklemek, İblis’ten 
Cebrail olmayı beklemek gibi 
bir şeydir aslında...

Başyazı
Katil Amerika ve bölge taşeronları

8’de

Yine geldikleri gibi gidecekler!
Bu ülkenin gerçek yurtseverleri HKP’liler, Anıtkabir’in Mustafa Kemal’e yasaklanmasına karşı bir kez daha haykırdı:

Diplomanın Sahteliği konusunda
Cumhuriyet Başsavcılığına Mustafa Kemal’li İtiraz!

HKP, Doğa ve Ülke Sevgisini
bu sefer Kapadokya için göstererek dava açtı!

2’de

7’de

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu



Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul 
İl Örgütü olarak; ömrünü bu 

topraklarda devrimi gerçekleştirmeye 
adamış Hikmet Kıvılcımlı Usta’yı, 
yine bu davaya adadığı bedeninin 
aramızdan ayrılmasının 48’inci yılında 
mezarı başında andık.

Topkapı Mezarlığı, Kıvılcımlı 
Usta’nın teorik ve pratik 
yol göstericiliğinin ışığında 
sürdürdüğümüz mücadeleyi dosta 
düşmana fiilen gösterdiğimiz 
bir anma etkinliğine şahit oldu. 
Kortejimizin coşkusu, sıkılı 
yumruklarımız ve başaracağımıza 
olan inancımızla Anma etkinliğimizi 
başlattık. Sloganlarımızda Hikmet 
Kıvılcımlı Usta’nın mücadelesinin 
ölümsüzlüğünü, onun teorisi ışığında 
güncel meselelere bakışımızı ve İşçi 

Sınıfı mücadelemizi haykırdık.
Kıvılcımlı Usta’nın ve Partimizin 

bir anlamda “besmelesi” olan “başta 
İşçi Sınıfımız gelmek üzere” 
sözünü öylesine kullanmadığımızı da 
gösterdik aynı zamanda. Usta’mızın 
öğrencilerinin önderlik ettiği Nakliyat-
İş Sendikası ve bu sendikanın 
öncülüğünde süren Direnişlerden 
gelen işçiler kalabalık bir kortejle 
aramıza katıldılar. Mücadelelerini 
sarı sendikacılığa ve Parababalarına 
karşı ortaklaştıran Real, Uyum-Makro, 
Uzel Direnişçileriyle birlikte Tüvtürk 
İşçilerinin de aramıza katılması 
coşkumuza coşku kattı.

Mezarbaşında İstanbul İl 
Yöneticimiz ve aynı zamanda bir işçi 
önderi olan Mehrali Yücedağ Yoldaş, 
Usta’nın hayatını, mücadelesini, 
teorisini ve bu teorinin günümüz 
meselelerine uyarlanmasını aktardı 
bizlere.

Yoldaşımız doyurucu 
konuşmasında Türkiye’nin en can 

alıcı meselelerini Parti teorimizin 
ışığında dile getirdi. Kıvılcımlı 
Usta’nın hayatından kesitler de 
sunan Yoldaş’ımız konuşmasını; 
Türkiye Devrimi’ni eninde sonunda 
Kıvılcımlı Usta’nın devamcılarının 
gerçekleştireceğini vurgulayarak 
bitirdi. 

Ardından Hikmet Kıvılcımlı’nın 
yoldaşı, öğrencisi ve yiğit işçi önderi 
İsmet Demir’in mezarbaşına geçtik.

Burada iki yılı aşkın bir süredir 
ekmeği için direnen Real Direnişçisi 
Arzu Bozkurt bir konuşma 
gerçekleştirdi. İsmet Demir’in İşçi 
Sınıfı içerisindeki mücadelesini onun 
anılarından örnekler vererek anlattı, 
onu tanımayan ve görmeyenler için 
çok doyurucu bir anlatım sundu. 
Konuşmasını da kendi mücadelesine, 

bu mücadelenin ona öğrettiklerine 
değinerek ve bu süreçte yanlarında 
olduğumuz için Partimize teşekkür 
ederek sonlandırdı.

Biz de beraber zafer halayları 
çekinceye dek, hem onların hem de 
Uyum-Makro ve Uzel Direnişçilerinin 
yanlarında olacağımızı söyledik.

Konuşmaların ardından yine anma 
etkinliğimizin başında olduğu gibi 
kortejimizi düzenli bir şekilde kurduk 
ve dışarıya kadar sloganlarla yürüdük, 
anma etkinliğimizi sonlandırdık.

17 Kasım’da gerçekleştireceğimiz 
salon anmasında yeniden buluşmak 
üzere alandan ayrıldık.

Hikmet Kıvılcımlı Ölümsüzdür!
Kıvılcımlı Yaşıyor, HKP Savaşıyor!
Kahrolsun Emperyalizm, 

Yaşasın Sosyalizm!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

11 Ekim 2019 

HKP İstanbul İl Örgütü

Göreme Vadisi, Nevşehir ili Ava-
nos-Ürgüp ilçeleri arasında 40 kilo-
metre alanı kapsıyor. Kapadokya, 92 

sit alanı içindedir. Buraları Dünya Mi-
rası Alanı olarak belirlenmiştir.

İşte bu nedenlerle Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak, “CUMHURBAŞKA-
NI’NIN 21 EKİM 2019 TARİHLİ 

1673 SAYILI İŞLEMİNİN 
ANAYASAYA ve 2873 SAYILI 
YASAYA DA AYKIRI OLDU-
ĞU” iddiası ile Danıştayda; 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
TALEPLİ İPTAL DAVASI aç-
tık.

Parti Programı’nın “Çevre-
ye Ve Tarihe Saygı” bölümün-

den alıntı yaparak, Partimizin halk si-
yaseti yapmak üzere kurulduğunu ve 
ülke genelini ilgilendiren tüm mesele-
lerde halkı temsil ettiğini, bu nedenle 
davanın tarafı olduğunu belirttik. 

Halkın Kurtuluş Partisi, hiçbir mu-
halefet partisinin yapamadığını yap-
makta ve gerçek vatanseverliği dosta 
da düşmana da göstermektedir. Bu 
düzen böyle gitmeyecektir. Elbette ce-
sur hâkimler, savcılar çıkacak ve tüm 
haksızlıkların, hukuksuzlukların hesa-
bı sorulacaktır! Bizim davamız budur. 
Davamız halkların kurtuluş davasıdır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

01.11.2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Heyetler halinde geliyorlar artık 
ülkemize. Okyanusların sularının 

bile temizlemeyeceği kanlı elleriyle 
işbirlikçilerine direktifler vermek için 
geldiler. Ellerinde mazlum halkların 
kanı topraklarımızı kirletmek için 
geldiler. Daha gelmeden hatırlattılar 
efendi kim, satılık kim, kuklacı kim, 
kukla kim, patron kim, hizmet eden 
kim. Kaçak saraylı Reis’in “görüş-
meyeceğim” sözünü 23 dakika içinde 
yalayıp yutturdular kendisine. “Gö-

rüşmeyeceğim”den, “Pence ve Pom-
peo dışındakilerle görüşmeyeceğim”e 
gerilettiler koca “Reisi”.

Yine bir biz vardık ABD Emper-
yalistlerini protesto eden, yine bir ba-
şımızaydık “Katil ABD Ortadoğu’dan 
Defol” sloganlarını haykırırken.

ABD’li heyetin Ankara’ya gelişini 
protesto etmek için ABD Büyükelçili-
ği önünde gerçekleştirdik eylemimizi. 
“Yankee Go Home!” dövizlerimiz-
le,“ABD Emperyalizminin Eli Kan-
lı Temsilcileri Ülkemizden Defo-
lun!” yazılı ozalitimizle, “Emperya-
listler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi 
Gidecekler” sözü ve Kalpaklı Mus-
tafa Kemal bayraklarımızla, coşkulu 
“Kahrolsun ABD-AB Emperyaliz-
mi”, “Yankee Go Home”, “Katil 
ABD Ortadoğu’dan Defol!”, “Gün 
Gelecek Devran Dönecek AB-ABD 
Halklara Hesap Verecek”, “Em-
peryalistler, İşbirlikçiler, Geldikle-
ri Gibi Gidecekler” sloganlarımızla 
protesto ettik ABD Emperyalistlerini 
ve yerli işbirlikçilerini.

Basın açıklamamızı HKP Genel 
Sekreter Yardımcımız, Ankara İl Baş-
kanımız Sait Kıran Yoldaş yaptı. 

“Şeytan işi sağlama alıyor, tek 
tek sözcülerini göndermek kesmi-
yor, heyet gönderiyor verdiği emir-
leri denetlemeye.” şeklinde açıkla-
maya başlayan Kıran, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Faşist manyak Trump açıklı-
yor: “Türkiye’ye ve diğerlerine 
karşı sert davranacağız. Barış ve 
güvenliği sürdürmek zorundalar. 
Neler olacağını göreceğiz. Pence ve 
Pompeo’nun yer aldığı heyet, Tür-

kiye’den ateşkes talep ede-
cek.”

“El insaf…
“Dünyada son 70 yıl-

dır meydana gelen bütün 
kötülüklerin kaynağı ABD 
Emperyalizmi değilmiş gibi 
konuşuyor Bunak Trump. 
Dünya Halklarını birbirine 
düşüren, birbirine boğazla-
tan, birbirine düşmanlaştıran 

kendileri değil sanki. Bin ülkeli bir 
dünya kurmak için, dünyayı site dev-
letçiklerine dönüştürmek için Ortado-
ğu’yu kan gölüne çeviren, özgürlük 
götürüyoruz diyerek ölüm meleğini 
yanlarında götüren, halk düşmanı 
projelerine eşbaşkanlık yapabilecek 
yerli işbirlikçileri devşirip halkların 
başına bela eden sanki kendileri değil 
de başkaları.

“Bir de ne diyor bunak?
“Sert davranacağız.”
“ABD Emperyalizmi mazlum 

halkların hangisine yumuşak davrandı 
acaba, Tarih yazmış mıdır?

“ABD Emperyalistlerinin ne ka-
dar “yumuşak”, ne kadar “sevecen”, 
ne kadar “insancıl” olduğunu Viet-
nam Halkı çok iyi bilir, Irak Halkı, 
Afgan Halk, bütün Ortadoğu Halkları 
çok iyi bilir. Ve ABD’nin gerçek sa-
hipleri yerli Kızılderililer çok iyi bilir.

“ABD Emperyalistlerinin müda-
halesine kadar topraklarında halkları 
kardeşçe, barış içinde yaşayan, eko-
nomik olarak belirli bir refah düzeyini 
yakalamış ve ABD Emperyalizminin 
Bekçi Köpeği İsrail’e karşı en net tu-
tumu takınan Suriye’de barışı bozan, 
güvenliği ortadan kaldıran AB-D Em-

peryalistleri ve bölgedeki ruhlarını 
efendilerine satan yerli taşeronlarıdır.

“Ne acıdır ki; bu insan soyunun 
en büyük düşmanları, “Oltada Balık” 
olduğumuzu hatırlatmaya geliyorlar.

Yoldaş’ımız açıklamasını şu ifa-
delerle sonlandırdı:

“Biz Halkın Kurtuluş Parti-
si olarak hiç vazgeçmeyeceğiz “Ka-
til ABD Ortadoğu’dan, Ülkemizden 
Defol!” sloganını haykırmaktan.

“Hep haykıracağız, özellikle her 
şeyin ayan beyan ortaya çıktığı 2019 
yılının bugünlerinde; “Katil Ameri-
ka, Ortadoğu’dan defol!” diyeme-
yen her siyasi, her aydın, her aka-
demisyen, her sanatçı, her gazeteci 
ya korkaktır, ya da haindir…” diye.

“Ta ki; Ortadoğu Halklarına 
yönelik AB-D Emperyalistlerinin 
yaptığı bütün aşağılık planlar, Or-
tadoğu Halkları tarafından parça-
lanıp atılıncaya, Emperyalistlerin 
Yeni Sevr Planı parçalanıp, bu aşa-
ğılık hevesleri kursaklarında bıra-
kılıncaya, AB-D Emperyalistleri ve 
yerli işbirlikçileri, Tarihin çöplüğü-
ne atılıncaya kadar susmayacağız!

“Haykıracağız!
“Direneceğiz!
“Mücadele edeceğiz ve yenece-

ğiz!
“Bundan hiç kimsenin kuşkusu 

olmasın.
“AB-D Emperyalistleri ve yerli 

işbirlikçiler bunu hiç akıllarından 
çıkartmasınlar.

“Mazlum Halklar umutlarını 
hiç kaybetmesinler.

“97 yıl önce başardı Mustafa Ke-
mal önderliğinde Birinci Kuvayimil-
liyeciler.

“İkinci Kurtuluş Savaşçıları ola-
rak yine başaracağız.

“Ama bu sefer sosyal kurtuluşla 
taçlandıracağız, 97 yıl önce Kuvayi-
milliyeci atalarımızın zaferini.

“Buna olan inancımızla, bilinci-
mizle, kararlılığımızla, bize yön ve-
ren, bilinçli, inançlı ve kararlı olma-
mızı sağlayan bilimimizle ve hepsinin 
üstünde insan, hayvan, doğa sevgisiy-
le mücadele ettik, nihai zafere kadar 
da mücadele etmeye devam edece-
ğiz.” 17 Ekim 2019

HKP Ankara İl Örgütü

 

rak gayretli ve çalışkan olmaları ko-
nusunu, adliyemizin başarı ve üstün-
lüğünün en önemli etkenlerinden sa-
yarım. Laik Türk Devrimi, çağımızın 

uluslara yaşama ve yükselme yetene-
ğini veren en son ve en uygar ilkeleri-
nin bir ifadesi ve Türk Ulusunun bü-
yük fedakârlıklarıyla sürdürülen ve 
kazanılan büyük mücadelesinin ese-
ridir. Devrimlerin gerçekleşmesi, ka-

rarları ve kanunlarıyla, 
ulusal irade ve ulusal ege-
menliğin bir görünümü; 
bütünü itibariyle de Türk 
Ulusunun bütün hakları-
dır. Devrimlerin her biri, 
ulusun emeği ve hakkı ile 
gerçekleşmiştir. Cumhu-
riyet Savcılarımızın, dev-
rimin gerekleri etrafında, 
en kıskanç ve uzakları gö-

ren hassas nöbetçiler olmalarını, asıl 
görevlerinden sayarım.” 

Emperyalist yedi düveli ve yerli 
işbirlikçilerini yenerek kurduğumuz 
Cumhuriyet’imizin 96’ncı yıldönümü-
nü kutladığımız şu günlerde ne yazık 
ki “Cumhuriyet Savcıları” ve yargı 
mensupları bu bilinçle davranmıyor 
ve Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düş-
manlıklarını defalarca gösteren siyasi 
iktidarı aklıyor. 

Ülkemiz üniversite diplomasının 
sahteliği defalarca kanıtlanmış birisi 
tarafından yönetiliyor. Bu sahtelik her 
seferinde yeni belgelerle kanıtlanması-
na rağmen ne yazık ki yaptığımız suç 
duyurularına karşılık kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar veriliyor, 
YSK başvurularımız olumsuz sonuç-
lanıyor.

En son Türkiye Noterler Birliği 
tarafından dönemin Başbakanı Tayyip 
Erdoğan’ın üniversite diplomasının fo-
tokosipini, tasdik eden noter yetkili ka-
tibi Emine Seven hakkında soruşturma 
açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Ak-
gün’e uyarma cezası verildiği haberine 
dayanarak yaptığımız suç duyurusuna 
karşılık, İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından kovuşturmaya yer ol-
madığına dair karar verildi.

Karara gerekçe olarak da bu konu-
da daha önce yapılan suç duyurularının 
takipsizlikle sonuçlandığı ve itirazların 
reddedildiği, yeni bir delil olkadığı 
gösterildi. 

Bu karara Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak Mustafa Kemal’in Cumhuriyet 
Savcılarına yönelik yukarıdaki konuş-
masını hatırlatarak itiraz ettik. İtirazda, 

Noterler Birliği’nin kararının önemli 
bir delil olduğunu ve bu yeni delile da-
yanılarak şüpheliler hakkında iddiana-
me hazırlanarak cezalandırılmalarını 
talep ettik.

Bu itirazımıza karşı Cumhuriyetin 
gerçek hukukçuları cesaret edip kabul 
kararı verebilir mi bilinmez ama biz bu 
ülkenin en halksever, en yurtsever, en 
cesaretli Partisi olarak bütün haksız-
lıkların, hukuksuzlukların, vatan ha-
inliklerinin, insan, hayvan, doğa düş-
manlıklarının peşindeyiz. Diplomanın 
sahteliğini kanıtlamak için de mücade-
le etmeye devam edeceğiz! 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30.10.2019
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HKP, Doğa ve Ülke Sevgisini
bu sefer Kapadokya için göstererek dava açtı!

Vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz
“Katil ABD Ortadoğu’dan ve Ülkemizden Defol” 

demekten

Diplomanın Sahteliği konusunda
Cumhuriyet Başsavcılığına Mustafa Kemal’li İtiraz!

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı,
gerçek devamcılarınca anıldı

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Hamdi YılmazOrhan Melek Demiröz
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ABD, tüm dünyada kötülük saçıyor. 
Sahip olduğu Para-Casus-Ordu 

gücüyle yapmadığı zalimlik bırakmı-
yor dünyamızda. Kâh şu kıtada, kâh bu 
ülkede hep insanlık aleyhine suçlar iş-
liyor. Halklara saldırıyor, ülkeleri işgal 
ediyor, yağmalıyor, talan ediyor. Dün-
yamızı kötülüklerle karşı karşıya bıra-
kıyor. Bütün bu kötülükleri yaparken 
de kendisine yerli işbirlikçiler, uşaklar 
buluyor. Kimi zaman kötülüklerini, 
zalimliklerini, insanlıkdışı eylemlerini 
bunlar aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Yerli işbirlikçiler ise iktidara 
ABD’nin gücüyle getirildikleri için 
onun buyruklarına, emirlerine asla 
karşı gelemiyorlar. Tam aksine, ikti-
darda daha fazla kalabilmek, vurgun 
ve talanlarına, soygunlarına biraz daha 
devam edebilmek için onun bir dediği-
ni iki etmiyorlar. Halklarına ve Vatan-
larına kolayca ihanet edebiliyorlar…

ABD Emperyalistleri, iktidara ge-
tirdikleri liderlerle kedinin fareyle oy-
nadığı gibi oynuyorlar. Bu oynadıkları 
liderler kimi zaman bir ülke devlet baş-
kanı, başbakanı oluyor, kimi zaman bir 
örgüt lideri oluyor. Ama sonuç değiş-
miyor dediğimiz gibi; oynuyor ABD.

Kimi zaman, şimdiki Başkanla-
rı Trump gibi manyaklar aracılığıyla 
kafa buluyorlar, açıktan, hiçbir dip-
lomatik dil kullanmaya bile gerek 
görmeksizin en aşağılık hakaretleri 
savuruyorlar. Bazen de görünüşte çok 
kibar oluyorlar. Yani bir yandan havuç 
gösteriyorlar, bir yandan sopa. Ama 
hep istediklerini alıyorlar ne yazık 
ki… Dediğimiz gibi iktidara getirilen-
ler, getirenlere itiraz edemiyorlar. Ki-
şilik koyamıyorlar. Kişicil ve Ülkesel 
onurlarını koruyamıyorlar. Bugün evet 
dediklerine yarın hayır demek zorunda 
kalıyorlar. Aynen bizim iktidarda bulu-
nan AKP’giller ve Reisleri gibi…

ABD Emperyalistleri kedinin fa-
reyle oynadığı gibi oynuyor AKP’gil-
ler ve Reisiyle. Hem de ne oynama…

Başkanı mektup gönderiyor, twe-
et atıyor, tehdit ediyor, kafa buluyor. 
Başkanı ayrı, Temsilciler Meclisi ayrı, 
Senatosu ayrı, Pentagon’u ayrı yaptı-
rım kararları alıyor, uyguluyor, geri 
çekiyorlar. Sonra yine uyguluyorlar. 
Sonra yine tehdit ediyorlar ki, yeniden 
uygularım, diye.

“Reis”, ABD’ye gitmekte tereddüt 
taşıyor. Ya gittiğimde yaptırımla karşı-
laşırsam, tutuklanırsam, diye.

Başkan Trump Kasım ayının 
13’ünde ABD’ye çağırıyor görüşmek 
için. Tayyip hemen atlıyor; “tabiî ki 
gideceğiz, görüşeceğiz”, diye sevinç-
le. Arkasından, kendisinin ve ailesinin, 
yakınlarının mal varlığını araştırmaya 
başlıyor ABD yetkilileri yaptırım uy-
gulamak için. Reis, bu kez; “düşüne-
ceğiz, bakacağız”, diyor.

Damat, aylar öncesinden belli IMF 
toplantılarına gideceğini açıklıyor. 
Sonra ABD yaptırım kararları aldı 
kendisine yönelik ve gidemedi. Mer-
kez Bankası Başkanı da gidemiyor. 
Sonra kaldırdı bu yaptırım kararını 
ABD güya ama Temsilciler Meclisinin 
iki gün önce aldığı kararda yine yaptı-
rım var kendisine yönelik. Dolayısıyla 
gidemiyor ABD’deki herhangi bir top-
lantıya.

İçişleri Bakanı da gidemiyor 
ABD’ye. Ona da yaptırım kararı al-
mıştı ABD ve sonradan kaldırdı. Yine 
ona yönelik de karar aldı Temsilciler 
Meclisi.

Ama hiçbirisi kımıldıyamıyor. Ne 
acı, ne hüzün verici bir durum. Ken-
dileri açısından da, ülkemiz açısından 
da aşağılayıcı bir durum. Ama onlar 
bundan rahatsız değiller. Onlar ülke-
mizi ABD Emperyalistlerine ve şimdi 
de Rus Emperyalistlerine peşkeş çeke-
rek iktidarlarını sürdürme, koltuklarını 
koruma, vurgunlarına devam etme te-
laşındalar. Vatan, Millet, Halk, Ulusal 
Onur gibi değerler onlar için hiçbir 
anlam ifade etmiyor. Varsa yoksa vur-
gun, talan peşindeler. Vatanı pazarla-

ma peşindeler…
ABD ise, haydut devletliğe devam 

ediyor;
Yersen lokantası açıyor Tayyipgil-

ler’e ve Reislerine.
Racon kesiyor, güç gösteriyor, diş 

gösteriyor Suriye’de dünya halklarına.
Aşağıda bunun somut örneklerini 

göstereceğiz birer birer.
Önce AKP’giller’den başlayalım.

“Barış Pınarı” Harekâtı
ABD’ye rağmen değil

ABD’nin izniyle olmuştur!
Bildiğimiz gibi “Barış Pınarı Ha-

rekâtı” ile Türk Ordusu, Suriye’de Fı-
rat’ın doğusuna girmek için davrandı.

Gerekçesi; “Terör örgütünün hâ-
kimiyetindeki sınır bölgesinden top-
raklarımıza yapılan saldırıları engel-
lemek”, “terör örgütünü sınırımızdan 
uzaklaştırmak” ve hatta “terör örgütü-
nü tümden yok etmek”ti.

AKP’giller bu sınır ötesi operas-
yon için yıllardır davranmak istiyorlar 
ama ABD izin vermediği için bir türlü 
davranamıyorlardı. Ve sürekli olarak 
“girdik giriyoruz”, “bir gece ansızın 
gelebiliriz” gibi söylemlerle “hüloogg-
cu”larını kandırıyorlardı. Ama bir nok-
tadan sonra girmek zorunda kaldılar. 
Çünkü artık inandırıcılıklarını tümüyle 
yitiriyorlardı kitleleri bakımından.

Ve bu harekâtı, ABD’ye rağmen-
miş gibi göstermek istediler. Kendi 
kararlarıymış gibi göstermek istediler. 
Ama gerçekliğin bu olmadığı ayan be-
yan ortadaydı. Ki bu gerçekliği bizzat 
Tayyip’in adamları dile getiriyordu. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun şöyle ifade ediyordu 9 
Ekim tarihli Washington Post gazetesi-
ne yazdığı makalede:

“ABD’nin kazanımlarını koru-
mak bizim çıkarımızadır” diyordu 
ve şöyle devam ediyordu:

“(…)
“(…), pazar günü AKP’li Cum-

hurbaşkanı Erdoğan ile bir tele-
fon görüşmesi yapan ABD Başkanı 
Trump’ın IŞİD ile mücadele ope-
rasyonunun liderliğini Türkiye’ye 
devretmeyi kabul ettiğini bildiren 
Altun, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte 
yakında Türkiye-Suriye sınırını ge-
çeceğini” belirterek, “Dünya, Türki-
ye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu için 
hazırladığı planı desteklemelidir.” 
ifadesini kullandı.” (https://www.ab-
cgazetesi.com/cumhurbaskani-danis-
mani-altun-abdnin-kazanimlarini-ko-
rumak-bizim-cikarimizadir-46797)

Ki, Cumhurbaşkanlığı Başdanış-
manı Gülnur Aybet daha açık sözlü 
davranıyor ve: “Trump ile Erdoğan 
operasyonun kapsamı konusunda 
tam olarak anlaştılar”, diyerek ger-
çeği söylüyordu 10 Ekim tarihinde 
CNN International’e verdiği röpor-
tajda. (https://tr.sputniknews.com/
turkiye/201910101040355787-cum-
h u r b a s k a n l i g i - b a s d a n i s m a -
ni-aybet-trump-ile-erdogan-operasyo-
nun-kapsami-konusunda-tam-olarak/)

Yani Türkiye’nin harekâtı ko-
nusunda ABD ile anlaşılmıştı. Yani 
ABD’ye rağmen bir tutum, bir harekât 
yoktu ortada. Antiemperyalist bir tavır 
alış yoktu başta “Bin kalıplı” Perinçek-
gil olmak üzere, kimilerinin söylediği 
ve yutturmaya çalıştığı gibi. …

 Bu gerçekliği asıl ABD Başkanı 
manyak Trump, kişiliğinden, egosun-
dan da kaynaklanan bir biçimde açık 
sözlülükle dile getirdi. Ki genel olarak 
da öyle davranıyor. 9 Ekim günü, bel-
ki de diplomasi tarihinde hiçbir zaman 
görülmemiş bir üslupla, Tayyip’e ha-
karet dolu bir mektup gönderdi. Ve ona 
aynen; “Sert adam olma, aptal olma” 
dedi. Operasyonda sana izin verdiğim 
ölçüde, alanda, kilometrede kalacak-
sın, daha ileriye gitmeyeceksin, dedi.

“Sorunlarının bazılarını çözmek 
için çok çaba sarf ettim. Harika bir 
anlaşma yapabilirsin. (SDG Komu-

tanı) General Mazlum (Kobani) se-
ninle müzakere etmeye ve daha önce 
hiç vermedikleri tavizleri vermeye 
hazır. Onun bana yolladığı, daha 
yeni elime ulaşan mektubunun bir 
kopyasını da gizli olarak (bu mektu-
ba) iliştiriyorum.

“Eğer bu işi doğru ve insani şe-
kilde çözersen tarih sana olumlu 
bakacak. (Ama) Eğer iyi şeyler ol-
mazsa sana sonsuza kadar şeytan 
gibi bakacak. Sert adam olma, aptal 
olma. Seni daha sonra arayacağım” 
(https://www.amerikaninsesi.com/a/
trumptan-erdogana-sert-adam-ol-
ma-aptal-olma/5126857.html)

Bu mektup ilk olarak Fox News 
muhabiri tarafından yayımlandı. Üslu-
bun sertliği ve hiçbir şekilde diploma-
tik teamüllere uygun olmaması dola-
yısıyla şüpheyle karşılandı tüm dünya 
kamuoyunda. Ancak Beyaz Saray yet-
kilileri mektubun doğruluğunu teyit et-
tiler. Böylece resmiyet kazanmış oldu 
mektup.

Yani Tayyipgiller istedikleri kadar, 
bu iş bizim kararımızla oldu desinler, 
Reis istedi böyle oldu desinler, gerçek 
bu idi.

AKP’giller; 
“mektubu çöpe 
attık”, diyor-
lar, Reisleri; 
“Trump bana 
karşı samimi ve 
içten”, diyerek 
mektubu yok 
saymaya, yazıl-
mamış sayma-
ya çalışıyorlar. 
Öyle göstermek 
istiyorlar.

Trump, ayın 17’sindeki bir başka 
tweet’inde ise şöyle söylüyordu bu ko-
nuda:

“Daha önce de açık bir şekilde 
söylediğim gibi, tekrar ediyorum, 
eğer Türkiye benim müstesna ve 
eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sı-
nırların dışına çıkarsa (daha önce 
yaptığım gibi) Türkiye ekonomisini 
mahvederim.” (https://tr.euronews.
com/2019/10/07/trump-turkiye-su-
riye-de-cizmeyi-asarsa-ekonomisi-
ni-mahvederim-suriye-operasyon)

“Türkiye (…) belirlediğim sınırla-
rın dışına çıkarsa”…

Yani belirleyen ABD!
Uyan: Türkiye!
Bu işin bir yanı.  Diğer yanlarına 

gelirsek…

Ateşkes,
PKK-SDG-YPG ile Türkiye 

arasında yapılmıştır!
“Barış Pınarı” Harekatına, 

YPG’nin belirlenen sınırlara çekilme-
si için Tayyipgiller’e göre “ara veril-
mesi”, ABD’ye ve tüm dünyaya göre 
“Ateşkes” yine ABD’nin emriyle ol-
muştur. ABD, harekâta ara verilmesi 
ve YPG’nin 30 kilometre içeriye çe-
kilmesi için süre tanınması konusunu 
görüşmek ve emirlerini kabul ettirmek 
için Başkan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı başta olmak üzere bir heyet 
gönderdi Türkiye’ye. ABD, en üst dü-
zeyde heyet göndererek ateşkesi dikte 
etmiş ve YPG’nin güvenli bir şekilde 
geri çekilmesini sağlamıştır. Ki bu an-
laşma, ABD’yle YPG arasında daha 
harekât başlamadan kararlaştırılmıştır.

Tayyip, bu heyetle önce; “görüş-
mem”, dedi. ABD bastırınca; “Tamam 
görüşürüm”, dedi. Yani anında geri 
adım attı.

Trump yukarıdaki mektubunda bir 
de ne diyordu?

PKK-SDG-YPG’yle “Harika bir 
anlaşma yapabilirsin. (SDG Komu-
tanı) General Mazlum (Kobani) se-
ninle müzakere etmeye ve daha önce 
hiç vermedikleri tavizleri vermeye 
hazır”, diyordu.

Yani anlaş, diyordu ve anlaştılar 
yaşadığımız gibi...

Yine, bu ataşkes, aslında ABD ara-

cılığıyla PKK-SDG-YPG ve Türkiye 
arasında yapılmıştır. PKK-YPG ile 
Türkiye pazarlık etti. Bu da çok açık 
bir gerçektir. YPG masada olmama-
sına rağmen, ABD Heyeti YPG adına 
pazarlık yaptı ve bunu da saklamadı. 
Bakın ABD heyetinde bulunan bir 
“yetkili” bu konuyu nasıl açıklıyor:

“ABD ve Türkiye arasında Barış 
Pınarı Harekâtı konusunda varılan 
anlaşma için yapılan görüşmelerin 
ayrıntılarını aktaran Anadolu Ajan-
sı (AA), ABD tarafının sürekli YPG 
ile temas halinde olduğunu, örgütün 
güvenli bölgeden çekilmeleri hak-
kında lojistik konuları konuştukla-
rını belirtti.

“Pence: Türkiye ve ABD Suri-
ye’de ateşkes için anlaştı, yeni yap-
tırım uygulanmayacak

“Başkan Yardımcısı Mike Pen-
ce başkanlığındaki ABD heyeti ile 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan başkanlığındaki Türk heyeti-
nin görüşmesinin detaylarını ABD’li 
yetkililerin ağzından aktardı.

“Pence ile beraber Ankara’ya 
gelen Amerikalı gazetecilere Was-
hington’a dönüşte görüşmenin içe-
riği hakkında bilgi veren yetkilinin 
aktardığına göre, dört saatten fazla 
süren görüşmeler boyunca Ameri-
kan tarafı sürekli YPG mensupla-

rıyla temas halinde kaldı.
“Bu temas sırasında ABD’li-

ler YPG’lilere tam olarak nereden 
çekilecekleri gibi spesifik lojistik 
detayları sordu. Ayrıca, Türkiye 
içine yaptıkları havan topu atış-
larını durdurmalarını söyledi.” 
(https://tr.sputniknews.com/politi-
ka/201910181040422526-aa-abd-
l i - y e t k i l i l e r - t u r k - h e y e -
tiyle-gorusmeleri-boyunca-ypg-ile-te-
mastaydi/)

İşte gerçek bu! Kim, kimi kandırı-
yor? Kim, kimi aldatıyor?..

Trump’un tweetleri ve
dile getirilen gerçekler…
Trump, twetter üzerinden görüşle-

rini paylaşmayı sürdürdü.
Niye böyle yaptı Trump?
Bu da artık savaşların geldiği yeni 

bir aşamayı gösteriyor. Artık sosyal 
medya üzerinden, internet mecraların-
dan da savaşlar veriliyor. Ki Trump, 
bunu başarıyla uyguladı. Yani artık 
böyle bir gerçeklikle de karşı karşı-
yayız. Savaşlar artık sadece sahada, 
birebir askerler arasında olmaktan çık-
tı. Teknolojinin ulaştığı nokta, aşama 
zaten savaşları uzaktan verilir kılmıştı 
uzunca bir süredir. Binlerce kilometre 
uzaktan bir düğmeye basarak füzelerle 
savaş yapılıyordu. SİHA’lar, İHA’lar 
devreye girmişti. Artık uçakları kul-
lanan pilotlara bile gerek kalmamıştı. 
Bu da savaşların yeni bir biçimi oldu. 
Artık bunları daha sık göreceğiz savaş-
lar esnasında… Yani Trump bu taktiği 
başarıyla hayata geçirdi, uyguladı. Ha-
rekâtı bir de bu yönüyle kontrol etti. 
Tayyipgiller’i her an sıkıştırdı. Acaba 
bugün Trump hangi teweet’i atacak 
diye beklemeye başladılar. Ve Trump 
sürekli olarak yaptığı tehditlerle köşe-
ye sıkıştırdı Tayyipgiller’i.

“Daha önce de açık bir şekilde 
söylediğim gibi, tekrar ediyorum, 
eğer Türkiye benim müstesna ve 
eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sı-
nırların dışına çıkarsa (daha önce 
yaptığım gibi) Türkiye ekonomisini 
mahvederim. Türkiye, Avrupa ve 
diğerleri ile birlikte IŞİD savaşçıları 
ve ailelerine nezaret etmek zorunda-
lar. ABD IŞİD halifeliğini tamamen 

ele geçirme dahil kendisinden bek-
lenebileceklerin çok daha fazlasını 
yerine getirdi. Bazıları çok zengin 
olan bölge ülkelerinin kendi top-
raklarını koruma vakti geldi. ABD 
muhteşemdir” sözlerini kullandı.” 
(https://tr.euronews.com/2019/10/07/
trump-turkiye-suriye-de-cizmeyi-asar-
sa-ekonomisini-mahvederim-suriye-o-
perasyon)

10 Ekim’de bunları söyleyen 
Trump, 17 Ekim’de de şunları söylü-
yordu:

 “ANLAŞMAYI YAPABİLME-
MİZ İÇİN ‘SERT’ BİR AŞK GE-
REKLİYDİ’

ABD heyetinin Türkiye’deki te-
masları hakkında açıklamalarına 
devam eden Trump “Bu anlaşma 3 
gün önce yapılamazdı. Bunu yapa-
bilmemiz için “sert” bir aşk gerekliy-
di. Herkes için harika oldu. Hepsiyle 
gurur duyuyorum. Bugün medeni-
yet için harika bir gün. Gerekli ama 
gelenek dışı bir yol izlerken benim 
yanımda durduğu için ABD ile gu-
rur duyuyorum. İnsanlar bu “Anlaş-
ma”yı yıllardır sağlamaya çalışıyor-
du. Milyonlarca hayat kurtarılacak. 
Herkese tebrikler’’ ifadelerini kul-
landı.” (https://tr.sputniknews.com/
abd/201910171040419509-trump-te-
sekkurler-recep-tayyip-erdogan/)

Adama bakın yahu! Dile bakın! 
Üsluba bakın! Kafa bulmaya bakın!

“Sert adam olma, aptal olma”, di-
yen, “eğer Türkiye benim müstesna ve 
eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırla-
rın dışına çıkarsa (daha önce yaptığım 
gibi) Türkiye ekonomisini mahvede-
rim”, diyen Trump, bir de ne diyor?

“Bunu yapabilmemiz için “sert” 
bir aşk gerekliydi.”

Adamdaki anlayışa bakın, bir de 
bizimkilerin tepkilerine bakın!

“Sert” bir aşk”ın ne olduğu besbelli 
değil mi?

Şiddet, mazoşizm…
Kim kime uygulamış?
ABD bizimkilere…
Bir de yani aslında sert olan kim?
ABD-Trump!
Sert görünen ama gerçekte aptal 

olan kim?
Tayyip!
Evet, aynen öyle. Bunu bizzat 

Trump söylüyor gördüğümüz gibi…
Yukarıda da söylediğimiz gibi, 

Trump, açık oynuyor. Açık oynamayı 
seviyor. Diplomasi dili, üslubu kullan-
maya gerek görmüyor. Yekten söylü-
yor söyleyeceğini. Çünkü gücüne gü-
veniyor.

Bakın bu konuda yiğit Beşşar Esad 
ne diyor?

“Suriye devlet televizyonuna ko-
nuşan Esad, “Trump, ABD tarihinin 
en iyi başkanı” dedi.

“Suriye lideri, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İyi politikacı olduğu için 
değil, diğerlerine göre şeffaf olduğu 
için. İstediğini açık açık söylüyor, 
mesela ‘bize petrol lazım’, ‘şundan 
kurtulmak istiyoruz’, ‘para karşı-
lığında hizmet sunmak istiyoruz’. 
ABD’nin politikası böyle. Açık ko-
nuşan düşmandan daha iyi ne ola-
bilir?”

“Genel olarak ABD başkanları-
nın birer suçlu olduğunu kaydeden 
Esad, “Bazen Nobel Barış Ödülü 
alsalar da gerçekte lobinin çıkar-
larını hayata geçiriyorlar” diye ek-
ledi.” (https://tr.sputniknews.com/
ortadogu/201911011040528933-e-
sad-trump-abd-tarihinin-en-iyi-baska-
ni/)

İşte her namuslu insan bunu görü-
yor…

Kaynayan Petrol kazanı
Bildiğimiz gibi, ABD Emperyalist-

leri bundan 7-8 yıl önce en yakın kom-
şumuz, en içtenlikli dostumuz Suri-
ye’yi bir anda kan ve ateşe boğdu, AB 
Emperyalistleri ve bölgemizdeki yerli 
işbirlikçileri aracılığıyla. Suriye’yi 
“Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)” 
çerçevesinde bölüp parçalamak istedi.

Böylece bir taşla birkaç kuş vur-

Haydut devlet ABD!M. Gürdal Çıngı
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mak istiyordu.

Birisi, Suriye’yi güçsüz, bölünmüş, 
parçalanmış bir hale getirerek Filistin 
Halkının dostu, koruyucusu, Siyonist 
İsrail Devletinin düşmanı olmaktan 
çıkarmak, İsrail’in güvenliğini kesince 
garantiye almak;

Bir diğeri, Suriye’de de aynen 
Irak’ta yaptığı gibi Amerikancı bir 
Kürt Hareketi yaratarak, yeni bir Kür-
distan parçası, Amerikancı bir Kürdis-
tan parçası yaratmak ve böylece bölge-
mizde ikinci bir İsrail, Müslüman İsrail 
yaratmak istiyordu.

Bir üçüncüsü de Irak petrolünü, en 
kısa yoldan ve en güvenli bir şekilde 
Akdeniz’e ulaştıracak koridor yarat-
maktı. Bunun yolu da yukarıdaki ikinci 
kuşun hayata geçirilmesi olacaktı.

Siyah Altın Petrole sahip olmak, 
ABD Emperyalistlerinin her zaman 
birinci önceliği olmuştur siyasi ve as-
keri politikalarında. Ortadoğu işte bu 
yüzden önem arz ediyor onlar için. O 
yüzden vazgeçemiyorlar.

Bu iki amacına ulaştı kısa vadede 
ABD Emperyalistleri. Suriye Ordusu 
güçsüz hale geldi. Bütün enerjisini ve 
kaynaklarını vatan topraklarını kurtar-
maya harcadı. İsrail rahatladı bu süre 
içerisinde.

Yine Amerikancı Kürt Hareke-
ti doğdu Suriye’de. Daha doğrusu 
1991’den bu yana dümeni ABD’ye kı-
ran PKK ve Suriye kolu bu işe gönüllü 
oldu.

ABD ve AB Emperyalistlerinin ve 
bölgedeki işbirlikçilerinin saldırıları, 
işgalleri karşısında Suriye Devleti ve 
Halkıyla, Ordusuyla birlikte işgalcile-
re, AB-D Emperyalistlerine karşı sa-
vaşmak ve kader birliği yapmak yerine 
o işgalcilerin “yerel gücü”, “sahadaki 
ortağı” oldu.

ABD tarafından ve bölgedeki yerli 
işbirlikçileri tarafından Ortaçağcı hare-
ketler yaratıldı elbirliğiyle. IŞİD yara-

tıldı. Onlarca adı başka amaçları aynı 
Ortaçağcı cihatçı örgütler türetildi. Ve 
bunlara her türlü destek verildi. Eği-
tildi, donatıldı, kamplar kuruldu, üsler 
kuruldu vb…

Amaç yukarıda da dediğimiz gibi 
Suriye’yi bölüp parçalamak, BOP’u 
hayata geçirecek şartları yaratmaktı. 
Arkasından Türkiye ve İran aynı akıbe-
te uğratılacaktı. Planı, hesabı buydu 
ABD’nin. Ama Rusya’nın ve İran’ın, 
dolaylı olarak Çin’in Suriye’yi destekle-
mesiyle oyun bozuldu. ABD amaçlarına 
erişemedi. Evet, kısmi başarılar elde etti 
ama şu ana geldiğimizde kazanımlarının 
büyük çoğunluğunu kaybetti.

Artık birincil amacı, Suriye’deki 
petrol yataklarını elde tutmak ve bu 
vesileyle Amerikancı Kürt Hareketini 
de kendisine bağımlı hale getirmeye 
devam etmek istiyor. O yüzden de geri 
döndü Suriye’ye.

Trump, açık sözlülüğünü petrol 
konusunda da gösterdi. Suriye’de bu-
lunmalarının bir nedeninin de petrol 
olduğunu açıkça söyledi. Çekildik, 
askerlerimizi çektik, dediği Suriye’ye 
tekrar geri döndü ve bunu PKK-SDG-
YPG’nin elinde olan petrol sahalarını 
elde tutmak için yaptığını yazdı yine 
tweeter’da. Ve böylece Amerikancı 
Kürt Hareketini de yine yedeğinde tut-
maya devam etti.

Bu yaptığı haydutluk. Hem de en 
âlâsından haydutluk.

Sen ne hakla binlerce kilometre 
uzaktan gelip bir ülkenin petrolüne el 
koyuyorsun?

Nerede burada Uluslararası Hukuk?
Nerede Birleşmiş Milletler?
Nerede o “Demokrasinin beşiği”, 

“insan haklarının ve medeniyetin beşi-
ği” olan Avrupa Birliği ülkeleri?

Onlar öldü siz sağ olun!
Sınıflı toplum, bu tür kavramlara 

izin vermez. O tür kavramlar uydu, 

uşak, bağımlı ülkeler için geçerlidir. 
Onlara hizaya getirmek için, aldatmak 
için geçerlidir.

Emperyalist ağababaları için o tür 
kavramlar hiçbir şey ifade etmez…

Bakın daha dün (2 Kasım günü) ne 
diyor Trump?

“Türkiye ve Kürt güçlerle işbir-
liğine devam edeceklerini kaydeden 
Trump, Suriye’de ateş kesin sağlan-
masından memnun olduğunu bildir-
di.

“Trump, Suriye sınırında Tür-
kiye’nin sınır devriyesi yapmaya 
devam edeceğini söyledi, “Sınırı 
başkaları kontrol etsin. Biz petrolü 
güvence altına aldık. Ben petrolü 
seviyorum. Kürtler ile çalışıyoruz. 
Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke 
ile çalışıyoruz.” dedi.” (https://www.
abcgazetesi.com/trumptan-al-habe-
ri-erdogan-beyaz-saraya-gelmek-isti-
yor-52660)

İşte bu!
Yine dünkü haber:
“Dikkat çeken hamle... Ve ABD 

oraya da döndü
“Barış Pınarı Harekâtı sırasında 

Suriye’nin kuzeyinden çekilen ABD 
ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki 
Aynularab’daki üssüne yerleşmesi-
nin ardından Rakka’nın batısındaki 
üssüne de döndü.

“ABD ordusunun, Barış Pınarı 
Harekâtı sırasında Suriye’nin kuze-
yindeki üslerinden çekilmesinin ar-
dından terör örgütü YPG/PKK’nın 
işgalindeki bölgelerde boşalttığı üs-
lerine dönüş çalışmaları sürüyor.

“Suriye’nin kuzeyindeki Rakka 
ilinin batısındaki üssünü boşaltan 
ABD ordusu, bölgeye dönerek üs 
kurma çalışmasına başladı.

“25-30 ABD ASKERİ
“ABD ordusunun sevk ettiği ve 

aralarında personel taşıyıcı zırhlı 
araç, mayın temizleme aracı ve pi-
kabın olduğu konvoy, Suriye’nin 
kuzeydoğusundaki Haseke ilinden 
geçerek Rakka ilinin batısında yer 
alan Cezre üssüne ulaştı.

“Cezre üssüne varan konvoyda 
25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

“PETROL DEVRİYESİ Mİ?
“ABD ordusunun Suriye-Türki-

ye sınırındaki Aynularab’ın (Koba-
ni) güneyindeki Sırrin beldesindeki 
silolar bölgesinde yer alan eski üsle-
rine yeniden yerleşmişti..

“Türkiye sınırına yaklaşık 30 ki-
lometre uzaklıktaki Sırrin ve yakın-
larındaki Sebit köyünde ABD’nin 
üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pı-
narı Harekâtı sırasında boşaltmıştı.

“ABD ordusu dün ayrıca Barış 
Pınarı Harekatı sırasında Suriye’nin 
kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde 
durdurduğu devriyeleri de yeniden 
başlatmıştı.” (http://www.hurriyet.
com.tr/dunya/dikkat-ceken-hamle-ve-
abd-oraya-da-dondu-41365393)

Kısacası ABD Emperyalistleri ül-
kelerle ve halklarla oynuyor. İşine ge-
liyor çekiliyor, işine geliyor çıkıyor. 
Giriyor, çıkıyor. Sınırları tanımıyor. 
Şimdilik; “Güç bende!” diyor.

Ama nereye kadar?
Bunun cevabını Suriye Halkının 

yiğit lideri Beşşar Esad veriyor kendi 
ülkesi için:

“Vatanın hiçbir santimi diğer bir 
santiminden daha değerli değildir… 
Şüpheniz olmasın ki ülkemizin her 
bir santimini yeniden özgürleştire-
ceğiz…”

Ayının oyunu armuda
ABD’nin oyunu S400’lere
ABD, Türkiye’yle böyle oynarken, 

bir ileri bir geri götürüp getirirken, 
bir yandan da Türkiye’nin Rusya’dan 
aldığı ve “operasyonel hale getirme” 
sürecini yürüttüğü S-400 füzelerinin 
kullanılmamasını gerçekleştirmek için 
elinden geleni yapmaya devam ediyor. 
Bu konudaki girişimlerinden hiç vaz-
geçmiyor. Konuyu sürekli gündemde 
tutuyor. Bildiğimiz gibi, yazın bu ko-
nuda yaptırım kararları aldı, uyguladı. 
Daha büyük yaptırımlar için girişim-
lerde bulunda. Ancak yaptırımlara bir 
ara verdi. Süreci gözlüyor ve girişim-
lerine devam ediyor. Ki yaptırım süre-

ci de tamamen ortadan kalkmış değil… 
İşte 25 Ekim tarihli son bir haber bu 
konuyla ilgili:

***
‘Türkiye’yi S-400’den Vazgeçir-

mek İçin Görüşmeler Sürüyor’
“ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 

üst düzey bir yetkili, Ankara ile Rus-
ya’dan aldığı S-400 füze savunma 
sisteminden vazgeçmesi konusunda 
görüşmelerin hâlâ devam ettiğini 
söyledi. Yetkili S-400 sebebiyle Tür-
kiye’ye yaptırım riskinin devam etti-
ği konusunda uyarıda bulundu.

“Reuters haber ajansına konuşan 
yetkili, “Türkleri S-400’lerden vaz-
geçirmek için hâlâ çabalıyoruz. İster 
kapatsın, ister geri göndersin ya da 
imha etsin” dedi. Türkiye ile bu ko-
nuda hâlâ görüşmelerin sürdüğünü 
belirten yetkili, “Orta yolu bulmak, 
uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak ko-
nusunda görüşüyoruz. Bu konu he-
nüz masadan kalkmış değil” dedi. 
Türkiye’nin Temmuz ayında teslim 
aldığı S-400 bataryaları henüz akti-
ve edilmiş değil. Bu bilgiyi Reuters 
haber ajansına konuşan Amerikalı 
yetkili de doğruladı.

“Henüz yaptırım tehlikesi geçmiş 
değil”

“Ankara’nın, Washington’un 
NATO savunma sistemleriyle uyum-
lu olmadığını ve ABD’nin Lockheed 
Martin tarafından üretilen F-35 sa-
vaş uçağına tehdit teşkil ettiğini söy-
lediği S-400 savunma sistemini satın 
alması, Türkiye ve Amerika’nın yanı 
sıra NATO müttefikleri arasındaki 
ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

“Washington Ankara’ya daha 
önce S-400 alımı sebebiyle yaptı-
rımlarla karşı karşıya kalacağı ko-
nusunda uyarıda bulunmuş, Türki-
ye’yi F-35 programından da çıkar-
mıştı. Ancak CAATSA (Amerika’nın 
Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla 
Karşı Koyma Yasası) kapsamında 
yaptırım uygulamamıştı.

“Amerikalı yetkili S-400 konusu-
nun Türkiye’nin iki hafta önce Su-
riye’nin kuzeydoğusunda başlattığı 
ancak varılan uzlaşma kapsamın-
da durdurduğu Barış Pınarı Ha-
rekâtı’nı da kapsayan daha geniş bir 
diyalogun parçası olduğunu söyledi.

“Yetkili “Başkan’ın da söylediği 
gibi, siz ateşi kesin biz de yaptırım-
ları. Ancak henüz tehlike geçmiş de-
ğil” ifadelerini kullandı.

“Washington Türkiye’ye Barış 
Pınarı Harekâtı sebebiyle ekonomik 
yaptırımlar uygulamış, Başkan Do-
nald Trump Perşembe günü yaptığı 
açıklamada Ankara’nın harekâtı 
durdurmasının ardından yaptırım-
ların kaldırıldığını açıklamıştı.

“Yetkili, “Türkiye ile henüz çö-
zülememiş diğer konuların hepsinin 
üzerinde çalışıyoruz. CAATSA yap-
tırımları riski de Türklerle yaşadığı-
mız bir dizi sorunun parçası” dedi. 
ABD üretimi Patriot füze sistemleri-
nin hâlâ Türk hükümetine verilebi-
leceğini belirtti.

“Milli Savunma Bakanı Hulu-
si Akar Çarşamba günü Reuters’a 
yaptığı açıklamada Ankara’nın 
Patriot sistemini satın alabileceğini, 
konunun Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da 
Washington’a yapması planlanan zi-
yarette gündeme gelebileceğini söy-
lemişti.

“Türk hükümetinde herkes Er-
doğan değil”

“Amerikalı yetkili, “Türk hükü-
metinde herkes Cumhurbaşkanı Er-
doğan değil” dedi. Bundan yıllar ya 
da aylar önce “Kendimizi Rusya’nın 
nüfuzu altına sokma, NATO ortak-
larımızdan ya da Washington’dan 
kendimizi soyutlama riskini alma-
mayı tercih ederiz” diyen Türklerin 
olduğunu belirtti.

“Reuters’a konuşan yetkili, “İde-
al olan Türkiye’nin S-400 sisteminin 
hiçbir bileşenini satın ya da teslim 
almamış olmasıydı. Ama bu çizgi 
aşıldığına göre, artık mesele bunun 
nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı 
ya da etkisiz hale getirileceği. An-

cak bu eskiden olduğundan daha 
zor” ifadelerini kullandı.” (https://
www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-
yi-s-400den-vazgecirmek-icin-gorus-
meler-suruyor/5139754.html)

***

Tayyip’in üstündeki 
Demokles’in kılıcı: 

Yaptırımlar!
Baştan itibaren gördüğümüz gibi, 

ABD Emperyalistleri ve Başkanları 
Trump, AKP’giler’le ve Tayyip’le ke-
dinin fareyle oynadığı gibi oynuyor-
lar. Sürekli tehdit ediyorlar. Hem de 
alenen. Hem de herkesin gözü önün-
de. Eskiden gizli diplomasi yoluyla 
yaptıklarını şimdi bilerek ve isteyerek 
dünya âlemin gözü önünde yapıyorlar. 
Uşaklara, uşaklıklarını sürekli hatırla-
tıyorlar ve ibret olsun diye de duyuru-
yorlar bu yapıp ettiklerini.

Türkiye’nin ve Tayyip’in üstünde 
onlarca yaptırım hamlesi var:

1- Kendisi ve ailesinin mal varlığı,
2- Bakanları üzerinde yaptırım,
3- Kamu Kurumları üzerinde yap-

tırımlar,
4- Özellikle Halk Bankası üzerinde 

yaptırımlar, ki bu konuyu da ABD Tay-
yip’le birlikte ele alıyor,

5- Gümrük vergileri
Vb. vb… 
Bu konuda, var olan bilgiyle yetin-

miyor. Sürekli yeni bilgiler topluyor, 
günü geldiğinde kullanmak üzere.

Bunların en önemlilerinden birisi, 
Suriye’den çalınan petrolün yasadışı 
şekilde satışından elde edilen gelirler.

ABD bu konuda da artık açık oynu-
yor yukarıda gördüğümüz gibi. Petrol 
bölgesini ele geçirdik ve bırakmayaca-
ğız, diyor. PKK-SDG-YPG’yi bu sa-
tışlardan elde ettiğimiz gelirlerle fon-
lamaya, beslemeye devam edeceğiz, 
diyor. Onun bize olan bağımlılığını bu 
şekilde de sağlayacağız, diyor.

ABD’nin Tayyip üzerindeki bas-
kılarından birisi de Suriye’de işlediği 
savaş suçları konusu. Bunu da zaman 
zaman dile getiriyor ABD yetkilileri. 
Ve günü geldiğinde, ihtiyaç duydukla-
rı anda bu konuyu gündeme getirerek 
Tayyip’i yargılayacaklarını duyuruyor. 
Yani tehdidin boyutunu yükseltiyor 
ABD…

İşte Tayyip’in ana korkuları da 
bunlar; Savaş suçları ve mal varlığı…

15 Ekim tarihli haber şöyle:
“ABD Savunma Bakanı: Emret-

tiği tek taraflı işgalin savaş suçları 
dahil sonuçlarından Erdoğan sorum-
ludur” (https://tr.sputniknews.com/
abd/201910151040398646-abd-sa-
vunma-bakani-erdoganin-emret-
tigi-tek-tarafli-isgal-genis-cap-
li-can-kaybi-siginmaci-ve-yikima/)

ABD, kendisi açısından fikri ta-
kip yapmaya devam ediyor ve ko-
nuyu gündemde tutuyor. Bu da 23 
Ekim tarihli haber:

“(…) Esper, diğer yandan Su-
riye’de Türkiye’nin desteklediği 
ÖSO’cuların PKK’nın Suriye kolu 
YPG’ye karşı işlediği iddia edilen 
“savaş suçları”ndan kısmen sorum-
lu tutulması gerektiğini savundu.

“Amerikan CNN televizyonuna 
konuşan Esper, “Raporları gördüm. 
Korkunçlar ve doğruysa ve doğru ol-
duklarını varsayıyorum, savaş suç-
ları olacağını düşünüyorum” dedi.

“Bu konunun takip edileceği me-
sajı veren Esper, “Bu suçların arka-
sındakiler sorumlu tutulmalı, çoğu 
durumda da Türkiye’nin sorumlu 
olduğunu görüyoruz” dedi.

“Esper geçen hafta yaptığı açık-
lamada da Türkiye’nin Suriye’de-
ki “muhtemel savaş suçlarından” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın “tam olarak sorumlu oldu-
ğunu” söylemişti.

“TÜRKİYE: SORUŞTURMA 
KOMİSYONU KURULDU

“Türkiye ise bu iddiaları redde-
den bir açıklama yapmıştı. 20 Ekim 
Pazar günü yapılan açıklamada, 
“Söz konusu asılsız iddiaları, Suri-
ye’den kaynaklanan ve ulusal gü-
venliğimize kasteden terör tehdidine 
karşı mücadelemize karşı başlatılan 
karalama kampanyasının parçası 

olarak değerlendiriyoruz” denilmiş-
ti.” (https://odatv.com/abdnin-hede-
fi-erdogani-yargilamak-mi-23101937.
html)

Yani ABD, bu Demokles’in kılıcını 
Tayyip’in başı üstünde tutmaya devam 
ediyor ve edecek. Ne zaman ki, iste-
diklerini yapmaz olursa, o zaman bun-
ları uygulamaya koyacak…

Korku… Hem de savaş suçlusu ol-
mak korkusu…

Ve belki de Tayyip için en büyük 
korku; Mal Varlığından olma korku-
su… Yazık… Acı… Üzüntü verici…

Değer mi bunlara?..

Kazanan Suriye Halkı ve 
Önderliği olacak!

Kaybeden Tayyipgiller ve 
Tayyip olacak!

Kaybeden Amerikancı Kürt 
Hareketi olacak!

Suriye’de kazanan, Suriye Halkı 
ve Beşşar Esad olacak. Bu kaçınılmaz. 
Bu zorunlu. Çünkü meşru olan, doğru 
olan, adaletli olan bu!

Suriye toprak bütünlüğünü sağla-
yacak. Hemen bugün değil, yarın da 
değil ama kısa bir süre içerisinde top-
rak bütünlüğünü sağlayacak Vatanının 
her santimine sahip çıkacak.

Türkiye’nin harekatı ile şu anda 
kazanamayacağı topraklarına tekrar 
sahip oldu. PKK-SDG-YPG’nin çekil-
diği alanlara Rus Ordusu’yla birlikte, 
Suriye Ordusu girdi. Sınırlarının bir 
bölümünü daha, neredeyse hiç kurşun 
atmaksızın kazandı. Böyle olacak za-
ten…

ABD ve işbirlikçileri, terk edecek-
ler Suriye’yi. Türkiye de girdiği Suriye 
topraklarından çekilecek. Kendi sınır-
larına dönecek. Vatanlarından ayrılmış 
Suriyeliler ise isterlerse, halkı kabul 
ederse Suriye’de yaşayacak. Yoksa 
başka ülkelerde sığıngan olarak… Bu 
da böyle olacak.

Ya Amerikancı Kürt Hareketi?
Bu süreçte de çok yanlış bir tutum 

içinde oldu. Suriye Halkıyla ve lider-
liğiyle kaderini birleştirmedi. ABD’nin 
kanlı ellerine bir kez daha sarılmayı 
tercih etmiş görünüyor. Beşşar Esad’ın 
dile getirdiği çözüm önerilerine yanaş-
mıyor. Ama başka çaresi yok. ABD 
kimseye kendi çıkarı olmaksızın el 
uzatmaz, yardım etmez, devlet vermez. 
Bu dün de böyleydi, bugün de böyle-
dir, yarın da böyle olacak…

Tayyipgilller kaybetti. Harekata 
başlarken, 440 kilometrelik ve 32 km 
derinliğinde bir alanı kontrol edecek-
lerini duyurmuşlardı. Planları buydu. 
Ve mümkünse daha fazlasıydı elbette. 
Ama buna ne ABD, ne de Rusya izin 
verdi. Ve 110 kilometre uzunluğunda 
bir alanda sıkışıp kaldı harekat. Ameri-
kancı Kürt Hareketinin elindeki alanlar 
da kaldı ellerinde. Sadece geriye çekil-
miş oldular. Varlıkları devam ediyor. 
Buna yine şimdilik ABD ve Rusya da 
izin verdi. Herkes Amerikancı Kürt 
Hareketini kendi çıkarları için kullan-
mak istiyor. Yedeğinde tutmak istiyor. 
O da buna izin veriyor. Ama sonuç ola-
rak AKP’giller amaçlarına ulaşamadı-
lar. Yukarıda da yazdığımız gibi, kısa 
vadede kazanan Suriye Halkı oldu. 
Sınırlarının bir bölümünü daha kontrol 
altına almış oldu.

“Reis”in ve AKP’giller’in üstünde 
yaptırım kılıcı sallanmaya devam edi-
yor ve edecek. Bu bakımdan da kay-
bettiler.

Bize, biz gerçek devrimcilere dü-
şen ise çok önemli görevler var. Halkı-
mızı ve Ülkemizi bu denli aşağılatan, 
alay konusu haline getiren bu iktidar-
dan ve onların her türlü yandaşından 
kurtulmak zorundayız. Vatanımıza ve 
Halkımıza sahip çıkmak, yerli yabancı 
Parababalarının ülkemizi mahvetme-
sine izin vermemek zorundayız. İnsa-
nıyla, bitkisiyle, hayvanıyla, doğasıyla 
ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Bu 
Vatan bir avuç Parababasının ve onla-
rın uşaklarının değil. Bu Vatan bizim.

Dolayısıyla vereceğimiz İkinci 
Kurtuluş Savaşı’yla Vatanımıza sa-
hip çıkacak, kuracağımız Demokratik 
Halk İktidarıyla Halkımızı “Hür ve 
Güçlü Türkiye”de yaşatacağız. q
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Hatta çuvaldan da vahimdir. 
Hakarettir, aşağılayıcıdır, 

onur kırıcıdır.
On altı yıl önce (4 Temmuz 

2003’de), Süleymaniye’de zamanın 
Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e; 
“mukavemet etmesinler” emrini ver-
direrek, askerlerimizin başına çuval 
geçirmekle TSK’ye diz çöktürmüşler-
di. 

Şimdi de mektupla çizdiler Kaçak 
Saraylı’yı. 

Dünya âlem önünde madara ettiler. 
Daha doğrusu; “seni bu koltuk-

lara biz oturttuk, BOP Eşbaşkanı 
bile yaptık, büyük bir haksız ser-
vet edinmene ve bunları dışarılara 
kaçırmana yardım ettik, ama sen 
bizim Suriye’deki kara gücümüze 
savaş açmakla aptallık ediyorsun, 
binlerce kişinin katledilmesinden 
sorumlu olursun ve şeytanlaşırsın”, 
demekteler.

Devamında da “SDG komutanı 
General Mazlum’la iyi bir anlaş-
ma yapabilirsiniz, onun gönderdiği 
mektubun bir örneğini sana gönde-
riyorum” diyerek, benim hamiliğim-
de Kürt’lerle anlaşmazsan “geçmişte 
senin için neler yaptığımı biliyor-
sun”, ama bu kez “ekonomini batırı-
rım”, diyor. 

Sen, istediğin kadar “ABD bi-
zim stratejik müttefikimiz”, “Sayın 
Trump’a yanlış bilgiler veriyorlar” 
de, adam bal gibi ne dediğini biliyor 
ve gerçekte kiminle müttefik olduğunu 
da saklamıyor. 

Trump’un kısa günde kırk kere at-

tığı twitlerin hiçbirisi aklına esince ya-
zıya dökülen metinler değil.

Seçilen sözcükler bile tesadüf de-
ğil…

Emperyalist haydutların literatü-
ründe “şeytanlaşma”nın ne olduğu 
malum…

Şeytanlaştırma; geçmişte, bizzat 
kendilerinin yönetim ve yönlendirme-
si ile halkına zulmeden, halkının sır-
tından kendisini ve yakınlarını zengin 
eden geri ülke liderlerinin tüm kirli 
çamaşırlarının bir anda ortaya dökü-
lüvermesidir. Önceki tam teslimiyet-
lerin/hizmetlerin hiçbirine bakmadan, 
anında satışa getirmektir. 

Hatta fiziken ortadan kaldırılmak-
tır. 

Trump, işte bu nedenle Kaçak Sa-
raylı’ya; “Don’t be a fool” diyor.

Emperyalistler; “Çuval”dan sonra, 
senaryosunu CIA ve Pentagon’da yaz-
dıkları, oyunculuğunu da AKP’giller 
ile Pensilvanyalı İblis’in polis ve yargı-
daki adamlarına yaptırdıkları Ergene-
kon, Balyoz, Askeri Casusluk, Odatv, 
Zirve Yayınevi vb. operasyon ve da-
valarını devreye sokarak TSK’deki, 
Yüksek Yargı’daki, Üniversitelerdeki 
Mustafa Kemal’ci, antiemperyalist, 
laik unsurları tasfiye etmişlerdi. 

Kalanlara da büyük bir gözdağı 
vermiş ve sindirmişlerdi.

Mektuptan sonra da (Sebahat-
tin Önkibar’ın açıkladığına göre); 
“CIA’nın elindeki verileri devlet 
bilgisine dönüştürmek için İsviçre, 
İtalya, Macaristan, Katar, Singapur, 
Malezya, Çin” gibi yedi ayrı ülkeden 
Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlı-

ğı ile ilgili belge toplamaktalar.
Yine Birleşmiş Milletler Ulusla-

rarası Ceza Hukuku Mahkemesi eski 
Başsavcısı Carla del Ponte aracılığıy-
la, Tayyip Erdoğan’ın; Suriye’nin ku-
zeydoğusunda yaptığı askeri harekâtta 
savaş suçu işlediği iddiasını gündeme 
getirip, “Erdoğan bu yaptıklarından 
cezasız kurtulmamalı” demeye baş-
ladılar bile...

Bunların karşısında, önüne gelene 
“Eyyy” çeken bizim Kaçak Saraylı 
Reiz ne yapıyor dersiniz?

Tam bir teslimiyet…
Trump’un mektubunu dokuz gün 

sakladı. ABD tarafından basına servis 
edilince kabullendi. 

Çuval olayından sonra kendisine; 
“Amerika’ya bir nota verecek mi-
siniz?” diye soru soran gazeteciyi; 
“ne notası müzik notası mı? Bu iş-
ler öyle kolay değil.” diye azarlayan 
Tayyip efendi, aradan geçen 16 yılda 
kendisine danışıklı olmayan sorular 
sorabilecek gazeteci bırakmadığından 
(ya da kalan bir avuç gazeteciyi de 
yanına yaklaştırmadığından) ancak ya-

bancı gazetecilerin sorabildiği mektup 
sorusuna; “mektubu unutmadık ama 
karşılıklı sevgi ve saygımızdan bun-
ları sürekli gündemde tutmuyoruz” 
diye işi geçiştirmekte.

Yani adam sana (hem de ordunun 
savaş halinde olduğu bir anda) “aptal 
olma, git Mazlum Kobani ile anlaş” 
diyor, sen ise hemen savaşı durdurup 
“sevgi ve saygı”dan dem vuruyorsun. 

Daha sonra çıktığın TRT’de, ça-
nak sorulara verdiğin yanıtta; hiç 
Trump’un mektubundaki hakaretlere 
girmeden,“kapak yazısı” diye önem-
sizleştirdiğin aşağılamaların ekinde 
gönderilen Mazlum Kobani’nin mek-

tubuna değiniyorsun.
“Trump benimle 

olan münasebetlerinde 
samimi. Kapak yazısıy-
la teröristin ona gön-
derdiği mektubu bana 
gönderdi. Kendisiyle 
yaptığımız telefon gö-
rüşmesinde ‘Amerika 
gibi bir devletin baş-
kanına, bir teröristin 
mektubunu kendi ka-
pak yazısına ek yapma-
sı hiç uygun düşmemiş-

tir, bu tavrı kınıyorum’ dedim. 13 
Kasım’daki davete icabet edeceğiz. 
Bir heyet olarak gideceğiz. Bu mek-
tubu da yanımızda götürüp, ken-
disine vereceğiz. Ben bir teröristle 
masaya oturmam.” diyorsun. (http://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/turki-
ye/1645667/_Mektubu_yanimizda_
goturup_Trump_a_verecegiz_.html)

Neymiş?
Trump, Tayyip’le olan “münase-

betlerinde samimi” imiş…
Yahu buna kargalar bile gülmez 

be…

Adamın yazdıkları ve yaptıkları 
ortada. Adam sana ağzına geleni söy-
lüyor, sen hâlâ samimiyetten bahsedi-
yorsun. 

Kasım’ın 13’ünde ise (eğer gide-
bilirsen) adamın hakaretlerini değil, 
ekindeki mektubu konuşacağım diyor-
sun. 

Korku dağları sardı değil mi?
Evet.
Tekraren belirtelim ki bu mektup; 

2003’teki çuval olayından bile va-
himdir.

Peki, Trump’un Mazlum Kobani 
aşkı nereden gelmekte dersiniz?

Çünkü AB-D Emperyalizmi Orta-
doğu’da yeni bir petrol bekçisi, yani 
Müslüman bir İsrail kurma peşinde de 
ondan. Yine BOP’un Suriye ayağının 
taşeronluğunu bunlara vermişlerdi, 
ancak Rusya, Çin ve İran’ın sürece 
müdahalesi sonrasında bu hevesleri 
kursaklarında kaldı.

İşte bu nedenle bizimkilerin “stra-
tejik müttefiklik” mızıldanmaları, 
“saygı, sevgi ve dostluk” ifadeleriyle 
“onu alma beni al” yakarışları, em-
peryalistlerin Mazlum Kobani aşkının 
önüne geçemiyor.

Zira bizimkilerin kullanım süresi 
doldu. Uzatmaları oynuyorlar. 

Biliniyor, Emperyalistler için 
vazgeçilmez yoktur. 

Bakın, sekiz yıl önce dünyanın dört 
bir yanından topladıkları katil sürüleri-
ni eğitip donatarak oluşturdukları IŞİD 
ve lideri de “şeytan”laştırıldı. 

Ne diyelim; Allah sizi şeytanlaştı-
rılmaktan korusun!!!

Çözüm mü?
HKP’li Dayı ve Yoldaşlarının ıs-

rarla ve inatla yürüttüğü teorik-pratik 
mücadeleye katılmaktadır…q

Trump’ın mektubu ikinci çuval vakasıdır
Av. Tacettin Çolak

Ortadoğu’daki kan dökme planla-
rıyla ilgili talimatlarını iletmek 

için ülkemize gelen NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg’i Beşiktaş 
Meydanı’nda protesto ederek “Katil 
AB-D Ülkemizden ve Ortadoğu’dan 
Defol” şeklinde haykırdık.

“Emperyalist Örgüt Katil NA-
TO’nun Sekreteri Stoltenberg Ül-
kemizden Defol” yazılı ozalitimiz ve 
Mustafa Kemal’in kalpaklı fotoğrafıy-
la “Bağımsızlık Benim Karakterim-
dir”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler 
Geldikleri Gibi Gidecekler” yazılı 
flamalarımızla Beşiktaş Meydanı’nda 
bir kez daha İnsanlığın başdüşmanı 
ABD ve ABD Emperyalistlerine karşı 
halkımızı mücadeleye çağırdık.

“Yankee Go Home”, “Kahrol-
sun Emperyalizm Yaşasın Halkla-
rın Kardeşliği”, “Yeni Sevr’e Karşı 
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız” 
sloganlarının ardından İstanbul İl 
Sekreteri’miz Ramazan Kap basın 
açıklamasını gerçekleştirdi.

Kap açıklamada, “AB-D Emperya-
listlerinin kanlı örgütü NATO, oltada 
balık olarak gördüğü bir ülke ile görüş 
alışverişinde bulunmaz, görüş istemez, 
düşüncesini sormaz. Bu zalimler top-
raklarımıza sadece emir ve talimatları-
nı vermek için gelirler. İşbirlikçilerine 
ayar vermek için, size çizdiğimiz plan 
ve programın dışın çıkmayın, yoksa 
haliniz duman olur, demek için kirle-
tirler kanlı ayaklarıyla topraklarımızı. 

İşte NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg kanlı ayaklarını topraklarımı-
za, Savaşın patronu biziz, taşeronu da 
sizsiniz, demek için basıyor” ifadeleri-
ni kullandı.

Kore Savaşı zamanında ABD Sa-
vunma Bakanı John Dulles’in Türk as-
kerleri için,“müttefik güçler, en ucuz 
askeri Türkiye’den temin ediyor, bir 
Türk askerinin maliyeti 23 cent’e 
denk geliyor” dediğini hatırlatan Kap, 
Bu gidiş; Yeni Sevr’e doğru bir gidiş-
tir. Bu gidiş; bu ülkenin en az üç parça-
ya bölünmesi demek olan BOP’a hayat 
bulduracak bir gidiştir. Bu gidiş; Ame-
rikancı Burjuva Kürt Devleti’nin, yani 
ikinci bir İsrail’in kuruluşuna doğru bir 
gidiştir. Bu gidiş; Suriye’nin toprakla-

rının bir bölümünü, meşru yönetimin 
elinden alınıp Ortaçağcı din devletinin 
oluşumuna doğru bir gidiştir” dedi.

Ramazan Kap, açıklamanın deva-
mında, “Elbette bu devran hep böyle 
dönmeyecek. Eninde sonunda Ortado-

ğu Halklarına yönelik AB-D Emperya-
listlerinin yaptığı bütün aşağılık plan-
lar parçalanıp atılacak, Ortadoğu Halk-

ları tarafından. Buna yine biz Türk ve 
Kürt Halkları öncülük edeceğiz. Nasıl 
ki 1920’lerde birlikte yine bu Emper-
yalistlerin Sevr Planını parçalayıp, 
heveslerini kursaklarında bıraktıysak, 
nasıl ki Emperyalist Yedi Düvelin o 
zamanki yerli işbirlikçilerini yine onla-
rın gemilerine bindirip gönderdiysek, 
eninde sonunda AB-D Emperyalist-
lerini ve yerli işbirlikçilerini, ama bu 
sefer bir daha Tarihin o karanlık sayfa-
lardan çıkmamacasına göndereceğiz” 
şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından 
“Emperyalistler, İşbirlikçiler Gel-
dikleri Gibi Gidecekler”, “Halkız 
Haklıyız Yeneceğiz”, “Hoşt Ameri-
ka, Puşt Amerika” sloganlarıyla ey-
lem sona erdi. 11 Ekim 2019

HKP İstanbul İl Örgütü

AB-D Emperyalistlerinin eli kanlı savaş örgütü NATO
ülkemizden ve Ortadoğu’dan defol!

İnsan soyunun en büyük düşman-
ları AB-D Emperyalistlerinin 

kanlı katliam örgütü NATO’nun 
Genel Sekreteri ayar vermeye, Sava-
şın Patronu kim, taşeronu kim hatır-
latmaya geliyor.

“NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg, NATO gündeminde yer 
alan muhtelif konular hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunmak amacıy-
la 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi 
ziyaret edecektir.”

Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklama aynen bu şekilde. Sanki eşit-
ler arasında bir görüşme varmış gibi 
lanse ediliyor, kanlı zalimin gelişi. Du-
yan da, gören de sanacak ki gerçekten 
bir görüş alıverişi var, bize o kadar de-
ğer veriyorlar, bizim görüşümüze o ka-
dar ihtiyaç duyuyorlar ki, Türkiye’nin 
düşüncesini, görüşünü almadan hiçbir 
şey yapamıyorlar, bizim görüşümüz 
olmadan adım atamıyorlar.

Bir de niçin geliyorlar?
“NATO gündeminde yer alan muh-

telif konular” için.
Sanki Türk Ordusu’nun Suriye 

Topraklarına operasyonu dışında baş-
ka bir muhtelif konu varmış gibi sal-
lıyorlar.

Şu çok açık. AB-D Emperyalistle-
rinin kanlı örgütü NATO, oltada balık 

olarak gördüğü bir ülke ile görüş alış-
verişinde bulunmaz, görüş istemez, 
düşüncesini sormaz. Bu zalimler top-
raklarımıza sadece emir ve talimatları-
nı vermek için gelirler. İşbirlikçilerine 
ayar vermek için, size çizdiğimiz plan 
ve programın dışın çıkmayın, yoksa 
haliniz duman olur, demek için kirle-
tirler kanlı ayaklarıyla topraklarımızı. 

İşte NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg kanlı ayaklarını toprakları-
mıza, Savaşın patronu biziz, taşeronu 
da sizsiniz, demek için basıyor.

NATO demek ABD Emperyalizmi 

demek, sakın ola ki NATO’nun efendi-
si ABD’nin çizdiği rotanın dışına çık-
mayın, demek için geliyor ülkemize. 
“Olmaz da, diyelim ki rotanın dışına 
çıktınız, işte o zaman size ne olacağı-

nı, neler yapılacağını Trump açıkladı, 
bunu bir de benden duyun” demek için 
geliyor ülkemize NATO’nun insan gö-
rünümündeki Sekreteri.

İnsan soyunun en büyük düşman-
larının askerimize, halkımıza, bu aşa-
ğılık kanlı örgüte girdiğimiz günden 
bugüne bakışı belli.

ABD Savunma Bakanı John Dul-
les, Kore savaşı sırasında, “müttefik 
güçler, en ucuz askeri Türkiye’den 
temin ediyor, bir Türk askerinin 
maliyeti 23 cent’e denk geliyor”, de-
mişti.

“Türkiye’nin Arjantin’den tek 
farkı stratejik pozisyonudur. Bu 

stratejik pozisyonuna 
bağlı olarak, Türkiye’nin 
en iyi ihracat ürünü de 
ordudur.”, diyordu, dün-
yada gericilik rüzgârları-
nın finansörü alçak Soros.

“(…) Örneğin, Tür-
kiye’ye güvenlik yardımı 
bizim de güvenliğimizin 
bir parçası. Bir Türk as-
keri yılda 6 bin dolara 
mal oluyor. Eğer onu bir 
Amerikan askeriyle de-
ğiştirmeye mecbur kalır-

sak maliyet 90 bin dolara çıkıyor.”, 
diyordu yayımlaman kitabında aktör 
bozuntusu Reagan.

İnsan soyunun en büyük düşman-

larının bütün dertleri kendi tatlı can-
larına bir halel gelmesin. Canları tatlı, 
insanlıktan çıkmış conileri ölmesin. 
Mülteci kampına dönüştürülen Türki-
ye’nin kapıları açılıp mülteciler Avru-
pa’ya doğru yayılmasın.

Ve NATO’nun efendisi ABD Em-
peryalizmi yeni bir görev daha veriyor 
yerli işbirlikçilerine; şu an Suriye’de 
ABD’nin ve PYD’nin tutsağı konu-
mundaki 70 bin civarında IŞİD’cinin 
sorumluluğu ve bakımı. “Yani askerle-
rimizi diri diri yakan, tavuk keser gibi 
insan kafası kesen, akla gelmeyecek 
vahşiyane yöntemlerle katliamlar ya-
pan, Ezidi kadınları, Türkmen kadın-
ları cariye olarak alıp götüren, onlara 
hem tecavüz edip hem de esir pazar-
larında satan bu insan görünümünde-
ki canavarları da biz zaptedecekmişiz 
bundan sonra… Onların bakımını, mu-
hafazasını biz üstlenecekmişiz.”

Bu gidiş; Yeni Sevr’e doğru bir gi-
diştir.

Bu gidiş; bu ülkenin en az üç par-
çaya bölünmesi demek olan BOP’a ha-
yat bulduracak bir gidiştir.

Bu gidiş; Amerikancı Burjuva Kürt 
Devletinin, yani ikinci bir İsrail’in ku-
ruluşuna doğru bir gidiştir. 

Bu gidiş; Suriye’nin topraklarının 
bir bölümünü, meşru yönetimin elin-
den alınıp Ortaçağcı din devletinin 
oluşumuna doğru bir gidiştir.

Elbette bu devran hep böyle dön-
meyecek. Eninde sonunda Ortadoğu 
Halklarına yönelik AB-D Emperyalist-
lerinin yaptığı bütün aşağılık planlar 
parçalanıp atılacak, Ortadoğu Halkları 
tarafından. Buna yine biz Türk ve Kürt 
Halkları öncülük edeceğiz. Nasıl ki 
1920’lerde birlikte yine bu Emperya-
listlerin Sevr Planını parçalayıp, he-
veslerini kursaklarında bıraktıysak,

Nasıl ki Emperyalist Yedi Düvelin 
o zamanki yerli işbirlikçilerini yine 
onların gemilerine bindirip gönderdiy-
sek,

Eninde sonunda AB-D Emperya-
listlerini ve yerli işbirlikçilerini, ama 
bu sefer bir daha Tarihin o karanlık 
sayfalardan çıkmamacasına göndere-
ceğiz.

Bundan hiç kimsenin kuşkusu ol-
masın.

AB-D Emperyalistleri ve yerli iş-
birlikçiler bunu hiç akıllarından çıkart-
masınlar.

Mazlum Halklar umutlarını hiç 
kaybetmesinler.

O hesap günü mutlaka ama mutla-
ka gelecek.

11 Ekim 2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Katil NATO Ülkemizden Defol!
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Emperyalist Haydut Kanadalı Ala-
mos Gold ve Türkiye’deki ortağı 

Doğu Biga Madencilik, Dünyaca ünlü 
insanlığın ilk destanlarından İlyada’da 
adı geçen İda Dağı-Kaz Dağları’nda, 

hiç acımadan 200 binin üzerinde ağacı 
katletmiş, ceylanların, sincapların ve 
diğer hayvanların ise yuvalarını yok 
etmiştir.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 
olarak yaşanan bu 
doğa katliamına karşı 
Kaz Dağları’nı talan 
eden (Tayyip Erdo-
ğan, Mustafa Varank, 
Murat Kurum, Fatih 
Dönmez, Bekir Pak-
demirli, Mehmet Nuri 
Ersoy, Yusuf Kanda-
zoğlu, John Mcclus-
key, Metin Demir ve 

diğer yetkililer) hakkında, “Anayasa-
nın, Orman Yasasının, Çevre Yasa-
sının, Milli Parklar Yasasının ihlali 
suretiyle TCK 305’inci maddede 
öngörülen temel milli yararlarımıza 
karşı faaliyette bulunarak toplumun 
çıkarlarını hiçe sayıp kendileri ve 
yandaşları lehine haksız yarar sağ-
lama suçlarından” 5 Ağustos’ta Ça-
nakkale Adliyesinde suç duyurusunda 
bulunduk.

Suç duyurusunun ardından 5 Ağus-
tos’taki büyük yürüyüşte maden saha-
sına Antiemperyalist Kurtuluş Sava-
şı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in 
portresinin ve “Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir” sözünün de bulundu-
ğu bayrağı emperyalist şirketin burç-
larına dikmiştik. Balaban/Kirazlı’da 
başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti”ne 

çadırlarımızla katıldık.
Nöbette bulunduğumuz süre içe-

risinde katliamı AKP’giller’in izni ve 
desteğiyle yapan Alamamos Gold şir-
ketinin emperyalist niteliği teşhir eden; 
“Emperyalist Şirket Kaz Dağı’nı 
Terk Et!” pankartını açarak maden sa-
hasına yürüyüşler gerçekleştirdik.

Mücadelemiz bununla da kalma-
yıp İstanbul’da Kanada Konsolosluğu 
önünde eylem yaptık. Kanada Montre-
al’de yapılan eylemlere katıldık.

13.10.2019 tarihi itibariyle Kiraz-
lı Altın Madeni’nin işletme süre sona 
ermiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından ruhsatı yenilenmemiştir.

Alamos Gold şirketi de, ruhsatın 
yenilenene kadar inşaat faaliyetlerinin 
durdurulduğunu açıkladı.

Emperyalist Haydut Kanadalı 
Alamos Gold ve Türkiye’deki ortağı 
Doğu Biga Madencilik Kaz Dağla-
rı’nı derhal terk etmelidir!

Doğanın talan edilmesine ve vatan 
topraklarımızın emperyalistlere peşkeş 
çekilmesine karşı mücadelemiz sonu-
na kadar sürecektir!

Alamos Go Home! 
Emperyalist Şirket Kaz Dağı’nı 

Terk Et!
Altıncı Şirket Kaz Dağı’nı Terk 

Et!

15.10.2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

AB-D Emperyalistlerinin tezgâh-
ladığı 12 Eylül Faşizminin, gençliği 
apolitikleştirmek, örgütlenmelerini 
engellemek ve bilimin yuvası olan üni-
versitelerimizi Ortaçağcı gerici zihni-
yet içerisine hapsetmek için kurduğu 
YÖK’ün 38. yılı.

AB-D Emperyalistleri ve yerli 
satılmışlar, 27 Mayıs Politik Devri-
mi’nin gençliğe kazandırdığı sınırlı 
da olsa özgürlük ortamını yok etmek, 
gençliğin Devrimci Düşüncelerle ta-
nışmasını engellemek, gençliği Eğitim 
Hayvanına dönüştürmek için kurdular 
YÖK’ü.

Üniversiteler; Lenin Us-
ta’nın: “Çünkü öğrenciler, aydınla-
rın en duyarlı tepkide bulunan bö-
lümüdür ve aydınlar, tüm toplumda 
sınıf çıkarlarını ve siyasi gruplaşma-
ların gelişmesini en bilinçli, en ka-
rarlı ve en doğru biçimde yansıtan 
ve ifade eden bir kesimdir.” (Lenin, 
Gençlik Üzerine) sözünde önemini ve 
karakterini vurguladığı gibi, biz öğren-
cilerin eğitim yuvalarıdır.

İşte YÖK “aydınların en duyarlı 
tepkide bulunan bölümü” olan genç-
liğin tepkisini ortadan kaldırmak için 
aydın gençliğin başına bela edildi.

Ve ne acıdır ki; YÖK büyük oranda 
kuruluş amacına ulaşmış durumda.

Bugün üniversitelerde, devrimci, 
bilinçli ve bilimi rehber edinen genç-
lerin egemenliği ve ağırlığı yok artık. 
Artık egemen olan güç AKP’giller 
iktidarının ürünü dindar ve kindar 
gençlik. Ve bunların başlarında bulun-
duğu topluluklar ve gerici dernekler, 
AKP’giller tarafından atanan rektörle-
rin destekleriyle çalışmalar yapmakta, 

dolayısıyla Ortaçağ Gericiliğinin önü 
alabildiğine açılmaktadır. Üniversi-
te okumak için gelen halk çocukları 
barınsın diye yapılan yurtlarda ise, 
Kontrgerillanın özel örgütü MHP’li 
faşistler barındırılmaktadır.

İşte üniversitelerde en ufak bir ile-
riciliğin bile önünü kesmek için, Orta-
çağcı Gericiler ile Modern Gericilerin 
önünü açan suç örgütüdür YÖK. Ku-
rulmasından itibaren demokrat, yurt-
sever öğretim görevlileri görevden 
uzaklaştırılmış ve boşalan üniversite 
kürsülerine Amerikancı, Ortaçağcı, her 
fırsatta Bilimsel Sosyalizme saldırma-
ya yeminli sözde öğretim görevlileri 
doldurulmuştur.

Amacı; üniversiteleri gericileştir-
mek, bilimden uzaklaştırmak, nitelik-
siz hale getirmek olan 12 Eylül Faşist 
Darbesinin ürünü YÖK, şimdilik erte-
lemiş olsalar dahi, geçtiğimiz günler-
de 14 bölümün üniversitelere yetenek 
sınavı yerine merkezi yerleştirme ile 
alınmasına yönelik bir ön karar aldı. 
Üniversitelerin “Çizgi film, grafik, 
grafik resimleme ve baskı, grafik ta-
sarım, moda giyim tasarımı, moda 
tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, 
rekreasyon, spor bilimleri, spor yö-
neticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve 
pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil 
ve moda tasarımı” bölümlerine gir-
mek için daha önce her üniversitenin 
açtığı yetenek sınavlarına girip bu bö-
lümlere yerleşenler, artık merkezi ola-
rak yapılan üniversite sınavlarına göre 
yerleştirilecek.

Alınan bu karar gözler önüne ser-
mektedir ki; eğitim programı doğrudan 
bu bölümlere yönelik olan ve üniversi-

te sınavına yönelik bir ders programı-
na sahip olmayan meslek liselerinden 
mezun yetenekli öğrencilerin, aldıkları 
eğitimler doğrultusunda yükseköğre-
tim kurumlarına yerleşmesi zorlaştırıl-
maktadır.

Görüldüğü gibi YÖK sanata, spo-
ra, ilericiliğe ve biz üniversite gençli-
ğine amansızca hiç dinlenmeden sal-
dırmaya 38 yıldır devam etmektedir.

Peki, tüm bu karanlığa ve baskılara 
karşı gençlik,  olduğu yerde saymaya 
devam edecek, tüm bu olanlara boyun 
eğecek ve harekete geçmeyecek midir?

Elbette bunun cevabı HAYIR ola-
caktır.

Bizler Kurtuluş Partisi Gençliği 
olarak her zaman gericiliğin ve faşiz-
min karşısında dimdik durduk, durma-
ya da devam ediyoruz. Yıllar öncesin-
den gördük biz kindar ve dindar bir 
gençliğin yetiştirildiğini. “Ne Cemaat 
Yurdu Ne Tarikat Evi İnsanca Ya-
şanacak Yurtlar İstiyoruz” diyerek 
İstanbul’dan Ankara’ya yürüdük ve 
gittiğimiz her yerde, bunların gerçek 
yüzlerini ortaya döktük ve dökmeye de 
devam ediyoruz.

Peki, bizler nasıl bir eğitim sistemi-
ni savunuyoruz?

“Eğitim DEMOKRATLAŞTIRI-
LACAK. Ezberciliğe değil, güçlük-
ler karşısında çözüm yolları bulma, 
yani bellek yerine zekâyı işletme 
prensibi, öğretim ve eğitimin baş 
prensibi olacak. Ölçü alınarak, ki-
şiye özel, el yapımı ayakkabı üretir 
gibi, her öğrencinin kişiliğini ezme-
yen eğitim güdülecek.

“Fazla diplomalı bize gerekmez” 
kaygısı ile, SINAV’lar öğrenci “tur-
nikesi”, ya da salhanesi (mezbaha-
sı, kesimevi) haline sokulmayacak. 
Dönen (başarısız) öğrenci oranı; 
öğretmenin, öğretim sisteminin ve 
öğretim araçlarının nitelikleriyle 

kıyaslanacak ve başarının yükseltil-
mesi için, saptanan eksiklikler ya da 
yanlışlıklar hızla giderilecek.

“Öğretimin her kademesine 
her yaş ve cinsiyetten herkes sınav 
vermek şartı ile girip belge alabile-
cek. Her yerde HALK ÜNİVERSİ-
TELERİ kurulacak.

“Öğretim ve Eğitim, biçimi ve 
içeriğiyle LAİKLEŞTİRİLECEK.

“Anadilde eğitim serbest olacak. 
Devlet ve diğer kamu yönetimleri bu 
konuda üzerlerine düşen yükümlü-
lükleri eksiksiz yerine getirecek.

“Yabancı dilde eğitim yasakla-
nacak. Eğitim bütünüyle bir kamu 
görevi olacak. Eğitimden para ka-
zanma yasaklanacak. Herkese eşit, 
parasız eğitim imkânı sunulacak.”

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 
örgütlü mücadele ile bütün bunların 
kazanılacağına inanıyoruz:

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 
Kahraman Gerilla Che’nin tanımla-
masıyla insan soyunun en büyük düş-
manları ABD-AB Emperyalistlerine 
karşı mücadeleye hiç ara vermeden 
devam ediyoruz.

AB-D Emperyalistlerine ruhlarını 

satan yerli satılmışlara karşı mücadele 
de hiç hız kesmedik.

Ve ant olsun ki;
AB-D Emperyalistlerinin ve yerli 

satılmışların birlikte aydın gençliğin 
başına musallat ettikleri, 12 Eylül’ün 
çocuğu YÖK ve üniversitelerimizi ge-
ricileştirmeye çalışan gericilere karşı 
mücadelede hiçbir zaman durmaya-

cak, bu kötü gidişe karşı her zaman 
sesimizi duyurmaya çalışacak ve üni-
versitelerimizi, Demokratik Halk İk-
tidarıyla birlikte; Demokratik, Laik, 
Bilimsel ve Parasız Eğitimi gerçek-
leştirerek kurtaracağız.

Yaşasın Parasız, Demokratik, Bi-
limsel, Laik ve Anadilde Eğitim!

Kahrolsun YÖK! Yaşasın Genç-
liğin Devrimci Mücadelesi!

Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Sos-
yalizm!

Yaşasın Parasız-Bilimsel Eğitim!
YÖK’ü Tarihe Gömeceğiz!

6 Kasım 2019

Kurtuluş Partisi Gençliği

Alamos Go Home!

Üniversitelerimizi gericileştiren,
faşizme mahkûm etmeye çalışan YÖK’e karşı,

Yaşasın Gençliğin Örgütlü Mücadelesi!

Bugün,  9 Ekim 1967’de CIA ajan-
ları tarafından haince katledilen 

yiğit devrimci Kahraman Gerilla Che 
Guevara’nın bedence aramızdan ayrı-
lışının elli ikinci yıldönümü.

Ezilen halklara önderliğiyle ve 
dünyanın neresinde olursa olsun em-
peryalizme karşı duruşuyla Paraba-
balarının korkulu rüyası olmuştu Che 
Yoldaş’ımız. Onun ezilen, sömürülen 
halkların umudu olması ürkütmüştü 
Parababalarını. Eşit ve insanca bir ya-
şam uğruna son nefesine dek sürdüğü 
mücadelesiydi düzen savunucuları-
nı bu kadar ürküten. Sandılar ki Che 

Yoldaş’ı aramızdan bedence ayırırlarsa 
sonlanır bu mücadele. 

Oysa Kahraman Gerilla Che Gue-
vara’nın ateşlediği kıvılcım hiç sönme-
di! Bugün, Küba’da, Şili’de, Venezue-
la’da, Türkiye’de ve dünyanın her ye-
rinde ABD-AB Emperyalizmine karşı 
savaşan kim varsa, ellerinde Che’nin 
resimleri, pankartlarında Che’nin 
“Patria o muerte!” “Ya Özgür Va-
tan Ya Ölüm!” şiarı, yüreklerinde ise 
Che’nin mücadelesi bulunmaktadır.

Bu mücadele ki, Che’nin deyimiy-
le; dünyanın başhaydudu olan ABD 
Emperyalizmine karşı zafere ulaşınca-

ya kadar devam edecektir.
Bugün Ernesto Che Guevara, Dün-

ya Halklarına, Dünya İşçi Sınıfına ve 
Devrimci Gençliğe hayatıyla, müca-
delesiyle ve inancıyla örnek olmaya 
devam ediyor.

9 Ekim 1967 tarihinde Bolivya 
dağlarında katledilene kadar başta Kü-
ba’da olmak üzere, Latin Amerika’nın 
birçok ülkesinde, Afrika’da ABD Em-
peryalistlerini ve onların uşaklarını 
defedip, Sosyalizmi zafere ulaştırmak 
amacıyla savaştı Che Yoldaş.

Bir devrimcinin en büyük özellik-
lerinden biri, Cesaret Vatanına sahip 
olmasıdır. Ve Cesaret denince akla ge-
len ilk isimlerdendir Kahraman Ge-
rilla Ernesto Che Guevara.

Che Yoldaş’ın sarsılmaz inancını 
ve mücadelesini bugün biz Kurtuluş 
Partisi Gençliği sürdürüyoruz. Sömü-
rüsüz, eşit ve sınıfsız bir toplum kurma 
yolundaki, insanlığın en meşru davası 
olan Sosyalizme olan inancımızı ve 
kararlılığımızı bir an olsun yitirmeden, 
yılmadan, Che Yoldaş’ı örnek alarak 
yükseltiyoruz bayrağı ve davayı.

Bugün ülkemiz ABD-
AB Emperyalistleri ve 
Yerli İşbirlikçileri tara-
fından Mustafa Kemal’in 
19 Mayıs 1919’da Sam-
sun’a çıktığı günlerden 
daha kötü günlere adım 
adım götürülmektedir. 
Antiemperyalist Kurtu-
luş Savaşı’mızın Önderi 
Mustafa Kemal’in, Fidel 
Castro’ların, Che Gueva-
ra’ların, Usta’mız Hikmet 
Kıvılcımlı’nın, Deniz 
Gezmiş’lerin, Mahir Ça-
yan’ların emperyalizme 
karşı vermiş olduğu mü-
cadeleyi gerçek anlamıyla 
sürdüren bizler; her eyle-
mimizde haykırıyoruz Che Yoldaş’ın 
“Ya Özgür Vatan Ya Ölüm’’ şiarını.

Ülkemizde Ortaçağcı gericiliğin ve 
AB-D Emperyalistlerin azgınca sömü-
rüleri hız kesmeden devam ederken, 
daha da önemli olmuştur Che Yol-
daş’ın bu şiarını ve mücadelesini yaşa-
mak ve yaşatmak.

İşte biz Kurtuluş Partisi Gençliği 
olarak emperyalizme karşı amansız bir 
mücadele verip insanlığın kurtuluş da-
vası olan Sosyalizmi eninde sonunda 

zafere ulaştırana kadar savaşacağımıza 
başta Che Yoldaş ve tüm devrim şehit-
leri nezdinde ant içiyoruz!

Yaşasın Gençliğin Devrimci Mü-
cadelesi!

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşa-
sın Sosyalizm!

Che Yoldaş Ölümsüzdür!

9 Ekim 2019

Kurtuluş Partisi Gençliği

Che Yoldaş ölmedi Kavgamızda yaşıyor,
Emperyalizme karşı bizimle birlikte savaşıyor!
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yi bir an olsun bile bırakmayan, İnsan-
lık Mücadelesinde kendini alevin kal-
bine atan, Türkiye Devrimi’nin Önderi 
Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın öğrencile-
ri olduğunu unuttular.

Karşılarındakinin hiçbir ikircilik 
göstermeksizin kararlıca, AKP’gillerin 
elinden gelse kaldıracağı bütün ulu-
sal bayramlarda Anıtkabir’e Kalpaklı 
Mustafa Kemal ve “Bağımsızlık Be-
nim Karakterimdir”, “Emperyalist-
ler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gi-
decekler” bayrakları ve pankartlarıyla 
geleceklerini atladılar.

Karşılarındakinin İkinci Kuvayi-
milliyeciler olduklarını, nihai kurtulu-
şa yani insan soyunun en büyük düş-
manları ABD ve AB Emperyalistlerini 
ve onların kuklası yerli satılmışları ye-
niden geldikleri yere gönderecek İkin-
ci Kurtuluş Savaşı’na önderlik edecek-
lerini göremediler.

Cumhuriyetin 96’ncı yılında yine 
yasak koydular Mustafa Kemal’e ve 
O’nun, O’nu en iyi ifade eden sözleri-
ne. Zaten dayanamadıkları, katlanama-
dıkları, unutturmak istedikleri Mustafa 
Kemal, Kalpaklı Mustafa Kemal...

Dayanamadıkları, katlanamadıkla-
rı, unutturmak istedikleri sözleri “Ba-
ğımsızlık Benim Karakterimdir” ve “ 
Geldikleri Gibi Gidecekler”. Çünkü 
bütün bunlar insan soyunun en büyük 
düşmanlarına, Tarihte aldıkları ilk ye-
nilgiyi ve Mazlum Halkların örnek al-
dığı zaferle taçlanan ilk Ulusal Kurtu-
luş Savaşı’nı hatırlatıyor.

Halkçı Hukukçularımız yüklendi-
ler; gösterin bu yasağın yasal bir daya-
nağını, diye haykırdılar, gösteremedi-
ler…

Haykırdılar Hukukçularımız; suç 
işliyorsunuz, eninde sonunda bunun 
hesabını vereceksiniz, diye. Ama emir 
yukarıdandı, dinlemediler.

Yüzlerce kişiden oluşan kortejimi-
zin önüne barikatlar kurdular, yığdılar 
güvenlik güçlerini önümüze, susmadık 
haykırdık; “Mustafa Kemal Ölüm-
süzdür”, “Emperyalistler İşbirlik-
çiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, 
“Halkız Haklıyız Yeneceğiz” slogan-
larını.

Yaptık basın açıklamamızı. Bir kez 
daha söz verdik; Kalpaklı Mustafa Ke-
mal’i Anıtkabir’de anıncaya kadar mü-
cadeleye devam…

Şimdilik yüzlerle geldik, binlerle 
geleceğiz eninde sonunda.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı, 
Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran Yol-
daş’ımız, eylem anındaki konuşması-
na:

“Bağımsızlık Benim Karakte-
rimdir” Sözünü Anıtkabir’e Almı-
yorlar” diye başladı ve devam etti:

“Değerli Arkadaşlar,
“96 yıl önce Birinci Antiemperya-

list Kurtuluş Savaşı’mızla Emperya-
listleri ve İşbirlikçilerini yenilgiye uğ-
rattık. Dünyanın zaferle sonuçlanmış 
ilk Kurtuluş Savaşı’nı bu topraklarda 
gerçekleştirdik. Ortaçağcı düzeni ala-

şağı edip, Mustafa Kemal’in önderli-
ğinde Demokratik, Laik bir Cumhuri-
yet kurduk.

“Ne yazık ki 96 yıl önce kurdu-
ğumuz Cumhuriyet Bayramımızı coş-
kuyla kutlamak istemimize rağmen, 
Mustafa Kemal’in huzuruna Mustafa 
Kemal’in portresini ve Mustafa Ke-
mal’e ait “Bağımsızlık Benim Ka-
rakterimdir”  sözünü Anıtkabir’e al-
mıyorlar. İki yıldır yasa dışı, keyfi bir 
yasak uygulanıyor. Bu yasak tamamen 
keyfi ve yasalara aykırıdır. O nedenle 
biz bunu protesto ediyoruz.

“Ama şunu bir kez daha bilmeni-
zi ve bu yasak kararları uygulayan-
ların duymasını istiyoruz. Mustafa 

Kemal’in mücadelesi Antiemperyalist 
Kurtuluş Mücadelesi bu topraklar da 
verildi. Bu halk öldü, yok oldu dendiği 
anda emperyalist yedi düvele ve onla-
rın yerli işbirlikçilerine karşı dişinden, 
tırnağından oluşturduğu olanaklarıyla 
zafere ulaştı.

“Ülkemizi ve halkımızı tümüyle 
yok etmek isteyen Sevr paçavrasına 
karşı Mustafa Kemal’in önderliğindeki 
Kuvayimilliyeci atalarımız bu paçav-
rayı emperyalistlerin yüzlerine çarptı. 
Tarihin çöp sepetine attı.

“Onlar BOP adı altında Yeni 
Sevr’i yeniden dayatmak istiyorlar. 

“Ne yazık ki, Birinci Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, İkinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda da düş-
man yerli işbirlikçileriyle birlikte dav-
ranıyor.

“Mustafa Kemal uzun süreli sa-
vaşlardan sonra İstanbul’a ilk adım 
attığında, Boğaz’da çok sayıda em-
peryalist ülkenin savaş gemileri vardı. 
Mustafa Kemal o anda ne dedi, değerli 
Halkımız; “Geldikleri Gibi Gidecek-
ler”.

Ve Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızın zaferiyle emperyalistler ve 
onların yerli işbirlikçileri geldikleri 
gibi gittiler.

“Mustafa Kemal’in Portresini 
Almayanlar, Mustafa Kemal’in As-
keri Olamaz”

“Halkın Kurtuluş Partisi önderli-
ğindeki İkinci Kurtuluş Savaşı’mızda 
da biz Yeni Sevr’i tarihin çöplüğüne 
gömecek, ülkemizi ve halkımızı ger-
çekten Demokratik, Laik Halk Cum-
huriyeti’ne ulaştıracağız. Buna inan-
cımız tam. Bu uğurda mücadelemiz 
devam ediyor.

Mustafa Kemal’in ve Kuvayimil-
liyecilerin gerçek devamcıları bizle-
riz. Bugün Mustafa Kemal’in Anıtka-
bir’ine Mustafa Kemal’in portresini 
almayanlar, Mustafa Kemal’in askeri 
olamaz. Mustafa Kemal’in gerçek 
askerleri ve devamcıları bizleriz. Bu 
savaş mutlaka zafere ulaşacak. Onlar 
sanmasınlar ki, şu an yerli yabancı em-
peryalistlerle işbirliği yaparak geçici 
süreyle bir takım kazanımlar elde et-
miş olabilirler, ama sanmasınlar, erken 
sevinmesinler, bu zafer er geç bizim 
olacak.

“BOP’uyla MOP’uyla Bu Top-
raklardan Defolup Gidecekler”

“Bu halklar, Birinci Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’nda olduğu gibi İkinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı da zaferle 
sonuçlandıracak. Bunu hiçbir yerli 
yabancı emperyalist güç engelleme-

yecek. Ve emperyalistler, BOP’uyla, 
bu topraklardan defolup gidecekler, bu 
topraklara bir daha adım atamayacak-
lar. Çünkü halkımız Demokratik, Laik 
gerçek Halk Cumhuriyetini oluştura-
cak.  Ve bir daha bu emperyalistlerin 
yeniden ülkemize girme olanaklarını 
ekonomik, sosyal, toplumsal, bütün 
dayanaklarını ortadan kaldıracak.

“Bu inançla, bu bakış açısıyla 
Cumhuriyetimizin 96’ncı yılı hepimi-
ze kutlu olsun.”

“Emirleri Hulusi’den, Saray’dan 
Alarak Yasak Koyanlar, Mutlaka 
Hesabını Verecekler

Av. Sait Kıran Yoldaş’ın ardından 
HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve 
İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak 
Yoldaş’ımız söz aldı.

“Saygı değer arkadaşlar,
İki yıldır Anıtkabir Komutanlığı 

da, Ankara Emniyeti de kanunsuzluk 
işlemektedir, kanunsuzluk yapmakta-
dır, suç işlemektedir.

“Bu bayrakların, Mustafa Kemal’in 
yanına onun resminin ve sözlerinin ol-
duğu bayrakların Anıtkabir’e alınma-
masının hiçbir yasal dayanağı yoktur.

“Biraz önce sorduk. Kendileri de 
bu yasa dayanağını gösteremiyorlar. O 
zaman Emniyet de, Asker de, Polis de, 
Komutanlık da kanunsuzluk yapıyor 
ve suç işliyor.

“Bu suçları için, bugün belki keyfi 
davranıyorlar ama mutlaka yarın yar-
gılanacaklar.

“Bu emirleri Hulusi’den, Saray’dan 
alarak bu yasakları koyanlar, mutlaka 
bunun hesabını verecekler.”

Ve eylemimiz, yine sloganlarla, öf-
kemizi ve inancımızı haykırışlarımızla 
son buldu… 29.10.2019 

Kurtuluş Partililer

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramında Anıtkabir 
Ziyaretimizin,“Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir” sözü yazan flama-
larımızın “Yasak” olduğu gerekçe-
siyle engellenmesine karşı suç du-
yurusunda bulunduk

Partimiz, daha önceki Ulusal 
Bayramlarda da yaptığı gibi, 
Emperyalizme ve Saltanata dur de-
mek olan Cumhuriyet Bayramı’nın 
96’ıncı yıldönümünü kutlamak ve 
Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi 
ve saygısını göstermek amacıyla tüm 
illerden merkezi eylem çağrısı yap-
mış, Parti Genel Merkezimizin bu-
lunduğu Kızılay Karanfil Sokak’tan 
Anıtkabir’e kadar yürüyüş gerçekleş-
tirmiştir.  

Partimizin pankart ve flamala-
rı Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık 
Benim Karakterimdir” özlü sözün-
den ve kalpaklı resminden oluşmak-
tadır.

İşte Mustafa Kemal’in bu sözüy-
le, yani Cumhuriyet’imizin varlık 
nedenini en veciz biçimde ortaya ko-
yan bu ilkeyle sorunlu olan Anıtkabir 
Komutanlığı ve Ankara Emniyeti, son 

iki yıldır bu pankart ve flamalarımızı 
bahane ederek Anıtkabir içine girme-
mizi engellemişlerdir.

Parti kortejimiz, Tandoğan’da ku-
rulan arama noktasından geçerek ala-
na girmek istediğinde ilk engelleme 
ile burada karşılaşmış, Parti yönetici 
ve avukatlarımızın yasal dayanaklı 
itirazları ile bu noktadan geçilmiştir.

Bu kez çevik kuvvet barikatı, 
Anıtkabir girişinden 50 metre önce, 
yani Anıtkabir’e varmadan kurul-
muştur önümüze. Ve burada görevli 
Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkili-
leri provokasyon yaparak arbede baş-
latmışlarsa da, Partimizin kararlı yö-
netici ve üyelerinin soğukkanlılığıyla 
provokasyon zemini dağıtılmış ve bu 
özünde Cumhuriyet düşmanı yasak, 
çevik kuvvet barikatı önünde protesto 
edilmiştir.

Oysa Anıtkabir Ziyaret 
Yönetmeliği 35. Maddesi; 
“Anıtkabir’in MANEVİ 
VARLIĞINA YAKIŞMAYAN her 
türlü tavır, hareket, söz, yazı ve 
davranışlara izin verilmez.” şeklin-
dedir

 Mevcut durumda tamamen siyasi 
davranan Komutanlık ve Kolluk, bu 

maddeyi; “HİÇBİR YAZIYA İZİN 
VERİLMEZ” diye yorumlamaktadır.

Parti kortejimizi içeri almama 
sebepleri açıkça bu söze olan kar-
şıtlıklarıdır. Yaptıkları ile açıkça; 
“Bağımsızlık sözü Anıtkabir’in ma-
nevi varlığına yakışmaz!” demekte-
dirler. 

Bir tarafta, hürriyete ve bağımsız-
lığa aşık, bütün yaşamını ulusunun 
bağımsızlığı üzerine kuran bir önder. 
Bir tarafta kişi olarak yaşayabilmek 
için; bağımsız bir ulusun varlığı-
nı şart koşan, bunu bir hayat memat 
meselesi sayan Mustafa Kemal; diğer 
tarafta bu özlü sözü gururla taşıyan 
bizlerin Anıtkabir’e girişini engelle-
yen Anıtkabir Komutanlığı ve Ankara 
Emniyet Müdürlüğü ve arkasındaki 
siyasi iktidar…

Gerçekten de “Bağımsızlık 
Benim Karakterimdir” sözü, bugün 
işgal altındaki vatanın bu Cumhuriyet 
düşmanı kolluk yetkililerinin “manevi 
varlığı”na yakışmamaktadır!

Açıkça Atatürk’e, Cumhuriyete, 
ve Cumhuriyet yasalarına karşı suç iş-
leyen mevcut Anıtkabir Komutanı ve 
o gün Partimize müdahale eden kol-
luk hakkında bu nedenlerle, “görevi 
kötüye kullanmak” ve “zor kullan-
ma yetkisinin aşılması” suçlarından 
suç duyurusunda bulunduk”

Bizi, büyük önderimiz Mustafa 
Kemal’in “Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir” sözünü haykırmak-
tan vazgeçirebilecek hiçbir güç tanı-
mıyoruz.

Ve şuna eminiz: Emperyalistler, 
İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi 
Gidecekler!

Bağımsızlık Bizim 
Karakterimizdir!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Yaşasın Cumhuriyet!

30.10.2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

AKP iktidarı tarih düşmanlığına 
devam ediyor. Halkın Kurtuluş 

Partisi ise halkın tarihsel mirasları-
na sahip çıkıyor. İstanbul gibi çok 
önemli tarihi yapılara sahip bir şehir-
de, TCDD’nin tarihi Haydarpaşa 
ve Sirkeci Garı’nın atıl depo sahaları 
ihalesi yandaş bir şirket olan; AKP Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
oğlu Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı-
nın da yöneticiliğini yapmış, Hezarfen 
Danışmalık Limited Şirketi’nin sahibi  
Hüseyin Avni Önder’e kanunsuz bir 
şekilde verildi. Hem de İBB şirketleri-
nin deneyimsiz olduğu ve “müştereken 
ve müteselsilen” sözcüklerinin yerine 
“ortaklaşa ve birlikte” sözcüklerini 
kullandığı gerekçelerini ileri sürüldü.

Bu hukuksuzluğa karşı Hukukçu-
larımız bugün Mehmet Cahit Turhan 
(Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı), Ali İh-
san Uygun (TCDD Taşımacılık AŞ Ge-
nel Müdürü), Bilal Erdoğan (Okçular 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi), Hüse-
yin Avni Önder (Hezarfen Danışmalık 
Limited Şirketi Sahibi ve Okçular Vak-
fı Eski Genel Müdürü) hakkında Gö-
revi Kötüye Kullanma, Görevi İhmal, 
İhaleye Fesat Karıştırma, 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu’nun 71. Maddesini ihlal, Nüfuz 
Ticareti yapmaktan suç duyurusunda 
bulundu.

Suç duyurusunda Halkın Kurtu-
luş Partisi Programı’nın  “ÇEVRE-
YE VE TARİHE  SAYGI” bölümün-
den alıntı yapılarak bu suç duyurusun-
da neden taraf olduğumuz açıklandı: 
Bu bölümde tarihe yaklaşımımız şu 
cümlelerle ifade edilmektedir:

“(…) Partimiz, insanlığın başın-
dan geçenleri sebep-sonuç ilişkile-
riyle açığa çıkarıp tam olarak anla-
yamadığımız sürece, geleceğimizin 
iyice görülüp bilinemeyeceği inan-
cındadır. Bu sebeple Tarihe, ilgi ve 
saygıyla yaklaşır.

“(…) Tabiî ülkemizdeki zengin-
liklerin de ortaya çıkarılması, çıka-
rılan ve bilinenlerin de korunmasını 
önemle savunur. Bunun için gerek-
li her çalışmayı yapar. Önlemi alır. 
Unutmayalım ki Tarih tekrar yaşan-
maz, yaratılamaz. Onlar kaybolursa 
yerine yenisi konamaz… O yüzden 
onları, gözümüz gibi korumamız ge-
rekir.”

Halkın Kurtuluş Partisi, tarihin 
tekrar yaşanmayacağı, yaratılamaya-
cağı ve tarihi mirasları gözü gibi koru-
ması gerektiği bilinciyle mücadelesine 
devam ediyor ve edecek!

Tarihimizi yok edenler ise halka 
hesap verecek! 21.10.2019

HKP Genel Merkezi

Yine geldikleri gibi gidecekler!

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı Halkındır,
peşkeş çekilemez!

HKP’den Anıtkabir’in Mustafa Kemal’e
yasaklanmasına karşı suç duyurusu 
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 Tayyipgiller’in ABD yapımı oldu-
ğunu zaten kaşar Tayyipçi Abdurrah-
man Dilipak’tan Merkez Parti Başkanı 
Abdurrahim Karslı’ya kadar herkes 
bilmekte ve dile getirmektedir. 

Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi’nin 
MHP’si, zaten Süper NATO’nun-Glad-
yo’nun-Kontrgerilla’nın Türkiye’deki 
paramiliter siyasi örgütüdür. 

TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni 
CHP’siyse, zaten CIA-Mossad-Fet-
hullah üçlüsünün gerçekleştirdiği bir 
kaset operasyonuyla CHP tepesini ele 
geçirmiş olan hain Amerikan işbirlik-
çilerinden derleşiktir.

“TR-705”in, Bağlamacı Selo-
can’dan; İstanbul İl Başkanı Kaftan-
cıoğlu Canan Hanım’ın herhangi bir 
HDP milletvekilinden zerre miktarda 
olsun ideolojik farklılığı bulunmamak-
tadır.

Hele hele son günlerde kuru gürül-
tü babında anti-Amerikancılık gösteri-
sinde başı çekmeyi amaçlayan Akşe-
ner Meral’in İyi Partisi ise, gerçeklikte 
“iyi” Amerikancıdır, “iyi” NATO’cu-
dur. 

Amerikancılıkta öne geçebilmek 
için gerçek anlamda, NATO sevicili-
ğini, partisinin programına varıncaya 
dek geçirmiştir. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hare-
keti’nin PKK-HDP-PYD-YPG’si ise 
zaten 1991’den bu yana yani Sosyalist 
Kamp’ın çöküşünden bu yana dümeni 

Atlantik ötesine kırıp Miami sahilleri-
ne demir atmıştır ve ABD Emperyalist 
Hayduduyla etle tırnak gibi kaynaş-
mıştır.

Irak ve Suriye’de yaşanan olaylar 
bunu hiçbir tereddüte yer bırakmaya-
cak biçimde, en kör gözlere batacak 
şekilde ortaya sermiştir. 

Azıcık Tarih bilen her aydın, her 
namuslu yurttaş, 1950’den bu yana 
dünyada yaşanan bütün kötülüklerin, 
savaşların, işgallerin, katliamların, 
faşist darbelerin gerçekleştiricisinin, 
Che’nin deyişiyle “İnsan Soyunun 
başdüşmanı” bu ABD Çakalı oldu-
ğunu çok iyi bilir. Silahlı İslami Grup, 
Boko Haram, Taliban, El-Kaide, El 
Nusra, IŞİD ve PKK gibi Ortaçağcı ve 
burjuva katliam örgütlerinin yönetici-
sinin de ABD ve onun ajan örgütleri 

ve Pentagon tarafından 
yönetildiğini aynı kesin-
likte bilir.

Yani bu alçaklar gü-
ruhu nereye gitmişlerse 
bugüne dek, elinde ölüm 
tırpanını tutan Azrail de 
hep bunların yanıbaşında 
orada olmuştur. Bunla-
rın insanlığa zulümden, 
ölümden, kıtlıktan kıran-
dan başka verebilecekle-
ri hiçbir şey yoktur.

Bizim gibi geri ülkelerde iktidarla-
rı getiren de götüren de, 1950’den bu 
yana hep bu ABD Emperyalist Haydu-
dudur...

O sebepten, Türkiye dahil, İslam 
ülkeleri dahil, geri ülkeler dahil, bura-
lardaki iktidar sahipleri aslında kendi 
halklarına, vatanlarına hizmet etme-
mektedirler. Ve hatta halklarının ve 
vatanlarının düşmanıdırlar. Onların bi-
rinci önceliği, kendilerini iktidara ge-
tiren efendileri olan ABD Hayduduna 
hizmette bulunmaktır. Onun çıkarları 

doğrultusunda ekonomik, siyasi, kül-
türel politikalar uygulamaktır.

Saygıdeğer halkımız;
Özetçe; kanma bu Meclisteki Beşli 

Çete’nin yalanlarına,
Onlara güvenip bel bağlama!
Eğer şaşıp, yanlılıp, inanırsan onla-

rın yalanlarına, payına sadece ölümler-
den ölüm beğenme düşecektir.

Bizim bu uyarımızı da aklından hiç 
çıkarma!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
31 Ekim 2019

Başyazı
Nurullah Ankut
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Katil Amerika ve bölge taşeronları

Dünyada senden daha sadık ve 
heveskâr BOP Eşbaşkanı, daha 

açığı BOP taşeronu ve ABD işbirlik-
çisi var mıdır acaba, Tayyip?

Aklı başında, konuya hâkim tüm 
askerler ve aydınlar, ısrarla belirti-
yorlar ki; Suriye bataklığında bu-
güne kadar üst üste yapılan onlarca 
yanlıştan dönmenin ve onu bir nebze 
de olsun telafi etmenin biricik yolu 
vardır, o da meşru Suriye Hüküme-
tiyle yani Beşşar Esad liderliğindeki 
BAAS İktidarıyla gecikmeksizin iş-
birliğine girmektir.

Sense asla buna yanaşmıyorsun, 
bu olağanüstü doğru öneriye dö-
nüp bakmıyorsun. Bıkıp usanma-
dan ABD Emperyalist Çakalının 
BOP’unda öngörülen Amerikancı 
Burjuva Kürt Devleti’nin Suriye 
ayağını da hayata geçirmek için 
ABD Hayduduyla birlikte iş tutu-
yorsun. 

Yok 30 km derinliğinde “Güven-
li Bölge Koridoru” oluşturacakmış 
da, buraya iki milyon Suriyeli sığın-
macıyı yerleştirecekmiş de, burada 
50-60 milyar dolara mal olacak yeni 
şehirler kuracakmış da ve buralara 
iskân ettiği Suriyeli Arapların iaşe-
sini Türkiye sağlayacakmış da vs. 
vs...

Yahu diyelim hadi bunları yaptın. 
Peki, 30 km’nin güneyinde kim var 
olacak?

BOP’un Suriye için öngörülen bö-
lümü. Yani İkinci İsrail’in Suriye par-
çası. 

Ne diyor, Faşist Bunak Trump?
“Türkiye, benim derin ve eşsiz 

anlayışıma göre, sınırların dışın-
da olduğunu düşündüğüm bir şey 
yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini 
mahvederim ve yok ederim (Bunu 
daha önce yaptım).” (https://www.
cnnturk.com/video/dunya/trump-
tan-turkiyeye-yonelik-yeni-aciklama)

Sen de ABD’li emperyalist efen-
dinin bu emrine harfiyyen uyuyorsun, 
vardığınız mutabakat çerçevesinde.

Üstelik de sana bir ek görev daha 
veriyor efendin: “Şu an Suriye’de bi-
zim ve PYD’nin tutsağı konumundaki 
70 bin civarında IŞİD’cinin sorumlu-
luğunu ve bakımını da sana devredi-
yorum”, diyor. Yani askerlerimizi diri 
diri yakan, tavuk keser gibi insan ka-
fası kesen, akla gelmeyecek vahşiyane 
yöntemlerle katliamlar yapan, Ezidi 
kadınları, Türkmen kadınları cariye 
olarak alıp götüren, onlara hem teca-
vüz edip hem de esir pazarlarında satan 
bu insan görünümündeki canavarları 
da biz zaptedecekmişiz bundan son-
ra... Onların bakımını, muhafazasını 
biz üstlenecekmişiz. 

Yani yapıp ettiklerin, Suriye’de 
2011 yılından bu yana yaptıklarının 
aynı kategorideki devamından başka 
hiçbir şey değildir, Tayyip.

Yani özetçe; ihanet, halk düşmanlı-
ğı, İslam düşmanlığı ve ABD taşeron-
luğu...

İşte bu teslimiyet ve ihanetini de, 
cahil, bilinçsiz insanlarımıza hamasi 
nutuklarla kahramanlık diye yutturu-
yorsun be Tayyip. Oysa kahramanlık 
kim, siz kimsiniz...

Bak, yapıp ettiklerinin ne olduğu-
nu Emekli MİT Müsteşar Yardımcısı 
Cevat Öneş bile nasıl açıkça ortaya 
koyuyor:

“Eski MİT Müsteşar Yardımcı-
sı Cevat Öneş, ABD’nin Suriye’nin 
kuzeyindeki kamp ve cezaevlerin-
de bulunan “IŞİD’lilerden artık 
Türkiye’nin sorumlu olacağı”na 
yönelik kararını değerlendirirken, 
“Biz IŞİD’li teröristlerin bekçisi 
olamayız” dedi. Çıkar çatışmasında 
olan Rusya ve ABD’nin oluşturdu-
ğu çıkmaz bir sokakta son noktaya 
geldiğimizi belirten Öneş, “Suriye 
rejimi ile anlaşmadan Suriye’ye 
girmek demek, ABD ile böylesine 
çatışma görüntüsü vermemize rağ-
men ABD’nin stratejik hedefleriyle 
uyumlu olmaktır. Bu, Suriye’yi bö-
len, parçalayan bir durum yaratabi-
lir” dedi. 

“Cumhuriyet’ten Alican Ulu-
dağ’ın haberine göre, eski MİT 
Müsteşarı Cevat Öneş, iktidarın Su-

riye politikasını şöyle eleştirdi:
“Geldiğimiz nokta, bölgedeki 

emperyalist amaçları için karşılıklı 
çıkar çatışması içinde olan Rusya ve 
ABD’nin oluşturduğu çıkmaz bir so-
kak. Bu son nokta, tabiî ki bize Or-
tadoğu bataklığının şartlarını daha 
açık şekilde gösterdi.

“Suriye’ye girme meselesi bu 
çerçevede düşünüldüğü zaman Tür-
kiye için yeni açmazlar da karşımıza 
çıkaracaktır. Suriye rejimi ile an-
laşmadan Suriye’ye girmek demek, 
ABD ile böylesine çatışma görüntü-
sü vermemize rağmen ABD’nin stra-
tejik hedefleriyle uyumlu olmaktır. 
Bu, Suriye’yi bölen, parçalayan bir 
durum yaratabilir.

“Bu bataklığa girdiğimiz takdir-
de terör örgütleri ile olağan olmayan 
şartlarda askerimizin karşılaşması 
ve daha fazla kayıplar vermemiz du-
rumu ortaya çıkar. Suriye sorununu 
çözemeyeceğimiz gibi hem mahal-
li halklar ve ülkeler ile çatışma ve 
ABD-Rusya çıkar çatışması içerisin-
de sıkışmış bir Türkiye konumunu 
ortaya çıkarırız.” (https://t24.com.
tr/haber/eski-mit-mustesari-cevat-o-
nes-turkiye-rusya-ve-abd-nin-surukle-
digi-cikmaz-sokakta,842934)

Açıkça görüldüğü gibi, BOP Eş-
başkanlığı ihanetine büyük bir sada-
katle devam ediyorsun, Tayyip. Sizden 
asla yurtsever olmaz, halksever olmaz. 
Antiemperyalist hiç olmaz...

Sizin gibi Siyasal İslamcılar, Mu-
aviye-Yezid Dincileri tüm hayatları 
boyunca yapımcıları, devşiricileri olan 

ABD ve AB Emperyalistlerine hizme-
te kusursuz biçimde devam etmek için 
yarışırlar birbirleriyle. 

Siz de öylesiniz, Meclisteki Beş-
li Çete’nin diğer parçaları da öyledir, 
yani CHP, MHP, HDP ve Akşener’in 
İP’i de öyledir. Ve yeni kurulacağı söy-
lenen Davidson’la Babacan’ın partileri 
de öyledir. 

Yukarıda görüşlerini aktardığımız 
Cevat Öneş’in tutumunu, değerlen-
dirmesini, Genelkurmay Emekli İs-
tihbarat Daire Başkanı General İsmail 
Hakkı Pekin de benzer cümlelerle dile 
getirmektedir:

“Sayın Cumhurbaşkanı 
ile Trump arasında geçen pazar günü 
yapılan telefon görüşmesinden son-
ra bir mutabakata varıldı. Trump, 
Savunma Bakanı ve Genelkurmay 
Başkanı ile görüştü ve Türkiye’nin 

bir yere kadar ilerleme-
si konusunda anlaşma 
sağlandı. Türkiye, Ko-
bani’nin doğusundan Tel 
Abyad arasında bir böl-
geden girecek. Amerika, 
30 kilometre ilerleme-
mizi istedi. Bu durumda 
YGP de güneye inecek. 
Biz de o bölgede sığın-
macılarla ilgili bir alan 
yaratacağız.

“(...)
“Türkiye, ABD ile 

anlaşacağına Suriye devleti ile anlaş-
saydı daha kolay olacaktı.” (http://
www.krttv.com.tr/gundem/e-korg-is-
mail-hakki-pekin-den-flas-iddialar-er-
dogan-ve-h15997.html)

Yine görüldüğü gibi yapıp ettiğin, 
daha öncekiler gibi bütünüyle ABD 
taşeronluğudur ve BOP’çuluktur, Tay-
yip.

 Suriye’yi BOP çerçevesinde par-
çalamaktan asla vazgeçmiyorsunuz 
ABD’li efendinle birlikte. ABD’li 
efendin Amerikancı Burjuva Kürt 
Devleti’nden vazgeçmiyor; sense buna 
ilave olarak Ortaçağcı katiller sürüsün-
den oluşan CIA-Pentagon Dincisi bir 
karanlık din devleti oluşturmak istiyor-
sun Suriye’de aynı zamanda.

ÖSO (şimdi ona “Suriye Milli Or-
dusu” adını taktın) filan diye bu Orta-
çağcı devletin bir bölümünü oluştur-

dun ya Tayyip... Oralara kaymakamlar 
atadın, okullar açtın vb. işler yaptın. 

Şimdi aynı şeyi Fırat’ın doğusunda 
da yapma hayalleri içindesin. Bunu da 
açıkça itiraf ediyorsun. Yani Suriye’nin 
topraklarının bir bölümünü, meşru yö-
netimin elinden alıp kendi kuracağın 
ya da en azından hamiliğini yapacağın 
Ortaçağcı din devletinin kullanımına 
veriyorsun. 

ABD’li emperyalist efendinle bir-
likte Suriye’yi üç parçaya bölme haya-
linizi uygulamaya koyma derdindesin. 

Bak, Tayyip; Suriye’de son sözü 
Rusya, Çin, İran ve Beşşar Esad yöne-
timi söyleyecektir. 

Yani ABD’li haydutla birlikte Su-
riye’yi BOP’a göre parçaladığınızı bir 
an için varsaysak bile karşınızda yuka-
rıda andığımız bloku bulacağınızdan 
hiç şüpheniz olmasın. 

Ne olacak o zaman?
Önce büyük bir hezimet yaşaya-

caksınız, sonra da tıpış tıpış dönüp 
geleceksiniz Türkiye’ye. Bunu hiç ak-
lınızdan çıkarmayın.

2011’den bu yana hep söyleyegel-
diğimiz gibi ve yukarıda da bir kez 
daha tekrarladığımız gibi, bu hezime-
tin hazin gerçeğinden kısmen de olsa 
kurtulmanın yolu, Beşşar Esad yöne-
timiyle vakit geçirmeksizin işbirliğine 
girmekten geçer. 

İşte o zaman mülteciler sorunu da, 
IŞİD sorunu da bizim sırtımızdan kalkar.

Amerikancı Burjuva Kürt Devle-
ti’nin Suriye ayağını oluşturması da 
engellenmiş olur. Beşşar Esad yöneti-
mi Suriye Kürtleriyle bir şekilde anla-
şır. Zaten yıllar öncesinde federatif bir 
yapı oluşturma önerisinde bulunmuştu 
sınırları içinde yaşayan Kürtlere...

Fakat sen bunları dinleyecek, anla-
yacak karakterde ve anlayışta değilsin. 
Sizi yapımcınız ABD kendi çıkarları 
doğrultusunda nasıl kurduysa, öyle ça-
lışıyorsunuz, başka türlü olamazsınız.

İhanetlerin dibine kadar yaşandı-
ğı toprakların halkı olan Arap’ın bir 
özdeyiş biçiminde söylediği gibi: “El 
Hain la iflah!”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 
10 Ekim 2019

Nurullah Ankut Savaşın patronu ve taşeronu

Ey Kaçak Saray avanesi!
Ülkemiz ve bölgemiz halkla-

rına, milletlerine yaptığın bunca kö-
tülükten sonra, hiç değilse azıcık da 
olsa pişmanlık duy, vicdan azabı çek 
de, giderayak bir iyilik yap Türkiye 
ve Suriye’ye...

Bak, 2011’den bu yana ABD’li 
efendilerin Emperyalist Çakalların 
verdikleri emir üzerine büyük bir 
heveskârlıkla sürdürmekte olduğun 
Suriye politikan fiyaskoyla sonuç-

landı. 
Tam anlamıyla batağa saplanmış 

durumdasın şu anda. Keşke sap-
lanan yalnız sen olsan da “ne halin 
varsa gör”, desek...

Ülkemizi de, ordumuzu da, gen-
cecik evlatlarımızı da götürüp attın 
o bataklığa...

Uyarıyoruz buradan:
Hezimete beş kaldı.
Azıcık da olsa aklını başına dev-

şir. 
Eğer inat edip yaşarsan o hezi-

meti, başta “hülooğğ”cuların gel-
mek üzere Türkiye Halkı seni asla 

durdurmaz gayrı Kaçak Saray’ın-
da, tepetaklak düşüp tekerlenirsin 
oradan. 

Ne mi yapacaksın?
Çok basit ve kolay: Birleşmiş Mil-

letler üyesi, egemen ve bağımsız bir 
ülke olan Suriye’nin uluslararası yasa-
lar çerçevesinde sahip olduğu en doğal 
haklara saygı göstereceksin. Yani Su-
riye’nin meşru hükümeti olan Beşşar 
Esad liderliğindeki BAAS Hükümetiy-
le doğrudan ve açıktan resmi ilişkilere, 
işbirliğine gireceksin. 

Bak, o zaman ne IŞİD kalır ortalık-
ta, ne de Amerikancı Burjuva Kürt Ha-

reketi, yeni İsrail olma heveslisi PKK, 
PYD, YPG. Suriye’nin resmi ordusu 
gelir, Türkiye ve Suriye arasındaki 
sınıra yerleşir; oranın güvenliğini ele 
alır. Böylece de Arap Dünyası içinde 
Türkiye’yi gerçekten seven iki ülkeden 
biri olan Suriye’yle yeniden dostluk 
ilişkileri filizlenmeye başlar. 

Öteki dost Arap ülkesiyse, Şehit 
Muammer Kaddafi’nin Libya’sıydı; 
orası şu anda cehennemi yaşamaktadır. 
Türk müteahhitlerin alacakları olan 30 
milyar dolar civarındaki para da yok 
olup gitmiştir. 

Libya Halkı şu anda Türkiye’yi 
eskiden olduğu gibi saygın bir dost 
olarak değil, hain ve kalleş bir düşman 
olarak görmektedir sayenizde. 

Senin ve avanenin hâlâ niyeti, bes-
belli ki, Suriye’nin kuzeyinde 30-35 
km’lik bir koridor içerisinde El-Kaide, 
El-Nusra vb. Ortaçağcı, insan başı kesip 
toplu infazlar yapan canilerden oluşmuş 
bir karanlık din devleti kurmaktır. 

Fakat o iş bitti artık. Onu kurdur-
mazlar sana. Yaşananlardan zerre mik-
tarda da olsa ders çıkarın.

Bak, Rusya, İran ve Çin ne diyor 
art arda yaptıkları açıklamalarda?

1- Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
herkes saygı göstermek mecburiyetin-
dedir. 

2- Suriye’deki tüm yabancı askeri 
güçler işgalci konumundadır, bu ne-
denle de ülkeyi terk etmek mecburiye-
tindedir.

Nurullah Ankut Suriye’de kazananlar ve kaybedenler
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Yapımcısı, devşiricisi, iktida-
ra getiricisi, orada tutucusu; 

velhasıl efendisi ABD Emperyalist 
Haydutlarının Başkanı Faşist Bu-
nak Trump dedi ki Kaçak Saraylı 
Hafız’a, “Aptal olma!” (Don’t be a 
fool)...

Yani emredilene uy!..
Ne yaptı Tayyip de?
Harfiyyen uydu...
Suriye’deki askeri harekâtı dur-

durdu. Böylece de “aptal olma”dığı-
nı dünya âleme göstermiş oldu.

Ne dersiniz, aptal olmadığını so-
mut davranışıyla ortaya koyan bir 
temsilcimiz olduğu için sevinelim 
mi?

İlahi Tayyip...
Şaka gibisin be...
İnan, şu hallere düştüğüne, 

Trump’ın bu hakaretlerini yiyip yu-
tup hazmettiğine biz bile üzüldük 
yahu...

Adam düpedüz çakal ağzı kullanı-
yor be sana karşı...

Öğretmenlik hayatımız boyunca 
bir tek öğrencimize asla böylesine bir 
hakarette bulunmadığımız gibi, onlara 
incitici en küçük bir sözümüz de olma-
mıştır.

Adam şımarık... İnsan soyunun 
baş düşmanı Emperyalist Haydutun 
baş şefi. O nedenle de pervasız. Hele 
senin gibi cebinde çerez kabilinden çı-
tırdattığı taşeronları karşısında hiç fren 
kullanmıyor, ağzının ayar bozukluğu 
konusunda. 

Nasıl yalayıp yutup hazmettin be 
Tayyip bu hakareti?..

Ama demek ki buymuşsun ya...
Kaliten, okkan, ederin buymuş...
Dolmabahçe’de yabancı medya 

karşısında söylediğin şu sözde savun-
ma da bir o kadar hazin, içler acısı.

Ne demişsin?
Aynen şunu:
“Tam da bu görüşmenin oldu-

ğu gün Başkan Trump’ın siyasi ve 
diplomatik nezaketle bağdaşmayan 
mektubu medyada yer aldı. Elbette 

biz bunu unutmadık. Unutmamız 
doğru değil ama bizim karşılıklı 
olan sevgi saygımız da bunları sü-
rekli gündemde tutmaya müsade 
etmiyor.” (https://odatv.com/anlasma-
nin-ardindan-erdogan-ilk-kez-konus-
tu-18101958.html)

“Karşılıklı sevgi ve saygı”, öyle mi 
Tayyip?

Buna eşekler bile inanmaz yahu...
Ne sevgisinden söz ediyorsun 

yahu. Adam seni düpedüz şamaroğlanı 
yerine koyuyor be. 

Yazık be, yazık...
Ey Türkiyem!
Ne hallere düştün, kimlerin eline 

kaldın...
Din afyonu bu denli ağulu muymuş 

yahu?..

Arkalarına Amerika’yı alan bu Te-
feci-Bezirgân Sermaye Sınıfının vatan 
millet, halk düşmanı ve ABD işbirlik-
çisi din simsarları, nasıl da kündeye 
getirip sırtüstü vurdular seni yere...

BOP Taşeronluğuna devam, öyle 
mi Tayyip?

Efendin o buyruğu verdi, sen de; 
“emrin olur”, dedin. 

PKK, PYD-YPG, 30 km güneye 

çekilecek, orada İkinci İsrail ya da 
Müslüman İsrail ya da ABD’nin yeni 
bir petrol bekçisi devleti oluşturulacak, 
sen de bunun kuzeyden koruyucusu 
kollayıcısı olacaksın conilerle birlikte. 

Dün efendin Faşist Çakalın elçileri 
olan Mike Pence ve Mike Pompeo’yla 
yaptığınız görüşme sonrası onun dikte 
ettirdiği 13 maddelik sözde anlaşma 
metnini imzalamışsınız karşılıklı. 

Fakat bu anlaşmalarınız, bu plan-
larınız, bu ihanetleriniz artık hikâye, 
Tayyip...

Rusya’nın desteğindeki Suriye 
Ordusu, adım adım ilerliyor kuzeye 
doğru. Antiemperyalist yiğit Beşşar 
Esad da, ülkenin her karış toprağını 
emperyalist saldırganlardan ve onların 
piyonlarından kurtarana dek bu sava-

şımız sürecektir, diyerek ülkesine ve 
halkına olan inancını, kararlılığını, öz-
güvenini kesince ortaya koymaktadır.

Yani işin özeti, Tayyip; Emperya-
list Haydut ABD de, onun taşeronu 
rolü oynayan siz de, yine onun diğer 
taşeronu olan PKK, PYD-YPG de ül-
keden kovulacaksınız ve etkisizleştiri-
leceksiniz. 

Sen hâlâ aklını başına devşirme 

yönünde bir çaba göster-
miyorsun. Yapımcın ve 
efendin ABD’ye sada-
katten vazgeçmiyorsun. 
Oysa bu seni batağa ve 
yok oluşa götürecektir. 

Sonunda Rusya, İran 
ve Çin’in desteğindeki 
resmi Suriye Ordusu he-
pinizi süpürüp atacak o 
topraklardan. 

İşte o zaman Türki-
ye’de Allah’la aldatarak 
“hülooğğ”culaştırdığın, 
meczuplaştırdığın oy 
tabanın bile terk edecek 
seni. 

İktidardan tekerlenip gideceksin...
Oysa Beşşar Esad liderliğindeki 

BAAS Hükümetiyle yanlışın neresin-
den dönersek kârdır, diyerek ihanetle-
rinden vazgeçip işbirliğine girseydin, 
hiç değilse durumu kurtarma imkânın 
olurdu.

“Sınırımızı teröristlerden temizle-
dik. Suriye’nin resmi devlet güçlerinin 
hâkimiyetine bırakıp geldik.”, diyerek 
“hülooğğ”cularını kısmen de kandır-
mayı sürdürebilirdin. 

Hadi senin aklın ermiyor hiçbir 
şeye. Ama Danışman, Yüksek İstişare 
Kurulu bilmem ne adıyla Kaçak Sa-
ray’ına topladığın ve yüksek maaşlarla 
beslediğin o zevatın da herhalde aynı 
senin gibi. Onlar da hiçbir şeye akıl er-
diremiyorlar, hiçbir olayı doğru görüp, 
doğru anlayıp değerlendiremiyorlar.

Putin’e ve Rus Diplomasisine ba-
kıp zerre miktarda olsun ders çıkara-
mıyorsunuz. Bakın Putin ve ekibi, sizi 
avucunun içinde tutuyor, Suriye’yi 
tutuyor, üstelik Suriye’ye her alanda 
yerleşmiş durumda, PKK-PYD-Y-
PG’yi de tutuyor, Suudi’yi, onun azgın 
cellat Prensi Salman bin Muhammed’i, 
Katar’ı, Kuveyt’i, Birleşik Arap Emir-
likleri’ni, Mısır’ı, Ürdün’ü ve İran’ı 
elinde tutuyor.

Yani ABD’yi Ortadoğu’dan adım 
adım kovalayıp onun yerine kendisi 
yerleşmek istiyor... Attığı her adımda 
da başarıya yürüyor. 

Sizse her adımınızda bataklığa bi-
raz daha saplanıyorsunuz. Hem ken-
dinizi hem de ülkemizi cehennemcil 
felaketlere biraz daha götürüyorsunuz. 

6 bin yıllık insanlık düşmanı, çü-
rümüş, asalak, sömürgen; vurgundan, 
talandan, kamu malı aşırmaktan ve 
ihanetten başka hiçbir şeye aklı erme-
yen Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri 
de, doğaları gereği böyle davranırlar. 
Onlar bir adım önlerini, bir adım öte-
lerini göremezler.

Onların mahir oldukları tek alan 
din simsarlığı, cahil, yoksul, bilinçsiz 
insanları Allah’la aldatmak, İblis’in 
bile aklına gelemeyecek binbir hile 
yoluyla kamu mallarını aşırmak ve 
emperyalist efendilerine sarsılmaz bir 
sadakatle taşeronluk etmektir, dolayı-
sıyla da ihanettir.

Başka herhangi bir alanda bunlar-
dan başarılı bir iş beklenemez...

Vatanımıza ve halkımıza ise dir-
hem miktarda olsun faydalı bir eylem-
leri olamaz.

17 yıldan bu yana ne yaptılar?
Yargıyı, eğitimi, orduyu, ekonomi-

yi mahv-ı perişan ettiler. Laik Cumhu-
riyet’i yıktılar. Yerine ise Faşist Orta-
çağcı bir Din Devleti kurma derdinde-
dirler. 

Özetçe, arkadaşlar; bunlardan kur-
tulmadıkça ülkemizin, halkımızın ra-
hat bir soluk alması ya da gün yüzü 
görmesi mümkün değildir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Ekim 2019

Ne diyor Rusya lideri Putin, buna 
ilave olarak ve bu anlayışını iyice pe-
kiştirmek, göze batırmak amacıyla?

“Eğer Suriye’nin meşru hükü-
meti bizi de istemezse, Rusya da 
derhal Suriye’deki askeri varlığını 
sonlandıracaktır.”

Zaten Astana Anlaşması da bu 
görüşleri içermekteydi. Ama siz ikili 
oynuyorsunuz. Bir yandan Suriye’nin 
toprak bütünlüğünden yanayız, diyor-
sunuz, bir yandan da Kuzey Suriye’de 
bir Ortaçağcı din devleti kurma sevda-
sındasınız. 

O dönem bitti artık...
Bak, efendin Emperyalist Çakal 

ABD bile, Rusya, İran, Çin ve Suri-
ye’yle çatışmayı göze alamadığı için 
hainane görevi sana devretti. Gel, Suri-
ye’nin kuzeyine Ortaçağcılarla yerleş, 
bizim oluşturduğumuz ve 30 bin TIR 
dolusu silahla donattığımız Amerikan-
cı Burjuva Kürt Devletini kuzeyden 
himaye et, dedi sana.

Sen de balıklama atladın; efendim 
ki bana görev vermiş, durmak olur mu, 
diye... 

Bak, sizden Hariciye Vekili Çavu-
şun Oğlu hâlâ ne diyor?

“Esed, bugün Suriye’yi de nor-
malleştiremez, Suriye’nin ilişkilerini 
de kimseyle normalleştiremez. Esed, 
bu kadar insanı öldürdükten sonra 
Suriye’yi birleştiren kişi olamaz. 
Bir milyon insanı öldüren bir insan-
la neyi oturup konuşacaksın ki?” 
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
turkiye/1622807/Cavusoglu__Hare-
kat_icin_takvimlendirme_yapmak_
dogru_bir_sey_olmaz.html)

Sormak lazım bu Çavuşzade’ye, 
hangi dünyada yaşıyor acaba? Ve dost 
ve kardeş Beşşar Esad’la alıp vereme-
diği ne?

ABD’li efendilerinin kendilerine 
verdiği emir mi, bu düşmanlığa yol 

açan?
Zahir öyle...
Görüşmezseniz, Kaçak Saray ava-

nesi Hafızlar; dünya âleme rezil rüsva 
olmuş vaziyette, arkanıza baka baka 
terk edersiniz Suriye’yi...

Kesin ve açık gerçek budur...
Kaçak Saray Şefi Tayyip diyor ki, 

dünün gazetelerinde ve kendi Sarayı-
nın İletişim Başkanlığının resmi inter-
net sitesinde yer alan konuşmasında:

“Biz şu anda Suriye’de niye va-
rız? Rejim, teröriste karşı ayakta 
duramıyor. Duramadığı için biz de 
Adana Mutabakatı ile ne yaptık? 
Suriye’ye girdik. Suriye’ye giriş se-
bebimiz bu.” (https://www.iletisim.
gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhur-
baskani-erdogan-suriyenin-kuzeyin-
de-bir-teror-devletinin-kurulmasi-
na-musaade-etmiyoruz-etmeyecegiz)

El insaf yahu...
Suriye Hükümeti sekiz yıldan bu 

yana yiğitçe direniyor ABD-AB Em-
peryalistlerine, onun bölgedeki Suudi 
Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emir-
likleri, Türkiye, Ürdün, Kuveyt ve 
PKK gibi yerel taşeronlarının saldırı-
larına karşı. 

ABD’den aldığın emir üzerine 
Avustralya’sından İsveç, Norveç, İn-
giltere’sine varıncaya kadar dünyanın 
dört bucağındaki Ortaçağcı, meczup-
laştırılmış, vicdan ve insanlık yoksu-
nu canileri Türkiye’ye getirip topla-
dınız. Güney illerimizde kurduğunuz 
kamplarda bunları eğittiniz, donattınız, 
ordulaştırdınız ve Suriye’nin resmi 
güçlerine karşı savaşmak üzere oraya 
gönderdiniz. 

Türkiye’nin güney illerini yine bu 
hain Ortaçağcıların lojistik üssü haline 
getirdiniz. Bu illerimizin hastanelerini 
bu alçaklara açtınız. 

Daha düne kadar “Eğit-Donat 
Projesi” diye yaptığınız hainane işler-

le övünüyordunuz. Manyamış dinciler-
den oluşan canileri kısa süre öncesine 
kadar “ÖSO” diye adlandırıyordunuz. 
Şimdi bunlara bir de “Suriye Milli 
Ordusu” etiketini yapıştırdınız.

Suriye’yi bunlar temsil edecek, 
öyle mi?

Doğrusu hayalhaneniz çok geniş be 
Hafızlar. Ama aynı oranda da hayattan, 
gerçeklerden kopuk...

Şu Rusya’daki diplomatik ustalı-
ğa ve elde edilen başarılara bakın bir. 
Azıcık da olsa ders alın bu yeni yetme 
emperyalist devletin dış politika uygu-
lamalarından. 

Bakın, Rusya ve lideri Putin aynı 
anda hem sizi (Türkiye’yi), hem Su-
riye’yi, hem de PKK, PYD, YPG’yi 

avcunun içinde tutuyor ve ustalıkla 
kulllanıyor. Ama kendi öngördüğü çö-
züm yolunu da sabırlıca ve sistemlice 
uygulamaya koyuyor, hepinize de da-
yatıyor.

Bakın, PKK, PYD, YPG’yle Su-
riye Hükümetini Lazkiye’deki askeri 

üssünde masaya oturttu ve anlaşmaya 
vardırttı. Artık birlikte hareket edecek-
ler. 

Ve ne diyor hepinize birden?
Suriye’nin toprak bütünlüğüne say-

gı göstereceksiniz. Suriye’de Beşşar 
Esad Yönetiminin istemediği yabancı 
askeri güç kalmayacak. 

Eninde sonunda Rusya’nın bu an-
layışı kesinkes uygulamaya konacak 
ve çözüm bunun üzerine inşa edilecek. 

Siz de aklınızı başınıza toplayın, 
Kaçak Saray avanesi Hafızlar...

Beşşar Esad yönetimiyle anlaşın, 
birlikte hareket edin. Hiç değilse yaptı-
ğınız binbir ihanetten ve trajik felaket-
lere yol açan davranışlarınızdan sonra, 
bir iyilik yapmış olursunuz ülkelerimi-

ze ve halklarımıza. 
Yapabileceğinizi hiç ummuyoruz 

ama keşke şu önerimizi de uygulama-
ya koyacak cesaret, namus ve yurtse-
verliğe sahip olabilseydiniz:

Açın batı ve kuzeybatı sınırlarımı-
zı, Avrupa’ya gitmek isteyen Suriye-

liler, ki ezici çoğunluğu o niyettedir, 
gitsinler oralara. Doldursunlar em-
peryalist Batı ülkelerinin şehirlerini, 
kasabalarını, kırsallarını. O hain alçak 
emperyalist haydutlar da Ortadoğu’da 
yarattıkları cehennemin ateşinin ya-
kıcılığını ve tahribatını yaşasınlar ve 
duysunlar bedenlerinde. Aşağılık, in-
sanlık dışı çıkarları için ülkeleri ölüm 
tarlalarına çevirip yaşanmaz hale getir-
menin ne gibi felaketlere yol açtığını 
onların halkları da yaşayarak öğrensin. 

Yani işledikleri suçun bir nebze de 
olsa cezasını çeksinler...

Ama nerede sizde o yürek, o anla-
yış, o fikir, o feraset ve o tutarlılık, o 
siyasi namus...

Neyse, bunu yapamazsınız da, hiç 
değilse birinci önerimizi olsun yapın 
bari. Kaldı ki bunu yapmanız çok az 
kalmış olan siyasi ömrünüzün azıcık 
da olsa uzamasına yol açabilir.

“Hülooğğ”cularınızı avutabilirsi-
niz şöyle diyerek:

Biz güney sınırlarımızın güvence-
ye alınmasını istiyorduk. İşte bunu da 
halletmiş olduk. Suriye resmi ordusu 
gelip sınıra yerleşti, artık sorun çözül-
dü...

Peki aksi durum, yanlışta diretme-
niz neye varır?

Hezimeti boylu boyunca yaşamanı-
za, tıpış tıpış arkanıza bakarak Suriye 
topraklarını terk etmenize ve Kaçak 
Saray’daki saltanatınızın paldır küldür 
yıkılmasına... 

Bizi takip eden arkadaşlarımızın 
biliyor oldukları gibi, biz, 2011’den 
bu yana bu tezi savunmaktayız. Hayat, 
öngörümüzde, kavrayışımızda ne denli 
haklı olduğumuzu bugün bir kez daha 
açık ve kesin biçimde ortaya koymuş-
tur. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
15 Ekim 2019
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Nurullah Ankut
Efendi “Aptallık etme” diyor;
Taşeron, saygıdan sevgiden

dem vuruyor…
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ABD-AB Emperyalistleri, Birinci 
Antiemperyalist Kurtuluş Sava-

şı’mız ile uğradıkları hezimetin acısını 
hiç unutmadılar. Kurtuluş Savaşı’mız 
sonucunda kazandığımız bağımsızlı-
ğımızı yeniden yok etmek; ülkemizi, 
yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı talan 
edebilmek, bizi yeniden sömürgeleşti-
rebilmek hain emellerinden asla vaz-
geçmediler. Ve 1950’lerden başlayarak 
ülkemiz işbirlikçi yerli Parababaları 
(Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgan) itti-
fakı eliyle yeniden AB-D Emperyalist-
lerinin yarısömürgesi haline getirildi. 

Bu süreçte, Kuvayimilliye gele-
nekli, tam bağımsızlıkçı asker-sivil 
gençlik; emperyalizmin kuklası olmuş 
bir iktidara daha fazla tahammül ede-
meyerek, 27 Mayıs 1960’ta onu alaşa-
ğı etti.  Ata’larından aldıkları devrim-
ci geleneği devam ettiren Sivil-Ordu 
Gençliği “Birinci Milli Kurtuluşta iş-
galci Emperyalist düşmana nasıl karşı 
koymuş ise, 27 Mayıs’ta da aynı Em-
peryalist düşmana uşaklık eden yerli 
hainleri iktidardan alaşağı etmiştir.” 
(12 Eylül Nedir?, Derleniş Yayınları, 
2003, s. 34)

Dolayısıyla 27 Mayıs, halkımızı 
Emperyalist düşmanla ittifak kurmuş 
olan yerli Parababalarının siyasi zulüm 
ve baskısından kurtarmış, halkımıza 
düşünce özgürlüğü;  işçimize, köylü-
müze, gençliğimize ekonomik ve siya-
si alanda örgütlenme hakkını getirmiş-
ti. Tüm bu özgürlükler ve haklar da ül-
kemizin en demokratik, en özgürlükçü 
anayasası olan 27 Mayıs Anayasası ile 
teminat altına alınmıştı. İşte bu neden-
lerle 27 Mayıs Politik bir Devrimdir. 
En önemli kazanımlarından bazıları 
ise sosyalist partilerin kurulmasının ve 
çalışmasının suç olmaktan çıkarılması, 
Amerika-CIA güdümlü Türk-İş gangs-
ter sendikacılığına karşı İşçi Sınıfının 
devrimci sendikal mücadelesini örgüt-
leyecek DİSK’in kurulmasıdır.

27 Mayıs Politik Devrimi’nin estir-
diği özgürlük rüzgârı ile İşçi Sınıfımız 
hızla örgütlenmeye, devrimci muha-
lefet de yükselmeye başlamıştır. Em-
peryalist hainler ve yerli işbirlikçileri 
bu duruma sessiz kalabilir, tahammül 
edebilirler miydi? Hain emellerinden 
vazgeçerler miydi hiç?

Tabiî ki hayır!
Yükselen devrimci muhalefeti bas-

tırabilmek ve 27 Mayıs Politik Devri-
mi’nin ve onun ürünü olan 1961 Ana-
yasası’nın izini tozunu bırakmamak 
için, halkımızı sağmal sürü haline geti-
rebilmek için faşist cuntalar da tezgah-
ladılar yerli işbirlikçileri eliyle. Önce 
12 Mart’ı, onun yarım bıraktıklarını 
tamamlayabilmek için de 12 Eylül’ü 
tezgahladılar.

ABD Emperyalizminin “Bizim 
Oğlanlarına” yaptırılan 12 Eylül Faşist 
Cuntasının iki temel vuruşu oldu: Biri 
İşçi Sınıfına, diğeri de üniversitelere. 
DİSK kapatıldı, İşçi Sınıfının çıkar-
larını korumaya çalışan sendikaların 
faaliyetlerine izin verilmedi. İşçi Sı-
nıfımızın başı, CIA güdümlü gangster 
sendikalarla bağlandı. Emperyalist 
efendilerin ekonomik politikalarına 
tam teslimiyet “24 Ocak Kararları” 
yoluyla gerçekleşti. Ülkemiz ekono-
misi, işçi-emekçi halkımız için bir ce-
henneme, emperyalist haydutlar içinse 
dikensiz gül bahçesine çevrildi.

Üniversitelerimizin boynuna ise 12 
Eylül Faşist Cuntasının yağlı ilmeği, 
YÖK olarak geçirildi. Böylelikle, 27 
Mayıs Politik Devrimi’nin ürünü 1961 
Anayasası’yla özerk, demokratik, bi-
limsel kurumlar olmaları anayasal gü-
vence altına alınmış olan üniversiteler, 
12 Eylül Faşizminin ürünü 82 Anaya-
sasının YÖK’ü eliyle bir daha belini 
doğrultamaz hale getirildiler.

Ben mesleki yaşantıma üniversi-
teden mezun olduktan hemen sonra, 
1984 yılı Aralık ayında başladım ve 
emekli olduğum 2019 yılı Eylül ayına 
kadar işte bu YÖK üniversitelerinde 
çalıştım.

Genel olarak ne yaptı YÖK üniver-
sitelere?

Hepimizin bildiği gibi müthiş bir 
kast sistemi oluşturdu; bu yolla da 
‘üniversite’ kavramına hiç yakışma-
yacak, onunla birlikte hiç anılmama-
sı gereken biat kültürünü yerleştirdi. 
Araştırma görevlisinden tutun da daha 
üst kadrolara atama-yükselme bekle-
yen akademik personel, anabilim dalı, 
bölüm başkanlıklarının yanlış-hak-
sız-bilimle bağdaşmayan uygulama-
larıyla karşılaştıklarında bunlara ses 
çıkarmaz, itiraz etmez, edemez hale 
geldiler. İstisnalar bir yana bırakılacak 
olursa, her akademik kadro ve makam 
sahibi, kadrosunu-makamını korumak, 
bir üst kadroya atanabilmek için bilim 
insanının sahip olması gereken nes-
nellik, dürüstlük, yansızlık, paylaşım-
cılık gibi en temel kişilik özelliklerini 
yitirdiler. Hal böyle olunca, bilimsel 
niteliklerin de ortadan kalkması doğal 
olarak kaçınılmaz oldu.

Bilim insanı yetiştirmek, üniversi-
tenin kendi yeniden üretimini sağla-
yacak en temel işlevlerindendir. Dola-
yısıyla bu süreç çok önemlidir. YÖK, 
üniversitelerin bu işlevini de ne yazık 
ki ortadan kaldırdı. Araştırma görevli-
liği mekanizması, üniversitelerimizin 
kanayan yarası durumundadır. Benim 
araştırma görevliliği sürecimde yaptı-
ğımız hak mücadelelerimizde de belirt-
tiğimiz gibi; araştırma görevlileri ‘her 

işi yapan mevsimlik işçiler’ değildir, 
olmamaları gerekir. Ama ne yazık ki 
YÖK yasası, bu çok önemli akademik 
basamağı, yasada yaptığı görev tanımı 
ve pratikte yer alan uygulamalarıyla 
bu konuma bilinçli olarak indirgemiş-
tir: Çekirdekten ‘aman efendimci’, adı 
bilim insanı olan ama kendi çıkarları 
için her şeyi, herkesi feda edebilecek, 
kişilikleri erozyona uğratılmış olan sö-
züm ona ‘bilim insanı’ yetiştirmek!

Bununla ilgili somut bir örnek pay-
laşmak istiyorum: Yasa ilk çıktıktan 
doksanlı yıllara kadar, üniversitelerde 
her ne kadar araştırma görevliliği yu-
karıda değindiğim biçimde görülse de 
istihdam bakımından araştırma görev-
lileri nispeten iş güvenceli kadro olan 
33/a maddesi ile işe alınmaktaydılar. 
Ben de bu kadro ile işe alınmıştım. 
90’lı yıllarla birlikte, üniversitelerde 
baskıyı daha da arttırmak, daha esnek 
ve iş güvencesiz çalışma koşullarını 
yerleştirmek amacıyla araştırma gö-
revlilerini 50/d maddesi ile istihdam 
etme sürecini başlattılar. 50/d mad-
desi ile istihdam edilmek demek, en 
iyi koşullarda doktora bitimine kadar 
kadrolu olabilmek demektir. Çünkü 
araştırma görevliliğini lisansüstü sü-
rece bağlayan bir maddedir. Doktora 
bitiminde ne olacağınız meçhuldür. 
Yani 10 yıl emek verdikten sonra kapı 
önünde bulabilirsiniz kendinizi.

O sıralar, kamu alanında sendikal 
örgütlenme faaliyetleri başlamış, biz 
de örgütlü mücadeleye olan inancı-
mızla üniversitede sendikal örgütlen-
me gerçekleştirme sürecindeyiz. 33/a 
ile alınmış araştırma görevlilerinin de 
imza vererek kendileri istiyormuş gibi 
50/d ye geçmelerinin yönetimlerce 
zorlanacağı duyumları var. Buna karşı, 
hem de daha uygulama başlamadan ör-
gütlü tepki yükselterek mücadele ede-

lim diye, hem de sendikal örgütlenme-
nin önü açılsın diye birkaç öncü araş-
tırma görevlisi olarak bildiri ve imza 
kampanyası metni hazırladık. Doğaldır 
ki hiç kimse, güvenceli bir kadrodan 
güvencesiz bir kadroya kendi isteğiyle 
geçmek istemez. Ama hazırladığımız 
metni Hacettepe gibi bir üniversitede 
bile parmakla sayılacak derecede az 
araştırma görevlisi imzaladı o zaman. 
İmzalarsak, doktora bitiminde yar-
dımcı doçent kadrosuna atanacak kişi 
olamayız düşüncesiyle imzalamadılar. 
Üstelik, imzalamadıkları durumda bile 
kadro sıkıntısı nedeniyle, zaten hepsi-
nin yardımcı doçent kadrosuna atana-
mayacağını bilmelerine rağmen…

Bugün, o araştırma görevlileri üni-
versitelerde profesör olarak çalışıyor; 
ve 50/d maddesi yerleşik hale geldi 
üniversitelerde. Araştırma görevliliği 
mekanizmasının üzerinde Demok-
les’in kılıcı gibi sallanıyor. İşine gel-
meyeni kesiyor da kesiyor. Arta ka-
lanlar, kılıcı YÖK düzeninin devamını 
sağlamak için sallayacaklar olarak yol-
larına devam ettiriliyorlar.

YÖK sistemi, bilimi paylaşılan de-
ğil, alınıp satılan ticari bir mal haline 
getirdi; bilimselliğin ölçütü halkın, 
insanlığın yararına olmaktan çıktı ne 
yazık ki. Üniversiteler, Parababalarına 
ve onların kârlarına hizmet eden ku-
rumlar haline getirildi. Hatırlanacaktır, 
Çernobil nükleer faciasının ardından 

adının önünde koca koca prof. unva-
nı yazan insanlık düşmanları, televiz-
yonlara çıkarak çaylarda radyasyon 
olmadığını, güvenle çay içilebileceğini 
ellerinde çay bardaklarıyla pozlar ve-
rerek halkımıza yutturdular. Kısacası 
YÖK sistemi bir taraftan bilim insanı 
namus ve onurunu ortadan kaldırırken, 
bir taraftan da üniversitelerin akade-
mik özerkliklerini ortadan kaldırıp, 
onları birer ‘Holding Üniversite’ye 
dönüştürmüş, üniversiteyi ticarethane, 
öğrencileri de bu ticarethanede müşte-
ri yapmıştır. Böylesi bir durumda nite-
likten ve liyakatten söz edebilmek ne 
mümkün!

YÖK sistemi, bilimsel paylaşımı 
ve dayanışmayı ortadan kaldırarak, 
piyasa düzeninde rekabeti hakim kıldı 
üniversitelerde. İnsanlar birbirlerinin 
üzerine basa basa, birbirlerini eze eze 
var olmayı geçerli bir meziyet olarak 
edindiler ne yazık ki. Böyle bir top-
luluktan nitelik beklenemeyeceği çok 
açık ve acıdır.

Tefeci-Bezirgân Sermayenin ikti-
dardaki temsilcisi Tayyipgiller ise, 17 
yıldır YÖK düzenini laiklik ve bilim 
karşıtı uygulamalarının üniversite-
deki aracı olarak kullanmaktadırlar. 
Bilimden, bilimsellikten, nitelikten 
geriye kalan son kırıntıları da bu ara-
cı kullanarak yok etmektedirler. Artık 
göstermelik de olsa yapılan seçimler 
de kaldırılmıştır. Tüm Üniversite rek-
törleri Tayyipgiller’in emrine amade 
atanmışlardır. Rektörler de üniversite 
içindeki yöneticileri atamaktadır.

Bu rektörler, artık üniversitelerde 
cami yapımı yardım kampanyaları ve 
ENSAR, TURGEV, ÖNDER, vb. Or-
taçağcı cemaat örgütlenmeleriyle el 
ele etkinlikler düzenlemektedirler.

Rektör atamaları ve Üniversite-
ler Arası Kurul’da görev değişikliği 

ile Tayyipgiller’in 
ilerleyişine direnç 
noktası oluşturan 
önemli mevziler ele 
geçirildi Ortaçağcı-
lar tarafından. Öğ-
rencilerin barınma 
sorunları için hiçbir 
yatırım yapmaya-
rak onları cemaat 
yurtlarına muhtaç 
bırakmaya devam 
ettiler. Ayrıca her 
türlü mali olana-
ğa sahip cemaat 
yurtlarının önünü 
açmak için 2004 yı-
lında yapılan yasa değişikliği ile “fa-
aliyetine dini alet etmesi” yurtların 
kapatılma gerekçeleri arasından çı-
karıldı.

Her alanda olduğu gibi, halkımı-
zın gözünü boyamak için bakkal dük-
kanı açar gibi, üniversite demeye bin 
şahit üniversiteler açıldı. Adı üniver-
site olsun da, içinde ne olduğu kimin 
umurunda! Bu arada özel ve de güzel 
sektörümüze de gereken özen gösteril-
miş, vakıf üniversitelerinin sayısı hızla 
artmıştır. Okuyucuyu sıkmadan bazı 
rakamlar vermekte yarar var.

YÖK verilerine göre 1984-85 Aka-
demik yılında ülkemizdeki devlet üni-
versitesi sayısı 27. Hiç vakıf üniver-
sitesi yok (Bilkent Üniversitesi 1984 
yılında kuruldu ancak 84-85 akademik 
yılında öğrenci almıyordu).  AKP’nin 
iktidara geldiği 2002-2003 akademik 
yılında 53 devlet, 22 vakıf üniversitesi 
var. 2018-2019 akademik yılı verileri-
ne göre, devlet üniversitesi sayısı 125, 
vakıf üniversitesi sayısı ise 67 olmuş. 
6 tane de vakıf meslek yüksek okulu 
açılmış (https://istatistik.yok.gov.tr).

Tabiî gönül üniversite sayısı artsın, 
halk çocuklarımız üniversite eğitimi 
alsın ister. Ama bu artışta bilimsellik, 
nitelik hak getire! Altyapı yok, öğretim 
elemanı yok. Ama cemaat örgütlenme-
si var.

“Ülkesini pazarlamakla mükellef” 
bu anlayış, bir taraftan üniversiteleri 
Ortaçağcı kurumlara dönüştürürken, 
diğer taraftan da tıpkı diğer kamu ku-
ruluşlarını yeyim ettikleri-ettirdikleri 
gibi, “Bologna Süreci” adı altında 
Üniversitelerimizi AB-D Emperyaliz-
minin emrine amade kılmanın taşlarını 
döşüyor.

Şimdi, “çağdaş eğitim-öğretim 
esasları” yerini “CIA İslamı’nın ihti-
yaçları”na, “ülkenin ve milletin ihti-
yaçları”, yerini “yerli-yabancı Paraba-
balarının ihtiyaçları”na, “kamu tüzel 
kişiliği”, yerini “sermaye şirketi”ne, 

“özerklik” yerini “siyasi iktidar ve fi-
nans-oligarşisine tabi” olmaya bırakı-
yor.

Üniversitelerimizde bilimsel eği-
timin esasları yerine “CIA İslamı”nın 
esasları geçiyor; üniversitelerdeki bu 
Ortaçağcı uygulamalara boyun eğ-
meyen devrimci, ilerici, Mustafa Ke-
mal’ci, namuslu, bilime inanan, laik, 
vatansever üniversite çalışanlarına 
baskılar uygulanıyor, hukuksuzluklar 
ve haksızlıklar yapılıyor, üniversite 
içindeki çoğunluğun gıkı çıkmıyor,  
sessiz kalıyor.

Ülke, tüm Cumhuriyet kazanım-
larını kaybediyor, laik ve bilimsel 
eğitimden eser kalmıyor, hukuk elden 
gidiyor; buna en başta karşı çıkması 
gereken kurum olan Üniversite ölüm 
sessizliğinde, susuyor.

Bu sessizliğin nedeni, daha önce 
de dile getirdiğimiz gibi, bilim insan-
lığı onurunu küçükburjuva kariyerizm 
hastalığının teslim almasıdır. Bu has-
talığın akademisyenlere Sokrates’in, 
Bruno’nun, Galilei’nin, İskenderiyeli 
Hypatia’nın yaşamlarında simgeleşen 
bilimsel ahlâk ve onuru unutturması-
dır.

Ama bu devran sürgit böyle dön-
meyecek. Tarihin ileriye akışı durduru-
lamaz. Bu inkâr edilemez bilimsel bir 
gerçekliktir!

Bu nedenle, ülkemizdeki şu andaki 
geriye gidiş bizi yanıltmasın. “Onur 
Yaşamdan Üstündür”  şiarı ile mü-
cadele eden Hikmet Kıvılcımlı’nın 
düşünce kızları ve oğulları olarak; İşçi 
Sınıfımız, çalışan ezilen tüm halkımız, 
sivil-asker gençliğimiz, onurlu bilim 
insanlarımız ile birlikte vereceğimiz 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mız sonucunda 
kuracağımız Demokratik Halk İktida-
rını sosyal kurtuluş ile taçlandıracağız.

İşte o zaman YÖK’ü Tarihin çöp-
lüğüne gönderip, gerçek bilimin yapıl-
dığı, bilimsel üretimlerini insanlığın 
hizmetine sunan Demokratik Halk 
Üniversitelerini kuracağız.q

YÖK’ü Demokratik Halk İktidarı yok edecek!
Prof. Dr. Özler Çakır
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Hayat Pahalılığı ve İşsizliğin halkı-
mızın canını iyice acıttığı bir dö-

nemden geçiyoruz. Sürekli “Yeni Eko-
nomik Program”lar açıklanıp pembe 
tablolar çizilmesine karşın, hayatın 
gerçekliği insanın suratına çarpıyor. 
Evine ekmek götüremediği için ken-
dini yakmaya çalışan vatandaşlarımız 
var artık.  Ülkemiz ekonomisini değer-
lendiren Uluslararası Kredi Derecelen-
dirme Kuruluşu Moody’s Türkiye’nin 
kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürdü, 
görünüm negatif. Türkiye’yle ilgili 
son olarak “not” karar alan kredi de-
recelendirme kuruluşu ise Fitch oldu. 
Fitch geçen Temmuz ayında Türki-
ye’nin kredi notunu ‘BB’den ‘BB-’ye 
indirdi, not görünümünü ise ‘negatif’ 
olarak teyit etti. ‘BB-’ notu Fitch de-
ğerlendirmesine göre ‘yatırım yapıla-
bilir’ seviyenin iki kademe altındaki 

ülkelere veriliyor. Türkiye ekonomisi 
2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 
1.5 daraldı. Ekonomi, 2018’in son çey-
reğinden itibaren son üç çeyrektir da-
ralıyor. Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla ikinci 
çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak, 2019 yılının ikinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre % 1,5 azaldı.

Tüm bu gelişmelere karşın, iktidar 
çevrelerinden hala ekonomimiz artık 
iyiye doğru gidecek şeklinde açıkla-
malar yapılıyor. Kamu bankalarının 
konut kredisi faizlerinde indirime gi-
diliyor. Şimdi de aynı indirim taşıt 
kredilerinde yapılıyor. Amaç alışveriş 
olsun ekonomi canlansınmış. Öbür ta-
raftan bu krediyi veren kamu bankala-
rının zararları nasıl karşılanacak? Tüm 
bu gelişmelere rağmen bankalardaki 
dolar hesapları, Türk Lirası hesapları-
nı geçmiş durumda, daha az mevduat 
faizi verilmesine rağmen para dolarda 
tutuluyor.

Üretim ekonomisi yerine, tüketim 
ekonomisinin hayata geçirilmesi, ka-
munun elindeki iktisadi işletmelerinin 
özelleştirilmesi, Telekom, Şeker Fab-
rikaları, Tekel, Süt Endüstrisi Kurumu 
gibi pek çok kamunun elindeki işlet-
melerin yok pahasına satılması ülke 
ekonomisini zora sokan nedenlerin 
başında geliyor.

Devletin pek çok kurumunda tasar-
ruf yerine aşırı yapılan harcamalar, ge-
reksiz makam araçları ekonomiye zora 
sokan nedenler arasında.

En çok sıkıntı yaratan konulardan 
biri de kamu-özel ortaklığı ile yapılan 
yatırımlar. Osmangazi Köprüsü, 3. Bo-
ğaz köprüsü, 3. Havalimanı gibi yatı-
rımlar devlet ekonomisine büyük yük 
olmuştur. Bu yatırımlarda müşteri ga-
rantisinin olması, örneğin 3. Köprüden 
yeterli araç geçmiyorsa, taahhüt edilen 
araç sayısına kadar olan farkı devlet 
işletmeci firmaya ödüyor. Benzer bir 
durum Şehir Hastanelerinde de var.

Diğer bir sorunda Su-
riye’den ülkemize gelen 
göçmenlerdir. Geçen yıl 
bu göçmenler için devle-
tin 40 milyar dolar harca-
dığı açıklanmıştı.  Onca 
yoksulluk var iken, Suri-
ye’ye karışmak ülkemizin 
bozulmuş olan ekonomik 
durumumuzu daha bozdu. 
AB-D Emperyalistlerinin 
Suriye’ye saldırısı sonucu 
çıkan bu savaşın sonuçla-
rı gitgide ağırlaşıyor.

Bunca yoksulluk için-
de İşçi Sınıfımızın durumu hiç dile 
getirilmiyor. İşçi Sınıfının örgütlen-
mesine önüne türlü engeller çıkarılı-
yor. İşçi Sınıfı özgürce toplu pazarlık 
ve grev hakkını kullanamıyor. Üstüne 
üstlük Uzel Makine, Real Market ve 
Makro Market gibi pek çok işletme, 
işçilerinin kıdem tazminatlarını bile 
ödemiyorlar. İşçiler bu Parababalarının 
işyerleri önünde direnişe devam edi-
yorlar. İktidar İşçi Sınıfı bu kadar zor 
durumda iken kıdem tazminatlarının 
kaldırılmasından söz ediyor.

Vatandaşın ekonomisi hiç de tıkı-
rında değil, yerli Parababalarının ise 
bu ülke umurunda değil.

Böyle bir durumda emekçilerin, iş-
sizlerin örgütlenmesi, sesini çıkartması 
gerekiyor. Atalarımız “Eşşek olursan, 
semer vuran çok olur” demiş. O ZA-
MAN Eşşek olmaktan kurtulmak için 
kafamızı kullanmalıyız. 10.10.2019 

(Gaziantep
Yeni Çizgi Gazetesi’nden)

Gıdalarda taklit, tağşiş ve gıda ze-
hirlenmeleri ülkemizde günlük 

sıradan haberler arasında yer alıyor 
artık.

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Or-
man Bakanlığı taklit ve hileli ürünler 
listesini açıkladı. Bakanlık benzer bir 
listeyi en son 2012 yılında kamuoyuy-
la paylaşmıştı.

2012 yılından beri gıdalarda taklit 
ve tağşişin artmasına rağmen, Bakan-
lık aradan geçen 7 yılda halk sağlığını 
tehlikeye düşüren gıdaları üreten ve 
piyasaya süren firmaları açıklama gö-
revini yerine getirmiyordu.

7 yıl aradan sonra, halk sağlığını 
tehlikeye düşürecek, insan hayatını 
tehdit edecek şekilde bozulmuş, değiş-
tirilmiş gıdaları üreten ve satan firma-
ların adı, ürünlerin adı, markası, parti 
ve seri numaralarını içeren bir listeyi 
kamuoyuna açıklandı. Listede taklit, 
tağşiş yapıldığı veya ilaç etken mad-
desi ilave edildiği tespit edilen toplam 
618 firmaya ait 1211 parti ürün bu-
lunuyor.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” 
ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, 
“Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine 
Dair Yönetmelik” gereğince; labo-
ratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş 
yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten 
ya da ithal eden; kişilerin hayatını ve 
sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde 
bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten 
ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, 
markası, parti ve/veya seri numarasını 
içeren bilgilerin kamuoyu paylaşılması 
gerekiyor.

Bakanlığın açıkladığı taklit ve tağ-
şiş yapılan ürünler listesinde neler yok 
ki. Alkollü ve alkolsüz içecekler, arı-
cılık ürünleri, baharat, bitki çayları, 
kahve ürünleri, bitkisel yağlar ve 
margarin, çikolata ve kakao ürünle-
ri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, 
şekerli ürünler, süt ve süt ürünleri 
ile takviye edici gıdalar. Bu gıdaların 
bir kısmında taklit ve tağşiş yapıldığı, 
kimisinde ilaç etken maddesi tespit 
edildiği açıklanıyor Bakanlık tarafın-
dan.

Özellikle bitki çayları, çay, kahve 
gibi alkolsüz içeceklerde ve çikolata-
larda ilaç etken maddesine rastlandı-
ğı açıklanıyor.

Ballarda taklit ve tağşiş yapıldı-
ğı,  baharatlarda gıda boyasına rast-
landığı bildiriliyor. Zeytinyağı gibi 
bitkisel yağlara farklı tohum yağları 
karıştırıldığının tespit edildiği belirti-
liyor.

Denetimler sonucunda süt ve süt 
ürünlerinde jelatin ve nişasta tespit 
ediliyor. Sucuk, kavurma, kebap ve 
kırmızı et gibi ürünlerde tek tırnaklı 
hayvan etine rastlandığı açıklanıyor.

Sahtecilik yapılan ürünlerin, 130’u 
İstanbul’da, 73’ü Ankara’da, 123’ü 
İzmir’de, 101’i Adana’da, 56’sı Di-
yarbakır’da ve 65’i Bursa’da bulun-
du.

Listeden bazı örnekler verecek 
olursak:

İstanbul’daki birçok restoran ve 
market ürünlerinde at eti olduğu 
belirtildi. Fatih’te bir restoranda ve 
Pendik’te bir markette satılan ‘dana 
kavurmada’ at eti tespit edildi. Çok 
sayıda lahmacun dükkanında ka-
natlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı 
belirlendi. 

Beylikdüzü’nde satılan bir kah-
vede ilaç etken maddesi Sildefanil 
bulundu. Sancaktepe’deki birçok res-
toranda satılan ‘köfteden’ tek tırnak-
lı olarak bilinen at ve eşek eti çıktı. 
Gaziosmanpaşa’daki bir şirketin ‘dana 
eti’ olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve 
kanatlı hayvan eti, Kadıköy’de satılan 
‘dana kıymada’ da kanatlı hayvan eti 
tespit edildi.

İzmir Urla’da ‘dondurulmuş 
domuz sosis’ satan bir şirketin 
ürününde kanatlı ve büyükbaş eti 
tespit edilirken, Manisa’daki bir 
dinlenme tesisinin ‘dana etli orman 
kebabında’ ve Tekirdağ’da ‘köfte 
harcı’ satan bir dükkânda domuz 
eti bulundu. Adana’daki bir kebap 

lokantasındaki lahmacun kıymasında, 
at etine rastlandı.

Listede içinde ilaç etken maddesi 
“Sibutramin” içeren ve zayıflamaya 
yardımcı olduğu öne sürülen bitki 
çayları ve “Sildenafil” ilaç etken 
maddeli içecek ve çikolatalar da yer 
alıyor.

Örneğin içinde ‘sibutramin’ tespit 
edilen Teff çayı da listede yer alıyor. 
Ürünün tanıtımını Seda Sayan, Ece 
Erken, Gonca Vuslateri, Deniz Akka-
ya, İvana Sert, Seren Serengil, Selin 
Ciğerci, Yeliz Yeşilmen ve Seda Ak-
gül gibi tanınan isimler sosyal medya 
hesaplarından yapmışlardı. Buradan 
da anladığımız gibi, bu isimler için 
halk sağlığının en ufak bir önemi 
yoktur. Onlar, içeriğinin ne olduğuna 

bakmaksızın tanıtımını yaptıkları 
hayati tehlike taşıyan bu çay ile elde 
ettikleri kazancın peşindedirler sadece. 
Kendilerinin bir kez bile tüketmeye 
değer bulmadıkları çayları, para için 
pazarlamaya çalışırlar.

Bu çayı üreten firmanın, ürünün 
tanıtımını bu yolla yaptırarak vergisiz 
kazanç sağladığını daha önce Sözcü 

gazetesi haberleştirmişti.
Peki alkolsüz içecekler, özellikle 

bitki çaylarında tespit edilen Sibutra-
min adlı ilaç etken maddesinin zarar-
ları nedir?

Sibutraminin, ciddi kalp rahat-
sızlığına yol açan yan etkileri ve kan 
basıncını artırması nedeniyle 2010 
yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 
yasaklanan bir madde. Hatay Mus-
tafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Psikiyatri Anabilim 
Dalı’ndan Doç. Dr. 
Mehmet Hanifi Ko-
kaçya bu maddenin 30 
yıl önce bir antidepre-
san olarak ortaya çıktı-
ğını ancak daha sonra 
anorektik (iştah kesici) 
etkilerinin fark edildi-
ğini, zamanla antidep-
resan olarak kullanıl-
mamaya başlandığını 
açıkladı. Türkiye’de 
1999’da kullanılma-
ya başlanan bu ilaç, 
antidepresan özelliği 

nedeniyle, özellikle genetik yatkınlığı 
olanlarda ve ailesinde manik depresif 
bozukluk öyküsü olanlarda ruhsal açı-
dan bir coşkunluk dönemini (manik 
atak) tetikleyebileceğini belirtiyor.

Ayrıca özellikle enerji içeceklerin-
de ve bazı çikolatalarda Sildenafil adlı 
performans arttırıcı ilaç etken madde-
si tespit edildi. Yine bu maddenin yan 
etkileri arasında da kalp rahatsızlıkları 
ve ani kardiyak ölümler yer alıyor.

Bakanlık halk sağlığını tehlikeye 
düşüren gıdaların ve bunları üreten 
firmaların adlarını açıklıyor açıklama-
sına ama bu firmalara caydırıcı yaptı-
rımlar uyguluyor mu?

Maalesef hayır. Göstermelik para 
cezaları dışında firmaların bu taklit ve 
tağşişlerden vazgeçmesini sağlayacak 

herhangi bir yaptırım bulunmuyor. 
Taklit ve tağşiş yapan firmalar aynı 
ürünleri üretmeye devam edebiliyor.

Ayrıca, 7 yıl boyunca bu firmalar 
yukarıda bahsettiğimiz taklit ve tağ-
şişlerine devam etmişlerdir. Yedi yı-
lın sonunda ancak Bakanlık tarafından 
kamuoyuna bir açıklama yapılmıştır. 
Bu da Bakanlığın halk sağlığı konusu-

nu ne kadar ciddiye aldığının bir başka 
göstergesidir.

Bakanlığın bünyesinde yeter sayı-
da gıda, ziraat vb. mühendislik dal-
larından kontrolör bulunmadığı için 
gıda firmaları yeterli ve etkin olarak 
denetlenememektedir.

Daha birkaç gün evvel, İstanbul’da 
ıspanak kaynaklı zehirlenmeler ya-
şandı. Daha sonra bu zehirlenmelerin 
sadece İstanbul’da olmadığı, Çanak-
kale de benzer vakaların görüldüğü 
açıklandı.

İstanbul Esenyurt’ta aynı market-
ten aldıkları ıspanakları yedikten son-
ra onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle 
hastaneye başvurdu. İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 
cuma gününden bu yana gıda zehirlen-
mesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bit-
kiler) sebebiyle 44 vatandaşın hasta-
nelere başvurduğu, bunların 25’inin 
taburcu edildiği kaydedildi.

Zehirlenme olayının bir sebebinin 
de tazeliğini uzun süre koruması için 
çeşitli kimyasal işlemler gören ıspa-
naktan kaynaklı olabileceği öne sürül-
müştü. Ancak, İstanbul İl Tarım Mü-
dürlüğünden 4 Kasım Pazartesi günü 
bir açıklama geldi. Yapılan açıklama-
da, zehirlenme şüphesi ile sağlık kuru-
luşlarına başvuru yapanların ürün satın 
aldıkları İstanbul’da faaliyet gösteren 
satış noktalarından analiz yapılmak 
üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş 
ıspanak yemeği numunesi alınmıştır, 
denildi.

Alınan numunelerin ileri tetkik 
sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit 
edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun 
miktarda atropin ve scopalamin mad-
desi tespit edildiği açıklandı.

Açıklamanın devamında, zehir-
lenmeye ıspanaklara karışan pat-
lıcangiller familyasından, atropin 
ve scopalamin içeren yabancı otların 

neden olduğu yapılan analizlerle orta-
ya çıktığı görülmüştür, ifadesi yer aldı. 
Açıklamanın son cümlesi ise oldukça 
manidar, halkımızın tüketecekleri tüm 
gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri 
de dikkatlice kontrol ederek, yabancı 
otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde 
temizledikten sonra tüketmeleri ge-
rekmektedir. Yani top yine halkımıza 
atılmış. Halkımız dikkat etsin, halkı-
mız ayıklasın, halkımız kontrol etsin. 
“Hırsızın” hiç mi suçu yok?

 Bakanlık zehirlenmelere sebep 
olan kişi ya da kurumlara ilişkin tek 
bir söz bile etmiyor, gördüğümüz gibi.

Zehirlenmeye sebep olan ıspa-
naklar hangi marketlerde satılıyor-
du?

Nerede ve nasıl toplandı?
Zehirlenmelerin yaşandığı 01 

Kasım Cuma gününden bu yana ge-
çen 3 gün boyunca Bakanlık ya da 
herhangi bir başka kamu kurumu 
neden hiçbir açıklama yapmadı?

Bu marketten satın alınan ıspa-
naklar geri çağrıldı mı?

Gıda güvenliği gereği, gazetelere 
ilan verilerek ilgili firma kamuoyu-
nu bilgilendirdi mi?

Üretici firmaya ve satıcı markete/
marketlere hangi cezalar verildi/
verilecek?

Bu soruların hiçbiri yok açıklama-
da. Suya sabuna dokunmayan, adet 
yerini bulsun diye yapılan bir açıklama 
olmuş.

Marketlerde zehirlenmeye sebep 
olacak yabancı otlarla karışmış ıspa-
naklar satılıyor. Açıklamada detay 
verilmiyor ama bu ıspanakların yıkan-
mış, ayıklanmış, kullanıma hazır ıspa-
nak olduğunu tahmin ediyoruz.

Çünkü özellikle fabrika vb. 
yerlere yemek hizmeti sunan yemek 
firmalarında yıkanmış, temizlenmiş 
ıspanak kullanılır. Ayrıca evine 
yıkanmamış ıspanak alan herkes, 
bunu zaten temizlerken aynı zamanda 
da ayıklar. Ancak ayıklanmış, temiz 
ıspanak almışsa, bunun verdiği 
“güvenle” doğrudan pişirir.

Başta da söylediğimiz gibi, gıdalar-
da taklit, tağşiş ve gıda zehirlenmeleri 
ülkemizin günlük olayları arasında yer 
alır hale gelmiştir. Konunun birinci de-
recede muhatabı olan Tarım Bakanlı-
ğının zehirlenme olayları karşısındaki 
hızı, açıklamaları ve açıklamadıkları 
(zehirlenmeye sebep olan ıspanakları 
üreten, satan firma ya da firmalar, 
bu firmalara uygulanacak cezai 
yaptırımlar vb.) durumun vahametini 
göstermektedir.

Sonuç olarak, gıda üreten ve sa-
tan tüm işletmelerin etkin ve yeterli 
denetlenmesi, gıdada taklit, tağşiş 
yapan ve gıda zehirlenmelerine se-
bep olanların gıda üretim ve satış 
işinden men edilmesi, hapis cezası da 
dahil olmak üzere ciddi yaptırımlar 
uygulanması gerekir.q

Ekonomi aşırı tıkırında…

Gıdalarda taklit, tağşiş ve
gıda zehirlenmeleri hız kesmiyor

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
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AKP’giller’in Başkanı Tayyip, 
BOP kapsamında Ortadoğu Halk-

larını birbirine düşman edip ülkeleri 
bölmeyi amaçlayan hain emperyalist 
planın Suriye ayağında, ABD ve AB 
Emperyalistlerinin jandarmalığını üst-
lenmeye devam ediyor. 

 Adını “Barış Pınarı” koydukları 
sınır ötesi harekâtta, İngiliz Kaynaklı 
SHOR haber ajansının tüm dünyaya 
geçtiği bilgilere göre 21’i çocuk olmak 
üzere 71 masum sivil hayatını kaybe-
derken, evinden yurdundan olan insan 
sayısı da 250 bine çıkmış durumda.

AKP’giller’in Suriye’de birlikte 
hareket ettiği ve çapulculardan, insan-
lık düşmanlarından, canilerden, sapık-
lardan derleşik, adına da “Suriye Milli 
Ordusu” dedikleri çetelerle birlikte, 
ülkesini sonuna kadar savunmaktan bir 
adım geri durmamış Yiğit Esad’a karşı 
yürüttüğü bu saldırgan dış politikanın 
ağır faturasını, ne yazık ki emekçi hal-
kımız ödemek zorunda bırakılıyor.

18 yılda Türkiye’nin geleceğine 
ipotek koyan AKP’giller’in, “Milli İra-
de” deyip demokrasiyi rafa kaldırdık-
ları 2002 yılından bugüne yoksulluk 
ve savaştan başka hiçbir şey yaşamaz 
olduk.

Emperyalistlerin icazetiyle yürü-
tülen bu harekât, yurtdışında ve yurti-
çinde hiçbir akıllı politika üretemeyip 
emperyalist patronlarının hizmetini 
yürütürken sürekli kan kaybeden Ka-
çak Saraylının var olmayan itibarını 
kazanmaya yönelik menfaat ve beka-
sına hizmet etmekten başka bir işe ya-
ramadı.

Ülkemizi ekonomi başta olmak 
üzere, hukuk, eğitim, tarım, sağlık, 
kültür, dış politika, sınır güvenliği ve 
sosyal adalet gibi her alanda uçurumun 
kıyısına sürükleyerek bağımsızlığımızı 
tehlikeye sokan bu kan emici iktidar-
dan, vatanımızı ve itibarımızı koru-
masını beklemek abesle iştigal anlamı 
taşır. 

Açlık sınırı altında yaşayan halk 
artık Erdoğan’dan duymaya alıştığı 
“Beka” masallarına inanmıyor olsa da 
burada ihanetin ikinci dereceden figü-
ranları devreye giriyor. Asgari geçim 
standardının çok gerisine düşüp hız-
la yoksullaşan halkın desteğini sahte 
kahramanlıklar üreterek kazanmaya 
çalışan AKP’giller’in ve “Reis”inin 
ihanetlerine, halk düşmanlığına, İslam 
düşmanlığına ve ABD taşeronluğu-
na ses çıkarmayan bu hainler bugün 
de Erdoğan’ın önüne çıkan her engeli 
birer birer kaldırıyorlar. Emperyaliz-
min hizmetkârlığına soyunmuş Meclis 
içinde ve dışındaki yerli işbirlikçilerin 
bu ülkede onurdan, bağımsızlıktan 
bahsetmeye hakları yok.

Erdoğan’ın
Siyasal İktidarını

destekleyen
suç ortakları kimler?

Geldiğimiz süreçte ülkemizi gün-
begün Ortadoğu bataklığına sürükle-
yen Tayyip bu yolda hiç de yalnız yü-
rümüyor. Saray’a yaslanarak ağzından 
vatan millet sözcüklerini düşürmeyen-
ler, dün nasıl Erdoğan’ın Cumhurbaş-
kanı seçilmesinde “Hayır Cephesi”ni 
örgütlemekten çekindilerse, bugün de 
aynı sessizliği Suriye’ye yapılan ha-
rekâtta da sergilediler.

Öte yandan Suriye topraklarına yö-
nelik operasyonun tek gündem madde-
si haline dönüştürülerek iktidara yakın 
medya tarafından yürütülen bilinçli 
kampanyalarla şişirilen hamaset dolu 
argümanlar da AKP’giller için her za-
man kurtarıcı bir siyasi malzeme olma-
yı sürdürdü.

Bundan önce Afrin’e yapılan askeri 
harekâtta da Suriye üzerinden estirilen 
“Beka” rüzgârları, 24 Haziran Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine giderken 
Tayyip için bulunmaz fırsatlar yarat-
mıştı. Kamuoyunda “Zeytin Dalı” ope-
rasyonu olarak bilinen harekât siyasi 
getirisi yüksek bir kazanç sağlamıştı 

AKP’giller cephesine ve “Reis”ine.   
 Kaçak Saray’dan beslenen ve ora-

dan onay alarak konuşan adına aydın, 
gazeteci, sanatçı, sendikacı, akade-
misyen, siyasetçi denen ne kadar kişi 
ve parti varsa bilinsin ki en büyük iş-
birlikçiler bunlardır. Bu ülke adına tek 
bir söz söyleme hakkına sahip değiller. 
Hayatlarından koparılan her asker ve 
sivilin uğradığı zulme ortak olmuş-
lardır. Suriye’yi cehenneme çevirip 
sonra da barış getireceğiz adı altında 
yürütülen 8 yıllık kirli senaryonun son 
perdesinde artık kartlar açıktan el de-
ğiştirirken, yerli işbirlikçilerimiz hâlâ 
AB-D Emperyalistlerinin kuklası olan 
AKP iktidarına kol kanat germekten 
çekinmiyorlar.

Emperyalizme hizmete tercih ko-
yan YPG-PKK ile Ortadoğu’yu özel-
likle de Suriye’yi parçalamak için 
paralı, insan kesen canilerden oluşan 
IŞİD örgütünü zamanında nasıl koru-
yup kolladıklarını unutmadık. 2013’te 
Habur sınır kapısından resmi tören ve 
izinlerle Suriye’ye uğurlanan Ameri-
kancı Kürt Hareketinin ve Barzanis-
tanın askerlerine göz yumanlar, bugün 
sözde sınır güvenliğini korumak için 
Suriye topraklarına giriyor. Zamanın 
başbakanı Davutoğlu’nun IŞİD cani-
leri için “öfkeli gençler”, PYD için de 
“meşru” tanımlamasını hatırlayalım. 
AKP’nin akıldanesi Davutoğlu, başba-
kanlığı döneminde IŞİD terör örgütüne 
yönelik şu açıklamayı yapmıştı.

“IŞİD radikal, terörist bir yapı 
olarak görülebilir ama katılanlar 
arasında Türkler, Araplar, Kürtler 
var. Oradaki yapı daha önceki hoş-
nutsuzluklar, öfkeler büyük bir cep-
hede reaksiyon doğurdu.”

Evet, Irak ve Suriye’de binlerce in-
sanın katilleri için böyle söylemişlerdi.

Peki, bugün sözde sınır güvenliği 
için Mehmetçikleri Suriye toprakları-
na gönderenler PKK’nın Suriye kolu 
YPG için ne demişlerdi.

“Bizler satranç oynamayı bilen 
insanlarız. Selahattin Demirtaş’a 
“bak” dedim “Yarın bizden Koba-
ni’ye yardım isteyemezsiniz eğer 
tezkereye hayır derseniz. Aynı gün 
Salih Müslim’i Türkiye’ye getiriyo-
ruz. Bakın kaç jest arka arkaya. Bir 
anlamda “meşru görüyorum seni” 
diyoruz.”

“Stratejik Derinlik” olarak sunulan 
Davutoğlu’nun bu çapsız açıklamala-
rıyla rotasını çizen AKP’ye bugün Su-
riye politikasında kesinlikle vize veri-
lemez. Daha düne kadar bugün terörist 
dedikleriyle kol kola görüntü verenler, 
bugün uzaktan kumandayla yönetilen 
operasyonda akan her damla kanın so-
rumluluğunu taşıyorlar. 

Suriye’nin yaşadığı emperyalist 
saldırılarda A’dan Z’ye AKP’giller’in 
sorumluluğu gün gibi ortadayken, 
Türk Ordusu’nun Ortadoğu bataklığı-
na girmesine göz yumanlar da en az 
AKP’giller kadar suçludur.

Kimler mi gelin bakalım:
Yüz karası tablo için iki örnek ver-

mek yeterli olacaktır.
İyimser bir bakış açısıyla beklen-

timiz, CHP’den savaş karşıtlığını ör-
gütleyip AKP’nin Suriye’ye gerçek-
leştirdiği askeri müdahalesini önlemek 
olurdu. Süreç tabiî ki böyle işlemedi. 
Erdoğan’ın Suriye’ye yapacağı aske-
ri harekâtı duyurmasının hemen ar-
dından ilk destek, Kılıçdaroğlu’ndan 
geldi. Yeni CHP’nin başına oturtulan 
Soroscu, diktatöre asker selamı çaka-
rak emrinde olduğunu beyan etti. Oysa 
bu ülke 1 Mart Tezkeresini yaşamış ve 
ona “Hayır” diyenleri de görmüştü. Yıl 
2003. ABD, Irak işgali için Türkiye ile 
ortak hareket etmek istiyor. Daha doğ-
rusu Türkiye’yi de işgaline ortak etmek 
istiyor. Daha da doğrusu Türkiye’yi 
harekât üssü, Türk Ordusu’nu da tıpkı 
Kore’de olduğu gibi AB-D askerlerini 
korumak için kullanılacak kurbanlık 
koç olarak elinin altında bulundurmak 
istiyordu. Ancak TBMM’den Tezkere-

ye “Hayır” cevabı çıkınca, ABD’nin 
planları o gün için suya düşüyor.

Dünden bugüne ne değişti peki?
Emperyalizmin kanlı planları de-

ğişmedi. Dün ne ise bugün de o. Deği-
şen sadece emperyalizmin yörüngesine 
girdikten sonra artık söyleyecek sözü 
kalmayanların suya sabuna dokunma-
yan sözleridir.

Başhaydut ABD’nin manyak ve 
bunak başkanı Trump’un yazdığı aşa-
ğılayıcı, onur kırıcı mektuba karşılık 
Soroscu Kılıçdaroğlu’nun cılız açık-
lamaları buna verilecek en son örnek 
olacaktır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu’nu da Erdoğan’a ver-
diği destekten dolayı saymazsak, ken-
disine haksızlık etmiş oluruz. AKP’gil-
ler’in ülkemizi nasıl sonu gelmez bir 
karanlığa sürüklediği apaçık ortaday-
ken, açıklanan sözde yargı paketi re-
formunu ayakta alkışlayan Feyzioğ-
lu, son olarak da Suriye topraklarına 
yönelik askeri operasyona tam destek 
vererek, Tarihin tozlu raflarında çürü-
meyi fazlasıyla hak ediyor. Demok-
ratik en küçük hakkın bile Saray’ın 
oluruna tabi olmasını öngören yargı 
paketiyle halka nefes alacak bir alan 
bırakılmadığı bir ortamda, operasyonla 
ilgili olarak; “Devlet sivillerin hayatını 
korumak zorunda değildir”, açıklama-
sını yaparak evrensel hukuk kurallarını 
hiçe saymış ve savaş suçu işlemiştir.

Dünden bugüne
AB-D Emperyalistlerine 
karşı netçe, cepheden,

hiç esnemeden
dik duruş sergileyen ve 

mücadele yürüten 
tek parti: HKP

Vietnam’da, Afganistan’da, en son 
Irak’ta milyonlarca insanın ölümüne 
yol açan ve o ülkeleri yerle bir eden 
ABD Emperyalizminin son durağı 
Suriye. Dün oralarda işlediği insanlık 
suçlarının bedelini ödemeyen ABD 
Emperyalistleri, bugün aynı suçu Su-
riye’de işlerken en büyük yardımcısı 
ne yazık ki Türkiye’den AKP’giller 
olmuştur.

Fotoğraf bu kadar açık ve netken 
ülkemize gelen eli kanlı örgütün tem-
silcilerini bir tek HKP protesto etmiştir. 
ABD üst düzey yetkililerini Ankara’ya 
gelişlerinde “Yankee Go Home”, 
“Emperyalistler İşbirlikçiler Gel-
dikleri Gibi Gidecekler”, “Katil 
ABD ülkemizden ve Ortadoğu’dan 
Defol” sloganlarıyla karşılayan İkinci 
Kurtuluş Savaşçıları olmuştur.

Dünyayı kan gölüne çeviren bu 
emperyalist haydutlara karşı vatanse-
ver cepheden tavır ve duruş sergileyen 
tek siyasi parti HKP’dir.

HKP Genel Merkezi tarafından ya-
pılan açıklamada belirtildiği gibi Beş-
şar Esad ve Suriye Hükümeti 8 yıldan 
beri AB-D Emperyalistlerine karşı yi-
ğitçe ülkelerini savunurken, araların-
da Türkiye’nin de bulunduğu yerli ve 
yabancı işbirlikçiler çetesi Ortadoğu 
Halklarının kanını akıtmaya devam 
ediyorlar. Ve o yüzden ülkemize gelip 
emir verip gidiyorlar.  

“Suriye cehenneminin senaryo-
sunu yazan AB-D emperyalistleri, 
Beşşar Esad önderliğinde Suriye 
halkının yiğitçe direnişi karşısında 
topuklarken, cehennemin karşısın-
da lojistik destek sağlama, dünyanın 
dört bir tarafından özel olarak se-
çilmiş Ortaçağcı, meczuplaştırılmış 
vicdan ve insanlık yoksunu canileri 
eğitme, donatma ve ordulaştırma 
görevi verdiği Türkiye’ye şimdi de;  
kendi yarattıkları bu IŞİD canavar-
larına gardiyanlık yapma görevini 
tebliğ ediyor.

“Biz uğraşmayalım bu sapıklarla 
siz uğraşın, diyorlar.

“Mülteciler biz uğraşmayalım siz 
uğraşın, diyorlar.

“Bizim askerlerimiz ölmesin, 
canları tatlıdır, Mehmetçikler ölsün, 
diyorlar.

“O yüzden size olur verdik ope-
rasyon için, tamam kandırmak için 

Türkiye halkını; “PKK-PYD” terör 
örgütlerini temizlemek için girdik 
deyin”, ama daha ileri gitmeyin di-
yorlar. Ve arkasından alçak tehditle-
rini sıralıyorlar emperyalistler, eko-
nominiz benim elimde mahvederim, 
diyorlar. Ve mutlaka hatırlatıyor-
lardır işbirlikçi hainlere, oturduk-
ları koltuklara nasıl oturduklarını. 
Kendilerini iktidara taşıyanların 
kim olduklarını mutlaka hatırlatı-
yorlardır.

“İşte kanlı zalimin insanlıktan 
çıkmış sözcüleri Pence ve Pompeo 
tüm bu emirleri taşeronlarının yüz-
lerine karşı söylemek için geliyorlar. 
Yiğit Beşşar Esad hükümetiyle an-
laşıp bu Suriye cehenneminden en 
az zararla çıkma olasılığını önlemek 
için geliyorlar. Suriye halklarıyla 
Türkiye halklarının kardeşleşme 
olasılığını ortadan kaldırmak için 
geliyorlar. Çözüm değil, çözümsüz-
lük için, Mehmetler ölmesin diye 
değil, biz efendilerinin başına halel 
gelmesin diye geliyorlar.

“Ne acıdır ki; bu insan soyunun 
en büyük düşmanları, “Oltada Ba-
lık” olduğumuzu hatırlatmaya geli-
yorlar.”

Katiller böylesine içli dışlı pozlar 
verirken ülkemizin aydınları, gazetele-
ri, siyasi partileri sus pus olmuş, AB-D 
Emperyalist merkezli Saray eşrafının 
etrafında pervane olup dönüyorlar.

Gerçekleri her yerde korkusuzca 
söylemekten geri durmayan, ABD ve 
AB Emperyalizmine ve yerli satılmış-
lara karşı savaş veren HKP ise dün de 
bugün de aynı cesaretle haykırmaya 
devam ediyor:

“Biz halkın Kurtuluş Partisi ola-
rak hiç vazgeçmeyeceğiz “Katil ABD 
Ortadoğu’dan, Ülkemizden Defol” 
sloganını haykırmaktan.

“Hep haykıracağız, özellikle her 
şeyin ayan beyan ortaya çıktığı 2019 
‘un şu günlerinde “Katil Amerika, 
Ortadoğu’dan Defol!” diyemeyen 
her siyasi, her aydın, her akademis-
yen, her sanatçı, her gazeteci ya kor-
kaktır ya haindir...” diye.

“Ta ki; Ortadoğu halklarına yö-
nelik AB-D emperyalistlerinin yaptı-
ğı bütün aşağılık planlar, Ortadoğu 
halkları tarafından parçalanıp atı-
lıncaya, Emperyalistlerin Yeni Sevr 
Planı parçalanıp, bu aşağılık heves-
leri kursaklarında bırakılıncaya ka-
dar, AB-D Emperyalistleri ve yerli 
işbirlikçileri, tarihin çöplüğüne atı-
lıncaya kadar susmayacağız!

“Haykıracağız!
“Direneceğiz!
“Mücadele edeceğiz ve yenece-

ğiz!
“Bundan hiç kimsenin kuşkusu 

olmasın.
“AB-D Emperyalistleri ve yerli 

işbirlikçileri bunu akıllarından hiç 
çıkartmasınlar.

“Mazlum halklar umutlarını hiç 
yitirmesinler.

“96 yıl önce başardı Birinci Ku-
vayimilliyeciler.

“İkinci Kurtuluş Savaşçıları ola-
rak yine başaracağız.

“Ama bu sefer sosyal kurtuluşla 
taçlandıracağız, 97 yıl önceki Kuva-
yimilliyeci atalarımızın zaferini.

“Buna olan inancımızla, karar-
lılığımızla, bilincimizle, bize yön 
veren bilinçli, inançlı ve kararlı ol-
mamızı sağlayan bilimimizle ve hep-
sinin üstünde insan, hayvan ve doğa 
sevgisiyle mücadele ettik, nihai zafe-
re kadar da mücadele etmeye devam 
edeceğiz.”

Ankara’dan Bir Yoldaş

Yoksulluk ve savaş garantili
bir proje partisi: AKP’giller

6500 işçinin çalıştığı Makro 
Market zinciri 2017 Ekim ayında 
Konkordato sürecine girmiş ve tüm 
mağazaları kapanmış, işçiler yasal 
tazminatlarını alamamıştır.

Sendikamız, Konkordato süre-
cinin başından beri Makro Market 
İşçilerinin hak mücadelesine sahip 
çıkmış ve İstanbul, Ankara, Kayseri, 
Konya, Malatya ve Mersin’de ey-
lemler yapılmıştır. Eylemler devam 
etmektedir. Bu süreçte Makro Mar-
ket Genel Müdürlüğü önünde kitlesel 
basın açıklamaları yapılmış, Kon-
kordato Komiseri Şefik Çalışkan ve 
şirket yönetimiyle defalarca görüşme 
yapılmış ve halen de her gelişmede 
sendikamız görüşme yapmaya devam 
etmektedir.

Bu süreçte yasal prosedür devam 
ederken, eski yasanın yürürlükte ol-
ması ve işçi alacaklarının Konkorda-
to dışında olması nedeniyle tazmi-
natların ödenmesi konusunda yasal 
sıkıntılar oluşmuştur. Sendikamız 
yasal engellerin ortadan kaldırılma-
sı amacıyla Konkordato sürecini 
mahkemede tasdik ettiren Av. Fidel 
Okan’dan yardım istemiş, kendisinin 

hiçbir zorunluluğu olmamasına rağ-
men işçilerin haklarını alabilmesi için 
Sendika yöneticilerimiz ve avukatla-
rımızla birlikte çalışmalar yürütmüş-
tür. Sendikamızın girişimleri ve Av. 
Fidel Okan tarafından yapılan çalış-
malar neticesinde işçilerin tazminat 
alacakları ödenmeye başlanmıştır.

Önümüzdeki süreçte de, yasal 
engellerin ortadan kaldırılması sonra-
sında işçilerin tazminatlarının öden-
mesi ile ilgili mevcut olanaklar ölçü-
sünde yeni ödemeler yapılacaktır.

Sosyal medya üzerinden bu süreç-
te Makro Market İşçilerinin tazminat-
larının ödenmesi ile ilgili her zaman 
işçi lehine hareket ederek son derece 
olumlu katkıları olan Av. Fidel Okan, 
Konkordato Komiseri Şefik Çalışkan 
ve işçi tazminatlarının ödenmesi ile 
ilgili yetkisi bulunmayan başta Şeref 
Songör olmak üzere diğer şirket yö-
neticileri ile ilgili sürece zarar veren, 
gerçeklerle de ilgisi olmayan payla-
şımlarla sendikamızın bir ilgisi bu-
lunmamaktadır. 11.10.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın, Makro Market İşçilerinin
Tazminatlarının ödenmesi mücadelesi ile ilgili

basın açıklaması
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İyi bir sendikacı nasıl olmalı? 
Her şeyden önce sendikacı, sen-

dikacı olduktan sonra işçi kalabilmeli.
Büyük Ozan Neşet Ertaş, “İnsan 

doğan yine insan ölseydi” der. Sen-
dikacı da işçi olarak kalsa hak gaspına 
uğrayan işçi kalmazdı.

Peki iyi bir sendikacı nasıl olmalı?
En başta söyleyelim; iyi bir sen-

dikacı öncelikle işçi ama devrimci bir 
işçi olmalıdır. Sarı sendikacıların bir 
kısmının da bir dönem işçi olduğunu 
unutmayalım. Bu nedenle sendikaları 
sınıf bilincine sahip devrimci işçiler 
yönetmelidir, dedikten sonra iyi bir 
sendikacı nasıl olmalıdır sorusuna ce-
vap arayalım. 

- İyi bir sendikacı işçi gibi yaşa-
yabilmelidir. İşçilerin alışveriş yaptığı 
mağazalardan, bakkallardan alışveriş 
yapabilmelidir. Lüks restoranlara de-
ğil, işçilerin gittiği lokantalara gitme-
lidir. İşçilerin oturduğu mahallelerde 
oturabilmelidir. Tüm bunların olması 
için  iyi bir sendikacı ortalama işçi 
ücreti almalıdır.  Eğer bir sendikacı, 
kendi yapmış olduğu toplu iş sözleş-
melerinden yararlanan üyesi işçilerin 
ücretinin ortalamasını almıyorsa, o iş-
çilerin birkaç katı ücret alıyorsa, o sen-
dikacı tüccar olmuştur. 

İnsan cebindeki paraya göre düşü-
nür ve ona göre yaşar. Zaman zaman 
gazetelerde okur, televizyonlarda du-
yarız. Sendika genel başkanı 50 bin, 
70 bin, 85 bin TL maaş alıyor, diye. Bu 
rakamları tüm sendikacılar almıyor el-
bette. Ve yine son zamanlarda sendika 
başkanları milyon liralık marka araba-
larıyla gündeme gelmektedir. Elbette 
tüm sendikacılar da bu milyon liralık 

arabalara binmiyor. Sendikalara gü-
vensizliği artırmak için bu tür olumsuz 
örnekler öne çıkartılarak bir algı ope-
rasyonu yapılıyor. Ancak birçok sendi-
kanın merkez ve şube yöneticilerinin 
işçilerin almış olduğu ücretlerin birkaç 
katı maaş aldığı bilinmektedir.

Türkiye’de işçiler ortalama 2000-
2300 TL alırken; sendikalı, toplu iş 
sözleşmeli çalışan işçilerin ortalama 
ücreti 2500 TL civarındadır. (Sendika 
üyesi çok az işçinin ücreti bu ortala-
maların biraz üzerinde olabilir.) Sendi-
kacıların, işçilerin birkaç katı üzerinde 
ücret alması yaşam standartlarını ve 

dünyaya bakış açısını değiştirir. Onları 
işçilerden ve işçilikten uzaklaştırır. Ve 
o sendikacılar, o paraları kaybetme-
mek için Parababalarına hizmet etme-
ye başlarlar. 

- Sendikacı gözlerden uzak, kapalı 
kapılar ardında, sendika binasındaki 
lüks odasında, kendine tahsis edilen 
arabasında, özel yemekli toplantılarda, 
kulis çalışmalarında değil; fabrikalar-

da, işyerlerinde işçilerle, onların dert-
lerini, sorunlarını dinlerken, çözümler 
üretirken görüntülenmelidir. 

- İyi bir  sendikacı işçi önderi ol-
malıdır. Sınıf bilinciyle hareket edip 
sınıf sendikacılığına inanmalıdır. Tem-
sil ettiği sınıfın çıkarları için mücadele 
etmelidir. İşçi Sınıfının çıkarları için 
kurulan sendikaların yöneticileri kendi 
çıkarı için değil, İşçi Sınıfının çıkarları 
için mücadele etmelidir.

- İyi bir sendikacı, sendikacılığı bir 
kazanç kapısı, bir meslek olarak gör-
memelidir. Yoksa ömrü boyunca kol-
tuk için mücadele verir. 

- İyi bir sendikacı önyargılardan 
uzak, eleştiriye açık olmalı, tabanın se-
sine kulak verebilmeli, hatalarını kabul 
edebilmelidir. Ve başarısız olduğunda 

çekip gitmeyi bilmelidir.
- İyi bir sendikacı ön-

görülü olmalıdır. İşçi Sı-
nıfını bekleyen tehlikeleri 
önceden görebilmeli ve 
ona göre mücadele yolları 
geliştirebilmelidir. 

- Anlık olaylar karşı-
sında, bocalamadan yasal 
mevzuat bilgisi ile anında 
çözüm üretebilmedir. Bu 
anlamda iyi bir sendikacı 
yasal mevzuata hakim ol-
malıdır. 

- İyi bir sendikacı kuş-
kusuz kendi işkolundaki 

işçilerin sorunlarını ve çalışma koşul-
larını çok iyi bilmelidir. Sendikacılı-
ğın doğuşunda işkolu ayrımı yoktur. 
Sendikacılık tüm işçilerin haklarını 
savunmak ve iyileştirmek için yapılır. 
Ve yapılması gerekir. Bu anlamda, ya-
sal mevzuatımıza göre sendikalar işko-
luna göre ayrıştırılmış olsa da iyi bir 
sendikacı buna takılmamalıdır. Tüm 
işkollarında çalışan işçilerin çalışma 

koşullarına, sorunlarına çözüm olabil-
mek için mücadele etmelidir.

- İyi bir sendikacı, kendi işkolunda 
olmamasına rağmen, Sınıf Sendikacılı-
ğı gereği Real Market, Makro Market, 
Uzel Makina İşçilerinin mücadelesini 
sahiplenen DİSK/Nakliyat-İş Sendika-
sı yöneticileri gibi davranabilmelidir.

- Sendikacılar, sendikacılığı bir 
sıçrama tahtası olarak görmemelidir. 
Kariyerist olmamalıdır. Kariyerizm bir 
hastalıktır ve sonu yoktur. İşçi temsil-
ciliği, delege, şube yönetimi, merkez 
yönetimi derken milletvekilliği, ba-
kanlık…

Bir sendikacı sadece kendi işkolun-
daki işçileri değil, milyonlarca farklı 
görüşteki işçiyi temsil eder. Bir burju-
va partisinin ve genel başkanının gü-
dümüne girmeyi, onun iki dudağından 
çıkacak olana bakmayı, kendine zul 
saymalıdır. Sadece belli bir kesimin çı-
karı için uğraş vermeyi hedeflememe-
lidir. Elbette ki bugünkü burjuva toplu-
munu ortadan kaldırmakla görevli ger-
çek anlamda bir İşçi Sınıfı Partisinin 
her yönüyle örgütlenmesinde ve İşçi 
Sınıfının iktidar mücadelesinde, sen-
dikalar ve sendikacılar bu Sınıf Partisi 
içinde yerini almalıdır.

- İyi bir sendikacı güncel olayları 
takip edebilmelidir. Okumalı, okudu-
ğunu anlamalı, olayları iyi kavrayabil-
meli, olaylarla arasında ilişkiyi göre-
bilmelidir. 

Son dönemlerde güncel hayatımız-
da, siyasette, ekonomide ve birçok ko-
nuda hızlı değişimler yaşanmaktadır. 
Sendikacı öncelikle kendi alanını, sen-
dikal mevzuatı iyi bilmelidir. Ve Tür-
kiye gündemi ile dünya gündemini de 
takip edebilmelidir.

- İyi bir sendikacı kendi ülkesinde 
sınıf mücadelesini verirken sınıf mü-
cadelesinde enternasyonal bakışa da 

sahip olmalıdır.  Çünkü İşçi Sınıfının 
dünyanın neresinde olursa olsun çıkar-
ları ortaktır. 

- İyi bir sendikacı Emperyalizme, 
Feodalizme, Şovenizme, her türlü ırk, 
din, dil ve cinsiyet ayrımcılığına karşı 
olmalıdır. İyi bir sendikacı antiemper-
yalist, antifeodal ve antişovenist olma-
lıdır.

Sendikalar sadece işçi haklarını sa-
vunmakla kalmamalı; tüm emekçi kit-
lelerin sorunlarıyla ilgilenmeli, onları, 
başta üretken köylümüz gelmek üzere, 
İşçi Sınıfının önderliğinde örgütleme-
lidir. Nerede bir haksızlık varsa ora-
da gücü oranında olabilmelidir. Yolu, 
suyu olmayan mahalle halkına mü-
cadele yolu gösterebilmelidir.  Çeşitli 
bahanelerle elinden zorla alınmak veya 
değerinin çok altında gasp edilmek is-
tenen evi, arsası için de mücadele ede-
bilmelidir. İşsizliğe, pahalılığa, zama, 
zulme, yokluğa, yoksulluğa karşı hal-
kımızla birlikte mücadele biçimleri ge-
liştirebilmelidir. 

Nerede böyle sendikacılar, dediği-
niz duyar gibiyim. Yazının içinde örne-
ği var, bir örnek de siz olun…

Sözü, başladığımız gibi sendikacı, 
sendikacı olduktan sonra işçi kalabi-
lendir, dedikten sonra;

Büyük Ozan Neşet Ertaş’la bitire-
lim:

İnsanlar kendini bilebilseydi
Dünyada haksızlık kavga olmaz-

dı
İnsan doğan yine insan ölseydi
Belki de dünyada hayvan kal-

mazdı

İstanbul’dan bir Yoldaş

“Uzun yıllar Hindistan başbakan-
lığı yapan Nehru, 1933 yılında kızı İn-
dira’ya yazdığı mektuplarda Mustafa 
Kemal’in, 1919’da İngiliz Emperya-
listlerine karşı umutsuz gibi görünen 
bir savaşa girişmiş ve bu savaşı Sov-
yetler Birliği’nin yardımı ile başarıy-
la sonuçlandırmış “yürekli toplulu-
ğundan” hayranlıkla söz eder. Nehru, 
sözlerini şöyle sürdürür: ‘Ama bu 
topluluk, her şeyden önce zaferini de-
mir gibi kararlılığına ve özgür olma 
isteğine, ayrıca da Türk köylülerinin 
ve askerlerinin gerçekten çok üstün 
savaşçılık yeteneklerine borçluydu.” 
(Johannes Glasneck, Kemal Atatürk ve 
Çağdaş Türkiye, s. 311)

Bu yürekli topluluk, yani Mustafa 
Kemal ve Birinci Kuvayimilliyeciler, 
memleketin cebren ve hile ile bütün 
kalelerinin zapt edilmesine, bütün ter-
sanelerine girilmesine, bütün orduları-
nın dağıtılmasına ve her köşesinin bil-
fiil işgal edilmiş olmasına rağmen pes 
etmediler.

Başlarındaki padişahın idam hük-
müne, Vahdettin’lerin, Damat Ferit’le-
rin, Ali Kemal’lerin, Nemrut Mustafa 
Paşa’ların Batılı Emperyalistlere ram 
olmasına, Vatanımızı ve Halkımızı pis 
canları uğruna emperyalistlere satma-
sına rağmen, demir gibi kararlılıklarını 
bir an olsun yumuşatmadılar, geri adım 
atmadılar.

“Söz konusu vatansa gerisi tefer-
ruattır” dedi Mustafa Kemal, o yürek-
leri büyük topluluk bütün gemilerini 
yakarak geldi ardından.

“Bağımsızlık benim karakterim-
dir” dedi Mustafa Kemal, cesaret va-
tanını kaybetmemiş yürekli topluluğun 
da karakteri oldu bağımsızlık.

“Geldikleri gibi gidecekler” dedi 
Mustafa Kemal, emperyalistlerin ge-
milerini İstanbul sahillerinde görünce, 
Halk birleşti arkasında, geldikleri gibi 
gönderdiler Emperyalist Yedi Düveli.

Yalnız geldiklerinden ağırdı bu 
sefer yükleri. Yerli satılmışlar da tıkıl-
mıştı gemilere…

Hikmet Kıvılcımlı Usta nasıl da 
güzel tanımlıyor Cumhuriyetin ve Hal-
kımızın düşmanlarını:

“Mustafa Kemal, Türkiye’yi 
yüzyıllardan beri iki büyük kahredi-
ci gücün, iki büyük lanetleme gücün 
ezdiğini haykırdığı gün, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin gönderesine 
ilk Cumhuriyet bayrağını çekmişti

“Bu İki kahredici, lanetleme, baş 
belası güç neydi?

“Mustafa Kemal’e göre birisi 
Emperyalizm, öteki Saltanat’tı.”

Ve Mustafa Kemal, önderliğin-
de verilen Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’yla ve sonrasında gelen Laik 
Cumhuriyet’in ilanıyla; “ulusal ege-
menliğin sağlam temellere dayandı-
rılması isteniyorsa, emperyalizmin 
hegemonyası ile birlikte yabancı ser-
mayenin en güvenilir ajanı olan yerli 
egemen feodal kliğin de ortadan kal-
dırılması gerektiğini sonraki kuşak-
lara öğretti.” (agy, s. 308)

Antiemperyalist Kurtuluş Sava-
şı’mız ve Laik Cumhuriyet’in ilanı 
sadece halkımızın değil bütün Maz-
lum Halkların da kurtuluş umutlarını 
yeşertti. Bütün mazlum halklara em-
peryalistlerin yenilebileceğini, bunun 
yolunun da emperyalistlere karşı sa-
vaştan geçtiğini gösterdi.

“Mustafa Kemal, “küçük halk-
ların haklarını ayakları ile çiğneyen 
Mussolini’ye karşı duyduğu tiksin-
tiyi hiç de saklamıyordu. Yabancı 
gazetecilerin karşısında şöyle dedi: 
‘Bu kendini beğenmişlik dağının, 
masum Habeş ‘yabanlarını’ bir an 
bile duraksamadan yok edebilen, as-
ker çizmesi giymiş bu sırtlanın dün-
yasında yaşamak zorunda kalmam 
üzücü değil midir? Ben Halkım için 
savaştım, ama her şeyden önce bu 
masum ‘yabanlar’ için de savaştım.” 
(agy, s. 297)

İşte bu yüzden yok ettiler Laik 
Cumhuriyeti AB-D Emperyalistleri, 
Mazlum Halklara örnek olduğu için.

Türk Ordusu’nu Laik Cumhuriye-
ti koruyamasın diye çökerttiler CIA 
Operasyonlarıyla. Mustafa Kemal’in 
Ordusu yok artık, AB-D Emperyalist-
lerinin askerlerinin yerine ölsün diye, 
AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu’yu 
parçalama, halkları birbirine kırdırma 

projeleri yaşama geçsin diye cepheye 
sürülen bir ordu var artık.

İnsan soyunun en büyük düşman-
ları yalnız değiller, Müttefikleri yine 
içimizden. Yani “Yabancı sermayenin 
en güvenilir ajanı olan yerli egemen 
feodal” klik, Vahdettin’lerin, Damat 
Ferit’lerin, Ali Kemal’lerin, Nemrut 
Mustafa Paşa’ların torunları Ortaçağ-
cılar.

Ortaçağcıların da Mustafa Kemal’e 
ve Laik Cumhuriyete düşman olma ne-
denleri belli:

“Mustafa Kemal’in “temel in-
sancıl tutumu, Türk Halkını, içinde 
bulunduğu, İslam din adamlarının 
darkafalılığının ve yobazlığının yüz-
yıllardır onu hapis ettiği bilisizlik-
ten kurtarmak istemesinde, halka 
dünya kültürünün ve uygarlığının 
hazinelerini tanıtmaya çalışmasında 
kendini gösterdi.” (agy, s. 308)

Düşünen, aydın ve ayık bir kafaya 
düşmandırlar bugün CIA İslamcıları 
olarak adlandırdığımız Ortaçağcılar. 
Bilgisizlik, yobazlık, darkafalılık besin 
ve esin kaynaklarıdır.

“Onların mahir oldukları tek 
alan din simsarlığı, cahil, yoksul, bi-
linçsiz insanları Allah’la aldatmak, 
İblis’in bile aklına gelemeyecek 
binbir hile yoluyla kamu mallarını 
aşırmak ve emperyalist efendilerine 
sarsılmaz bir sadakatle taşeronluk 
etmektir, dolayısıyla da ihanettir.” 
(https://www.hkp.org.tr/efendi-ap-
tallik-etme-diyor-taseron-saygi-
dan-sevgiden-dem-vuruyor/)

Mustafa Kemal ve Birinci Ku-
vayimilliyeciler Mazlum Halkların 
safında,

Emperyalistlerin karşısındaydı-
lar, Dünya barışını savunuyorlar,

Mazlum Halklara ve ülkelerine 
dost ellerini uzatıyorlardı

Mustafa Kemal, “Büyük Sosyalist 
Ekim Devriminin damgasını bastığı 
çağın eşiğindedir. Rus işçilerinin ve 

köylülerinin başarısının sömürge-
cilik altında ezilen halklara da yeni 
bir yol açtığını bu devrimin onlara 
ulusal kurtuluşları için başarılı bir 
savaşı yürütmelerinde kolaylık sağ-
ladığını görmüştü. Kendisi için bun-
dan, söz konusu ilk sosyalist devri-
min devlet gücü ile, Sovyet hükümeti 
ile sıkı dostluk ilişkileri kurmak ve 
onun gibi dünya barışının korunma-
sı yolunda çalışmak sonucu çıkıyor-
du.” (agy, s. 307)

Mustafa Kemal’in ve Birinci Ku-
vayimilliyecilerin, “(…) İngilizlerden 
ve Fransızlardan yana bir politika-
nın taraftarları ile ayrıldığı önemli 
bir nokta vardı: Bir şeytanın başka 
bir şeytanla uzaklaştırılmasını de-
ğil, vatanın her türlü hegemonyadan 
arınmasını istiyordu.” (agy, s. 39)

Bugün geldiğimiz noktaya baka-
lım. Emperyalist güçlerin oyuncağı 
durumunda, bir şeytan olmadı diğer 
şeytana savrulup duruyoruz. Ama 
Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayi-
milliyeciler 96 yıl önce taşlamışlardı, 
halkımızın başına bela olan Şeytanları.

Mustafa Kemal “1922’de bütün 
dünyaya şu sözleri yöneltiyordu: 
‘Biz, ulusal sınırlarımız içinde özgür 
ve bağımsız yaşamaktan başka bir 
şey istemiyoruz. Haklarımızı çiğne-
memesini Avrupa’dan istiyoruz. Bi-
zim dış politikamızda hangi devlete 
karşı olursa olsun, saldırganca bir 
niyet yoktur. Ama haklarımızı ve 
onurumuzu savunuyoruz, her za-
man da savunacağız. Meclisimiz ve 
Meclisimizin hükümeti, savaşçı ya 
da serüven düşkünü olmaktan çok 
uzaktır. Bunun dışında, onlar, in-
sancıllık ve uygarlık düşüncelerinin 
yerleşebilmesi için coşku ile savaş-
maktadırlar. Bu ilkeler çerçevesinde 
sürekli olarak, gerek Batı dünyası ile 
gerekse Doğu dünyası ile iyi ilişkile-
rin ve dostluk bağlarının kurulması-
na çalışıyorlar. Ama başka bir ulus 
benim ulusumu egemenliği altına 
sokmak isterse, kendisi bu çabasın-
dan uzaklaşıncaya kadar ben onun 
amansız düşmanıyım.” (agy, s. 280)

İşte AB-D Emperyalistleri ve yer-
li satılmışlar bu antiemperyalist tutu-
mundan dolayı öldürmeye çalışıyorlar 
Mustafa Kemal’i. İşte bu yüzden yok 

ettiler Laik Cumhuriyet’i.
Mustafa Kemal yıllar öncesinden 

görüyor bugünü ve İkinci Kurtuluş Sa-
vaşçılarını göreve çağırıyor:

“Savaşın ciddiyetini dikkate al-
mayan bazı içtenliksiz önderler, 
kendilerini saldırının ajanları du-
rumuna soktular. Egemen oldukları 
halkları, ulusal düşünceleri ve gele-
nekleri küçük düşürmek ve kötüye 
kullanmak yoluyla aldattılar. Bu 
nazik zamanda anarşiye karşı koy-
mak üzere, halk yığınları için, karar 
verme yetkisini bizzat ele almak, 
sorumluluk yerlerini, sağlam karak-
ter, yüksek moral gücü ve vicdana 
sahip insanlara teslim etmek anı gel-
miştir.” (agy, s. 297)

Mustafa Kemal hedefi de yıllar ön-
cesinden koyuyor önümüze:

“İstilacılar ve onların saldırgan 
orduları hiçbir vakit baskı yapmak-
tan geri kalmadı. Fakat bu tazyik 
ne kadar kuvvetli olursa olsun bu 
büyük fikir hareketine karşı dura-
mayacaktır. İnsanlığa yönelik fikir 
hareketi er geç muvaffak olacaktır. 
Bütün mazlum milletler zalimleri 
bir gün ortadan kaldıracak ve pe-
rişan edecektir. O zaman dünya yü-
zünden zalim ve mazlum kelimeleri 
kalkacak, insanlık kendine yakışan 
bir toplumsal duruma erişecektir.” 
(Cavit Orhan Tütengil, Atatürk’ü An-
lamak ve Tamamlamak, s. 13)

“Bugün, günün ağardığını nasıl 
görüyorsam, uzaktan, bütün şark 
milletlerinin de uyanışlarını öyle 
görüyorum. İstiklâl ve hürriyetine 
kavuşacak olan çok kardeş millet 
vardır. Onların yeniden doğuşu, 
şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yö-
nelik olacaktır. Bu milletler bütün 
güçlüklere ve bütün mânilere rağ-
men muzaffer olacaklar ve kendile-
rini bekleyen istikbale ulaşacaklar-
dır. Sömürgecilik ve Emperyalizm 
yeryüzünden yok olacak ve yerlerine 
milletler arasında hiçbir renk, din ve 
ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk 
ve işbirliği çağı hâkim olacaktır.” 
(agy, s. 14)

29 Ekim 2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İyi bir sendikacı nasıl olmalı?

Cumhuriyet
asla pes etmeyen yürekli topluluğun zaferidir
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baz çetelerle bir arada göstererek Türk 
askerinin şerefini de iki paralık etti. 

Çünkü bu çeteler ele geçen yaralı-
lara işkence uyguluyor, öldürüyor sonra 
da cep telefonundan çekip yayımlıyor. 
Ambulans içinde bile bir Suriye askerine 
işkence ettikleri, 74 yaşındaki bir kadını 
bile işkenceyle öldürdükleri daha yeni 
ortaya çıktı. Ölülere bile işkence uygu-
luyorlar. Savaş suçu işliyorlar. İşte Türk 
askeri de savaş suçu işleyen bu güruh ile 
birlikte ne yazık ki…

Bu ÖSO güruhu, yaptıkları bu tür 
provokasyonlarla Türkiye’yi Suriye ile 
kapıştırma peşinde üstelik… Emperya-
lizmin amaçlarından birisi de bu. Rusya 
olmasa emperyalistlerin bu hedefini de 
hayata geçirecekti Malum Kişi. 

“Güvenli Bölge” ileride bu amaca 
hizmet edecektir. Güneyde Amerikan-
cı Kürt Hareketi yeni bir emperyalist 
uşağı Kürt devleti olarak Suriye zen-
ginliklerinin % 80’inin üzerine konar-
ken, Malum Kişi zafer pozlarıyla bu hain 
örgütlenmeye göz kırpmaktadır. Böylece 
hem yeni Kürt devleti güven içinde ör-
gütlenecek, hem de Malum Kişi içeride 
muzaffer komutan çalımları atacaktır. 
Kısacası, amaç Suriye’nin bölünmesidir. 

Malum Kişi Suriye’ye giriş nedenini 
şöyle açıklıyor: 

“Biz kalmaya değil, tek hedefimiz 
var; terör örgütlerinden buraları te-
mizlemek için oradayız. Çünkü bu 
terör örgütleri ne yapıyor? Bizi taciz 
ediyor, bizi rahatsız ediyor. Ve onlar 
bizi rahatsız ettiği için biz oradayız ve 
sadece bu terör örgütlerinden oradaki 
insanları, evet kurtarmak için orada-
yız.”

Bu aslında şunu andırıyor: ABD 
Emperyalizmi nasıl IŞİD’i örgütleyip 
Suriye’ye saldıysa ve sonra kendi yarat-
tığı IŞİD’i ortadan kaldıracağını gerekçe 
göstererek PYD/YPG’yi örgütledi ve 
yeni bir fiili Kürt devleti yarattıysa, Ma-
lum Kişi de benzer şekilde terörü baha-
ne ederek dinci canileri örgütlemekte ve 
PYD/YPG ile birlikte Suriye’nin bölün-
mesini amaçlamaktadır. 

Ve şöyle devam ediyor Malum Kişi, 
TCCB sitesinden haberi aynen aktarıyo-
ruz:

“Türkiye’den başka her kim Su-
riye meselesinde derdinin insan hak-
ları, masumların canı, Suriye halkı-
nın geleceği olduğunu iddia ediyorsa 
açık konuşuyorum yalan söylüyor” 
ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye dışında Suriye ile 

ilgilenen ülkelerin öncelikli amacının 
petrol kaynaklarını kontrol etmek ol-
duğunun son iki haftalık süreçte bir 
kez daha ortaya çıktığını söyledi.

“Suriye’nin bölgeyle ilgili hesabı 
olan güçlerin mücadele alanı ve pa-
zarlık malzemesi hâline dönüştüğüne 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Suriye’ye baktığında petrol 
veya güç temerküzü fırsatı değil de 
sadece insan gören, sadece can gören, 
sadece kardeş gören tek ülke Türki-
ye’dir. Biz insan olmanın, Müslüman 
olmanın, Türk olmanın gereği olarak 
bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. 
Gerekirse bedel ödeyeceğiz, ama asla 
çocuklarımızı mahcup edecek, onların 
yüzlerini kızartacak, ecdatlarından 
utanmalarına yol açacak bir yanlışa 
düşmeyeceğiz” değerlendirmesinde 
bulundu.”

Malum Kişi, niyetinin; “Suriye me-
selesinde derdinin insan hakları, ma-
sumların canı, Suriye halkının gelece-
ği olduğunu”, iddia ediyor. Ancak Su-
riye’de 1 milyon insanın ölümüne, pek 
çok Suriyelinin yaralanmasına, 8 milyon 
Suriyelinin evinden ayrı düşmesine yol 
açan en büyük suçlu kendisi. Hiç yok-
tan, emperyalizmin fişteklemesiyle Esad 
yönetimini düşürmek için elinden geleni 
yaptı, bu haince hedef için yüz binlerce 
Müslümanın kanına girdi. Hâlâ da giri-
yor. 

Şu anda bile İdlib kentinde dinci te-
röristlere askeri ve lojistik destek sağla-
yan kendisi. Astana ve Soçi süreçlerinde 
alınan kararlara (dinci teröristlerin silah-
sızlandırılması ve İdlib’den çıkarılması) 
uymayan kendisi. Çünkü hâlâ emperya-
lizmin hizmetinde, hâlâ emperyalizme 
uşaklık anlamına ne yapabilirim diye 
çırpınıyor. Hâlâ emperyalizmden medet 
umuyor.

Yukarıda alıntıladığımız konuşma-
sında Suriye ile ilgilenen ülkelerin ama-
cını Suriye’nin petrolü olduğunu vurgu-
layarak; “Suriye’ye baktığında petrol 
veya güç temerküzü fırsatı değil de 
sadece insan gören, sadece can gören, 
sadece kardeş gören tek ülke Türki-
ye’dir”, diyor. Evet emperyalizm petrol 
ve doğal kaynakların peşinde. Bu gerçe-
ği dünya âlem biliyor. Zaten saklamıyor-
lar da… Trump Kaçığı açıktan söyledi; 
“Petrolü seviyorum”, diyor. 

Bu durumda Malum Kişi emperya-
list siyaset izlediğine ve petrol metrol de 
düşünmediğine göre, kendisine yakışan 
taşeronluk oluyor. Suyun üzerindeki iç 
politikaya dönük kuru gürültüye kulak 
asmayalım, aslında emperyalizmin has 

mı has taşeronudur. 
Ancak, bu taşeronluğu bir bağımsız-

lık hareketi gibi göstermeye çalışıyor. 
Bayram mesajında şöyle diyor:

“Terör örgütlerinin saldırıların-
dan 15 Temmuz hain darbe girişimi-
ne kadar yaşadığımız tüm hadiseler, 
bu tarihi mücadelenin tezahürleri-
dir. Suriye’de yürüttüğümüz Fırat 
Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak 
Barış Pınarı harekâtları da yine bu 
mücadelenin birer parçasıdır. Bun-
dan bir asır önce başlattığımız ve 
yeni devletimiz Cumhuriyetimizi 
kurarak taçlandırdığımız İstiklal 
Harbimizin bir benzerini, farklı 
görüntüler ve yöntemlerle veriyo-
ruz. Milli birlik ve beraberliğimizi 
bozmaya yönelik her türlü oyun, 
her türlü fitne sergileniyor. Sınırla-
rımızın güvenliğinden ekonomimize 
kadar egemenliğimizi hedef alan çok 
yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/
son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-
dan-29-ekim-mesaji-41361217)

Bugün Türkiye’nin uyguladığı uşak-
ça politikayı şanlı İstiklal Savaşı’mız ile 
bir tutuyor. Yetmedi, Feto ile yaşadığı çı-
kar çatışmasına dayalı 15 Temmuz’u bile 
İstiklal Savaşı’mız ile bağdaştırıyor. 

Bu da İstiklal Savaşı’mıza ve 
Cumhuriyete saldırının bir başka şek-
lidir. İstiklal Savaşı, ilerici genç subayla-
rın öncülüğünde Kuvayimilliye hareke-
tinin ürünü olan bir halk hareketidir. Ma-
lum Kişi’nin saydıkları ise kendi çizdiği 
emperyalist uşağı politikanın ürünüdür. 
Fark bu kadar nettir.  

Ordu, bildiğimiz Türk Ordusu de-
ğildir artık. Maalesef başı emperyalist 
uşaklarıyla bağlanmış, dinci-faşist kır-
ması bir iktidar tarafından “ümmetçi” bir 
orduya dönüştürülmüştür. 

Ordu, Suriye içlerine girdiğinde, 
haberlerde izledik; muhabir Türk asker-
lerine soruyor; “Nereye böyle?”, diye. 
Üç farklı asker de aynı cümleyle cevap 
veriyor: “İslamiyet güneşinin olduğu 
her yere!”

Türk Ordusu ne yazık ki böylesine 
içler acısı bir duruma düşürülmüştür. Din 
savaşını amaçlayan ya da pusulası din 
olan bir ordu… 12 Eylül Faşizmi dahi 
orduyu böylesine tahrip edememişti!

Ve ulusal çıkarlar hiçbir şekilde “İs-
lamiyet Güneşi” ile bir tutulamaz. Or-
taçağcı kafa orduyu da böyle olumsuz 
etkiliyor. Oysa Kurtuluş Savaşı ve Cum-
huriyet tümüyle ters yönde, dinden uzak, 
laik bir anlayışı hedeflemiştir. 

Kurtuluş Savaşı ile Türkiye’nin Su-
riye’deki savaşı hiçbir şekilde bağdaştı-
rılamaz. 

Malum Kişi bununla da yetinmiyor. 

Dinci katiller sürüsünü şehit ilan ediyor. 
“Barış Pınarı Harekâtı’nda Tür-

kiye’nin asker ve sivil 30’a yakın şehit 
verdiğini, Suriye Millî Ordusundan 
da 130’a yakın kişinin şehit düştüğü-
nü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Onlar, evet bizim şehitlerimizle 
beraber koyun koyuna bir mücadele 
verdiler ve bu mücadeleyi hâlâ verme-
ye devam ediyorlar, asla geri durmu-
yorlar. Ve bu mücadeleyi birlik, bera-
berlik, kardeşlik içinde sürdürdüler, 
sürdürüyorlar” diye konuştu.”

Bu yağmacı hırsızlar, katiller sürüsü 
başta kendi halkına ama aynı zamanda 

tüm bölge ve dünya halklarına karşı ha-
inlik yapmaktadır. Gerçek İslam’ın değil, 
Amerikan İslamı’nın peşindedirler. Bu 
yüzden kesinlikle şehit ilan edilemezler. 
Ama kafa Ortaçağcı olunca, aynı zaman-
da emperyalist uşaklığı yapınca, Malum 
Kişi bu caniler sürüsüyle aynı konumda 
olduğunu itiraf etmiş olmaktadır.

Malum Kişi açıklamasının bir yerin-
de şöyle diyor:

“Batılı ülkelerin denizlerde dolaşan 
Türk gemilerinden rahatsız olduğunu 
ve “buralardan çekilin” dediğini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Var 
mı böyle bir şey ya? Bu topraklarda, 
bu denizlerde bizim haklarımız var, 
bizim hakkımız olmayan yerde işimiz 
yok. Ve oralarda bu bayraklar ulus-
lararası deniz hukuku neyi gerekti-
riyorsa bunun gereği olarak var. Bu 
bakımdan ben teşekkür ediyorum, 
pruvanız neta rüzgârınız kolayına ol-
sun diyoruz” dedi.”

Son olarak, Malum Kişi haklarımız-
dan, hukuktan söz ediyor ama biz iyi 
biliyoruz ki Ege’de 18 Adamızı Yunanis-
tan’a peşkeş çekmiş durumda. Ege’deki 
haklarımız ne oldu?

Bütün bu süreci en basit şekilde Aris-
to mantığı ile bile çözmek mümkündür: 

Suriye konusunda Esad yönetimi ki-

min düşmanı?
Hem ABD’nin, hem İsrail’in. 
O Suriye ki, İsrail’in varlığını bile 

kabul etmiyor.  Örneğin, Esad şöyle di-
yor daha yeni yaptığı açıklamada:

“Bizim için İsrail ile onlar (Tür-
kiye) arasındaki fark, (İsrail’in) dev-
let olarak varlığını tanımıyor oluşu-
muzdur. Biz İsrail halkının varlığını 
tanımıyoruz. Milattan birkaç yüzyıl 
önce var olan İsrail halkından başka 
bir İsrail halkı yoktur. Şimdi onlar, 
gelip toprak işgal eden ve insanlarını 
yerlerinden eden diasporadır. Türk 
halkı ise vardır ve bizim komşula-

rımızdır.” (https://tele1.com.tr/esad-
dan-kafa-karistiran-bagdadi-aciklama-
si-97066/).

Esad yönetimi Amerikancı Kürt Ha-
reketini de hain ilan etmiştir. 

O halde hem Amerika’ya, hem İs-
rail’e,  hem de PYD/YPG’ye karşı olan 
Suriye yönetimiyle neden uzlaşmaz Ma-
lum Kişi?

Malum Kişi zaman zaman “Eyy 
Amerika”, “Eyy İsrail” gibi ünlüyor. Bu 
konuda samimi olan kişinin Esad ile itti-
fak etmesi gerekmez mi? 

Esad ile ittifak yapmadığı sürece ha-
indir, emperyalist uşağıdır, bu çıkışların-
da samimi değildir.

Sonuç olarak Malum Kişi için deği-
şen hiçbir şey yoktur. Gene BOP Eşbaş-
kanıdır. Gene emperyalist uşağıdır. Gene 
Ortaçağcıdır. Gene kendi halkına ihanet 
etmektedir. 

Türkiye’nin bekası için asıl tehlike 
bizzat dinci-faşist kırması AKP diktatör-
lüğüdür. Türkiye AKP diktatörlüğünden 
sıyrıldığı ölçüde beka sorunu yaşamaya-
caktır. 

AKP’nin bekası ayrı, Türkiye’nin 
bekası ayrıdır. 

Türkiye AKP diktatörlüğünden ve 
Malum Kişi’den kurtulduğu ölçüde em-
peryalist oyunundan kurtulabilecektir. q

Soma Maden İşçilerinin Anka-
ra Yürüyüşü Engellenemez!

Bu Haksız ve Hukuksuz Engelle-
meyi Protesto Ediyor ve Kınıyoruz.

13 Mayıs 2014 tarihinde So-
ma’da yaşanan iş cinayetinde 301 
Maden İşçisi hayatını kaybetmişti. 
Katliamdan sonra 30 Kasım 2014 
tarihinde telefon mesajı ile 2831 işçi 
işten çıkartılmış ve çıkartılan işçile-
rin mağdur edilmeyecekleri ve kıdem 
ihbar tazminatlarının en kısa sürede 
ödeneceği taahhüt edilmişti.

Ancak bugüne kadar 3 taksit dı-
şında bir ödeme de yapılmamış ve 
Soma Kömürleri AŞ Işıklar Maden 
Ocağı’ndan 2017 tarihinden itibaren 
emekli olan, işten çıkartılan işçiler ile 
Uyar Madencilik’ten çıkartılan işçi-
lerin de tazminatları ödenmemiştir. 
Yasalara aykırı bir şekilde işçilerin 
tazminatları ödenmemiş ve ne zaman 
ödeneceği de belirsizdir.

Bu hukuk dışı uygulamaya yöne-
lik Bağımsız Maden İşçileri Sendika-
sı 5 Ekim günü üyelerinin ödenme-
yen ve gasp edilen tazminat hakları 
için Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Ancak Manisa Valiliği yürüyü-
şe izin vermiyor. İşçiler mahkeme 
kararları olmasına rağmen Valiliğin 
keyfi ve hukuksuz bir şekilde engel-

lemesi ile karşı karşıya kalmıştır.
Nakliyat-İş Sendikası olarak Vali-

liğin bu haksız ve hukuksuz engelle-
mesini protesto ediyor ve kınıyoruz.

Yasalar çerçevesinde anayasal 
haklarını kullanarak; 5 yıldır çeşitli 
gerekçelerle oyalanan ve tazminatla-
rı ödenmeyen maden işçilerinin hak 
alma yürüyüşü engellenemez.

Soma’daki maden işçilerini or-
tada bırakan sarı Türkiye Maden İş 
Sendikası da işçilere patronların le-
hine protokoller imzalatmıştır. Bu 
nedenle Maden İşçilerinin yürüyüşü 
aynı zamanda sarı sendikacılığa karşı 
da yapılan bir eylemdir.

Sendikamız Bağımsız Maden İş 
Sendikası’nın üyeleri ile dayanışma 
içerisindedir. Pazar günü yapılan ey-
lemlerimizde de aylardır tazminat 
hakları için mücadele eden, sarı sen-
dikacılığa karşı direnin Uzel ve Real 
İşçileri tazminat hakları için mücadele 
eden Soma Maden İşçileri ile dayanış-
ma içerisinde olduklarını belirttiler.

Sendika olarak da Soma Maden 
İşçileri haklarını alıncaya kadar bu 
dayanışmamız sürecektir. 08.10.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

5 yıldır ödenmeyen tazminat ve 
emeklilik hakları için 5 Ekim günü An-
kara’ya yürüyüş başlatan, ancak Ma-
nisa Valiliği tarafından hukuksuz bir 
şekilde yürüyüşleri engellenen Maden 
İşçilerini dayanışma amacı ile ziyaret 
ettik.

Dayanışma eylemine Sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu ve Örgütlenme Daire Başkanı-
mız Erdal Kopal katıldı.

Ziyaret sırasında bir açıklama ya-

pan Sendikamız Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, yapılan ey-
lemin tamamen yasal ve meşru ol-
duğunu, Valiliğin engellemesinin de 
tamamen hukuksuz olduğunu ve bu 

hukuksuzluğu kınadıklarını, protesto 
ettiklerini belirtti.

Bu hak alma mücadelesinin Türki-
ye İşçi Sınıfı açısından çok önemli ol-
duğunu, bu nedenle de Nakliyat-İş ola-
rak bu yürüyüşü çok önemsediklerini 
ve maddi manevi her türlü desteği ve 
dayanışmayı işçiler haklarını alıncaya 
kadar vereceklerini söyledi.

Dünya çapında 130 ülkeden 97 mil-
yon işçinin üye olduğu, İşçi Sınıfının 
sınıf temelli mücadele örgütü DSF’nin 
Emeklilik ve Tazminat hakları gasp 

edilen yağmalanmaya 
çalışılan Soma Maden 
İşçilerinin mücadelesi 
ile dayanışma için me-
saj gönderdiğini, an-
cak kendi ülkemizdeki 
sendikalardan maalesef 
bir tepkinin olmadığını 
ifade etti.

DİSK yönetimini 
de eleştiren Küçükos-
manoğlu, DİSK’in son 
Başkanlar Kurul top-

lantısı sonrası yayınladıkları bildiride 
alınan kararlar arasında işkolu fark 
etmeksizin hak gaspına uğrayan bütün 
işçilerin haklarını savunacaklarını be-
lirtmelerine rağmen bugün burada ol-

madıklarını belirtti.
Böylesine önemli bir mücadelede 

bütün sendikaların, konfederasyonla-
rın burada olmaları gerektiğini, ancak 
birkaç sendikanın dışında kimseden 
bir tepki bir ses çıkmadığını söyledi. 
Bu sessizliğin iyi olmadığını, bundan 
önce de işçilere yönelik hak gaspların-
da ses çıkartmayınca bugün en basit 
hak arama mücadelesinde karşılarında 
hukuksuz bir şekilde jandarmayı, poli-
si bulduklarını, kitlesel sahiplenmeler 
olsaydı bu kadar engellemeyle karşıla-
şılmayacağını belirtti.

Küçükosmanoğlu Mücadelenin 
ortak olduğunu sarı sendikacılığa, pat-
ronlara ve onların işbirlikçilerine karşı 
mücadelenin de birlikte ve dayanışma 
içerisinde verilmesi gerektiğini belir-
terek bu hak alma mücadelesini baş-
latan Bağımsız Maden İş Sendikası’nı 
kutladığını ve bu mücadelede başarılı 
olacaklarına inandığını belirtti.

Küçükosmanoğlu, Maden İşçile-
rine başarılar dileyerek konuşmasını 
bitirdi. 09.10.2019

Yaşasın İşçi Sınıfı Dayanışması!
Tazminat Haktır Gasp Edilemez!
Direne Direne Kazanacağız!
Kahrolsun Sarı Sendikacılık!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Malum Kişi’nin yalanları ve gerçekler

Nakliyat-İş’ten:

Soma Maden İşçileri Yalnız Değildir!
Nakliyat-İş’ten Soma Maden İşçilerine

dayanışma ziyareti

Baştarafı sayfa 16’da
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mine atılmıştı.
Birleşik Metal-İş üyesi işçiler pat-

ronun bu saldırısına karşı mücadele 
başlatmışlar, birçok kez basın açık-
lamaları yaparak seslerini yetkililere 
duyurmaya çalışmışlardı. Eskişehir’de 
ES PARK önünde Direniş Çadırı kuran 

işçiler, açlık grevine de başlamıştı.İş-
çiler bugün de seslerini duyurmak için 
Genel Başkan Adnan SERDAROĞ-
LU’nun da katılımıyla ANKARA’ya 
yürümek için toplandılar.

Sendikamız Eskişehir Anadolu 
Şube Başkanı Ali Özçelik’in de katıl-
dığı basın açıklaması yapıldığı sırada 
polis orantısız bir şekilde kitleye biber 
gazı sıkarak dağıtmak istedi. Direk 
eylemcilerin yüzüne sıkılan gazdan 
araların da Birleşik Metal-İş Sendikası 
Genel Başkanı Adnan SERDAROĞ-
LU’nun da olduğu birçok yönetici ve 
üye etkilendi, yaralandı. Yaralananlar 

hastaneye götürülürken dağılmayan 
diğer işçiler de gözaltına alındılar.

Tamamen yasal ve meşru olan, 
şiddetten uzak bir eyleme yapılan bu 
orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyo-
ruz. Tamamen keyfi ve hukuksuz, in-
san haklarına aykırı bu saldırıyı protes-
to ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest 
bırakılmalıdır.

İşçilerin en ufak bir hak alma 
mücadelesine tahammül edeme-
yenler, patronların 500 işçiyi hiçbir 
hakkını ödemeden kapının önüne 
koymasına ses çıkartmıyor, tam 
tersine destek oluyor.

Bu kabul edilemez bir durum-
dur. Buradan bir kez daha Birleşik 

Metal-İş Sendikası üyeleri ile dayanış-
ma içerisinde olduğumuzu bildirirken, 
patronlara ve bu saldırıyı yapanlara 
karşıda birlikte mücadele edeceği-
mizi bir kez daha belirtmek isteriz.  
24.10.2019

Gözaltılar Serbest Bırakılsın!
Birleşik Metal-İş ve Entil, Hapal-

ki, Tarkon İşçileri Yalnız Değildir!

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

arkadaşlarının bıraktığı cumhuriyete 
sahip çıkacaklarını ve bunun için mü-
cadele edeceklerini belirttiler.

Eyleme katılan sendikamız Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
da bir konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu konuşmasına 
Eskişehir, Muğla, Şanlıurfa ve Kütah-
ya’da sendikamız üyesi olan ve sendi-
kal hakları için direnen üyelerimizin ve 
eyleme katılan direnişçilerin Cumhuri-
yet bayramlarını kutlayarak başladı.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşla-
rının emperyalizme karşı verdikleri sa-

vaşı kazandıklarını, bunun çok önemli 
olduğunu, dünyada böyle bir Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanımının ilk 
olduğunu belirtti.

Bugün de emperyalistlerin saldırı-
larının devam ettiğini ifade ederek, bu 
saldırılara karşı bugün de mücadelenin 
ve direnişin devam ettiğini söyledi. 
Şu an yasal ve kazanılmış hakları için 
direnen mücadele eden işçilerin aynı 
zamanda emperyalizme karşıda di-
rendiğini, bu nedenle işçilerin vermiş 
olduğu mücadelenin çok önemli oldu-
ğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu, Uzel İşçileri-
nin mücadelesinin yapılan eylemlerle 
önemli bir aşamaya geldiğini, artık Uzel 
İşçilerinden bağımsız bu arsanın ihale-
sinin yapılamayacağını söyledi. Müca-
delenin daha kararlı ve daha kitlesel bir 
şekilde farklı ve daha etkili eylemlerle 
devam edeceğini ve Uzel İşçilerinin de 
er veya geç haklarını alacaklarını, bu 
hak alma davasından asla vazgeçmeye-
ceklerini söyleyerek sözlerini bitirdi.

Uzel Makine önündeki eyleme 
Real ve Uyum/Makro İşçileri de katıl-
dı. Atılan sloganların ardından eylem 
sona erdi.

Real İşçilerinin eylemi

Uzel Makine’nin önündeki eyle-
min ardından işçiler topluca Bayram-
paşa Forum İstanbul AVM’ye gittiler. 

27 aydır gasp edilen tazminatlarını 
almak için sendikamız öncülüğünde 
mücadele eden Real Direnişçileri, Uzel 
ve Uyum İşçilerinin de katılımı ile 
Forum İstanbul’da Media Markt’dan 
alışveriş yaparak aldıkları ürünleri ka-
salardan tek tek geçirdiler. Daha sonra 
“Metro, Media Markt tazminatımı-
zı ödemedi, paramız yok”, diyerek 
ürünleri kasada bıraktılar.

Media Markt’ta eyleme katılan 
sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu Media Markt’ta bir 
açıklama yaparak, işçiler tazminatları-
nı alıncaya kadar bu eylemlerin devam 
edeceğini belirtti.

Daha sonra alkış ve sloganlar-
la AVM’nin dışına çıkan kitle AVM 
önünde basın açıklaması yaptı.

AVM’nin önündeki açıklamada 
Real İşçilerinin direniş süreci anlatı-
larak, işçilerin tazminat haklarından 
yasal olarak sorumlu olan Metro ve 
Media Markt işçilerin tazminatlarını 
ödeyinceye kadar bu direnişin, müca-
delenin devam edeceğini belirtildi.

Konuşmalarda Cumhuriyet Bay-
ramı’mızın kazanımlarına vurgu ya-
parak, ne pahasına olursa olsun Cum-
huriyet’i koruyacaklarını ve mücadele 
edeceklerini belirttiler. AVM’ye gelen 
halkın yoğun ilgi gösterdiği eylemde 
ayrıca Media Markt’ın içinde ve dışarı-
da “Metro ve Media Markt’tan Alış-
veriş Yapma Zulme Ortak Olma” 
başlıklı bildiriler dağıtıldı. 

Eylemlerde; “Cumhuriyetimizin 
96. Yılı Kutlu Olsun” ozaliti açıldı ve 
dövizler taşındı. 29.10.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Pazar günü sendikamız öncülüğün-
de sarı sendikacılığa, işçi-sendika 

düşmanlığına karşı Real ve Uyum/
Makro Market İşçileri ile 11 yıldır 
haklarını alamayan Uzel İşçileri İstan-
bul’da, Makro İşçileri Konya ve Kay-
seri’de gasp edilen tazminat hakları 
için eylemlerine devam ettiler. 

İlk eylem Pazar günü Uzel İşçileri-
nin Uzel Makinenin önündeki eylemi 
ile başladı.

Bayrampaşa’daki Uzel Fabrika-
sının önünde toplanan Uzel İşçileri, 
ödenmeyen tazminat hakları için basın 
açıklaması yaptı.

İşçiler eylem sırasında konuşmalar 
yaparak mücadelenin geldiği aşamayı 
ve bundan sonra yapacakları üzerine 
görüşlerini anlattılar.

Basın açıklamasına sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu da katılarak bir konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu yaptığı konuş-
mada; Uzel işçilerinin mücadelesinin 
önemli bir aşamaya geldiğini, bu ör-

gütlü gücün mahkemeleri bile olumlu 
etkilediğini belirterek,  artık Uzel İşçi-
lerinden bağımsız bu arsanın ihalesinin 
yapılamayacağını söyledi. Taleplerinin 
Uzel arazisinin değerinde satılması ve 
ihaleye hile, fesat karıştırılmaması ol-
duğunu ve satıştan elde edilen gelirden 
işçilerin alacaklarının verilmesi oldu-
ğunu söyledi.

Bu noktaya gelmesinin mücade-

leyle olduğunu bundan sonrasında da 
Uzel İşçilerinin birlik ve beraberlikle-
rini bozmadan bu mücadeleyi daha çok 
sahiplenmeleri gerektiğini belirtti. Kü-
çükosmanoğlu, artık su yolunu buldu 
diyerek, bu aşamadan sonra mücadele-
ye dört elle sarılarak, bu direnişi hep 
beraber devam ettireceklerini işçiler 
haklarını alıncaya kadar da bu müca-
deleden vazgeçmeyeceklerini söyleye-
rek sözlerini bitirdi. 

Atılan sloganların ardından eylem 
sona erdi.

Real İşçilerinin eylemi
Uzel Makinenin önündeki eylemin 

ardından işçiler topluca Bayrampaşa 
Forum İstanbul AVM’ye gittiler. 

25 aydır gasp edilen tazminatları-
nı almak için sendikamız öncülüğün-
de mücadele eden Real Direnişçileri, 
Uzel ve Uyum İşçilerinin de katılımı 
ile Pazar günü Forum İstanbul’da Me-
dia Markt’da alışveriş yaparak aldıkla-
rı ürünleri kasalardan tek tek geçirdi-
ler. Daha sonra “Metro, Media Markt 
tazminatımızı ödemedi, paramız yok” 
diyerek ürünleri kasada bıraktılar. Me-
dia Markt’ta eyleme katılan sendika-
mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu Media Markt’ta bir açıklama 
yaparak; işçiler tazminatlarını alıncaya 
kadar bu eylemlerin devam edeceğini 
belirtti. Daha sonra alkış ve slogan-
larla AVM’nin dışına çıkan kitle AVM 
önünde basın açıklaması yaptı.

AVM’nin önündeki açıklamada 
Real İşçilerinin direniş süreci anlatı-
larak, işçilerin tazminat haklarından 
yasal olarak sorumlu olan Metro ve 
Media Markt İşçilerin tazminatlarını 
ödeyinceye kadar bu direnişin, müca-
delenin devam edeceğini belirtildi.

AVM’ye gelen halkın yoğun ilgi 
gösterdiği eylem atılan sloganlar ve 
“Metro ve Media Markt’dan Alışve-

riş Yapma Zulme Ortak Olma” çağ-
rısı ile sona erdi.

Uyum Genel Müdürlüğü
eylemi

Real ve Uyum/Makro İşçileri Gü-
neşli’de bulunan Uyum Genel Müdür-
lüğü önüne giderek burada da bir basın 
açıklaması yaptılar. Burada Uyum İş-
çileri “Tazminat Haktır Gasp Edile-
mez” dedi. İşyerinin önünde konuşma 
yapan işçiler, hakları ödeninceye kadar 
eylemlerin devam edeceklerini belirt-
tiler. 

Metro Market
Güneşli eylemi

İşçiler daha sonra Metro Marketin 
Güneşli’de bulunan mağazasının önü-
ne gittiler. Kortej oluşturarak Metro 
Marketin önüne giden işçiler alışve-
riş yapmak için içeri girmek istediler. 
Ancak etten duvar ören özel güvenlik 
ekipleri buna izin vermedi. İşçiler bu 
engellemeyi alkış ve sloganlarla pro-
testo ettiler.

Burada işçiler tarafından yapılan 
açıklamalarda; Metro haklarını öde-
yinceye kadar Nakliyat-İş öncülüğün-
de eylemlerin devam edeceğini belirt-
tiler. 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 yapı-
lan açıklamada gasp edilen tazminat 
haklarını almak için bir araya gelerek 
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde 
mücadele etiklerini belirterek tazmi-
natları ödeninceye kadar da eylem 
yapmaya devam edeceklerini belirtti-
ler. 21.10.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Eskişehir’de Zeytinoğlu Grup bün-
yesindeki Entil Endüstri, Ha-

palki Döküm ve Tarkon Makine iş-
yerlerinde çalışan yaklaşık 500 işçi 4 
aylık maaşları ve kıdem tazminatları 
da ödenemeyerek işsizlik ve pahalılık 
cehennemine sürüklenmiştir.

İşçiler, Birleşik Metal İş Sendikası 
öncülüğünde Patronların bu zulümleri-
ne karşı TMSF Genel Merkezi önünde, 
AKP Eskişehir İl Başkanlığı önünde 
ve birçok yerde eylem yaparak sesle-
rini yetkililere duyurmak istediler. ES-
PARK önünde direniş çadırı kurarak 
açlık grevi başlattılar. En son seslerini 
duyurabilmek için Ankara’ya yürüme 

kararı aldılar.Ancak Ankara yürüyü-
şünden rahatsız olan AKP’giller ve on-
ların kolluk güçleri tarafından işçilere 
gaz sıktılar, gözaltına aldılar. Ancak 
işçiler yılmadılar serbest bırakılmala-
rının ardından tekrar Ankara’ya yürü-
mek üzere yola çıktılar.

Ülkemizde işçiler ne zaman anaya-
sal haklarını aramaya çalışsa AKP’gil-
ler ve onların kolluk kuvvetli ile karşı 
karşıya kalmaktadır. İşçilerin haklarını 
aramalarına tahammül edemeyen, pat-
ronların hakları ödenmeden işçilerin 
kapı dışarı konulmasına karşı ses çı-
kartmayan AKP’giller’dir.

Son günlerde Manisa’nın Soma il-
çesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği 
Soma Katliamı’nın ardından işçile-
rinden çıkartılan ve 5 yıldır tazminat 
haklarını alamayan madenciler de 
Bağımsız Maden- İş Sendikası öncü-
lüğünde Ankara yürüyüşü başlatmış-
tı. Ancak yürüyüş Kırkağaç’ta Jan-
darma tarafından engellemektedir.

İşte işçilerin bu onurlu mücadelele-
rinden, ekmek davalarından korkuyor 
AKP’giller ve onun Kaçak Saray’daki 
Reisi!

Devrimci Ozanımız Âşık İhsa-
ni’nin dizelerindeki gibi nasırlı yum-
ruklardan korkuyorlar:

Korkuyorlar, korkacaklar, kork-
sunlar

Geliyoruz, geleceğiz yakındır
Kim nerede ne işliyor hepsini
Biliyoruz, bileceğiz yakındır

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 
Eskişehir İl Örgütü olarak, Anayasal 
haklarını kullanarak Ankara yürümek 
isteyen işçilere yapılan müdahaleyi ve 
gözaltıları kınıyoruz!

Bu saldırılar karşısında Birleşik 
Metal İş Sendikası üye ve yöneticileri 
ile dayanışma içerisinde olduğumuzu 
bildiririz.26.10.2019

İşleri, ekmekleri, gelecekleri için 
direnen işçilerin yanındayız!

HKP Eskişehir İl Örgütü

Dünya Sendikalar Federasyonu 
(DSF), Metal İşçileri ile daya-

nışma içerisindedir.
130 ülkeden 97 milyon işçinin üye 

olduğu, işçi sınıfının sınıf temelli mü-
cadele örgütü DSF, dört aydır ücretleri 
patron tarafından ödenmeyen ve taz-
minatları verilmeden işten çıkartılan 
Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tar-
kon Makine İşçilerinin mücadelesi ile 
dayanışma içerisindedir. 

Haklarını almak için mücadele 
başlatan Birleşik Metal-İş üyesi işçi-
ler dün seslerini duyurmak için Genel 
Başkan Adnan SERDAROĞLU’nun 
da katılımıyla ANKARA’ya yürümek 
için toplanmışlardı.

 DSF üyesi Nakliyat-İş Sendika-

mızın Eskişehir Anadolu Şube Başka-
nı Ali Özçelik’in de katıldığı yürüyüş 
öncesinde yapılan basın açıklaması 
sırasında işçileri dağıtmak için polisin 

orantısız bir şekilde işçilerin yüzüne 
biber gazı sıkmasını ve gözaltıları kı-
nıyoruz.  

Tamamen yasal ve meşru olan, 

şiddetten uzak bir eyleme yapılan bu 
orantısız müdahale tamamen keyfi ve 
hukuksuz, insan haklarına aykırı bir 
davranıştır. 

DSF, sermaye düzeninin, metal 
işçilerinin en temel haklarını gasp et-
mesine karşı mücadele eden Birleşik 
Metal-İş ile her zaman dayanışma içe-
risindedir. 25.10.2019

Yaşasın Uluslararası Sınıf Daya-
nışması!

Yaşasın Proletarya Enternasyo-
nalizmi!

DSF Sekretaryası

15

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Nakliyat-İş’ten:

Real İşçileri, Uzel İşçileri ve Uyum/Makro İşçileri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını

Direniş Alanlarında kutladı

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın İşkolunda Olmayan İşyerlerindeki
Direniş ve Mücadele Günlüğü

HKP: Metal İşçisi Yalnız Değildir!

DSF: Birleşik Metal-İş Sendikası’nın
Yöneticilerine ve Üyelerine yönelik

polisin saldırısını ve gözaltıları protesto ediyoruz

Nakliyat-İş’ten:

Eskişehir’de Entil, Hapalki ve
Tarkon Fabrikalarından tazminatsız

İşten Atılan İşçilere yönelik polisin saldırısını ve 
gözaltıları protesto ediyoruz
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Eskişehir’in köklü sanayi kuruluş-
larından Zeytinoğlu Grubun bünyesin-
deki Entil Endüstri, Hapalki Döküm 
ve Tarkon Makine işyerlerinde Eylül 
ayında üretim durduran işverenler, ça-
lışanların dört aylık ücretlerini de öde-
memişti. Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı 
bu işyerlerindeki işçiler kıdem tazmi-
natları da ödenmeden işsizlik cehenne-

Sendikamız öncülüğünde sarı sen-
dikacılığa, işçi-sendika düşmanlığına 
karşı Real ve Uyum/Makro Market İş-
çileri ile 11 yıldır haklarını alamayan 
Uzel İşçileri gasp edilen tazminat hak-
ları için eylemlerine devam ettiler. 

Uzel İşçilerinin Eylemi
Bayrampaşa’daki Uzel Fabrika-

sı’nın önünde toplanan Uzel İşçileri, 
ödenmeyen tazminat hakları için basın 
açıklaması yaptı.

İşçiler eylem sırasında konuşmalar 
yaparak mücadelenin geldiği aşamayı 
ve bundan sonra yapacakları üzerine 
görüşlerini anlattılar. 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nın önemine de vurgu 
yapan İşçiler, Mustafa Kemal ve silah

Hakkını almak için mücadele 
eden işçilere yönelik polis saldırısını 
ve gözaltıları protesto ediyoruz!

CHP’li Ataşehir Belediyesi, Ge-
nel-İş üyesi ve Belediyede Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü İşyeri Sendika 
Temsilcisi olan Melike Şahin ve aynı 
Belediyede çalışan Güvenlik-Sen Baş-
temsilcisi Alişan İpşiroğlu’nu asılsız 
gerekçelerle 4 Ekim’de işten atmıştır.

Yine CHP’li Maltepe Belediye-
si, DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul 
Anadolu Yakası 2 No’lu Şube yöneti-
cisi Alkan Okuducu’yu tamamen key-
fi ve hukuksuz bir şekilde 7 Ekim’de, 
Okuducu’ya destek veren üç işçiyi de 
geçtiğimiz günlerde işten atmıştır. Bu 
işten atmalar kabul edilemez.

Tamamen haksız ve hukuksuz bir 
şekilde işten atılan sendika yönetici ve 
temsilcilerinin Maltepe Belediyesinin 
önünde işe geri dönüş için başlattıkları 
direnişe polis TOMA eşliğinde müda-
hale etmiş, üç işçiyi gözaltına almıştır. 
TOMA ile yapılan polisin saldırısını ve 
göz altıları kınıyoruz.

Sendikamız Genel-İş ve Güvenlik- 
Sen Sendikaları ile dayanışma içerisin-
dedir. İşçilere, sendika yöneticilerine, 
temsilcilerine, toplu iş sözleşme mad-
delerine yönelik her türlü saldırıya kar-
şı mücadelemiz ortaktır. 26.10.2019

Genel-İş ve Güvenlik Sen Yöneti-
ci ve İşçileri Yalnız Değildir!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Malum Kişi, yalan söyleme, kan-
dırma işlerinde, oyunculukta 

pek başarılı. Değme Yeşilçam ve Ho-
livud artistlerine taş çıkartır. O dere-
ce…

Eğer gerçeği bilmeseniz, Cumhu-
riyet Bayramı konuşmasının büyük 
kesimi için rahatlıkla; “helal olsun 
be!”, dersiniz. Ama bizler samimi ol-
madığını biliyoruz, görüyoruz. Bugü-
ne dek yaptıkları ve niyeti ortada…

Şimdi bu yalanları görelim. En 
başta şöyle diyor 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı konuşmasında:

“Türkiye, kendi millî güvenliği 
ve tarihî sorumlulukları söz konu-
su olduğunda hiç kimseye bakma-
dan, hiç kimseden icazet almadan 
sadece kendi kararı ve imkânla-
rıyla istediğini yapabileceğini gös-
termiştir.” (https://tccb.gov.tr/ha-
berler/410/112346/-cumhuriyetimi-
zi-daha-nice-yillara-cok-daha-guc-
lu-bir-sekilde-tasiyacagiz-)

Ama durumun böyle olmadığı-
nı biliyoruz. Çok eskiden, 1950’den 
beri gelen iktidarlar, 27 Mayıs dö-
nemi dışında, hep Amerikan Em-
peryalizmi tarafında belirlenmiştir. 
Malum Kişi’nin kendisi bizzat ABD 
Büyükelçisi Morton Abramowitz 

tarafından çekip çıkarılmış ve par-
latılarak önü açılmıştır. Hele hele, 
son 17 yıllık AKP döneminde Tür-
kiye’nin; “hiç kimseden icazet alma-
dan kendi kararı ve imkânlarıyla”, 
davranmadığı aşikârdır. Bu süreçte 
kendisi ABD’nin Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin Eşbaşkanı olduğunu iti-
raf etmiştir. İşadamı Cüneyt Zapsu 
aracılığıyla ABD yönetimine; “bu 
adamı deliğe süpürmeyin, kulla-
nın”, dedirterek yalvarmıştır. Eko-
nomide, eğitimde, ordu ve yargının 
çökertilmesinde, dış politikada, Kürt 
Sorunu’nda, din sömürüsünde tü-
müyle emperyalist politikaya hainlik 
ölçüsünde alet olmuştur. 

Şöyle devam ediyor Malum Kişi: 
“Türkiye’nin terörle mücadele-

siyle, Batı ülkeleri başta olmak üzere 
tüm dünyada terör örgütleri karşı-
sında sergilenen ikircikli, ikiyüzlü 
tavrı ifşa ettiğini…”

Türkiye’nin “terörle mücadelesi”n-
de Batı’yı suçluyor ama kendisi 
de tümüyle emperyalist siyaseti 
bire bir sürdürüyor. Dün “Karde-
şim” dediği Esad’a karşı Batı’nın 
yönlendirmesiyle etmedik hainlik 
bırakmadı. Emperyalizmin dünya-
nın dört bir yanından topladığı ka-
tiller, hırsızlar sürüsü IŞİD’e destek 
verdi; IŞİD’cilerden hemen hiçbir 
farkı olmayan, adı sözde Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) olan ipten 
kazıktan kurtulma canileri emper-
yalizmin yönlendirmesiyle eğitti ve 

donattı, lojistik destek sağladı. 
ÖSO’nun adını şimdilerde değiştir-

di ve Suriye Milli Ordusu (SMO) yaptı. 
Şimdi bu katiller sürüsüyle Türk aske-
rini birlikte, sözde PKK’ya karşı “Gü-
venli Bölge” diyerek Suriye sınırından 
içeri soktu. Böylece dinci yo-

Malum Kişi’nin yalanları ve gerçekler

Hüseyin Ali

14’te

15’te

15’te

Nakliyat-İş’ten: 
CHP’li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinde

hukuksuz bir şekilde işten atılan
Genel-İş ve Güvenlik-Sen Yöneticileri

yalnız değildir!

HKP: Metal İşçisi Yalnız Değildir!
Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın İşkolunda 
Olmayan İşyerlerindeki

Direniş ve Mücadele Günlüğü

Zafer, Nakliyat-İş 
öncülüğünde direnen

Tüvtürk İşçilerinin 
olacak!

Nakliyat-İş’ten:

Real İşçileri, Uzel İşçileri ve Uyum/Makro İşçileri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Direniş Alanlarında kutladı

Nakliyat-İş’ten:
Eskişehir’de Entil, Hapalki ve Tarkon Fabrikalarından

tazminatsız İşten Atılan İşçilere yönelik
polisin saldırısını ve gözaltıları protesto ediyoruz

DSF: Birleşik Metal-İş Sendikası’nın
Yöneticilerine ve Üyelerine yönelik

polisin saldırısını ve gözaltıları
protesto ediyoruz

15’tee

15’te

15’te

15’te
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