
Her Fırsatta Cumhuriyete ve 
Kazanımlarına Saldıran; AKP MYK Eski 

Üyesi Ayhan Oğan ve ona yardım yataklık 
edenler cezalandırılmalıdır

Bilindiği gibi, AKP MYK Eski Üyesi Ayhan Oğan 
isimli bir şahıs; 03 Ağustos 2017 günü CNN TÜRK’teki 
“Türkiye’nin Gündemi” adlı canlı yayında; 

“Biz 15 Temmuz’da çok büyük bir şey başardık. Bakın bu 
halk bir devrim yaptı. Bütün bu dışarıda müdahale etme im-
kânları olan bürokratik oligarşiyi yerle yeksan etti. Vesayet 
sistemini bitirdi. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, bakın 
beğenin beğenmeyin, bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip 
Erdoğan’dır” ifadelerini kullanmış ve “Yeni yapılan YAŞ 
toplantısının yeni bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin inşası oldu-
ğunu” söylemiştir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek şahsen, 
gerekse partisi aracılığı ile vermiş oldu-
ğu Laikliği yıkıcı ve toplumu ayrıştırıcı 

mesajları da son zamanlarda toplumda;
- Futbol Federasyon Kupası maçında taraf-

tarların Allahü Ekber nidalarıyla sahayı basma-
sı,

- İzmir de kendilerine tacizde bulunan şüp-
heliyi şikâyet ettikleri polis tarafından “Bu kı-
lıkla size az bile” diyen polis tarafından darp 
edilmeleri,

- Belediye otobüs şoförünün aracı durdurup 
namaz kılmaya başlaması,

- Plajda bikinili şekilde namaz kılma hare-
ketleri,

Atatürk Orman Çiftliği arazisini 
ABD toprağı yapanlar halka 

hesap verecek!

Partimiz, on beş yıldır, avazı çıktığı kadar feryat 
ediyor;

Bunlar, iktidarlarını ağababaları AB-D 
Emperyalistlerine borçlular…

Bunlar için, vatan, millet, ulusal değerlerin ko-
runması, tam bağımsızlık gibi erdemlerin hiçbir öne-
mi yoktur…

Bunlar; ümmetçi bir toplum özlemiyle ülkemizi 
Ortaçağın karanlıklarına götürmek istiyorlar…

Bunların tek bildikleri şey; vurgun, talan, hırsız-
lık, kamu malı aşırmak, hile, hurda, kendilerinin ve 
yakınlarının zenginliklerini kat kat artırmak…

Büyük Zaferin 95. yıldönümünde
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Anıtkabir’deydik

Tüm Mazlum Halklara umut olan, örnek olan şanlı 30 Ağustos Zaferi’mizin 95’inci yıldönümünde,   
Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimilliyecilerin gerçek devamcıları, bu ülkenin İkinci Kurtuluş Sa-
vaşçıları, Halkın İktidarını kurma görevi Tarihen omuzlarına yüklenmiş HKP’liler olarak Kızılay’dan 

Anıtkabir’e yürüyüşe geçtik.
AKP’giller’in, halkımızın bu kutlamaya katılma sını engellemek için köşe başlarını, cadde girişlerini iş 

kamyonları, çöp kamyonları ile kapatması ise sıradan bir önlem değildi. Onların böyle yapması, halkımızı 
o sokaktan bu sokağa, o caddeden bu caddeye yönlendirmesi, zorluk çıkartması bir yandan halkımızın katı-
lımını engellemek, diğer yandan çöp kamyonlarını dizerek bu Zaferin kazanılmasını sağlayan Ordu’nun bu 
kutlu gününü aşağılamak amacını taşıyordu elbette.

Yürüyüşe Kızılay YKM önünden Mustafa Kemal’in resminin ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
sözünün olduğu büyük pankartımız eşliğinde başladık.

Yürüyüş sırasında “Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Sa-
vaşımız”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Kahrolsun ABD AB Emperyaliz-
mi” sloganlarımızı haykırdık. Yürüyüşümüze ve sloganlarımıza halkımız da alkışları ile yoğun destek verdi.

Anıtkabir’de Aslanlı Yol, İkinci Kuvayimilliyecilerin kortejinin “Mustafa Kemal Ölümsüzdür” slo-
ganlarıyla inledi. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Dev-
rimci ruhu hakim oldu Anıtkabir’e. AKP’giller’e inat haykırıldı Birinci Kuvayimilliyecilerin gerçek özünü 
yansıtan sloganlar. Gardırop Atatürkçülerine inat haykırıldı Mustafa Kemal’in devrimciliğini, Antiemperya-
list özünü yansıtan sloganlar. Flamalarımızla, sloganlarımızla, Devrimci inancımızla, Devrimci ruhumuzla 
geldik Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in Mozolesine.

Halkımızın (özellikle de genç-
lerin) “HKP’li Dayı” diye 
adlandırdığı, Genel Baş-

kan’ımız, örnek sosyalist ve yılmaz 
devrim savaşçısı Nurullah Ankut 
(Efe) hakkında cumhurbaşkanına 
hakaret suçlamasıyla peş peşe açı-
lan soruşturmalar zincirine bir yenisi 
daha eklendi. Bu sefer soruşturmanın 
bir garnitürü de vardı: Hulusu Akar 
nezdinde Tosun Paşalara “Tosun 
Paşa” dediği için “Devletin askerî 
veya emniyet teşkilatını ale-

Yıl: 12 / Sayı: 115 / 5 Eylül 2017                                       Siyasi Gazete                   www.kurtulusyolu.org                           1.5 TL

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

3’te 3’te

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe), 
Hakkında “Kaçak Saraylı Caligula Din Devletine Giderken…” kitabında 

cumhurbaşkanına ve Hulusi Akar’a hakaret nedeniyle TCK 299/1 ve 
301/2 maddelerini ihlal iddiasıyla başlatılan soruşturmada Recep Tayyip 

ile avanesini de, Hulusi Akar’ı ve Tosun Paşaları da mahkûm etti

7-8-9’da

Bir çocuk öldürüldü!
Alperen’in katili kim?

Demagojinin bu kadarına 
da pesssss

Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti:

Dün, Bugün, Yarın
Bunun hesabını 

vereceksiniz!
16’da5’te

Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz!

HKP; Ayhan Oğan ve CNN TÜRK yetkilileri hakkında 
Suç Duyurusunda bulundu…

PARTİMİZ, Laiklik Karşıtı eylemlerini bu kez 
“Artık Parlamenter Demokrasi Yok” sözleriyle 

sürdüren Tayyip Erdoğan hakkında Suç 
Duyurusunda bulundu!

HKP, AOÇ’yi aşama aşama ABD Emperyalizmine 
peşkeş çekenler hakkında suç duyurusunda bulundu

6’da2’de

Sarı Sendikacılık
böyle yapılır…

13’te

26 Ağustos, yani Malazgirt Zaferi’mizin yıldö-
nümünde, işgal ettiği adalarımızda askerle-
riyle saf tutup Bizans bayrağı açıyor...

Yani demek istiyor ki;
Sen 26 Ağustos 1071’de yener misin Bizans Or-

dusunu? Bak, işte ben işgal ettiğim ada toprağınız 
üzerinde açtırırım askerle-
rime Bizans bayrağını...

Bizans’ı yavaş yavaş 
yeniden dirilteceğiz biz... 
Bunu bilmiş ol!

Bu küstahça meydan 
okuma karşısında Kaçak 
Saraylı ne yapıyor?

Hiç...
Gâh topluyor gariban 

muhtarları Kaçak Sa-
ray’ında, onlar karşısında 
kükrüyor yalandan sağa 
sola; gâh eline yay alıp ba-
kıyor gülerek, “acep bu ne 
ola ki?” diye...

Gâh Malazgirt’e gidip bindirilmiş “hülooğğ”-
cuları önünde yine her zamanki gibi esip kükrü-
yor...

Tabiî kimse de bunları ciddiye almıyor...
Vah Türkiye’m vah... Bu hallere de mi düşecek-

tin...
Yedi Düvele meydan okuyan ve Emperyalist Haçlı 

Ordusu’nu dünyada ilk kez dize getirip onlara hezi-
metin acısını tattıran ve tüm Doğu’nun Mazlum Mil-
letlerine umut ışığı olan Mustafa Kemal’in, İsmet İnö-
nü’nün, Birinci Kuvayimilliye’nin yadigârı Türkiye 
Cumhuriyeti, bu hallere de mi düşecektin sen...

Fakat umutsuz olma asla!
Her ne kadar devletin tepesini tutmuş olsalar da, 

Vahidüddin’lerin, Damat Ferit’lerin, Said Molla’ların, 

Nemrut Mustafa’ların, Filozof Rıza’ların torunları…
Bak biz de varız!
Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin, Kuvayimilliye 

şehitlerinin torunları olan biz de varız!
Öyle görülüyor ki büyük acılar çekeceğiz ve bü-

yük felaketlerle karşılaşacağız. Büyük bedeller ödeyip 
büyük fedakârlıklarda buluna-
cağız.

Ama en sonunda tıpkı Bi-
rinci Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızın sonun-
da olduğu gibi yine biz kaza-
nacağız!

ABD-AB Emperyalist 
Haydutları, onların maşala-
rı, işgalci Yunan Çakalları ve 
milletimizi Allah’la aldatmış, 
ABD işbirlikçisi Kaçak Sa-
raylı ve avanesi ve Meclisteki 
diğer 3 ABD hizmetkârı hain 
partinin şefleri, en sonunda 
yenilecekler, yıkılacaklar ve 

de “Geldikleri gibi gidecekler.”
Tabiî yerli hainler ayrıca hesaba da çekilecekler, 

hukuka bağlı, tarafsız mahkemeler önünde. İhanetle-
rinin, vatan satıcılıklarının, kamu malı hırsızlıklarının 
ve bilumum zulümlerinin hesabını eksiksiz verecekler.

Adalarımızda bazen Yunan bayrağı, bazen Bizans 
bayrağı açarak bizi sarakaya alan İşgalci Yunan Çakal 
da yaptığına bin pişman edilecek.

Bu da böyle biline!
Dosta da düşman da böyle bilsin, bizi ve geleceği!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Eylül 2017 

Nurullah Ankut 
HKP Genel Başkanı

Başyazı
İşgalci Yunan Çakal anladı, Kaçak Saraylı ve avanesinde 
yürek Selanik olduğunu, geldikçe geliyor üstümüze...

6’da

2’de

6’da



“Saray’ın TV imamı” diye bilinen 
bu A. Oğan; “Saray yapılanmasının can-
lı yayınlardan sorumlu imamı ve trolü. 
Saray’ın söylemek isteyip de söyleyeme-
diğini, tartışmak isteyip de tartışamadığını 
söyleyen ve tartıştıran bir isim. Her gün 
Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e saldı-
ran” kişi olarak bilinmektedir.

Sahibinin sesi olan bu kişi; AKP’nin 
Mayıs 2015 Olağanüstü Kurultayında 
MKYK üyesi olarak seçilmiş, ancak 
Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den mil-
letvekili aday adayı olduğu halde listelere 
girememiştir.

Anlaşılan, Kaçak Saraylı Reis’in hima-
yesine girmek için bilinçlice bu tür çıkış-
ları yapmaktadır. Yani kendisine verilen 
“tetikçilik” görevini yerine getirmektedir.

O, bu görevini yapıyor. 

Ama bir de onu ikide bir TV’lere çıkar-
tarak ağzındaki “laf isallerini” boşaltması-
na olanak tanıyarak ona yardım ve yataklık 
edenler ki, işte bunlar da aynı suçu işle-
mekteler. 

Bu nedenle HKP tarafından, 07 
Ağustos 2017 günü; Ayhan Oğan ve CNN 
TÜRK program yapımcısı Ahu Özyurt’la 
CNN TÜRK Program yapımcıları hak-
kında Anayasayı İhlal, Terörle Mücadele 
Kanununa Muhalefet, Terör Örgütlerine 
Yardım ve Yataklık yapma suçlarından 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Suç 
Duyurusunda bulunulmuştur. 

HKP Avukatları tarafından hazırlanan 
Suç Duyurusu dilekçesinde;

“Ayhan Oğan, yukarıdaki nitelikleri de 
göstermektedir ki ne konuştuğunu bilen, 
her sözünün nereye varacağını düşünerek 
konuşan bir kişidir. Canlı yayında söyle-
dikleri ne bir dil sürçmesidir nede bir mec-

zubun zırvalamasıdır.
“Ayrıca Mustafa Kemal ve Türkiye 

Cumhuriyeti düşmanlarını sürekli ve dü-
zenli olarak televizyonlarına çıkaran CNN 
Türk Yetkililerinin suça teşebbüs konusun-
da etkili katılımları söz konusudur. Canlı 
yayında Mustafa Kemal’e küfür edeceği, 
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sözler sarf 
edeceği bilinen kişi ve kişileri sürekli prog-
ramlarına çıkartarak Ayhan Oğan gibi “sa-
rayın imamı ve trolü” bir kişi ile gündem 
yaratmaya çalışan böylelikle suça iştirak 
eden Ahu Özyurt ve Program sorumluları 
hakkında da hukuki işlem yapılması gerek-
mektedir.” denilmiştir.

Suç Duyurusu dilekçesinde; Ayhan 
Oğan ve ona yardım yataklık eden şüp-
helilerin fiillerinin Türk Ceza Yasasındaki 
yaptırımları tek tek belirtildikten sonra, 
Mustafa Kemal’in; “Efendiler ve ey mil-
let, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar 
memleketi olamaz. En doğru, en gerçek 
yol, medeniyet yoludur. Medeniyetin 
gerektirdiğini yapmak insan olmak için 
yeterlidir.” sözlerini söylediği 30 Ağustos 
1925’de yaptığı Kastamonu konuşmasına 
da atıf yapılmıştır.

Ülkemizin şu anda Mustafa Kemal’in 
Gençliğe Hitabe’de belirttiği durumdan 
daha vahim bir durumda olduğu vurgula-
nan Suç Duyurusunda; Hitabe’de Gençliği 
görev çağıran Mustafa Kemal gibi, Biz de 
“Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtar-
mak” için Cumhuriyetin Savcılarını göre-
ve çağırıyoruz, denilmiştir.

HKP; Cumhuriyet düşmanı 
Ortaçağcılara karşı bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da, mücadelesine devam 
edecektir. 07.08.2017

HKP Genel Merkezi

nen aşağılamak” olarak tanımlanan TCK 
301/2 maddesini ihlal.

İlkin, Nisan ayında “ŞU KARA GÜN-
LER” kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı. İki 
avukat yoldaşımızla birlikte gittiği emni-
yette alınan ifadesinde Genel Başkan’ımız 
malum olduğu üzere AKP’giller’i yargıla-
dı.

Kovuşturma izni alınmış olan “KA-
NUNSUZLAR 3” ve “KANUNSUZLAR 
2” kitabıyla ilgili olarak da Çağlayan Adli-
yesi Savcılığında RTE’yi ve Tayyipgiller’i, 
yaptıkları kanunsuzlukları tek tek sıralaya-
rak, örnekleyerek mahkum etmişti 1 saat 
45 dakika süresince…

“HKP’li Dayı” bugün de, üniversi-
te diploması olmadığı için ortada hukuka 
rağmen cumhur-
başkanlığı makamı-
nı işgal eden yani 
hukuken cumhur-
başkanı olmayan 
ve de AKP Genel 
Başkanı olması ne-
deniyle tarafsız da 
olmayan RTE’nin, 
TCK 299. madde-
siyle korunması 
mümkün değildir 
diyerek söze baş-
ladı. Yani RTE’yi, 
cumhurbaşkanlığı 
makamını hukuka 
aykırı şekilde işgal 
etmekten mahkûm 
etmiş oldu, daha 
söze başlarken.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı olabilmek 
için üniversite mezunu olmak gerekmekte-
dir, bilindiği gibi. Oysa RTE’nin üniversite 
diploması olmadığı gibi diploma diye gös-
terdiği iki belgenin de sahteliği belgelen-
miştir. Hâlâ da ortaya gerçek bir diploma 
koyamamıştır. Partimizin bu konuyla ilgili 
yaptığı şikayetlerin ise AKP’nin hukuk bü-
rolarına dönüşen yargı duvarına çarpmakla 
kaldığını belirtti Genel Başkan’ımız.

Diploma yolsuzluğu ve kamu malını 
aşırma, savaş suçu işleme, Laik Cumhu-
riyet’i yıkma, 18 adamızı (vatan toprakla-
rını) Yunanistan’a teslim etme gibi diğer 
kanunsuzlukları ile ilgili şikayetlerimizi de 
soruşturacak bir tek yürekli, yurtsever sav-
cı çıkmadığını vurguladı devamında...

Caligula’nın kanun tanımazlığı, acı-
masızlığı, zalimliği ile tarihte nam sal-
mış bir Roma İmparatoru olduğunu, 
RTE’nin de aynı şekilde kanun, Anaya-

sa tanımadığını, aynı şekilde zalim ol-
duğunu, bu nedenle de kitabına bu adı 
verdiğini söyleyen, cesareti bir vatan bi-
len yılmaz devrimci Genel Başkan’ımız 
devamında aşağıda özetleyeceğimiz tek 
tek örneklerle iddiasını kanıtlamış oldu.

“Cumhurbaşkanı, T.C. Anayasası’na 
göre tarafsız olmalıydı. Hatta tarafsız 
olacağına ilişkin yemin etmişti. Oysa 
malum olduğu üzere 16/04/2017 tarih-
li Referanduma kadar fiilen AKP’nin 
başkanı görevini yürüttü. AKP’li başba-
kanı istifa ettirip yerine başbakan ola-
cak AKP’liyi gene o belirledi; kabineye 
kimin girip kimin çıkacağını velhasılı 
partili başbakanın yapacağı bütün iş-
leri bizzat o yürütüyordu. Yeni Anaya-
sa dedi, yeni Anayasa için Referandum 

dedi, Referandumda tüm illeri dolaştı ve 
AKP adına konuşmalar yaptı, diğer si-
yasi partilerle polemiklere girdi, siyasi-
lere ve halka hakaretler yağdırdı, “HA-
YIR”cıları terörist, FETÖ’cü, hain, hat-
ta ve hatta cehennemlik ilan etti. Aslında 
“HAYIR” oyları fazla olmasına rağmen, 
hukuka aykırı binbir hileyle, AKP’nin 
hukuk bürosu gibi çalışan YSK’nin göz 
göre göre yasayı çiğneyen kararlarıyla 
“EVET” oylarını kazandırdı. Böylece 
hukuka aykırı olarak yürüttüğü AKP 
başkanlığına güya hukuki bir kılıf geçi-
rerek tarafsız olmadığını resmen de tes-
cillemiş oldu.” diyerek, ayrıca;

“Kaçak Saray’la ilgili, daha inşa-
at aşamasındayken, yapılamayacağına 
ilişkin kesinleşmiş İdari Yargı kararına 
rağmen; “Bu sarayı yapacağım, girip 
içinde de oturacağım.”, diyerek bir kez 
daha kanun tanımadığını” vurguladı ve 

bunun için RTE’ye “Kaçak Saraylı” dedi-
ğini söyledi.

Genel Başkan’ımız, iki saate yakın bir 
süre içinde, RTE’nin ve AKP’giller’in iş-
lediği suçları bir bir sayarak baştan aşağı 
suça bulaşmış, onlarca kez müebbet hapis 
cezasıyla cezalandırılmaları gereken kri-
minal suçlulardan oluşan bir suç örgütü 
olduklarını belirtti. Eğitimi, orduyu, yargı-
yı tamamen egemenlikleri altına aldıkları-
nı, Mustafa Kemal’e, Kurtuluş Savaşı’na, 
Laik Cumhuriyet’e düşmanlıklarının gen-
lerine kodlanmış olduğunu dile getirdi. 
Tayyipgiller’in, ABD ve AB’nin ülkemizi 
en az üçe bölme planı olan Yeni Sevr’e hiz-
met ettiklerini, BOP’un uygulanması uğ-
runa Irak’ta, Libya’da Suriye’de dökülen 
milyonlarca Müslümanın kanının dökül-
mesinde, Ortadoğu’da işlenen suçlarda bu 
emperyalist çakallarla ortak olmalarına is-
yan ettiği için kitabının kapağında akan kan 
figürünü işlediğini belirterek suçlamalarına 
devam etti, Genel Başkan’ımız. Bunların 
saymakla bitmeyen bu yolsuzluklarını, bu 
suçlarını eleştirmenin bir suç değil bir va-
tanseverlik görevi olduğunu vurguladı.

“Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın de-
diği gibi Vatan Aşkını Söylemekten Kor-
kar Hale Gelmektense Ölmek Yeğdir” 
sözlerini aktararak; yurtsever olmadan sos-
yalist olunamayacağı belirtti.

* * *
TCK 301. maddeyle ilgili garnitür so-

ruşturmayla ilgili olarak da Ege’deki 18 
adamızın AKP’giller tarafından Yunanis-
tan’a verilmesine seyirci kalan; bu adala-
rı teftişe giden Yunan Savunma Bakanını 
taşıyan uçağı, Türk Hava sahasına girdiği 
için uyaran Sahil Güvenlik Subayına “sik-
tir bre” diye hakaret eden Yunan Bakanına 
gereken cevabı veremeyen; güya Kardak 
Kayalıkları’nı teftişe giden Hulusi Akar’ın 
Yunan destroyeri tarafından önü kesilince 
hemen topuklamasını mahkum etmiştir 
“HKP’li Dayı”.

Ayrıca bir CIA operasyonu olan Erge-
nekon, Balyoz vb. gibi davalarla orduyu 
aşağılayan, Mustafa Kemalci subayları 
tasfiye eden, yerine FETÖ’cü subayları ge-
tiren; gene bir CIA planı olan 15 Temmuz 
operasyonuyla Orduya son vuruşu yaparak 
Ordunun halk nezdinde itibarını zedele-
yen, özgüvenini yitirmesine sebep olan 
emperyalistleri ve onlarla işbirliği içinde 
olan Tosun Paşaları ve RTE gibi siyasileri 
mahkûm etmiştir “HKP’li Dayı.

Parti avukatları olarak bizler de 10 say-
fadan oluşan, yukarıda özet olarak sunulan 
düşünceleri açarak hukuki çerçeveye bü-
ründüren dilekçelerimizi ve dilekçe ekin-
de hakaret suçuyla ilgili Beraat kararlarını 
içeren AİHM, AYM, Yargıtay ve muhtelif 
Ceza Mahkemeleri kararlarını sunduk, za-
manaşımı itirazında bulunduk. 17.08.2017

Kurtuluş Partili Avukatlar

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe), 
Hakkında “Kaçak Saraylı Caligula Din Devletine Giderken…” 

kitabında cumhurbaşkanına ve Hulusi Akar’a hakaret 
nedeniyle TCK 299/1 ve 301/2 maddelerini ihlal iddiasıyla 

başlatılan soruşturmada Recep Tayyip ile avanesini de, Hulusi 
Akar’ı ve Tosun Paşaları da mahkûm etti
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Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Mahmut Çal

Engin Yüzbaşıoğlu

Hasan Semerci

İbrahim Uzun Sadi Okçuoğlu

Sevda Ceylan

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

HKP; Ayhan Oğan ve CNN TÜRK yetkilileri 
hakkında Suç Duyurusunda bulundu…

Ankara’nın Şentepe’sinde 1980 ön-
cesi Ankara’da ilk yargısız infaz-
la aramızdan bedence koparılan 

Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşları ve Ankara 

Karşıyaka’da arkadan vurularak katledilen 
Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ı mezarları ba-
şında andık.

İlk olarak 1 Eylül 1979’da katledilen 
Şentepe’nin üç Kızıl Karanfili; Mahmut-İ-
bo-Sadi Yoldaşları anmak için Ankara Kar-
şıyaka Aezarlığında toplandık.

Ardından Kortejimizi oluşturarak ve 
en önde Şehitlerimizin ve Partimizin pan-
kartı ile yürüyüşe geçtik. Yürüyüşte “Dev-
rim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Mahmut 
İbo Sadi Ölümsüzdür”, “Engin Yoldaş 
Ölümsüzdür”, Kahrolsun Faşizm Yaşa-
sın Sosyalizm” sloganları atıldı. 

Yürüyüşün ardından mezar başı anma-
sına geçildi. Mezar başında tüm Devrim 
Şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu 
yapılmasının ardından, Yoldaşların müca-
delesini anlatmak için Kurtuluş Partisi 
Gençliği’nden Sezer Yoldaş söz aldı.

Sezer Yoldaş konuşmasında; bundan 
39 yıl önce Pol-Bir’li faşistler tarafından 
katledilen Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşların 
Şentepe’deki gecekondu mahallesinde 
yaşayan emekçi halkı resmi-sivil faşistle-
rin zulmünden kurtarmak için yürüttükleri 
mücadeleyi, Şentepe Halkının gönüllerin-
de edindikleri yeri, Yoldaşların katledilme-
sinden sonra oranın yani yoldaşlarımızın 
son nefeslerini verdikleri yerin artık “Üç 
Şehitler Tepesi” olarak anıldığını anlattı. 
Sonrasında ise Yoldaşların mücadele bay-
rağının şimdi bizim yani Kurtuluş Partili-
lerin ellerinde olduğunu söyleyerek konuş-
masını bitirdi.

Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşların anması-

nın ardından yeniden kortejimizi oluşturup 
Ankara Karşıyaka’nın Devrim şehidi En-
gin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ın mezarına slo-
ganlarımız ile yürüdük.

Burada da Tüm Devrim şehitlerimiz 
için yapılan saygı duruşunun ardından 
Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Umut Yol-
daş söz aldı.

Umut Yoldaş konuşmasında, Engin 
Yoldaş’ın kısa yaşamına sığdırdığı müca-
delesini anlattı. Faşistlerin tüm tehditlerine 
karşın mücadeleyi daha da büyüttüğünü, 
tehditlerinden sonuç alamayan katillerin 
Yoldaş’ımızı haince ve korkakça arkasın-
dan vurduğunu, Yoldaş’ımızın vurulması-
na rağmen faşistlerin üstüne üstüne yürü-
yüp “Kahrolsun Faşizm” sloganını hay-
kırdığını, Yoldaşlarına, Usta’mız Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 
mücadelesini miras bıraktığını anlattı.

Mahmut-İbo-Sadi ve Engin Yoldaşların 
ve Tüm Devrim şehitlerimizin bize emanet 
ettiği mücadeleyi zafere ulaştıracağımıza, 
insanın insanı ezmediği, halkın adaletinin 
hüküm sürdüğü düzeni kuracağımıza yani 
Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirip 
Sosyalizmi zafere ulaştıracağımıza söz ve-
rerek anma programımızı sonlandırdık. 30 
Ağustos 2017 

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Mahmut İbo Sadi Ölümsüzdür!
Engin Yoldaş Ölümsüzdür!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Sosya-

lizm!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

Ankara’dan
Kurtuluş Partililer

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Üç Şehitler ve Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş 

Ölümsüzdür!



26 Haziran tarihli Hürriyet Gazetesi’n-
de Vahap Munyar’ın köşesinde bir konu 
vardı. O zamandan bu yana aklımızda. 
Konu güncelliğini yitirmedi. Yitirmeyecek 
de. O yüzden tarih eski olsa da suç duyuru-
sunda bulunmuş olmak, Tarihe not düşmek 
ve bir gün hesabını sormak için bu yazıyı 
kayda geçiyoruz.

Geçen yıl yapılan 4.5G ihalesindeki 
“Şartname”nin bir maddesine göre;

“Yatırımlarda ilk yıl yüzde 30, ikinci 
yıl 40, üçüncü yıl yüzde 45 yerlilik oranı 
tutturulacak.”

Yerine getirilmezse ne olacak “Şartna-
me”ye göre?

Yerine getirmeyen GSM operatörleri-
ne; “- Cironun yüzde 3’ü düzeyinde ceza 
ver”ilecek.

Yani ortada yasal bir zorunluluk var.
Peki “Şartname”nin takibini kim yapa-

cak? Yapmakla görevli kurum hangisi?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-

mu (BTK).
İşte onun, BTK’nin Başkanı Ömer Fa-

tih Sayan’a bu konuyu açıyor Vahap Mun-
yar ve soruyor yerlilik oranının tutup tut-
madığını. Aldığı cevap şu oluyor:

“Gülümsedi:
“- Yerlilik oranı tutmadı...”
Vahap Munyar bunun üzerine: “Şart-

namedeki yerlilik maddesine uyulma-

masının GSM şirketlerine ceza öngör-
düğünü anımsat”ıyor.

BTK Başkanından aldığı cevap şu olu-
yor:

“Savunmaya geçti:
“- Şartnamedeki o madde aslında bir 

vizyonu ortaya koydu.”, diyor BTK Baş-
kanı.

Ve; “(…) sektörü rahatlatmayı yeğle-
di:

“- Cironun yüzde 3’ü düzeyinde ceza 
verme yetkimiz var. Ancak, cezanın bize 
de, sektöre de faydası yok.”

Hangi hakla, hangi yetkiyle böyle bir 
şey söyleyebiliyor BTK Başkanı?

Ve orada da durmuyor:
“Sonra sektör için ortamı biraz daha 

yumuşatan mesajı verdi:
“- Yerlilik oranı için 3-4 yıllık ortala-

maya bakmak daha doğru olacak.”
Yani?
Yani, siz işinize (kârınıza) bakın, diyor. 

En azından 3-4 yıl bizden size ceza gelmez. 
Gelmeyecek. Siz istediğiniz gibi vurgun 
vurmaya devam edin, diyor açıkça.

Ve suç işlemeye devam ederek, yol da 
gösteriyor GSM operatörlerine:

“Söz konusu oran hesabına yazılımın 
da gireceğini vurguladı:

“- Oran hesaplanırken “yerlilik bel-
gesi” aranacak. TOBB’un içinde yer al-

dığı bir organizasyon yazılıma da yerli 
malı belgesi verebiliyor.”

Yani?
Yani yol çok, diyor. Yeter ki siz hangi-

sini uygulayacağınıza karar verin. Hangi 
hileyi yaparsanız yapın. Bakın bu da bir 
yol, diyor.

Bir kez daha soruyoruz: Hangi hakla, 
hangi yetkiyle böyle bir şey söyleyebiliyor 
BTK Başkanı?

Orada da durmuyor BTK Başkanı? Yeni 
yeni yollar açıyor, hile yolları gösteriyor:

“GSM operatörlerinin altyapı için 
ürünlerini kullandığı dünya devlerine 
işaret etti:

“- Ülkemizdeki GSM operatörle-
ri altyapı ürünlerini Nokia, Ericsson 
ve Huawei’den alıyor. Bu kuruluşların 
Türkiye’de üretime girmelerini yerlilik 
oranını tutturma seçenekleri içinde gö-
rüyoruz.”

Ne ilgisi var bu durumun cezayı ödet-
memeyle?

Adam (BTK Başkanı) devletin yetki-
lisi, sorumlusu, görevlisi değil de sanki 
GSM operatörlerinin yetkilisi, görevlisi ya 
da sahibi. Akıl üstüne akıl veriyor GSM 
operatörlerine. Bu adamın GSM operatör-
leri nezdinde kredisi çok yüksektir kesin-
likle. Bunun gibi gönüllü uşağı nereden 
bulacaklar?

Maaşını(!) devletten alıyor, yabancı Pa-
rababalarının adına iş görüyor. Oh ne âlâ 
memleket GSM operatörleri için Türkiye. 

Böyle gönüllü uşakları hangi ülkede bula-
bilirler? Ballı kaymak Türkiye onlar için...

Bakın bir yol daha gösteriyor BTK Baş-
kanı Ömer Fatih Sayan. Duramıyor yani. 
Uşaklıkta gönüllü:

“Nokia, Ericsson ve Huawei’nin Tür-
kiye’de üretim iştahını sorduk, yanıtla-
dı:

“- Sıfırdan yatırım yerine, ülkemizde 
şirket satın alma yoluna da gidebilirler.”

“Ve zirve:
“Yeterince yerli ürününün pazara 

sunulamaması halinde şartnamedeki 

kuralla ilgili bir ertelemenin gündeme 
gelip gelmeyeceğini merak ettik, açıkla-
dı:

“- Erteleme yok. Zaten toplam 4 yıl-
lık süre var. Oranları değiştirmek eli-
mizde de değil. Çünkü, şartnameye ko-
nulmuştu.”

Daha neyi ertelesin? Daha ne yapsın 
adam? Her yol mubah, dedi. Her yolu gös-
terdi. Açık kapıları bir bir saydı. Daha ne 
yapsın?

Bunun hesabını vereceksiniz!
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Önce konuyu hatırlayalım: İzmir’in 
Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin adlı 
3 yaşındaki bir kreş öğrencisi, 

geçtiğimiz günlerde servisle anaokulu-
na gelmiş, ancak “uyuduğu için” serviste 
unutulmuştu. Alperen’in yokluğu akşam 
saatlerinde anlaşıldı. Ancak Alperen geçen 
sürede havasızlıktan yaşamını yitirmişti.

Olay kamuoyunda büyük tepki çek-
ti. Anaokulu sahibi, servis şoförü, rehber 
öğretmen ve okul öğretmenleri suçlandı. 
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. 
Okulun camları kırıldı. Okul kapatıldı.

Olay üzerine başlatılan soruşturma so-
nucu da; servis şoförü ve anaokulu sahibi 
tutuklandı. Yani suçlular bulundu(!)

Ancak bu sonuç, gerçeğin sadece bir 
yüzü. Görünen yüzü. Kamuoyuna yansıyan 
yüzü.

Gerçek/gerçekler aslında bambaşka. Bu 
facianın altında, içinde yaşadığımız Para-
babaları düzeninin acımasızlığı, zalimliği 
yatıyor. Bir devlet yatıyor. Bu düzenin bek-
çisi iktidarların vurdumduymazlığı yatıyor. 
Para için, kâr için her şeyi yapan kişiler ya-
tıyor. Yani bir düzen yatıyor…

Bu bizim iddiamız değil. Milli Eğitim 
Bakanlığı Müfettişlerinin ön raporlarında 
saptadıkları gerçeklerle kanıtlanmış somut 
bilgiler.

19 Ağustos tarihli Hürriyet Gazete-
si’ndeki Esra Ülkar imzalı habere, edi-
törler iki başlık atmışlar. Birincisi 1’inci 
sayfada büyük puntolarla yazılan; “Ölüme 
götüren 9 HATA” diye. Burada olay özet-
lenmiş. Bir diğer başlık da: “İHMALLER 
ZİNCİRİ”. Haberin ayrıntısı 5’inci say-
fada, neredeyse tüm sayfayı kaplayan bir 
şekilde yer alıyor. Buranın başlığı da: “Al-
peren’i ölüme götüren 9 İHMAL”.

Bu başlıkların üçü de, (niyetleri bilmi-
yoruz tabiî ki) haberdeki gerçeklerle örtüş-
müyor. Olaydaki kastı gizliyor.

Çünkü haberin kendisi, verdiği somut 
bilgilerle, ortadaki suç ve suçluların, ölen 
ve öldürenlerin kimler olduğunu, bu ölü-
me kimlerin, neden sebep olduğunu açık-
ça ortaya koyuyor. Öğreniyoruz ki, olayın 
suçlusu, sadece anaokulu yöneticileri, ser-
vis şoförü, rehber görevli ve öğretmenler 
değilmiş. Kendi çıkardığı yönetmelikleri 
uygulatmayan, denetlemeyen dolayısıyla 
bu sonucun ortaya çıkmasına neden olan 
bizzat devletmiş, iktidarmış.

“İzmir’de serviste 9 saat unutulan 
Alperen’in ölümüne, servis ve eğitim ku-
rumları yönetmeliklerinde belirtilen 9 
şarta uyulmaması neden oldu.”

Hangi Yönetmeliklermiş onlar?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının “Okul Servis Araçları Hiz-
met Yönetmeliği” ve Milli Eğitim Bakan-
lığının “Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği”.

Biz yazıyı uzatmak pahasına haberi ol-
duğu gibi aktaracağız. Haber, olayı anlatı-
yor tüm gerçekliğiyle.

“1-) OKULDA KAYDI YOK: Minik 
Alperen’in okula kayıtlı olmadığı öğre-
nildi. Alperen Sakin, gittiği okulun öğ-
rencisi değilmiş.

“2-) REHBER PERSONEL 22 YA-
ŞINI DOLDURMAMIŞ: Yönetmeliğe 
göre, rehber personel için 22 yaş ve en az 
lise mezunu olma şartı bulunuyor. Ancak 
Doğan Haber Ajansı’nın geçtiği bilgilere 
göre, Alperen’in bulunduğu servisin reh-

ber personeli D.K. 18 yaşında.
“3-) İZİN BELGESİ BULUNMU-

YOR: İzmir Otobüsçüler ve Umum Ser-
vis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası’n-
dan alınan bilgiye göre, araç için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nden servis izin 
belgesi alınmamış. Bu araçların “Servis 
çekmeye uygundur” diye çalışma ruh-
satı gibi bir belge alması gerekiyor, bu 
belge de yok.

“4-) MESLEKİ YETERLİLİK BEL-
GESİNE SAHİP DEĞİL: Servis şofö-
rünün ve rehber personelin, sorumlu 
ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerini 
taşıması gerekiyor. Şoförlerin ise ‘Yur-
tiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki 
Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması şartı 
var. Ancak bu maddeler de ihlal edilmiş 
durumda.

“5-) ‘OKUL TAŞITI’ YAZISI EK-
SİK: Okul servis araçlarının arkasında, 
‘Okul Taşıtı’ yazısını kapsayan numune-
sine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif 
(yansıtıcı) bir kuşak bulunmalı. Ancak 
aracın arkasında bu da yok.

“6-) CAM GÖRÜNÜR OLMA-
LI: İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis 
Araçları Yönergesi’ne göre, servis araç-
larında aracın camları, tekerlekleri, ön 
ve arka kısımları dışındaki bölümlerde 
toplam 2 metrekareyi geçmeyecek şe-
kilde, ilan ve reklam vergisini yatırmak 
koşuluyla aracın trafik tescil belgesinde 
kayıtlı şirketin logo ve reklam amblemi 
bulundurulabilir. Bu araçta ise reklam, 
tüm camları kaplamış durumda, dolayı-
sıyla araç içi görülemiyor.

“7-) YOKLAMA YAPILMADI: Millî 
Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Okul Ön-
cesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne 
göre, kayıtları yapılan çocukların kuru-
ma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde 
devam etmelerinin sağlanması esas. Ço-
cuklar servisten indirilip okula alındı-
ğında yoklama yapılması gerekiyor. An-
cak yoklama yapılmadığı için Alperen’in 
serviste unutulduğu anlaşılmadı.

“8-) GÖZETİM TEDBİRLERİ 
ALINMADI: MEB Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği’ne göre, okul 
müdürü kurumda öğle yemeği saatle-
rinde çocukların düzenli olarak yemek 
yemelerini ve günlük eğitimin sona er-
mesinden velilerin çocuklarını teslim 
almalarına kadar geçen sürede okul-aile 
birliğiyle de işbirliği yaparak çocukların 
gözetimleriyle ilgili tedbirleri alır. Ancak 
olay, bu gözetim tedbirlerinin de alınma-
dığını gösteriyor.

“9-) ARAÇ KURUMUN ÜZERİNE 
KAYITLI DEĞİL: Aracın kurumun 
üzerine kayıtlı olması gerekiyor. İzmir 
Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları 
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan 
Basri Bostancı, “Yaptığımız araştırma-
lara göre aracın okul taşıtı olmadığını, 
anaokulunun adına kayıtlı olmadığını 
öğrendik” dedi.”

Yok, yok, yok!.. Hiçbirisi yok!
Peki ne var?
“İhmaller zinciri”(!)
Hayır!.. Yüz kez hayır! Bin kez hayır! 

Milyon kez hayır!
Bu iş bu kadar basit olmamalı. Bir ço-

cuk bu kadar kolay ölmemeli. Öldürülme-
meli. Öldürülememeli.

Suçlular, ama gerçek suçlular hesap 

vermeli. Bedel ödemeli. Bir kez daha buna 
izin verilmeyecek bedeller ödemeli.

İnsanlar, tek tek kişiler, küçük çıkarları 
için şu ya da bu yönetmeliği uygulamaya-
bilirler. Şu ya da bu yaptırımdan kaçabilir-
ler daha fazla kâr edebilmek için. Sınıflı 
Toplum insanıdır, yapar. Çünkü o toplum, 
Sınıflı Toplum, eşitsizlik, sömürü, vurgun 
üzerine kuruludur. İnsanları çamurlara bu-
lamıştır. Yalana, hileye, düzene, dümene 
alıştırmıştır. Çıkarı için her şeyi yapar du-
ruma düşürmüştür. 6 bin yıldır bunu öğret-
mektedir insanlara. Önemli olan, o insan-
lara bunu yaptırmayacak düzenin, devletin 
varlığıdır. Çıkardığı yönetmeliklere sahip 
çıkacak, bu yönetmeliklerin uygulanma-
ması halinde bir daha kimsenin cesaret 
edemeyeceği yaptırımlar uygulayacak 
devlet gerekir, iktidar gerekir, hükümet ge-
rekir, bakanlıklar gerekir. Yani Gerçek bir 
Halk İktidarı gerekir.

Gördüğümüz gibi, Alperen cinayetinde 
devlet, iktidar, bakanlıklar, üç maymunu 
oynuyorlar. Hepsi kendi çıkarlarının, vur-
gunlarının, talanlarının peşinde. Alperen 
ölmüş, Alperen’ler ölmüş asla umurlarında 
bile değil. Onların topu birden bir tek şeye 
bakarlar: yapılacak işte kâr var mı kâr?

Onlar sadece bu Tanrıya inanırlar. O 
Tanrının, Para Tanrısının isteklerine uyar-
lar. Gerisi laf-ı güzaftır onlar için…

Bakın ne yapmış anaokulu sahibi:
“Devlet Teşviki İçin Başvurmuş”, inter-

net sitesine “Yararlanıyoruz İbaresi” koy-

muş, “Anneyi Teselli Ederken Bir Yandan 
Kayıtları Silmiş”, “Öğretmenleri suçla”-
mış… Vb. Vb…

Yani yukarıda saydıklarımızın tümünü 
yapmış, yazmış, söylemiş… Gerçekler ha-
riç!

Bakın, yine Hürriyet Gazetesi’nden, 
onun namuslu yazarı Kanat Atkaya’dan 
aktaralım bu cinayetin bu yönünü de. 20 
Ağustos tarihli köşe yazısından aktaralım:

***
Kaza mı cinayet mi kararı siz verin
İSTANBUL Emniyeti Çocuk Şube Mü-

dürlüğü, 2010’da 2 bin 22 okulun servis 
araçlarını mercek altına aldı.

Okullarla servis şirketleri arasındaki 
sözleşmeler incelenirken, personel listesin-
de adı bulunan 9 bin 408 şoförün de kayıt-
larına baktı.

Katil çıktı...
Gaspçı çıktı...
Hırsız çıktı...
Tecavüzcü çıktı...
Çocuk istismarından sabıkalı olan bile 

çıktı...
9 bin 408 kişiden -halen hazırda aran-

makta olan 15 kişi de dahil olmak üzere- 
323’ü sabıkalıydı.

Çocukları okula götürüp getirsin diye 

emanet ettiğimiz kişilerden bahsediyoruz, 
hatırlatmış olayım...

(…)
Şimdi konuya biraz daha yakından bak-

mayı önereceğim...
Alperen bir kazaya mı, yoksa herkesin 

kafasını çevirerek ortak olduğu bir cinayete 
mi kurban gitti, kararı siz verin...

İstanbul’da en kısa mesafe servis ücre-
ti 1.611 TL olarak açıklandı. (Bu rakamlar 
yıllıktır. - Kurtuluş Yolu)

KAZANÇLI(!) BİR SİSTEM
Asgari ücretlinin (1.404 TL) çocuğunu 

okula servisle yollama ihtimali çok fantas-
tik, gerçekdışı, biliyorum... Ama çocuk ba-
şına minimum 1.600 TL orta/alt gelir grubu 
için her ihtimalde zorlayıcı.

Bu “zorlanma” karşısında alternatif çö-
züm yöntemleri çekici hale gelebiliyor.

Korsan servisler bu noktada devreye gi-
riyor. Kimi zaman apartman görevlisi veya 
gönüllü bir emeklinin -elbette ücreti kar-
şılığında- servisçiliğe soyunması şeklinde 
beliriyor bu “korsan servis” araçları.

Tanıdık biriyle çocuğu hem de daha 
ucuza okula yollamak elbette iyi bir fikir-
dir, saygı duyarım; ancak neticede eğitim 
almamış bir servis şoförüdür yine de...

Veya daha geniş bir “rant sistemi-
nin” taşıyıcı kolonu olarak görüyoruz kor-
san servisleri.

Okullar ödenekleri az olduğu için, okul 
aile birlikleri anlaşmalar güzel olduğu için, 
veliler daha hesaplı olduğu için göz yuma-

biliyor denetimsizlikten rant sağanlara... 
Habertürk’ten Can Mete, İstanbul Umum 
Servis Aracı İşletmecileri Odası’ndan Gök-
han Özdemir ile konuşmuş.

8 BİN KORSAN VAR
İstanbul’da 8 bin korsan servis aracı bu-

lunuyormuş...
Özellikle özel okulların ve kreşlerin 

bu “rüşvet ağı”na dur demeleri gerektiğini 
söylüyor Özdemir.

Devam ediyor, ayna tutuyor: “Bize ge-
len şikâyetler arasında en önemlisi korsan-
ların okul aile birliğine ve okul yönetimine 
rüşvet vererek taşımacılık yapması. Okul-
lar göz yumuyor, veliler göz yumuyor, yet-
kililer göz yumuyor. Üç kuruş kâr etmek 
için kurallar çiğneniyor. Şikâyetlere göre 
konuşursak İstanbul’daki servislerin en az 
yüzde 25-30’u korsan...”

İstanbul’da durum bu; İzmir’de, Anka-
ra’da, Kütahya’da, Adana’da farklı olduğu-
nu sanmam...

Emanet ettiğimiz adamın sabıkası var 
mı yok mu bakmıyoruz, bakması gereken-
den hesap sormuyoruz, sistemi düzeltecek 
doğru dürüst akıl yürütemiyoruz.

Emanet ettiğimiz aracın, şoförün araç 
kullanmaya değil de çocukları emniyetle 
taşıma işine ehliyeti var mı yok mu bakmı-
yoruz. Bakması gerekenden hesap sormu-

yoruz vesaire vesaire...
Sonra Kayseri’de servis şoförü 15 ya-

şındaki öğrenciyi istismar ediyor şoka gi-
riyoruz...

Sonra korsan serviste “unutulan” 3 ya-
şındaki Alperen hayatını kaybediyor yas 
tutuyoruz.

Dost acı söyler...
Sadece İstanbul’da 8 bin korsan servis 

var...
Korsan şebekesinden okul yönetimine, 

aile birliğinden velisine herkesin gözünün 
önünde oluyor bütün bunlar.

Girmemiz gereken “şey” şok de-
ğil, bir utanma krizi olabilir... (http://
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/kanat-at-
kaya/kaza-mi-cinayet-mi-karari-siz-ve-
rin-40555596)

***
Bal gibi de zehir gibi de:

cinayet
İşte gerçekler bunlar. Para, rant uğruna 

öldürülen, taammüden (tasarlayarak) cina-
yete kurban giden çocuklar…

Tabiî süreçte insanı üzen başka durum-
lar da ortaya çıkıyor. Adaleti arayacak, 
haksızlıklara karşı haklıları savunacak Ba-
roların tutumu…

İzmir Barosu açıklama yapıyor:
“BARO: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
“Öte yandan ‘taksirle ölüme sebebi-

yet verme’ ve ‘delil karartma’dan hak-
kında işlem yapılarak tutuklanan servis 
şoförü Tamer İşgören’in bu koşullarda 
alacağı ceza da tartışma konusu oldu. 
İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Çocuk 
Hakları Merkezi’nden sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi İlke Erol Hürriyet’e şun-
ları söyledi: “Taksirle ölüme sebebiyet 
verme olabilecek en düşük ceza. İddia-
name hazırlanmadı. Şimdilik çok erken. 
Baro olarak savcılık aşamasından sonra 
müdahillik talebinde bulunacağız... Bu 
olayın bu kadar basit olmadığını bir ci-
nayet gibi olduğunu düşünüyorum. Bü-
yük ve zincirleme ihmaller söz konusu. 
Bu davanın takipçisi olacağız.” (Banu 
Şen)

Bir Baro Yöneticisi aynen bunları di-
yor, diyebiliyor: “Bu olayın bu kadar basit 
olmadığını bir cinayet gibi olduğunu düşü-
nüyorum.”

“Gibi” öyle mi?..
Bal gibi de zehir gibi de: cinayet... Ta-

sarlayarak cinayet!
İşte tüm bunlara:
Gelin de ağlamayın…
Gelin de öfkelenmeyin…
Gelin de kinlenmeyin…
Kim bilir ne hayalleri vardı Alperen’in 

ana-babasının onunla ilgili. Yıktılar bu ha-
yalleri. Yıktıkları binlerce, milyonlarca ha-
yal gibi…

Yıkacağız bu düzeni. Ama mutlaka 
yıkacağız… Ve kuracağız insanın insanca 
yaşayacağı düzeni. İnsanların; eşit, özgür, 
bir anadan doğma evlatlar gibi yaşadıkları 
iktidarı.

Kurmazsak bu düzeni, gecikirsek bu 
düzeni kurmakta, sorumlusu biziz! Sorum-
lusu sizsiniz ey halkımız!

Kulak verin bize. Anlayın bizi. Birleşti-
rin güçlerinizi bizimle. Yıkalım bu düzeni. 
Kuralım Demokratik Halk İktidarını.

Çocuklarımız orada kâr nesnesi olarak 
görülmeyecekler. Çocuklarımız o iktidarda 
geleceğin toplumunu kuracak insanlar ola-
rak eğitilecekler, yetiştirilecekler. İnsanlığa 
hizmet ülküsüyle dolu olacaklar. Ve insan-
lığa, büyük insanlığa hizmet edecekler.

And olsun yıkacağız bu düzeni!
And olsun kuracağız o düzeni!q

Bir çocuk öldürüldü!
Alperen’in katili kim?

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan
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O da öyle söylüyor zaten:
“(…) Oranları değiştirmek elimizde 

de değil. Çünkü, şartnameye konulmuş-
tu.” (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/
vahap-munyar/yerlilik-tutmadi-diye-he-
men-ceza-kesmenin-kimseye-fayda-
si-yok-40501585)

Yani, “Şartname”ye konulmuş bir kere. 

Ah konulmasaydı, diyor açıkça…

Hesabı sorulacak!
Bütün bunlar suç mu? Yani görevi yeri-

ne getirmemek suç mu? Hile yolları göster-
mek suç mu?

Suç. Suç olmaz olur mu hiç?
Bu suçun cezasını kim verecek?

Başta iktidar partisi olan AKP hükü-
meti verecek. Görevini yerine getirmedi-
ği, devletin çıkarlarını koruyacağı yerde 
GSM operatörlerinin çıkarlarını koruduğu 
için sorumlu ya da sorumluları görevden 
alacak. Hakkında soruşturma açacak, suç 
duyurusunda bulunacak.

Sonra?
Sonra “bağımsız mahkemeler” devreye 

girecek ve kanunda yazılı cezasını, hem 
de en üst sınırından verecek. Çünkü Kamu 
malını korumuyor. Kamuyu zarara uğratı-
yor. Yabancılar lehine çalışıyor. Vb…

Peki bütün bunları yapar mı AKP ikti-
darı?

Asla! Asla yapmaz. Yapamaz. Yapma-
ya kalksa, “Reis”’ten işe başlamak zorunda 
kalır.

AKP, normal bir parti, AKP iktidarı 
normal bir iktidar değil ki…

Bir suç örgütü. Tepesinden tırnağına 
kadar suç örgütü. Baştan itibaren suça bat-
mış bir örgüt var karşımızda. Yasal, normal 

bir parti ve iktidar yok.
Ya “bağımsız mahkemeler”?
Onlar hiç yok.
Emrini yasalardan ve vicdanından alan 

yargıçlar da yok. Kalmadı. Var olanlar da 
bitirildi. Ortada bir çete var. Bir suç örgütü 
var. Ve onun hukuk büroları var.

Dolayısıyla BTK Başkanı Ömer Fa-
ruk Sayan bu cesareti buradan alıyor. Bu 
yüzden bu kadar pervasızca konuşabiliyor. 
Yoksa o da bal gibi biliyordur yaptığının, 
söylediğinin suç olduğunu. Bilmez olur mu 
hiç…

Ki, Ömer Faruk Sayan, sıradan, herhan-
gi bir bürokrat değil. Liyakat sonucu oraya 
atanmış değil. Bunlar ailece AKP’giller suç 
örgütünden. Ve yönetici kadrodan.

Bakın ailece konumlarına:
Abla Fatma Betül Sayan: Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanı.
Kardeş Ayşe Sayan: Kuveyt Büyükel-

çisi.
Kardeş Nazmiye Sümeyye Sayan: İBB 

Meclis Üyesi.
Kardeş Ayşe Hilal Sayan Kotek: BTK 

Müsteşar Yardımcısı. (Yani Abisinin Yar-
dımcısı…) (Tepkiler üzerine istifa etmek 
zorunda kaldı.)

Yani Ömer Faruk Sayan, bilinçlice ora-
ya getirilmiş, atanmış AKP’giller adına 
görev yapsın, diye. Parababalarına hizmet 
etsin, diye.

E o zaman? Bu suç mahşere mi kala-
cak? Sorulmayacak mı, sorulamayacak mı 
hesabı?

Olur mu hiç?
Elbette sorulacak o hesap. İlahi Ada-

lete, mahşere kalmayacak hesap. Bir gün, 
ama mutlaka bir gün, görevini yasalardan 
ve vicdanından alan bağımsız mahkemeler 
huzurunda sigaya çekilecek ve verecek ka-
muya yaptığı suçların hesabını bir bir. Hem 
de Reis’leriyle birlikte. Hem de AKP’gil-
ler’le birlikte. Unutmasın. Yazsın bir kena-
ra!q

5-6-8 Ağustos tarihli Hürriyet Gaze-
tesi’nde üç haber vardı. Üçü de ayrı 
olayları konu ediyordu. Ama ne yazık 

ki ortak noktaları ülkemiz, Türkiye’nin dü-
şürüldüğü içler acısı durumdu.

5 Ağustos tarihli birinci haber, IŞİD ta-
rafından Avustralya’da düzenlenmek iste-
nen saldırıda yakalanan bombayla ilgiliydi:

“Avustralya polisi: ‘Bombanın par-
çaları Türkiye’den gelmiş’

“DEAŞ’ın Sydney-Abu Dabi seferi-
ni yapan uçağa saldırı girişimiyle ilgili 
geçen hafta sonu Avustralya’da yapılan 
operasyonun detayları açıklandı.  Polise 
göre, Khalid Khayat, Türkiye’den gön-
derilen parçalarla bomba yapıp Etihad 
uçağını patlatma girişiminde bulundu.

“(…)
“BOMBAYI YAPTI: Avustralya po-

lisi, Khalid Khayat’ın birkaç ay boyunca 
bir DEAŞ sorumlusu ile saldırı için irti-
bata geçtiğini, bu kişinin de Türkiye’den 
hava yoluyla patlayıcı maddeleri Avust-
ralya’ya gönderdiğini açıkladı. Khalid 
Khayat eline geçen talimatname ile bom-
bayı yapmış” (http://www.hurriyet.com.tr/
avustralya-polisi-bombanin-parcalari-tur-
kiyeden-gelmis-40540959)

Avustralya nere, Türkiye nere… Ama 
gitmiş. Hem de hava yoluyla. Güvenlik 
önlemlerinin en sıkı, en fazla, en çok uygu-
landığı bir alandan gitmiş hem de. Bereket 
eylem gerçekleştirilememiş. Yoksa onlarca 
masum yaşamını yitirmiş olacaktı.

İkinci haber, 6 Ağustos tarihli ama onu 
sonra vereceğiz. Çünkü olaylar arasındaki 
bağlantıyı kuran, zinciri sürükleyen halka 
o haber.

Şimdi gelelim, 8 Ağustos tarihli habere:
“Kaçak eserler Türkiye’den dağıtılı-

yor
“Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve 

Irak’ta yağmaladığı antik eserler, Tür-
kiye ve Lübnan üzerinden Avrupa ve 
Amerika’ya satılıyor.

“AMERİKAN Wall Street Journal 
gazetesine konuşan Suriyeli iki tarihi 
eser kaçakçısı, Suriye ve Irak’ın kültürel 
mirasının nasıl yağmalandığını anlattı. 
(…)” (http://www.hurriyet.com.tr/kacak-e-
serler-turkiyeden-dagitiliyor-40543240)

Yağmanın ayrıntıları haberde anlatılı-
yor. Biz uzatmamak için bu kadarla yeti-
niyoruz.

Şimdi bu konuya ilişkin daha eski tarih-
li birkaç haber daha aktaralım.

Bu konuyla ilgili 7 Nisan 2016 tarihli 
bir haber aktarıyoruz.

(Biz bu ve bundan sonraki haberleri 
kısa tutmak için sadece başlık ve ara baş-
lıklarını almakla yetineceğiz. Haberin lin-
kini vereceğiz, merak edenler haberin ta-
mamını okuyabilsinler diye.)

“IŞİD Tarihi Eserleri Türkiye’de Sa-

tıyor”
“Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi 

Vitaliy Çurkin, Türkiye’nin Gaziantep 
ilinin, terör örgütü IŞİD’in Suriye’den 
çıkardığı tarihi eserlerin satış merkezine 
dönüştüğünü belirtti.

“BM Güvenlik Konseyi’ne yazdı-
ğı mektupta, IŞİD’in Suriye’de çaldığı 
tarihi eserlerin dağıtım sistemini ana 
hatlarıyla anlatan Rus diplomat, ör-
gütün aktif olarak internet üzerindeki 
açık artırma alışveriş sitelerini kullan-
dığına dikkat çekti.” (http://gazeteport.
com/2016/isid-tarihi-eserleri-turkiyede-sa-
tiyor-36142/)

Haber; “Tarihi Eserleri Kim Satı-
yor?”, “İsim İsim Nakliyat Firmaları”, 
“İşte O İnternet Siteleri”, “Sosyal Med-
ya Kullanılıyor” arabaşlıkları altında Rus 
diplomatın verdiği somut bilgileri aktarı-
yor.

8 Nisan 2016 tarihli haber ise şöyle. 
“Irak ve Suriye tarihine ortak yağ-

ma: ‘Türk bürokratlar ve emniyet güç-
leri de işin içinde’

‘Gaziantep’te Kaçakçılar Teşvik Edi-
liyor’

‘Yabancı Bir Muhabir Bile Alman-
ya’ya Eser Kaçırdı’

‘Yasalar Uygulanmıyor’
‘Bürokratlar Ve Güvenlik Görevileri 

İşin İçinde’
‘YPG Bölgelerinden De Çok Sayıda 

Eser Geliyor’
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/

dunya/512470/Irak_ve_Suriye_tarihine_
ortak_yagma___Turk_burokratlar_ve_em-
niyet_gucleri_de_isin_icinde_.html)

 Yine Suriye’den 5 Mayıs 2016 tarihli 
bir haber:

“Suriye: Türkiye, tarihi eser kaçıran 
teröristlere yardım ediyor

“Suriye Kültür Bakanı İsam Halil, 
Türkiye’yi Suriye’nin tarihi eserlerini 
kaçıran teröristlere yardım etmekle suç-
ladı.

“Sputnik’e konuşan İsam Halil, 
“Türkiye, teröristlerin Türkiye-Suriye 
sınırı üzerinden Suriye’nin tarihi eserle-
rini taşımasına yardım ediyor” dedi.

“Terör örgütleri, tarihi eserleri yağ-

malıyorlar ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan yönetiminin desteğiyle 
bunları karaborsada satıyorlar. Erdo-
ğan yönetimi, teröristlere yardım, petrol 
kaçakçılığı ve tarihi eserlerin çalınması 
faaliyetlerine karışmış durumda” ifade-
lerini kullanan Halil, Suriye hüküme-
tinin önlem aldığını ve eserlerin büyük 
bölümünü güvenli yere taşıdığını vurgu-
ladı.

“Tarihi eserlerin tamamını koruma-
yı başaramadıklarını kaydeden Halil, 
“Burada uluslararası toplumun sorum-

luluğu bulunuyor. BM’nin Suriye ve 
Irak’tan çalınan tarihi eserlerin ticare-
tini yasaklayan bir kararı var. Ancak 
buna rağmen Erdoğan yönetimi, terö-
ristlere yardım etmeyi sürdürüyor” diye 
ekledi.” (https://tr.sputniknews.com/orta-
dogu/201605051022574769-suriye-turki-
ye-tarihi-eser/)

Bu haber de Irak’tan yağmalanan eser-
lerle ilgili:

“IŞİD Irak’ın tarihi eserlerini Türki-
ye mafyasına satıyor

“Terör örgütü IŞİD’in Irak’ta çal-
dıkları ve talan ettikleri tarihi eserleri 
Türkiye mafyasına sattığı bildirildi.

“Irak parlamentosunda Neyneva 
milletvekillerinden Salim el’Şebeki, dün 
yaptığı açıklamada, terör örgütü IŞİD 
mensuplarının, Musul’daki müzelerde 
talan ettikleri ve çaldıkları tarihi eserleri 
Türkiye mafyasına sattığını söyledi.

“Iraklı milletvekili, Musul’da nere-
deyse bütün tarihi eser eşyaların Türki-
ye ve Suriye’ye intikal ettirildiğini söy-
ledi.

“Bundan önce de Irak Turizm Ba-
kanlığı, IŞİD’in önemli bir gelirinin de 
tarihi eserlerin satışından olduğunu bil-
dirmişti.

“Bu arada UNESCO, kontrolü altın-
daki bölgelerde kültürel ve tarihi yapı-
ları tahrip eden, sanat eserlerini satan 
IŞİD örgütünü ‘kültürel temizlik’ yap-
makla suçladı.

“BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgü-
tü (UNESCO) Paris’te gerçekleşen bir 
uzmanlar toplantısında, IŞİD örgütünü 
kültür varlıkları yok ettiklerini söyledi. 
UNESCO Başkanı Irina Bokova yapmış 
olduğu konuşmada, örgütün ‘kültürel te-
mizlik’ yaptığını açıkladı.” (http://www.
anadoluhaber.org/isid-irakin-tarihi-eserle-
rini-turkiye-mafyasina-satiyor)

Aynı eleştiriyi bu kez de Irak Parla-
mentosu Tarihi Eserler Komitesi Başka-
nı Ali Şerif Maliki yapıyor 27 Mart 2015 
tarihinde. (http://www.semshaber.com/
iraktan-turkiye-ve-arabistana-tarihi-eser-e-
lestirisi/)

Burcu Aldinç adlı Sabah Gazetesi 
muhabiri de 6 Şubat 2016’da; “Yolu Tür-
kiye’den geçen ünlü tablolar” başlıklı 
haberinde, ünlü ressamlara ait tabloların 
yağmalandıkları Irak’tan Türkiye’ye nasıl 
getirilip, pazarlandığını anlatıyor ayrıntılı-
ca. Ve de bir liste veriyor Türkiye’de yaka-
lanan eserlere ilişkin. Şöyle yazıyor:

“Türkiye sanatın önemli merkezle-
rinden biri olma yolunda emin adım-
larla ilerliyor diyoruz. Sanat fuarları, 
yurtdışına açılan sanatçılar göğsümüzü 
kabarta dursun belki de tek eksiğimiz 
Picasso, Paul Cezanne gibi dünyaca ünlü 
ustalara ait eserlerden yoksun olmamız. 
Oysa hem yerli hem de The Guardian 
gibi dünya basınında yolu Türkiye’den 
geçen ve değerleri milyonlarca doları 
bulan, sanat tarihinin gelmiş geçmiş en 
büyük isimlerine ait eserler sık sık haber 
oluyor. Ama maalesef bu eserler ne bir 
müze koleksiyonuna girmek için ülkemi-
ze giriş yapıyor ne de sergilenmek için. 
Söz konusu eserler uluslararası çeteler 
tarafından, koleksiyonlardan ve müze-
lerden çalınıp Türkiye topraklarında 
elden çıkarılmaya çalışılıyor.” (http://
www.sabah.com.tr/cumartesi/2016/02/06/
yolu-turkiyeden-gecen-unlu-tablolar)

İşte açıkça gördüğümüz gibi Türki-
ye’nin içine düşürüldüğü durum bu. Tarihi 
eser kaçakçılığında (heykelden resime, İn-
cil’den Kur’an’a) merkez ülkeyiz. Sadece 

tarihi eser kaçakçılığı mı?
Hayır. İnsan, silah, hayvan vb. aklınıza 

ne gelirse kaçırılıyor ve ülkemizden geçiri-
liyor. İster sınırlarımızdan dışarı çıkarılsın, 
ister sınırlarımızdan içeri girsin. Gelen gi-
riyor, gelen geçiyor…

Ya önlem? Sınır? Sınır güvenliği? Ka-

rakollar?
Hepsi hikâye. Bir kısmını yukarıda 

okuduk, bizzat bu işle görevliler işin için-
de, merkezinde. Ki zaten bu tür işlerin ta-
mamında böyledir. Emniyet güçleri, devlet 
memurları işin içinde olmadan bu işler asla 
yapılamaz. Nerede kaçak ve kaçakçı varsa 
orada devletin birimleri işin içindedir.

Türkiye sınırının bir zamanlar açık 
tutulduğunu da bize ABD’li bir yetkili, 
“Trump’ın IŞİD ile Mücadele Özel Tem-
silcisi Brett McGurk” verecek. Yazımızın 
başında söz ettiğimiz son haber, 8 Ağustos 
tarihli haber bu:

“ABD, Fırat Kalkanı’ndaki desteği 
açıkladı: Türkiye ile bütün sınırı kapat-
tık…

“(…).
“McGurk’ten bazı satır başları şöyle:
“Türkiye ile çalışarak bütün sınırı 

kapattık
“(…)
“Sınır kapanınca IŞİD’e katılım yüz-

de 90 azaldı
“Sınır kapandığından beri IŞİD mili-

tanları ülkeye giriş çıkış yapamıyor. Bu 
rakamlar en az yüzde 90 azaldı. Eskiden 
bir terör eylemini Rakka’da planlar-
lardı, işi yapacak birliği eğitirlerdi. Bu 
kişiler sonra da Paris’te ya da Brüksel 
Havaalanında saldırı düzenlerdi.

“Söylediklerim yanlış aktarıldı
“Geçen hafta bir panelde 90 dakika 

konuştum ve 30 saniyesi epey dikkat çek-
ti. Söylediklerimin kötü bir biçimde yan-
lış tasvir edildiğini düşünüyorum. Suri-
ye sınırının mühürlenmesinde Türkiye 
ile çok yakın çalıştık. Yabancı savaşçılar 
hepimiz için bir sorun. 110 ülkeden 40 
bin savaşçı gidip IŞİD’e katıldı. Bu kişi-
ler Türkiye üzerinden gittiler. Bu önemli 
bir sorun. Ve bu sadece Türkiye’nin so-
runu değil. Bu kişilerin 4 bini Tunus’tan, 
4 bini Suudi Arabistan’dan geliyorsa bu 
ülkelerin bu kişileri durdurmak için her 
şeyi yapması gerekiyor… Türklerin de 
bu konudaki muazzam çabasını teslim 
ediyorum.” (http://www.hurriyet.com.tr/
idlibi-gorusecegiz-40541630)

Düşünebiliyor musunuz, “110 ülkeden 
40 bin savaşçı gidip IŞİD’e katıl”ıyor. Ve 
“Bu kişiler Türkiye üzerinden gi”diyorlar.

Hani sınır? Hani önlem?
Yok!
Bu Ortaçağcı çete üyeleri aynı zamanda 

da Batıda eylem yapmak için yine Türkiye 
üzerinden gidiyorlar. Geliyorlarmış, gidi-
yorlarmış. Geliyorlar, gidiyorlarmış…

Gördüğümüz gibi ABD nasıl biliyor.
Sadece o mu (ABD mi) biliyor?
Hayır. Herkes biliyor.
Sadece adam şimdi açıkça söylüyor.

Ama o zamanlar ses çıkarılmıyor. Ak-
sine teşvik ediliyor. Planlanıyor, örgütle-
niyor ve harekete geçiriliyor bu Ortaçağcı 
cihatçılar. Sapıklar, esrarkeşler. Bilumum 
kriminal tipler...

Niye?
ABD’nin BOP’u hayata geçsin diye. 

Irak gibi Suriye de üçe bölünsün, diye. Su-
riye, İsrail için sorun olmasın, diye. Suriye, 
Filistin Halkının haklı ve meşru mücadele-
sini destekleyemesin, diye. ABD’nin plan-
larına engel olmasın, diye…

Ve nihayetinde, BOP Türkiye’de de 
hayata geçsin, diye. ABD Dışişleri Bakanı 
Condeleezza Rice’in söylediği gibi, Orta-
doğu’da 22 ülkenin sınırları değişsin, diye. 
NATO Kolejinde okutulan harita hayata 
geçsin, diye.

Zalim Batılılar, mazlum Doğuluları 
(başta Ortadoğu’da olmak üzere) ve dün-
yanın her tarafındaki mazlumları, ezsin, 
sömürsün, yağmalasın, diye. Yeraltı ve ye-
rüstü servetlerine el koysun, diye… Siyah 
altın petrolleri başta olmak üzere doğalga-
zına, madenlerine, tarım ürünlerine el koy-
sun, diye. ABD, AB ve diğer büyük emper-
yalist devletlerin Parababaları, kârlarına 
kâr katsın, dünyayı yağmalasınlar, diye…

Konumuzun başına dönersek:
Haberleri bir araya getirdiğimizde, bağ-

lantıları kurduğumuzda görüyoruz ki, ülke-
miz her türlü hırsızlığın geçiş noktası hali-
ne getirilmiş. Yani AKP’giller’in ülkemizi 
getirdiği durum bu.

Ülkemizi Hırsızlar İmparatorluğu hali-
ne getirenlerden başka ne beklenir ki?..

Hırsız, hırsızı sever.
Birkaç sözcük de bu Irak, Suriye gibi 

ülkelerden çalınan, yağmalanan eserleri sa-
tın alan Batılı müzelere, koleksiyonerlere 
söylemek gerekir.

Onlar da bal gibi biliyorlar ki bu eserler 
yağmalanmış, kaçak eserler. Uluslararası 
yasalarca korunan eserler. Ama alıyorlar. 
Bile bile alıyorlar. Çünkü onlar da hırsız. 
Binlerce yıldır, yüzlerce medeniyete be-
şiklik etmiş bu coğrafyanın eserleri paha 
biçilemez eserler. İnsanlığın Tarihini ay-
dınlatan eserler. Ve bu eserler en çok üre-
tildikleri coğrafyayı severler. Orada vücut 
bulurlar. Orada dile gelirler. Tarihi, bir gü-
neş gibi bulundukları ülkede aydınlatırlar.

Buradan onlara da açıkça ilan ediyoruz: 
Başta ülkemiz olmak üzere, hangi ülkeden 
kaçırılmış olursa olsun, hangi tarihte kaçı-
rılmış olursa olsun, bir gün ama mutlaka 
bir gün o tarihi eserler ait oldukları toprak-
lara iade edilecekler. Halklar bunu mutlaka 
sağlayacaklar.

Ve tabiî biz Türkiyeli Gerçek Devrimci-
ler de, ülkemizi sömüren, yağmalayan yerli 
yabancı Parababalarını ve onların iktidar-
larını alaşağı edeceğiz. Demokratik Halk 
İktidarını kuracağız ve ülkemizin adını te-
mize çıkaracağız. Uluslar ailesinin saygın 
bir üyesi haline getireceğiz. Bunu da böyle 
bilsinler.q

Birkaç haber, aynı sonuç:
AKP’giller’in ülkemizi düşürdüğü durum…
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“Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye-

si’nde (Kaçak ve de Haram Saray’da den-
mek isteniyor. –Kurtuluş Yolu) 30 Ağustos 
Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 
resepsiyonda bir konuşma yaptı.” (Dün-
ya Gazetesi, 30 Ağustos 2017)

Hazret konuşmasının bir yerinde şöyle 
de veciz bir söylemde bulunuyor:

“Türkiye, dostlarına sadece faydası 
dokunmuş, kendisine husumet besleyen-
leri ise hep hayal kırıklığına uğratmış 
bir ülkedir. Bizim amacımız dostları-
mızın sayısını artırmaktır. Tüm sami-
miyetimizle dostluk elimizi uzatıyoruz. 
Bu eli tutan hiç kimse bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da pişman ol-
mayacaktır.” (https://www.tccb.gov.tr/
haberler/410/83314/arakanda-zulum-go-
ren-mazlumlari-yalniz-birakamayiz.html)

Burada bir şeyi eksik söylemiş: “Bu eli 
tutan hiç kimse” biz ve bizim öncülleri-
miz olan satılmışlar iktidara gelinceye ka-
dar “pişman olma”mıştır, demeliydi. Yani 
cümlenin tırnaklar dışında kalan bölümünü 
atlamış. Çünkü cümlede: “biz ve bizim ön-
cüllerimiz olan satılmışlar iktidara gelince-
ye kadar” ibaresi eksik olunca; söylenenin 
yaşananlarla en ufak bir denkliği olmuyor. 
Ya da bir başka söyleyişle bu söylenenin 
gerçeklerle uzaktan yakından bir ilgisi bu-
lunmuyor.

Sözü uzatmadan gerçeklere bir bakıve-
relim:

AKP Genel Başkanı Kaçak Saraylı’ya 
elini uzatan, onunla kucaklaşan, hatta “İn-
san Hakları Ödülü” vererek onurlandıran, 
Türkiye dostu Şehit Muammer Kaddafi’ye 
ne yaptığını hatırlayalım.

Emperyalistler, NATO aracılığıyla Li-
bya’ya saldırmak isteyince; “Ne işi var 
NATO’nun Libya’da”, demişti. El hak 
doğru da söylemişti. Ama ağababası ABD, 
kendisine ayar çeker çekmez, hemen ağız 
değiştirip Kaddafi karşıtı olmuştu. Bununla 
da yetinmeyip İzmir’deki NATO Karargâ-
hının Libya’ya karşı yürütülen emperyalist 
saldırının Merkezi olarak kullanılmasını 
kabul etmişti.

Kaddafi’ye ihaneti bununla da bitme-
mişti. Libya’ya müdahale eden emperyalist 
güçlere lojistik destek vermeyi üstlendi:

 “Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora-
miral Uğur Yiğit, Deniz Kuvvetlerine 
bağlı 2 savaş gemisinin Libya açıkla-
rında olduğunu, 2 geminin de Libya’ya 
doğru yola çıktığını açıkladı. Oramiral 
Yiğit gemilerin tezkere çıkar çıkmaz gö-
reve başlaması için bugün bölgeye hare-
ket ettiğini belirtti.

“Oramiral Yiğit, Pakistan Milli 
Günü kutlamasında gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Libya’daki operasyon ko-
nusunda, tezkere çıktığında göreve baş-
lamak için gerekli önlemleri aldıklarını 
kaydetti. Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Yiğit, “2 gemimiz zaten Libya’da, diğer 
2 gemi ve denizaltı da hazırlıklarını ta-
mamlayarak yola çıktı” dedi. Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu da bölgedeki 
Türk savaş gemilerinin insani amaçlı 
görev  yürüteceğini belirtti.” (Hürriyet, 
03 Mart 2011, http://www.hurriyet.com.tr/
turk-gemileri-libya-aciklarinda-17351628)

İhanetin bu kadarı da onun hızını kese-
memişti bilindiği gibi.

Kendisinin başbakanlığında kurulan 
hükümetin Dışişleri bakanı olan Ahmet 
Davutoğlu’nu bizzat cebine 200.000.000 

(yazıyla iki yüz milyon) nakit, toplamda 
ise 300.000.000 (yazıyla üç yüz milyon) 
dolar para koyarak Libya’ya göndermiş-
ti. Davutoğlu bu parayı, emperyalistlerin 
örgütleyip, silahlandırarak ayaklandırdığı 
ve Kaddafi’ye bağlı güçler tarafından püs-
kürtülüp yok edilmesinler diye hava kuv-
vetleriyle, teknolojinin son sözü uçakları 
ve bombalarıyla büyük destek verdikleri 
sözüm ona muhaliflere, gerçekte ise ipten 
kazıktan kurtulmuş emperyalist uşaklarına 
götürdü. O günlerin gazetelerinde haber 
şöyle yer aldı:  

“Dışişleri Bakanı, Pazar günü isyan-
cıların Trablus’un büyük bir bölümünü 
kontrol altına almalarının ardından So-
mali, Güney Afrika ve Etiyopya’yı kap-
sayan gezisinin ardından yolunu değişti-
rip, Libya’ya geldi.

“Davutoğlu ile Libya’da muhalifle-
rin temsilcisi Ulusal Geçiş Konseyi’nin 
Başkanı Mustafa Abdülcelil baş başa bir 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ar-
dından basın toplantısı düzenlendi.

“Basın toplantısına yabancı basın 
büyük ilgi gösterdi. Uluslararası basın 
kuruluşlarının Bingazi’deki muhabirleri 
basın toplantısında hazır bulundu.

“YARDIM ELDEN VERİLİYOR
“Abdülcelil, Türkiye’ye vermiş oldu-

ğu destekten dolayı teşekkür etti. Abdül-
celil, “Türkiye, tüm bürokratik engelleri 
aşarak, Libya’ya verdiği taahhütlerin 
hepsini yerine getirdi. Türkiye’nin bize 
yardım göndermek için yeni bir metot 
buldu. Buna artık ‘Türk modeli’ diyo-
ruz” dedi.

“Türkiye, Libya’ya 300 milyon do-
larlık yardım taahhüdünde bulunmuş-
tu. Bunun 100 milyon doları hibe, 100 
milyon doları nakit kredi ve kalan 100 
milyon doları da proje kredisi olarak 
planlanıyor.

“Abdülcelil ve Davutoğlu, Türk 
yönteminin ayrıntılarına girmedi. Bir 
gazetecinin “para elden mi gönderildi” 
şeklindeki sorusuna ise Davutoğlu, “Lib-
ya’nın bu yardıma acil ihtiyacı var. Ulu-
sal Geçiş Konseyi’nin mali işler sorum-
lusu Ali Tarhuni Türkiye’ye geldi ve tüm 
yöntemleri gözden geçirip en uygununa 
karar verdik” yanıtını verdi.

“Konuya yakın kaynaklar, hibe ve 
nakit krediden oluşan 200 milyon do-
ların büyük bir kısmının Ulusal Geçiş 
Konseyi’ne verildiğini söyledi. Paranın 
Libya’ya gelen ve görüşmeler yapan 
Türk yetkililer tarafından peyderpey 
getirilerek, elden verildiği belirtildi.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/libyaya-yar-
dimda-turk-modeli-para-elden-verili-
yor-18560084)

Bu ciğeri beş para etmezler güruhu, 
Türkiye’nin içinde yer aldığı emperyalist-
lerin çağdaş Haçlı saldırıları sonunda hun-
harca katlederek şehit etti Kaddafi’yi.

Kaddafi’nin şehit edilmesine tek sebep 
antiemperyalist olmasıydı. AKP’giller’in 
bu katliamda rol almalarının, Kaddafi’nin 
temiz kanını pis ellerine bulaştırmalarının 
tek sebebi ise emperyalistlerin kayıtsız 
şartsız uşağı olmalarıdır. Kaddafi ile AKP 
Genel Başkanı Tayyip, emperyalistler kar-
şısında, böylesi ak ile kara kadar farklıdır-
lar. AKP’nin kendine “AK Parti” dedirt-
mek istemesinin altında bir de bu aşağılık 
kompleksi yatmaktadır.

Kaddafi, 1969 yılında İngilizlerin kuk-
lası Kral İdris Sunusi’yi askeri bir ha-
rekâtla devirerek iktidara geldi. Ve ilk işi 
Libya petrollerini emperyalistlerin elinden 
alarak millileştirmek oldu. O günden itiba-
ren de emperyalistler tarafından yok edil-
mesi gerekenler listesine alındı.

İşte sözün en kısa söylenişiyle, şair söy-
leyişiyle, Ahmet Arif’in dediği gibi:

“Budur katline sebep suçu” Kadda-
fi’nin.

Libya’nın tarihini yazacak olanlar, Kad-
dafi için “Yurtsever, Halksever,  Antiem-
peryalist, Şehit”, diye yazacaklar. Bunda 
hiçbir şüphe yoktur. Ama bizim hainleri de 
ABD, AB emperyalistleriyle birlikte lanet-
le anacaklardır. Emperyalistlerden farklı 
olarak bizimkiler için bir de, “hain, uşak, 
dost görünüp arkadan hançerleyen”, el 
uzatmaya gelmeyen, el uzatanın “pişman” 
olacağı insanlar olarak yazacaklar. Ve de 
Libya Halkı, yüzyıllar boyu bunların arka-
sından ne rahmetler okuyacaktır(!..) Tabiî 
başta Türkiye Halkları olmak üzere tüm 
Dünya Halkları da…

***
Şimdi de zamanca ve yerce daha yakına 

gelelim, komşumuz Suriye’ye:
Bilindiği gibi, bir zamanlar bizim haz-

ret, Davidson Ahmet’le birlikte; “komşu-
larla sıfır problem” diye yola çıkmıştı. Hat-
ta bu isteklerinde samimiydiler belki de, 
emperyalist ağababaları ABD’nin onları 
nerelere sürükleyeceğini hesap edemedik-

leri için. Malum, Usta’mız Hikmet Kıvıl-
cımlı’nın da dediği gibi Tefeci-Bezirgân, 
“Burnunu ucunu bile göremez, burnunu 
havuç sanıp kesebilecek kadar” çağdan ko-
puktur. İşte bizim hazretler de emperyalist-
lerin kayıtsız şartsız uşağı olduklarına bak-
maksızın kendi iradeleriyle “komşularla 
sıfır sorun” politikasını yürütebileceklerini 
sanabiliyordu.

Ne zamana kadar?
Ağababaları ABD tersini emredene 

kadar. Hani bir söz vardır; “Emir, demiri 
keser.”, diye. İşte emperyalist uşaklarının 
durumu tam da bu halk deyişi kapsamın-
dadır. ABD’nin emri, bu uşaklar için bütün 
değerlerin yerle bir edilmesi pahasına da 
olsa yerine getirilmesi şart olan, kaçınama-
yacakları bir görevdir.

Bu gerçekliğin en net göstergesi Suriye 
üzerine yaşananlardır.

Tayyip önce; “komşularla sıfır sorun” 
kapsamında Suriye Devletiyle ve Suriye 
Devlet Başkanı Beşşar Esat’la çok sıcak 
ilişkiler kurdu. İki ülke arasında, pasaporta 
bile gerek kalmaksızın, serbest geçişi sağ-
layan antlaşmalar yapıldı. İki ülke Bakan-
lar Kurulu ortak toplantılar yaptı. Tayyip, 
ailesiyle birlikte, Beşşar Esat ailesini misa-
fir etti Türkiye’de. Çok sıcak pozlar verdi. 
Hatta o kadar ileri gitti ki, kendisinin deyi-
şiyle “bu eli tutan” Beşşar Esat için; “Biz 
kardeşten de öteyiz.”, dedi.

Ama emperyalistlerin yok edilmesi ge-
rekenler listesinde Beşşar Esat da vardı. 
Babası Hafız Esat’tan başlayarak Suriye 
hep antiemperyalist bir hat ve İsrail Karşıtı 
bir politika izlemişti. Beşşar Esat’ın bu po-
litik çizgisi BOP haritasında Suriye’yi de 
bölünecek, parçalanacak ve emperyalistle-
re tabi kılınacak ülkeler listesine sokmaya 
yetmişti.

Ve emperyalistler düğmeye bastı. Onlar 
düğmeye basar basmaz Tayyip’in “kardeş-
ten öteyiz” dediği Beşşar Esat, bir anda 
“Diktatör Esed” oluverdi. Emperyalistler 
birkaç hafta sonra Şam’daki Emevi Ca-
mii’nin bitişiğindeki Selahaddin-i Eyyu-
bi’nin mezarı başına gidip O’na hakaret 
etmenin hesabını yaparken, tıpkı 1. Em-
peryalist Paylaşım Savaşı sonrası Şam’a 
giren İngiliz komutan Allenby’nin yaptı-
ğı gibi, bu haçlı ritüelini yerine getirmeyi 
umarken, bizim hazret de; “Birkaç hafta 
sonra Emevi Camii’nde Cuma namazı kıl-
mak”, rüyası görüyordu. (Birinci Dünya 
Savaşı’nda Filistin ve Suriye’deki İngiliz 
harekâtını yöneten İngiliz Orduları Komu-
tanı Orgeneral Edmund Allenby, 9 Aralık 
1917’de Kudüs’ü zapt ettiği için kendisi-

ne Hıristiyanlar tarafından “Kudüs Fatihi” 
unvanı verilmiştir. Böylece Kudüs’ü kan 
dökücü, zalim Haçlılardan kurtardığı için 
Müslümanlar tarafından “Kudüs Fatihi” 
olarak anılan Selahaddin-i Eyyubi’nin Ku-
düs’ü fethinden 730 yıl sonra Kudüs, ye-
niden Hıristiyanların geçmiş oldu. İki gün 
sonra, 11 Aralık’ta Selahaddin Eyyubi’nin 
mezarını ziyaret eden Allenby, bir ayağını 
Selahaddin Eyyubi’nin mezarının üzerine 
koydu ve büyük bir kinle şöyle dedi: “Kalk 
Selahaddin! Biz yine geldik!”)

Yani, tıpkı “Kanlı Pazar” katillerinin, 
Dolmabahçe’de demirlemiş, Devrimci 
gençlerin protesto ettikleri ve askerlerini 
denize döktükleri ABD’nin 6. Filo’sunu 
desteklemek için gemilerin karşısında na-
maza duruşları gibi, Selahaddin-i Eyyübi 
nezdinde tüm İslam Alemine hakaretler 
yağdıran emperyalist ordu komutanlarının 

önünde Cuma Namazı kılmak istiyorlardı.
2011 yılının Mart ayından başlayarak, 

emperyalistlerin silahlandırıp, örgütleyip 
Suriye Halklarının üzerine saldırttığı din-
ci-cihatçı, emperyalist uşağı katiller sürü-
sü, tüm dünyadan devşirilerek ve bizzat 
başta Tayyip olmak üzere bizim işbirlikçi-
lerin bu sürece aktif katılımıyla, çoğunluğu 
Türkiye üzerinden  Suriye’ye geçirilerek, 
sözüm ona isyan başlatıldı.

Libya olaylarında-trajedisinde Rusya 
ve Çin, emperyalist büyük devletlerin oyu-
nuna gelerek, BM Güvenlik Konseyi’nde 
Libya’ya müdahale için gereken izni veto 
etmemişlerdi. Çekimser kalmakla yetin-
mişlerdi. Bu ülkeler, emperyalistlerin Suri-
ye’ye müdahale etmek için Güvenlik Kon-
seyi’nden geçirmek istedikleri müdahale 
kararını, Libya’dan aldıkları dersle, veto 
ettiler. Libya kararındaki  hataya düşme-
diler. Böylece emperyalistlerin Suriye’ye 
müdahalesi esasında gayrimeşru duruma 
düştü. Ama emperyalistler için kanun ma-
nun sadece güç demektir. Tüm güçleriyle 
Suriye’ye saldırdılar. Daha doğrusu Orta-
çağcı güçleri, her türlü desteği vererek, Su-
riye Halkının üstüne yürüttüler.

Bu saldırılar karşısında Rusya’nın ve 
çok daha zayıf  biçimde de olsa Çin’in Su-
riye Halkının ve Devletinin  yanında yer 
alması, bu emperyalist oyununu ve tabiî 
bizimkilerin de kalleş, arkadan hançerleme 
girişimini sekteye uğrattı. Hayal kırıklığı 

yarattı onlarda.
Suriye’de oyunu bozan ikinci etken ise 

Beşşar Esat ve onun etrafında kenetlenmiş 
olan Suriye Halkının kararlı direnişi oldu. 
Ve 2011’den bu yana süren savaşta Beşşar 
Esat etrafında kenetlenmiş Suriye Hal-
kı çok büyük bedeller ödemesine rağmen 
başarıya doğru emin adımlarla ilerliyor. 
Emperyalist Cephe ise kaybediyor. Onların 
beslemesi, IŞİD, El Kaide, El Nusra vb. vb. 
Ortaçağcı kan içiciler yok olmaya doğru 
gidiyorlar. Artık daha çok, yaratıcıları olan 
emperyalistlerin ve ne yazık ki Türkiye’nin 
başına bela olmaya yöneliyorlar, daha da 
fazla yöneleceklerdir.

Yani Suriye’de; “Bağımsızlık benim 
karakterimdir.”, diyen Mustafa Kemal’i, 
kendine rehber edinenler ya da aynı şiarı 
benimseyenler kazandı. Çünkü teslim ol-
mayanlar yenilmez. Halklar da kolayca tes-
lim alınamazlar. Ancak onları satan yöneti-
cileri, halkları Sevr’de olduğu gibi satarlar-
sa teslim olmuş gibi görünürler. Ama bizim 
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi 
o halk, önderini bulup kurtarır o “bahtı kara 
maderini (annesini)”.

***
Söz buraya gelince...
Hazret aynı konuşmasında bir söz daha 

etmiş ki, insan sözün bittiği yer burasıdır 
demekten başka söz bulamıyor:

“Terör örgütlerinin ve onları bu mil-
letin üzerine salan güçlerin, hain emel-
lerine asla ulaşamayacağını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifa-
desiyle, bağımsızlık bizim milletimizin 
karakteridir. Ülkemizi işgale kalkışan-
lar için söylenmiş ‘ya istiklal, ya ölüm’ 
parolası, aslında özgürce yaşama irade-
mizin beyanıdır” diye konuştu.” (https://
www.tccb.gov.tr/haberler/410/83314/ara-
kanda-zulum-goren-mazlumlari-yalniz-bi-
rakamayiz.html)

Gerçekten burası sözün bittiği yer-
dir...q
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Anıtkabir girişinde Partimiz Genel 
Sekreter Yardımcıları Av. Sait Kıran ve Av. 
Tacettin Çolak Yoldaşlar konuşma yaptılar.

Sait Yoldaş, Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşlarının nezdinde tüm devrim 
şehitleri için saygı duruşuna davet etti hal-
kımızı. Hep beraber selamladık bizden 
önce geçeni, savaşırken düşeni.

Tacettin Çolak Yoldaş konuşmasın-
da Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 
Dünyanın Baş haydutu ABD’ye peşkeş 
çekilmesini; Kurtuluş Savaşı’nın Batı-
lı Emperyalistler ile Hilafet ve Saltanat 
özentisi Ortaçağcılara karşı yapılıp zafer 
elde edildiğini anlattı. Bugün ise Burju-
va medyasının ve sağlı sollu burjuva ay-
dınlarının her şeyi halkımızdan gizlemek 
için görmezden geldiklerini, Ege’de 18 
tane adamızı ve kayalığımızı işgal eden 
Yunan Emperyalizmine Yunan Paraba-
balarına karşı vatan topraklarımızı da sa-
vunmaya devam edeceğimizi, bunların 
hiç birini unutmayacağımızı ve unuttur-
mayacağımızı anlattı.

Ardından Yoldaşımız; Ortaçağcı 
AKP’giller Hükümetinin 30 Ağustos’a 
ve diğer bayramlarımıza neden düşman 
olduğunu ve bunu halkımıza unutturmak 
için yaptıkları her şeye rağmen bu gün-

leri daha çok hatırlatacağımızı ve daha gür 
sesle haykıracağımızı anlattı.

Ardından, yurtsever halkımızın alkışla-
rı eşliğinde yine kortej halinde ve slogan-
larımızı haykırarak Aslanlı Yol’dan Tan-

doğan’a doğru yürüdük 
ve 30 Ağustos eylemi-
mizi sonlandırdık.

Anıtkabir, son bir-
kaç yıldan bu yana Ta-
rihinde görmediği bir 
coşkuyu yaşıyor. Bir 
miting alanına dönüş-
türüyor Kurtuluş Parti-
liler Anıtkabir’i.

Orada yatan Mus-
tafa Kemal’in ve  Bi-
rinci Kuvayimilliyeci-
lerin uğrunda onurları 
dışında her şeylerini 

verdikleri Bağımsızlığa sahip çıkıyor 
Kurtuluş Partililer.

Bir inancın, bir umudun, bir savaşın 
savaşçıları olarak, yerli yabancı Paraba-

balarına karşı ve onların işbirlikçileri Or-
taçağcılara karşı, onların idaellerini savun-
duğunu ve İkinci Kurtuluş Savaşı’yla da bu 
idealleri bir daha yıkılmamak üzere hayata 
geçireceğinin sözünü veriyor.

Halkımıza umut oluyor, yol gösteriyor, 
örnek oluyor.

“Yeni Sevr’e karşı İkinci Kurtuluş 
Savaşı”nın Önderinin kim olduğunu gös-
teriyor halkımıza, halklarımıza.

Ve Kurtuluş Partililer, 17 yaşında elde 
silah Birinci Kuvayimilliye’ye katılan ve 
Köyceğiz Askeri Kumandanı olan Ön-
derleri, Türkiye Devrimi’nin Önderi Hik-
met Kıvılcımlı’nın açtığı yolda kararlıca, 
inançlıca, bilinçlice ilerleyerek bu Zaferi 
gerçekleştireceğini gösteriyor.

Şan olsun Mustafa Kemal’e!
Şan Olsun Birinci Kuvayimilliyecile-

re!
And Olsun İkinci Kurtuluş Savaşı’nı 

Başaracağız!
Demokratik Halk İktidarını Kuraca-

ğız!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Ağustos 2017

Halkın Kurtuluş Partililer

Bunlar, ülkemizi hızla bir felaketin eşi-
ğine getirdiler. Eşbaşkanlığını yaptıkları 
BOP ile Yeni Sevr’i yaşama geçirmek için 
kardeşi kardeşe düşman ettiler, ülkemizi 
halklar boğazlaşmasının eşiğine getirdiler, 
Suriyeleştirdiler…

Bunlar, Cumhuriyetin kazanımları olan 
Kamu Mallarını yandaşlarına, yerli-yaban-
cı Parababalarına peşkeş çektikleri gibi 
vatan topraklarımızın işgal edilmesine de 
seyirci kalmaktalar…

Bunlar, Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın komutanlarına, simgelerine 
düşmandırlar, diye…

Daha doğrusu bunların, yerli yabancı 
Parababalarının emriyle bu ülkeye yaptık-
ları ve yapmakta oldukları kötülükleri, iha-
netleri saymakla bitiremeyiz. 

Bu ihanetlerden bir tanesi de Batılı 
Emperyalistlerin çizmeleri altından kurtarı-
lan Anadolu’nun yeni başkenti Ankara’nın 
bataklığı ve kıraç topraklarının üretken bir 
çiftliğe dönüştürüldüğü Atatürk Orman 
Çiftliği (AOÇ)’nin ABD’lilere peşkeş çe-
kilmesidir. 

Son günlerde basında çıkan haberlere 
gere AOÇ’nin 37 bin metrekarelik bir bö-
lümü Büyükelçilik yapılması için ABD’ne 

tahsis edilmiştir. 
Aslında bu tahsis, yıllara yayılan huku-

ki hülle ile aşama aşama gerçekleştirilmiş-
tir. 

Önce sözde AOÇ’ni koruma ve yönet-
me kanunu çıkarılmış, ardından yönetici-
lere devir ve kiralama yetkileri verilmiştir. 
1976 yılında MC Hükümetleri tarafından, 
1983’te de 12 Eylül Faşist Cuntası tara-
fından çıkartılan yasalarla 15 bin dekara 
yakın çiftlik alanı çeşitli kuruluşlara sa-
tılmıştır. Yine özel yasalarla çiftlik arazisi 
içinde yer verilen Sümerbank, Tekel, Zirai 
Donatım Kurumu gibi kuruluşlar 1994 

yılında çıkartılan Özelleştirme Yasasıyla 
Parababalarına peşkeş çekilince, buraları 
da AOÇ arazisinin dışına çıkartmış oldular. 

Böyle böyle yeni kişi mülkleri oluştu-
rulmaya başlanan AOÇ arazisinde, 2005 
yılı itibariyle toplamda 22.078 dekar ka-
yıp oluşmuştur. Bu miktar, Mustafa 
Kemal’in vasiyeti ile Halka bağışlanmış 
olan toplam arazinin % 42’sine eşittir. 

2823 sayılı Kanun ile 1983 yılında Gazi 
Üniversitesine devredilen AOÇ arazisi, 
Gazi Üniversitesi tarafından 2011 yılın-
da Toplu Konut İdaresine devredilmiştir. 
Amaç “Tıp Fakültesi” yapımıdır.

2012 yılında bu kez devreye Ankara 
Büyükşehir Belediyesi girerek, söz konusu 
arazide plan değişikliği yapmış ve alanları 
konut ve ticaret alanına çevirmiştir.

Bu plan değişikliğinden faydalanan 
TOKİ ve Dışişleri Bakanlığı, ABD tem-
silcileri ile görüşmeye başlamışlar ve 
“Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana 
Sözleşmesi”nde tanımlanan “misyon bi-
nası” olarak kullanılmak üzere bu arazinin 
ABD Elçiliğine satışı için mutabık kal-
mışlardır. İşte peşkeş, bu hülle yoluyla çok 
ortaklı suçlular çetesince tamamlanmıştır.

Bu durum, “Bağış mektubunda arazi-
nin yeşillendirilerek korunması ve geliş-
tirilmesi temel amaç olmasına rağmen, 

zaman içinde çok değerlenen boş arazi-
lere yönelik talepler ve tecavüzlerin art-
masına engel olunamamıştır.” denilerek 
Sayıştay’ın 2011 ve 2012 yılları raporları-
na da geçmiştir.

Üstelik Sayıştay 2011 raporunda, bu 
arazilerin AOÇ’ye yeniden kazandırılması 
gerektiğini da açıkça söylemiştir.

Oysa AOÇ; Mustafa Kemal tarafından 
1937 yılında hazırlanan Vasiyetname ile 
Halka bağışlanırken, üzerindeki bütün zi-
rai işletmelerin donanımları ile birlikte ve 
zirai üretim birimi olarak korunması ve 
işlerliğinin devam ettirilmesi şartı ile dev-

redilmiştir. Ayrıca Vasiyetname’ye, AOÇ 
üzerinde arazi ıslahı ve düzenlenmesi ya-
pılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka 
gezecek-eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı 
yerler sağlanması, halka nefis ve katıksız 
gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı 
açıkça belirtilerek bunların gerçekleştiril-
mesi yükümlülüğü konulmuştur. 

AOÇ; Bağımsızlığın, Halkçılığın, 
Kolektif üretimin, insan ve doğaya saygı-
nın simgesidir. AOÇ sayesinde Ankara’nın 
sivrisinek yatağı bataklıkları yemyeşil ve 
üretken topraklara dönüştürülmüştür. Elde 
edilen kaliteli, organik ve güvenilir ürün-
ler halkın tüketimine ucuz fiyatla sunularak 
ulusal ekonomiye de katkıda bulunulmuş-
tur. Bugün bile AOÇ ürünleri (her ne kadar 
çok az bulunsa da) güvenle tüketilmekte-
dirler.

Ama bu vurguncular, Vasiyetname’nin 
hukuki içeriğine uymak bir yana, 
Danıştayın açıkça kanunsuzdur diye 
verdiği kararlara rağmen ve Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
07.05.1998 tarih ve 5742 sayılı Kararı ile 
birinci derece SİT alanı olarak ilan edilmiş 
olan AOÇ’nin bağrına bir hançer gibi sap-
ladıkları Kaçak Saray’larıyla birlikte ağa-
babalarına Büyükelçilik binasını da tahsis 
etmiş durumdalar.

Yani BOP Eşbaşkanının Kaçak Sarayı 
ile ABD’nin Büyükelçiliğini aynı miras 
arazi üzerinde, AOÇ’de bir araya getiriyor-
lar. Böylece “Mustafa Kemal’in izini tozu-
nu birlikte sildik” mesajı veriyorlar.

 Emperyalist çakalları ve Yerli 
İşbirlikçilerini geldikleri gibi gönderen 
Kuvayımilliye komutanından ve ulusu-
muzdan intikam almış oluyorlar.

Emperyalist ağababaları fırsatı kaçırır 
mı?

Bu, açıkça suçtur.
Cumhuriyet’e, onun Kurucu Önderine 

ve Birinci Kuvayımilliyecilere ve vatana 
ihanettir.

Bu nedenle, sürecin tüm failleri hakkın-
da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Suç 
Duyurusunda bulunduk.

Bu suçun zamanaşımı yoktur ve HKP 
öncülüğünde başarılacak olan İkinci 
Kurtuluş Savaşı ile kurulacak Demokratik 
Halk İktidarında, her ne sebeple olursa ol-
sun başka kişi, kurum ve kuruluşların ya da 
devletlerin eline geçmiş olan AOÇ arazisi 
geri alınacak, Vasiyetname’de belirtilen 
esaslara göre yeniden Halkın kullanımına 
sunulacaktır.

AKP’giller’in Birinci Kuvayimilliye 
kazanımlarımıza karşı yürüttüğü sistemli 
saldırılar karşısında halkımızı duyarlı ol-
maya ve HKP saflarında mücadeleye çağı-
rıyoruz. 23 Ağustos 2017

HKP Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz
Büyük Zaferin 95. yıldönümünde

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Anıtkabir’deydik

HKP, AOÇ’yi aşama aşama ABD Emperyalizmine peşkeş 
çekenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Ne diyor ünlü şairimiz Tevfik Fik-
ret:

“Bir eğik baş bir boyundu-
ruktan ağırdır boynuma.”

Türkçe anlamak istemeyenlere, ruh-
larını AB-D Emperyalistlerine satanlara, 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının anı-
larını, mücadelelerini yok sayanlara, Onla-
ra hakaret yağdıranlara, çökkün Osmanlı 
hayranlarına da, anlamak istemezler ama 
bu da Osmanlıcası:

“İnhina tavk-ı esaretten girandır 
boynuma.”

İşte Antiemperyalist Kurtuluş Sava-
şı’mız bu bakış açısıyla kazanıldı. Bu sava-
şımıza önderlik eden kadroya hakim olan 
anlayış buydu. Onuru her şeyin önünde tut-
mak. Emperyalist yedi düvele baş eğmek-
tense ölmeyi yeğlemek.

Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı-
mız’da Cepheler:

Bir tarafta AB-D Emperyalistleri;
Bir tarafta Malazgirt’ten bugüne kader 

birliği yapmış Türk ve Kürt Halkı.
Onurunu, kişiliğini, halkını, vatanını 

satanlar bir tarafta,
“Vatanın her karış toprağı, vatan-

daşın kanıyla ıslanmadıkça terk oluna-
maz” diyenler bir 
tarafta.

Emperyalistle-
re baş eğen, onla-
rın gemilerine bi-
nip terkidiyar eden 
Vahdettin’ler, Da-
mat Ferit’ler, Ali 
Kemal’ler, Nem-
rut Mustafa Pa-
şa’lar bir tarafta,

Emperyalist-
lere baş eğmeyip 
kendi toprağında 
savaşarak ölmeyi yeğleyen Mustafa Ke-
mal’ler, İsmet İnönü’ler ve Birinci Kuva-
yimilliyeci’ler bir tarafta. 

Zafer; Türk ve Kürt Halklarının, bu 
halklara önderlik eden Mustafa Kemal ve 
Birinci Kurtuluş Savaşçılarının oldu.

30 Ağustos; Emperyalist Yedi Düvele 
boyun eğmeyenlerin zaferidir.

30 Ağustos; Emperyalistlere boyun 
eğen, onlara onurunu, halkını, namusunu 
ve vatanını satan yerli işbirlikçilere karşı 
verilen mücadelenin zaferle taçlanmasıdır.

30 Ağustos; Mazlum Halkların Ulusal 
Kurtuluşlarına örnektir, onlara moraldir, 
umuttur.

30 Ağustos; “hasta adam” denilerek öl-
dürülmeye, yok edilmeye çalışan bir Hal-
kın küllerinden yeniden doğmasıdır.

30 Ağustos; burunları Kaf Dağında 
olan ABD ve AB Emperyalistlerine, Türk 
ve Kürt Halklarının birlikte yapıştırdığı bir 
tokattır.

30 Ağustos; Halklar birlik olursa önün-
de hiçbir gücün duramayacağının kanıtıdır.

30 Ağustos; Mustafa Kemal ve Yoldaş-
larının kararlılığıdır, cesaretidir, yiğitliği-
dir, onuru yaşamdan önemli kılmalarıdır.

30 Ağustos; Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızın şanlı finalidir.

Bugün 30 Ağustos 2017. Bu Zaferimi-
zin 95’inci yılında, emperyalistlerin ge-
milerine binip kaçanların torunları, AB-D 
Emperyalistleri tarafından iktidara yerleş-
tirldiler. Görevleri 95 yıl önceki atalarının 
ki gibi aynı: Ülkeyi Yeni Sevr’e götür-
mek. Adım adım bu alçak emellerine de 
ulaşıyorlar AB-D Emperyalistleri ve Yerli 
Satılmışlar. Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut’un feryat edercesine üzerine bastığı 
gibi:

“Mondros günlerini-Mütareke gün-
lerini, Sevr günlerini yaşayacağız bir 
kez daha. Ancak ondan sonra uyanıp 
dünyada ve ülkemizde neler olup bitti-
ğini görmeye, anlamaya başlayacağız. 
Ancak ondan sonra kurtuluşa giden yol-
ların nereden geçtiğini bulmaya çalışa-
cağız…”

Ve “Artık şurası kesinleşmiş bir 
gerçek ki; Tarih Türkiye’ye ve Türkiye 

Halkına İkinci 
bir Antiemper-
yalist Ulusal 
Kurtuluş Sava-
şı daha vermek 
mecburiyetini 
getirip dayat-
mıştır…”

Bu İkinci 
Antiemperyalist 
Kurtuluş Sava-
şı’mızı da İkinci 
bir 30 Ağustos’la 
taçlandıracağız. 

Ama bu seferki final AB-D Emperyalist 
haydutlarını ve onlarla kader birliği etmiş 
yerli satılmışları Tarihin karanlık sayfala-
rına göndermek olacak, bir daha geri gel-
memecesine.

Bu seferki final, Halkın İktidarı öncesi 
son vuruş olacak, AB-D Emperyalistlerine 
ve yerli satılmışlara.

Bu seferki final “Vatan aşkını söyle-
mekten ve gereğini yapmaktan korkar 
hale gelmektense ölmeyi yeğleyen” ikin-
ci Kurtuluş Savaşçılarının önderliğinde 
olacak.

Bu seferki final artık nihai zaferimiz 
olacak.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Ağustos 2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

- Park bekçisinin giyimini kendince 
açık bulduğu kadını parktan kovması

- MUSTAFA KEMAL HEYKELİNE 
SALDIRI DÜZENLENMESİ şeklinde La-
iklik karşıtı mesajların karşılık bulduğu 
görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığında yapılan 
müfredat değişikliği ile tüm derslerin de-
ğerler eğitimi üzerinden bilimi reddederek 
dini referanslara dayandırılması, CİHAT 
eğitimini zorunlu hale getirilmeye yöne-
lik Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları ve 
arkasından Recep Tayyip Erdoğan’ın Cİ-
HADI SAVUNANLAR VE SAVUNMA-
YANLAR ayrımı yaparak partisinin genel 
kurulundaki konuşması ile iş tamamen çı-
ğırından çıkmıştır.

Resmi nikâh-dini nikâh ayrımı üzerin-
den yola çıkarak bundan böyle müftülere 
resmi nikâh kıyma yetkisi vererek Ortaçağ-
cı devlet düzenine doğru atılan adımlarla 
“yeni bir devlet” kurduklarını,  “ yeni bir 
Türk Silahlı Kuvvetlerini inşa” ettiklerini 
basındaki YANDAŞLARI da açık ve seçik 
beyan etmiştir.

Belirtmek gerekir 
ki, Anayasayı İhlal 
suçunun aradığı cebir 
unsuru; mutlak surette 
maddi olmak zorunda 
da değildir. Bu amaca 
yönelik kullanılacak 
manevi cebir de bu 
suçun cebir unsuruna 
vücut verebilir.

Nitekim, suçun 
aradığı cebir unsuru 
“mefruz” (varsayılan) 

cebirdir. İktidarın en tepesinde ve böylesi-
ne dokunulmaz şekilde “FİİLİ BAŞKAN” 
olmanın verdiği de facto yetkilerin dayan-
dığı OHAL GÜCÜ, kolluk gücü ve silahlı 
gücün caydırıcılık özelliği mefruz cebirin 
ötesindedir.

Kaldı ki geçtiğimiz günlerde iktidar 
sözcüsü Ayhan OĞAN tarafından yeni 
kurulduğu ikrar edilen devlet hedefinin 
TSK’nın yeniden yapılandırılmasıyla ger-
çekleşeceği söylenerek, dayanılan mefruz 
cebiri somutlaştırılmış olmaktadır.

“ARTIK PARLAMENTER DEMOK-
RASİ YOK!” sözleri de mevcut ve gelecek 
iktidar cebrinin bir diğer anlatıcısıdır, gös-
tergesidir.

Alenen ortadadır ki, Tayyip Erdoğan 
açıkça ANAYASAYI İHLAL suçu işle-
mektedir. Cumhurbaşkanı dokunulmazlığı, 
bu suça zırh olamaz!

Cumhuriyetin savcılarını göreve çağı-
rıyoruz! Hâlâ kaldıysa… 18 Ağustos 2016

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

30 Ağustos Dumlupınar Zaferi
Baş eğmeyi boyunduruktan ağır kabul eden

Mustafa Kemal’in ve
Birinci Kuvayimilliyiecilerin zaferidir

PARTİMİZ, Laiklik Karşıtı eylemlerini bu kez “Artık 
Parlamenter Demokrasi Yok” sözleriyle sürdüren Tayyip 

Erdoğan hakkında Suç Duyurusunda bulundu!
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Laik, Mustafa Kemal’ci geleneğe 
sahip 10 milyonların, Kaçak Sa-
raylı Reis ve onun AKP’giller’i-

nin Ortaçağcı gidişine ve giderek bir 
din devleti inşa edişine karşı duyduğu 
derin öfke ve hıncın nötralize edilmesi, 
etkisizleştirilmesi, halkımızın deyişiyle 
“gazının alınması”ndan başka hiçbir an-
lama gelmez, Yeni CHP’nin yaptığı sahte 
muhalefet...

Dedik ya hep; Meclisteki bu Amer-
kancı Dörtlü Çete, CIA tarafından oy-
natılmaktadır, görevleri Yeni Sevr’in, 
BOP’un hayata geçirilmesidir. Hepsi 
de bu hainane işte kendileri için biçilen 
farklı rolleri oynamaktadırlar, diye...

İşte bunların yıllardan bu yana yap-
tığı, bu ihanet sürecini yürütmektir.

Bundan sonra ne yapacaklardır? 
derseniz; İsmet Paşa’nın ünlü deyişiy-
le “Bugüne kadar ne yapmışlarsa yine 
onu...”

Sorosdaroğlu’nun çatırdayan koltuğu-
nu sağlamlaştırmak ve güvenceye almak 
için yaptığı “Adalet Yürüyüşü”, aslında 
milyonların nasıl bir infial halinde olduğu-
nu çok net bir biçimde ortaya koydu. İçten-
likli, ama aynı oranda da bilinçsiz, Laiklik 
ve Mustafa Kemal taraftarı milyonlar, ola-
ğanüstü bir ilgi gösterdi ve destek verdi bu 
yürüyüşe. 

Yürüyüş sonrasında yapılan Maltepe 
Mitingi de kitlelerin coşkulu bir katılımıy-
la gerçekleşti, bildiğimiz gibi. 1.6 milyon 
ila 2 milyon civarında insan katılmıştır bu 
mitinge. 

Ve nihayet, Sorosçu ve avanesinin Ça-
nakkale’deki “Adalet Kurultayı” da yine 
halk kitlelerinin yoğun ilgisi ve desteğiyle 
gerçekleşmiştir. 

Bütün bu olaylar ve gelişmeler neyi 
göstermektedir?

Aslında toplumun yarıdan fazlasını 
oluşturan insanların Kaçak Saraylı Tay-
yip ve AKP’giller’in sahte dindarlığına, 
CIA-Pentagon Dinciliğine, Laik Cumhu-
riyet’i yıkışına ve hırsızlık ve ihanetlerine 
karşı kin ve nefretle dolu olduğunu...

Ve onlara karşı kitlesel bir eyleme hazır 
olduklarını...

Bunalmışlıklarını, neredeyse nefes ala-
maz hale gelmiş olduklarını ve bu ihanet 
çemberini kırıp parçalamak için bir çıkış 
yolu aradıklarını...

Güvenecek, tutunacak bir dal aradıkla-
rını, bir hareket, bir önderlik aradıklarını...

Biz hep deriz ya; aslında kitleler bizi 
anladığı anda, benimsememeleri ve etra-
fımızda ordulaşmamaları kesinlikle müm-
kün değildir, diye...

Bizim bütün isteğimiz, bütün derdimiz 
anlaşılmaktır, diye...

Kitleler doğru önderlikle buluştukla-
rında, doğru yolu tuttuklarında, onların 
önünde hiçbir engel barınamaz, tutunamaz. 
Hiçbir şey o kitlelerin isyanını bastıramaz. 
Ve zafere giden yolda onları durduramaz, 
diye...

İşte hepsi gerçek bu söylediklerimizin...
Tabiî bu gerçeği, hemen hemen tama-

mı CIA yönetiminde ve denetiminde olan 
Parababalarının satılmışlar medyası da çok 
iyi bilmektedir. O yüzden, biz Gerçek Dev-
rimcilere karşı hayâsızca bir susuş suikastı 
uygulamaktadır. 

Sağlı sollu abluka uygulanmaktadır, 
bize karşı. Bu inhanet medyasında bizim 
adımız geçmez, eylemlerimiz görülmez. 
Suretlerimiz gösterilmez. Yani biz yokmu-
şuz gibi davranır o alçaklar. E, onlara veri-
len görev de budur...

Şu anda Türkiye’de meşru bir Anayasa 
yoktur. Bu Anayasaya göre oluşturulmuş 
meşru bir devlet ve onun kurumları yok-
tur. Şu an Türkiye bir “Çete Devleti”nin 
elinde tutsaktır. Bu devletin yöneticileri, 
baştan ayağa binbir suça batmış mücrim-
ler topluluğudur. Eğer hukukun zerresi 
olsa bu ülkede; bunların tamamı yüzlerce 
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
çarptırılmış olarak Silivri, Sincan vb. ceza-
evlerini doldurmuş olurlardı.

En son 16 Nisan sözde referandumu 
neyi ortaya koydu?

Kaçak Saraylı Tayyip’in yenilgisini...
Bütün kanunsuzluklarına rağmen, yüz-

de 53 oranındaki oyla “Hayır” seçeneğinin 
galip geldiğini...

Ama Tayyip ve avanesi, hep yapageldi-

ği gibi, yine kendi hukuk bürosuna döndür-
düğü YSK’ye “tam kanunsuzluk” yaptır-
tarak kaybetmiş olduğu seçimi kazanmış 
göstertti.

Dedik ya; adam ülkede ne hukuk bı-
rakmış, ne kanun, ne hak, ne adalet. Ne de 
bağımsız yargı...

“Ben dedim olacak, ben yaptım oldu.”, 
diyor. Yani “yersen lokantası” açmış ülke-
de. 

Peki, buna karşı ne yapıyor, Sorosçu 
Kemal’in Yeni CHP’si, muhalefet adına?

Aklınıza bir şey geliyor mu?
Gelmiyor, değil mi?
Çünkü bir şey yapmıyor. Sadece mızıl-

danıyor, boş laf ediyor, konuşmuş olmak 
için konuşuyor. 

Bakın, bu “Adalet Yürüyüşü” yaptı, 
Maltepe Mitingi yaptı ve en sonra da Ça-
nakkale’de 4 gün süren “Adalet Kurultayı” 
yaptı, değil mi?

Peki, bütün bu süreçlerde, her türden 
meşruiyetini yitirmiş, bir suç örgütüne dö-
nüşmüş AKP’giller’e karşı nasıl bir tutum 
alınacağına ve nasıl bir mücadele hattı iz-
leneceğine dair, şu an aklınıza gelen bir şey 
ortaya koyabildi mi?

Yok...
Çanakkale’deki 4 günde, her kesimden 

aydın, entel dantel küçükburjuva kılkuyruk 
takımı kürsülere çıktı, konuşmalar yaptı, 
değil mi?

Bunların bir tekinin olsun yaptığı ko-
nuşmalardan aklınızda kalan bir cümle var 
mı?

Yok, değil mi?..
Evet. Yeni CHP’nin Sorosçu Kemal’i 

ve onun amigoları olsun, Çanakkale’de ko-
nuşan kürsü ötülgeni burjuva-küçükburju-
va aydınları, entelleri olsun; bu ülkenin, bu 
halkın, bu vatanın temel gerçeklerine dair, 
can alıcı sorunlarına dair ve bugün içine 
düştüğümüz cehennem karanlığından nasıl 

kurtulacağımıza dair hiçbir şey bilmezler.
Onlar sadece boş laf etme, hiçbir şey 

söylemiş olmamak için konuşma konusun-
da uzmandırlar, üstattırlar. Zaten bir kısmı 
da içtenlikten yoksun, ajanlaşmış ABD 
hizmetkârıdırlar. Sorosçu Kemal vb. gibi...

İşte bu sebeplerden dolayı, biz hep di-
yoruz ya; Türkiye’de yalnızca iktidar fa-
ciası yoktur. Aynı oranda ve ağırlıkta bir 
muhalefet faciası da vardır, diye...

Yeni CHP, asla gerçek anlamda bir mu-
halefet ortaya koyamaz. Onun muhalefeti, 
Kaçak Saraylı Reis’in dindarlığı kadar sah-
tedir, yalandır, kandırmacadır.

Hatırlanacağı gibi, biz bu tespitimizi 
yıllar öncesinde yapmıştık. Ve hep hayat 
bizi doğruladı. Biz, sadece olaylara önem 
ve değer veririz. Olaylardan yani gerçek-
lerden daha değerli hiçbir şey yoktur bizim 
için. Onları doğru görürüz. Gerçekte ol-
dukları gibi görürüz, sebep-sonuç ilişkileri 
içinde görürüz. Bağlamları içinde görürüz, 
değerlendiririz, sonuçlar çıkarırız, gele-
ceğe dair yol çizeriz, strateji oluştururuz. 
Devrimci mantık ve metodumuz, bu konu-
da bize yardımcı olur. 

İşte biz, bu somut gerçeklerin değerlen-
dirilmesi sonucunda, Yeni CHP’nin artık 
bir proje partisine dönüştürülmüş olduğu-
nu ve BOP’un yerel elemanlarından biri 
haline geldiğini söyledik. Tabiî başta Tay-
yipgiller gelmek üzere, diğer burjuva par-
tileri de aynı işle görevlidirler: Yani MHP 
de, HDP de...

Bizim bu tespitimize ne yazık ki CHP’li 
kitleler pek kulak 
kabartmıyor.  Onlar 
önyargıları doğrul-
tusunda, düşünme-
den ve araştırmadan 
davranmayı rahatlık 
sayıyor. Yani onlar, 
akıllarıyla değil, 
inançlarıyla hareket 
ediyorlar. Böylece 
de Tayyipgiller’in 
“hülooğğ”cuların-
dan farklı bir dav-
ranış sergilememiş 
oluyorlar.

Nihayet iki gün 

önce, Cumhuriyet’ten, benim de yıllardan 
beri gazetenin en aklı başında yazarı bul-
duğum Ergin Yıldızoğlu’nun biz yazısı 
çıktı. Yazının başlığı “Anlamak gittikçe 
zorlaşıyormuş” ibaresini taşıyor. 

Başta iktidarın ihanetlerini ve din dev-

letine doğru gidişini anlatıyor. Tabiî bizi 
tümüyle anlaması olası değil, bu küçükbur-
juva yazarın da. Ama hiç değilse, onda bir 
ya da biraz daha fazla oranda bizi anlamış 
ve o oranda bize yakın bir yazı ortaya koy-
muştur. Eh, bu da hiç yoktan iyidir...

Okuyalım, isterseniz:

***
Anlamak gittikçe zorlaşıyormuş
Beş yılı aşkın bir süre Avrupa Birliği 

Türkiye temsilcisi olarak çalışmış dene-
yimli (Türkiye’nin yakın zamana kadar de-
mokratikleşmekte olduğunu düşündüğüne 
bakılırsa, T. S. Eliot’un “deneyimi yaşamış 
ama anlamını kaçırmış” dediği türden) 
diplomat Marc Pierini, Carnegie için yaz-
dığı son yorumda, “Ankara’nın iç ve dış 
politikasının arkasındaki stratejiyi anla-
mak hergün biraz daha zorlaşıyor” diyor.  
Gerçekteyse, Ankara’nın politikalarının 
arkasındaki stratejiyi anlamak kolay. Esas 
anlaması zor olan, muhalefetin, özellikle 
de ana muhalefet partisinin izlediği politi-
kaların arkasındaki strateji.

Gayet şeffaf
Ankara’nın politikalarının arkasında-

ki strateji (kısa dönemli taktiğin aksine, 
uzun dönemli vizyon) gayet şeffaf. AKP 
hükümeti “iç ve dış dinamiklerin örtüşme-
si”, bunun olumlu ekonomik dinamiklerle 
beslenmesi üzerinde şekillenmiş, siyasal 
İslamı iktidara taşımıştı. İlk iki dinamik 
artık yok.

Birincisi, AKP artık olağan koşullarda, 
serbestçe yapılabilen genel seçimlerde ne 
tek başına hükümet kurabilecek iskemle 
sayısına ulaşabiliyor (Haziran 2015 Seçim-
leri) ne de muhalefeti susturmazsa, mühür-
süz oylar gibi yasa dışı yöntemlere başvur-
mazsa referandum kazanabiliyor. Bu yön-
temler bile en fazla yüzde 51 alabildi. AKP 
toplumsal desteğinin sınırına geldi. Dahası, 
var olan destek de erimeye başlıyor. Tam 
da ekonomi sarsıntı işaretleri verirken...

İkincisi, siyasal İslamın, tarihsel ve 
bölgesel realitelerden habersiz, dış poli-
tikası sağa sola çarpa çarpa Türkiye’nin 
jeopolitik çapalarını teker teker söküyor. 
AKP liderliğinin bu duruma bir cevabı ol-
madığından, yukarda değindiğim, tüm dış 

politika önceliklerini AKP’nin ne pahasına 
olursa olsun iktidar kalma tutkusunun gün-
lük gereksinimlerine tabi kılıyor.

Normal bir düzen partisi gibi seçim 
kaybedip muhalefete çekilmediğinden, si-
yasal İslamın iktidarını koruyabilmek için 
genel seçimleri, parlamentoyu tamamen 
anlamsızlaştıracak, “atanmışların” keyfi 
egemenliği ile yönetecek bir devlet biçi-
mi (artık rejim kavramının ötesine geçtik) 
zorunlu oluyor. En son, 694 sayılı KHK bu 
biçimin kuruluşunun tamamlanmakta oldu-
ğunu gösteriyor. Bu sürece, büyük serma-
yenin de (tam post-kolonyal burjuvazilere 
yakışan oportünizmi ve kırılganlığıyla) 
onay verdiği, daha doğrusu boyun eğdiği 
anlaşılıyor.

Peki ya muhalefet?.. 
İktidarın politikalarının arkasındaki 

strateji şeffaf. Peki ya muhalefetinkilerin? 
Muhalefet, özellikle CHP, ülkenin içinde 
bulunduğu durumu gerçekçi bir biçim-
de değerlendiriyor mu? Yoksa CHP 2019 
seçimlerine hazırlanmak gibi bir fantezi-
nin peşinden mi gidiyor?

CHP liderliğinin “Adalet yürüyüşü”, 
Maltepe mitingi çok değerli potansiyel-
lere sahipti. Ülkeyi kritik bir eşiğe ge-
tirmişti. Ancak o zaman kaygı duyduğum 
gibi, bu yürüyüş ve miting “tamam artık 
evlerinize dönün” ile sonlanırsa, “muha-
lefetin gazını almaktan” öteye gidememe 
riski taşıyordu. 

Muhalefet, bu eşikte neler yapabilece-
ğini tartışırken, parlamenter muhalefet 
olanaklarını yok eden KHK’ler birbirini iz-
ledi. Muhalefet ise, gelinen noktada, kendi 
değerlerini unutmaya başlamış, çoktan si-
yasal İslamın din kültürüyle çizilen meşru-
iyet sınırlarını kabullenmiş (içki içildi he-
zeyanları, örneğin) görünüyor. Saray 694 
sayılı KHK’yi çıkarırken, o adeta her şey 
normalmiş gibi, Nur risalelerinin de okuna-
bildiği bir “Adalet Kurultayında”, İslam-
cılarla flört etmeye çalışıyor, adalet istiyor. 
(Kimden?) CHP liderliği, İslamcılardan 
demokrasi çıkabilirmiş, “2019 seçimle-
rinin adil ve eşit yapılacağına inanıyor 
musunuz?” (Çiğdem Toker) sorusuna 
olumlu bir cevap verilebilirmiş gibi 2019’a 
kadarki yol haritasından söz ediyor. Muha-
lefetin, ana muhalefet partisinin politikala-
rının arkasındaki stratejiyi anlamak gittikçe 
zorlaşıyor. (http://www.cumhuriyet.com.tr/
koseyazisi/814563/Anlamak_gittikce_zor-
lasiyormus.html)

***

Tabiî küçükburjuva entellektüeller 
meseleyi bütün gerçekliğiyle, kapsamıyla 
kavrayamazlar. Yazıda gördüğümüz gibi, 
ABD-AB Emperyalistleri ve onların Tür-
kiye’deki hakimiyetleri yoktur. Yok sayıl-
maktadır. Sanki bu yerli piyonlar, kendi 
iradeleriyle hareket ediyorlarmış gibi an-
latılmaktadır. Ve BOP’tan, Yeni Sevr’den 
de hiç söz edilmemektedir. Öyle olunca da, 
tabiî yazar, Yeni CHP’nin tutumunu ya da 
muhalefetini anlaşılmaz bulmaktadır. 

Ama işte, ne diyelim, bu bile şu anki, 
fikir ortamı açısından çöle dönmüş Türki-
ye’de bir olumluluktur. Dikkat ederseniz; 
ağarmış top sakalı ve dürbün mercekli göz-
lüğü, alengirli fuları, yeleği ve köstekli sa-
atiyle entellik satan Emre Kongar’dan fer-
sah fersah ayıktır. Ve daha doğru tespitler 
yapabilmektedir, Ergin Yıldızoğlu.

Ne der Emre Kongar, yazı ve yorumla-

rının sonrasında?
“Uyuma CHP.”
Yıldızoğlu ne diyor?
CHP’nin muhalefetinin arkasındaki 

politikaları anlamak gittikçe daha da zor-
laşıyor...

Yani gerçekçi bir politikaya sahip de-
ğil, diyor yazar. Bu muhalefet anlayışıyla 
da bir yere varılmaz, diyor.

Sorosçu Kemal ve avanesi ne diyor kit-
lelere?

2019’a iyi hazırlanalım.
Yahu adam 16 Nisan 2017’de açıkça ve 

resmen yenildi. 
Ama ne yaptı?
Ben yendim, ben kazandım, dedi. Sen 

de bunu yedin, Sorosçu Kemal! Hem de 
daha o sahte referandumun ilk gününün ak-
şamı. Tam kanunsuzluğu meşru sayıp geçip 
gittin. 

Tayyip ve AKP’giller, iktidara 
mahkûm. İktidardan düşrükleri anda, ken-
dilerini, işlemiş oldukları binbir suçtan 
dolayı kanun karşısında bulacaklarını ve 
hesaba çekileceklerini biliyorlar. O yüzden 
hepsi de ölünceye kadar iktidarda kalmaya 
karar vermiş durumdadırlar.

Çok açık ve gizlenemez bir yenilgiyle 
karşılaştığı anda iç savaş çıkarma alternati-
fini ortaya koyacak Tayyip. Ona hazırlanı-
yor, durup dinlenmeden. 

Diyelim 2019’da da yenildi Tayyip. Ne 
yapacak?

16 Nisan’da yaptığını...
“Yenilmedim, yendim. Kaybetmedim, 

kazandım.”, diyecek. Kabul görmemesi 
durumunda da iç savaşa geçiş yapacak...

Adam ne hukuk bıraktı, ne kanun, ne 
mahkeme, ne adli sistem, ne hak, ne ada-
let... Bir suç örgütü aslında onlar. 

İşte bu sebepten, yapılması gereken, 
kitleleri bu doğrultuda aydınlatmak ve 
bilinçlendirmektir. Bir suç örgütüne kar-
şı ne yapılması gerekirse, onun yapılması 
hazırlığına girişmektir. Yani ilk yapmamız 
gereken, onun tepeden tırnağa suça batmış 
olduğunu, her türlü meşruiyetten yoksun 
olduğunu ve acilen hukuka bağlı gerçek 
bir mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini 
kitlelere anlatmaktır. 

Tabiî bu, onlarla her türlü ilişkiyi ve 
diyaloğu kesmeyi, bitirmeyi öngörür. Suç-
lulara karşı nasıl davranılırsa, bunlara da o 
şekilde davranmayı öngörür.

Ancak bu kapsam içinde yapılacak ça-
lışmalar, gelecek için olumlu adımlar olur 
ve çıkış yolunu oluşturan yolun taşlarını 
döşemek olur. 

Fakat, yukarıda da söylediğimiz gibi, 
Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete, 
zerre miktarda olsun vatan, millet ve halk 
sevgisi taşımaz. Onlar sadece kendileri-
ni devşiren, projelendiren, BOP göreviyle 
görevlendiren ABD’li efendilerine hizmet 
ederler. Vatan asla umurlarında olmaz.

İş, gelip yine biz Gerçek Devrimcilere, 
yani İkinci Kuvayimilliyecilere düşüyor. 
Çok zor şartlarda da olsak, bu görevimizi 
de başaracağız. Belki uzun sürecek ama so-
nunda yine biz kazanacağız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Eylül 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Aklını özgürce kullanabilme yeteneğine sahip CHP’li kardeş;
Sorosçu Kemal ve avanesinin “muhalefet” adı altında bütün yapıp ettiği, 

sadece ve sadece pasifikasyon olmuştur

Tayyip ve AKP’giller, iktidara mahkûm. İktidardan 
düşrükleri anda, kendilerini, işlemiş oldukları binbir 
suçtan dolayı kanun karşısında bulacaklarını ve hesaba 
çekileceklerini biliyorlar. O yüzden hepsi de ölünceye 
kadar iktidarda kalmaya karar vermiş durumdadırlar.

Çok açık ve gizlenemez bir yenilgiyle karşılaştığı 
anda iç savaş çıkarma alternatifini ortaya koyacak 
Tayyip. Ona hazırlanıyor, durup dinlenmeden. 
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Bir yandan hain, alçak, dönek, şerefsiz, 
ABD uşağı, CIA işbirlikçisi Elia Kazan’ı 
parlatırken; diğer yandan da kendi dönekli-
ğini meşrulaştırmaya çabalıyor.

Hatırlanacağı gibi; Livaneli, “Bülo’nun 
erkeklik”, “Bilal’in askerlik” süreleri gibi 
“kısa dönem” devrimcilik de yapmıştı. Fa-
kat, 12 Eylül Faşist Darbesinin küçükbur-
juva devrimcilerinde yol açtığı korku ve 
panik, Livaneli’yi de savurup attı. 

O, CHP saflarında karar kıldı. Diğer 
dönekler gibi paçavralaşmadı. Yani Şems 
Ethem, Cengiz Çandar, Hasan Cemal, 
Hadi Uluengin, Halil Berktay, Gülay 
Göktürk, Oya Baydar, Oral Çalışlar, Al-
tan Family vb. gibi iğrençleşmedi...

Psikopatlık gibi döneklik de geniş bir 
yelpaze oluşturur. Hani bazı psikopatların 
şiddete bulaşmamış olması gibi, Livane-
li’nin dönekliği de belli sınırlar içinde kal-
dı. Antikomünizm ve sosyalizm düşmanlı-
ğına varmadı.

Bu tür dönekler de pek çok, şu anki 
siyasi ortamda. Mesela, Yeni CHP’nin So-
rosdaroğlu Kemal’inin etrafında yer alan 
ve devamlı gündemde kalan kadronun 
önemli bir kısmı Livaneli türünden dönek-
lerden oluşmaktadır.

Fakat biz, dönekliğin her türüne kar-
şıyız. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi, 
hiçbir şey bize dönekler kadar itici gelmez. 
Midemiz bulanır, bunların suretlerini gör-
düğümüzde, seslerini duyduğumuzda. Dö-
neklik, insanın ruhunu satması demek. O 
bakımdan, çok aşağılık bir iştir... Neyse...

Fakat, Livaneli geçenlerde “Elia İle 
Yolculuk” adlı bir kitap yazmış. Ben, yu-
karıda da belirttiğim gibi, döneklerden bir 
şey okuyamam. Onların kitapları bile ele 
alınmayacak kertede kirli gelir bana. Bu 
bakımdan pek de ilgilenmedim. Fakat, bir-
kaç gün önce bu kitabıyla ilgili bir röportaj 
vermiş. Bir okuyayım bakayım şunu, de-
dim. Sabredip okudum...

Gördüm ki, Elia Kazan adlı alçağı se-
vimlileştirmeye, hatta mağdurlaştırmaya 
çalışmış kitabında, röportajdaki anlatımına 
göre. Birkaç bölüm aktaralım isterseniz.

Röportajın başlığı şu: 
“Bir zayıflık anının, insan hayatını 

nasıl kararttığını anladım”
Aslında, röportajın özlü bir özeti anla-

mındadır bu başlık. İki şey söylüyor, gör-
düğümüz gibi:

Birincisi, Elia Kazan “bir zayıflık anı-
nın” yol açtığı bir yanlış yapmış.

Söylediği ikinci şeyse şudur: Bu bir an-
lık yanlış, “insan hayatını karart”mış.

Oysa, bu her iki düşünce de külliyen 
yalandır, yanlıştır. Bu, tamamen Livane-
li’nin bir fırıldak çevirmesidir. Elia Ka-
zan’ı, acınması gereken bir mağdur, yaptığı 
bir anlık yanlıştan dolayı bir ömrü karar-
mış, sevimli bir insan olarak pazarlama 
sahtekârlığına kalkmasından başka hiçbir 
şey değildir bu.

İsterseniz, Elia Kazan’ın 1947’de baş-
layıp 1950’lerde devam eden “McCarthy 
Dönemi” diye adlandırılan Antikomünist 
Cadı Avı Döneminde, tamamı da CIA, 
Pentagon, Washington ajanlarından oluşan 
“Amerika’ya Karşı Çalışmaları Araş-
tırma Komitesi” adlı sözde kurul karşı-
sında vermiş olduğu ifadesini, virgülüne 
dokunmadan aktaralım. Fakat, isterseniz, 
konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Ülkü 
Tamer’in dilimize çevirdiği “İhanet Yıl-
ları” adıyla yayımlanan derlemenin Ön-

söz’ünü okuyalım önce bir. Sonrasında da, 
Elia Kazan’ın gönüllü olarak gelip ihaneti-
ni katmerlendirmek üzere kurul karşısında 
verdiği ifadesini okuyalım:

***

İhanet Yılları Kitabının 
Önsöz’ü

Amerika’da  “Komünizm korkusu”,  
1917 Sovyet Devrimi’nden sonra başladı. 
“Dünyayı sarsan on gün”, kapitalizmin 
yıkılabileceğini göstermişti. Bu düzenin 
savunucuları, duydukları korkuyu kısa za-
manda bir “ulusal korku”ya dönüştürmeyi 
amaçladılar. Başsavcı A. Mitchell Pal-
mer’in önderliğinde “solcu avı”na girişti-
ler. Hükümet de, “ülkeyi Ruslara satmak 
isteyenlerin kimler olduğunu ortaya çıkar-
mak amacıyla” 1919’da geniş çapta bir so-
ruşturma açtırdı.

Bu alanda çalışmalar yapmak üzere, 
Temsilciler Meclisi’ne bağlı ilk komite, 
1930’da kuruldu. Hamilton Fish Komite-
si’ydi bu. Başkanı Hamilton Fish , “Komi-
tenin sadece Komünistlerin peşinde oldu-
ğunu” belirtti. Meclis üyelerinden Samuel 
Dickstein, ülke için Nazizmin de büyük bir 

tehlike olduğunu ileri sürdü, bu konuda da 
araştırma yapılmasını istedi. Dickstein’e 
aldıran çıkmadı. 1938’de Amerika’ya Kar-
şı Çalışmaları Araştırma Komitesi kuruldu-
ğunda, Dickstein komiteye alınmayacak, 
ilk başkan Martin Dies, sadece Komünizm 
tehlikesini araştıracaklarını, başka eylem 
ve eğilimlerle ilgilenmeyeceklerini söyle-
yecekti.

1929-1931 yıllarında bu korku daha 
da arttı. Kapitalizmin temelleri sarsılma-
ya başlamıştı. Ekonomi çökmek üzereydi. 
Kapitalist düzenin temsilcileri, bir baskı ve 
propaganda kampanyasına giriştiler. Orta-
ya “Hayat, Sovyet Rusya’yla bir savaştır” 
gibi sloganlar atıldı; Sovyetler Birliği’nin 
Amerika’yı ele geçirmek isteyen, bu amaç-
la geniş bir “casusluk şebekesi” kuran bir 
devlet olduğu kanısı yerleştirilmeye ça-
lışıldı. Her Komünist, Sovyet Rusya’nın 
ajanıydı. “Dünyanın en büyük gösterisi” 
olarak nitelendirilebilecek bir “Komünist 
avı”  düzenlendi.

Bu arada İkinci Dünya Savaşı patlak 
verdi. Amerika “büyük düşmanı” Sovyet 
Rusya’yla birlik oldu! Ama bu düşman-
lık, savaş sırasında da sürdü. MacArthur, 
1945’de, “Rusların Nazilerden de büyük 
bir tehlike” olduğunu ileri sürmekten ka-
çınmadı. Bazı yorumcular, Amerika’nın 
Japonya’ya atom bombası atmasına bu 
görüşün yol açtığını söylediler. Avrupa’da 
savaş sona ermişti; Sovyetler Amerika’ya 
Doğu’da yardım edebilirler, zaferi paylaşa-
bilirlerdi. Atom bombası buna engel olmak 
için atılmış, iki yüz bin kişi öldürülerek 

“Kızıl Ordu’nun pençesinden kurtarılmış-
tı”!

Savaştan sonra, Amerika’ya Karşı Ça-
lışmaları Araştırma Komitesi, sendika-
lardaki, üniversitelerdeki, sinema-tiyatro 
endüstrisindeki Komünistleri ortaya çıkar-
mak için geniş çapta bir soruşturma açtı. 
Bu soruşturmalarda “suçlu bulunanlar” 
kara listeye alındılar, işsiz kaldılar, yoksul-
luk çekmeye mahkûm edildiler. Anayasa-
nın kendilerine sağladığı hakka dayanarak 
tanıklık etmemekte direnenler, “Komiteyi 
aşağılamak” suçuyla hapse atıldılar. Whit-
taker Chambers ile Richard M. Nixon’un 
casuslukla suçladıkları Alger Hiss, idam 
cezasına çarptırıldı.

Bu arada yeni bir “önder” belirdi: Se-
natör McCarthy. McCarthy, Komünistlerin 
devlet dairelerine bile sızdığını ileri süre-
rek yeni bir kampanya açtı, “cadı avı”nı 
hızlandırdı; Kore Savaşı’nın başlamasın-
dan Komünistleri sorumlu tuttu. I. F. Sto-
ne gibi birkaç gazeteci, Kore Savaşı’na 
Komünistlerin değil, Güneydoğu Asya’yı 
denetim altında tutmak isteyen Amerkikan 
emperyalizminin yol açtığını söylediler, 
ama Rosenberg’lerin cadı kazanında öldü-
rülmelerine engel olamadılar.

Amerika’ya Karşı Çalışmaları Araştır-
ma Komitesi’nin on binlerce sayfayı bulan 
tutanaklarından derlenmiş bu kitap, yuka-
rıdaki kısa girişi bile gereksiz kılacak nite-
liktedir; Amerika’da “ihanet yılları” olarak 
adlandırılan bir dönemi, bütün genişliğiyle, 
bütün derinliğiyle yansıtmaktadır. Yaratılan 
“Komünizm korkusu”nun birtakım çıkar-
lar uğruna nasıl sömürüldüğünü, yurtsever 
kimselerin nasıl baskı altında tutulduğunu 
belgelerden iyi ne verebilir?

***

Elia Kazan’ın ifadesi
Elia Kazan, ilk olarak 14 Ocak 1952’de 

bir gizli oturumda tanıklık etti. Oturumun 
tutanakları hiçbir zaman açıklanmadı. Ka-
zan, 10 Nisan 1952’de yine bir gizli otu-
rumda komitenin karşısına çıktı. Kısa sü-
ren bu oturumun tutanakları ise ertesi gün 
yayımlandı.

***
TAVENNER: Mr. Kazan, 14 Ocak 

1952’de bir gizli oturumda tanıklık etmiş-
tiniz, değil mi?

KAZAN: Evet. 
TAVENNER: Ama başkalarının çalış-

maları konusunda bilgi vermemiştiniz.
KAZAN: Bazı adlar vermiştim.
TAVENNER: Komiteye başvurdunuz, 

bir kere daha tanıklık etmek istediğinizi 
belirttiniz, başka Komünist Parti üyelerinin 
çalışmaları konusunda bilgi vereceğinizi 
söylediniz.

KAZAN: Evet, Bildiğim her şeyi açık-
lamak istiyorum. İzin verirseniz, Komite-

nize mektubumu ve mektubuma iliştirdi-
ğim notu okuyayım:

Amerika’ya Karşı Çalışmaları Araştır-
ma 

Komitesi Washington, D.C.
Sayın Baylar,
14 Ocak 1952 tarihinde vermiş oldu-

ğum ifademe bazı eklerde bulunmak ama-
cıyla bu mektubumu yazıyorum.

İlişikte yeminli ifademde, o duruşmada 
cevap vermediğim bir sorunun karşılığını 
bulacak ve 1934-1936 yılları arasında Ko-
münist Parti’de kimleri tanıdığımı, kimler-
le ilişkide bulunduğumu öğreneceksiniz.

Bu adları daha önce açıklamamakla 
doğru bir davranışta bulunmadığım sonu-
cuna vardım; gizlilik, Komünistlerin işine 
yarar, onların istediği de budur. Amerikan 
halkı, Komünizmle savaşabilmek için bü-
tün gerçekleri öğrenmelidir. Bir yurttaş 
olarak, bildiklerimi açıklamayı görev sayı-
yorum.

Gerçi bana sorulan öteki soruların hep-
sini cevaplandırmıştım; ama bu fırsattan 
yararlanarak, kendi çalışmalarım ve Parti 
çalışmalarım konusunda ayrıntılı bazı bil-
giler de vermek istiyorum. Böylece, daha 
önce belirtmeyi unuttuğum bazı gerçekle-
rin günışığına çıkmasını sağlamış olaca-
ğım.

Yeminli ifademin ikinci bölümünde, 
Parti’den ayrıldıktan sonraki 16 yıl içinde 
ne gibi siyasal çalışmalarda bulunduğumu 
belirttim.

Saygılarımla,
Elia Kazan  
Elia Kazan’ın yeminli ifadesidir:
1934-1936 yılları arasında Komünist 

Parti’ye üye olduğumu 14 Ocak 1952 tari-
hinde verdiğim ifademde belirtmiştim.

O yıllarda Amerika Birleşik Devletle-
ri’yle Sovyet Rusya arasında ulusal çıkar-
lar bakımından bir çekişme olduğunu san-
mıyordum. Amerikan Komünist Partisi’nin 
Kremlin’den buyruk aldığını ve bu ülkede 
bir Rus temsilcisi olarak görev yaptığını 
bilmiyordum. Parti’nin, sokaklarda gör-
düğüm yoksul ve işsiz insanları korumak 
amacını güttüğüne inanıyordum. Parti’ye 
katılmakla insanlara yardım edeceğimi, 
Hitler’e karşı verilen savaşa katkıda bu-
lunacağımı, Amerikan halkının çıkarlarını 
daha iyi koruyacağımı sanıyordum.

Üyeliğim aşağı yukarı on dokuz ay 
sürdü; bu süre içinde, Group Theatre’da 
çalışan kimselerin bulunduğu bir hücrede 
görevlendirildim. Bu kimseler şunlardı:

Lewis Leverett. Hücrenin iki önderin-
den biri.

J. Edward Bromberg. Hücrenin öteki 
önderi. Hayatta değil.

Phoebe Brand (sonradan Morris Car-
novsky ile evlendi). Parti’ye girmesini ben 
önermiştim.

Morris Carnovsky.
Tonny Kraber. Parti’ye girmemi Well-

man ile Kraber sağlamışlardı.
Paula Miller (sonradan Lee Strasberg 

ile evlendi). Yakın arkadaşlığımızı sürdür-
mekteyiz. Parti’den uzun süre önce ayrıl-
mıştı. Zaten Parti’de kalamayacak kadar 
duygulu, dengeli bir insandır.

Clifford Odets. Parti’den benimle aynı 
zamanda ayrıldığını belirtmişti.

Art Smith.
Hücremizde sadece bu kimseler vardı. 

Adını vermeyi unuttuğum kimse olduğunu 
sanmıyorum.

Daha önceki ifademde, Michael Gor-
don’un da hücrede olduğunu söylemiştim. 
Sonradan bu konu üzerinde düşününce, 
onunla birlikte hiçbir toplantıya katılmadı-
ğımı hatırladım.

Daha önce belirttiğim gibi, biz yeni 
üyelere Parti’nin görüşlerini, amaçlarını 
açıklayanlar, V. J. Jerome, Andrew Overga-
ard ve Ted Wellman’dı. Ted Wellman, Sid 
Benson adını da kullanırdı.

Bizden alınan ödenti ve bağışlar çok 
azdı. Düşük ücretlerle çalışan, sık sık işsiz 
kalan oyunculardık.

Bizden dört şey istediler:
(1) Kendimizi eğitmemizi;
(2) Oyuncu birliklerine sızmamızı;
(3) Parti’nin işbirliği ettiği örgütleri 

desteklememizi;
(4) Group Theatre’e ele geçirip Ko-

münist bir topluluk haline getirmemizi,

Bu konulardaki çalışmalar şöyle yürü-
tüldü:

(1) Kendimizi eğitmemiz için bize kitap 
ve broşürler satarak onları dikkatle okuma-
mızı istiyorlardı. Zaman zaman tartışmalar 
da açılıyordu. Parti’nin totaliter yönetimini 
ilk olarak bu tartışmalarda gördüm. Bize 
görüşlerimizi açıklama olanağını vermi-
yorlar, her söyleneni kabullenmemizi isti-
yorlardı.

(2) Oyuncu birliklerine sızmamız ko-
nusunda çalışmaları Robert Callie yöneti-
yordu. Callie zaman zaman Bob Reed adını 
kullanmaktaydı. Kendisi şimdi hayatta de-
ğildir.

İlk olarak, oyuncuların prova dönem-
lerinde da para almalarını sağladık. Asıl 
amaç, bu gibi başarılarla oyuncuların güve-
nini, desteğini kazanmaktı; ama birliklerin 
yönetimini ele geçiremedik.

(3) Düzenlediğimiz eğlencelerle Par-
ti’nin işbirliği ettiği örgütleri destekledik. 
Bu eğlenceler de bol bol propaganda yapı-
lıyordu.

Art Smith’le birlikte yazdığımız Dimit-
rof adlı oyunu, bu örgütlerden biri olan İşçi 
Tiyatorları Birliği yararına oynadık. Yine 
aynı örgütte oyunculuk ve yönetmenlik 
dersleri verdim. Bu örgütü yönetenler şu 
kimselerdi:

Herry Elion (Başkan)
John Bonn
Alice Evans (sonradan V. J. Jerome ile 

evlendi).
Anno Howe
1936’da Frontier Films’le ilişki kur-

dum. Bu ilişkimin Parti’yle ilgisi yoktu. 
Örgütte Paul Strand, Leo Hurwitz ve Ralph 
Steiner bulunuyordu. Steiner’le uzun sü-
ren arkadaşlığım sonunda Anti-Komünist 
olduğunu öğrendim. Ötekilerin eğitimleri-
ni bilmiyorum. Beni de yönetim kuruluna 
aldılar; ama pek az toplantıya katıldım. 
Ralph Steiner ile birlikte 1937’de Cum-
berlands Halkı adlı kısa bir belgesel film 
yaptık.

(1) Komünistlerin Group Theatre’yi 
ele geçirme çabaları başarısızlıkla sonuç-
landı. Topluluğun başındaki üç yönetici ( 
Harold Clurman, Lee Strasberg ve Chery 
Crawford), anti-Komünist kimselerdi.

Ben de, Komünistlerin bu tiyatroyu ele 
geçirmelerini elimden geldiği kadar önle-
meye çalıştım. Oyunculardan meydana ge-
len danışma kurulundaydım. Danışma ku-
rulu, tiyatro yönetiminde söz sahibi değil-
di. Parti, topluluğun demokratik bir biçim-
de yönetilmesini istiyordu. Asıl amaçları 
bu değildi tabiî, tiyatroyu ele geçirmekti. 
Yöneticilerin böyle bir oyuna gelmeye-
ceklerini biliyor, biz oyuncuları kullanarak 
denetimi ele almak amacını güdüyorlardı.

Parti’den ayrılmamın nedenlerinden 
biri de budur. Direndim. Direnince beni ça-
ğırdılar, hizaya gelmemi istediler. O gece 
Parti’den ayrıldım. Bu kimselerin iğrenç 
işlerine karışmaktansa Amerikan halkının 
çıkarları için dürüstçe çalışmayı uygun bu-
luyordum.

Zülfü Livaneli fırıldak çeviriyor

Fakat biz, dönekliğin her türüne karşıyız. Ve daha 
önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir şey bize dönekler 

kadar itici gelmez. Midemiz bulanır, bunların 
suretlerini gördüğümüzde, seslerini duyduğumuzda. 

Döneklik, insanın ruhunu satması demek.
O bakımdan, çok aşağılık bir iştir... 
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O geceden sonra Parti’yle ilişiğim 

kalmadı.
1936’da Parti’den ayrıldıktan sonra, 

yıkıcı çalışmalarda bulunan hiçbir ör-
gütte görev almadım.

Birçok örgüte katılmam istendi; 
ama o örgütlerin Komünist Parti’ye 
ilişkilerini sezince hepsinden uzak dur-
dum.

Bazı durumlarda, bana getirilen 
bildirileri imzalamadan edemedim. 
Komünistlerden tiksiniyorum; bu ko-
nuda onları değil haklı oldukları davayı 
destekliyorum, diye düşünüyordum. 
Yanılmışım. Bugün önüme getirseler o 
bildirilere imza koymam.

Bu arada, katılmadığım çalışmaları 
belirtmek isterim.

1944’de Hollywood’a gittiğimden 
beri, Komünist Parti’yle ilişkisi olan 
hiçbir örgüte yardımcı olmadım, bağış-
ta bulunmadım.

Stockholm barış çağrısını imzala-
madım. Komünistlerin barış sözünden 
ne anladıklarını biliyordum.

Waldorf Barış Konferası’na katıl-
dım,

Başkanlık seçiminde Henry Walla-
ce’ı desteklemedim.

Bugüne kadar yönettiğim oyun ve 
filmlerin listesini sunuyorum:

Casey Jones. Yazan: Robert Ard-
rey. 1938. Bir demiryolu mühendisinin 
öyküsü. Havasıyla, kişileriyle, özüyle 
gerçek bir Amerikan eseri.

Gökgürültüsü Kayası. Yazan: Ro-
bert Ardrey. 1939. Demokrasi konu-
sunda kötümser olunduğu bir dönemde 
yazılmış, demokratik, iyimser bir eser. 
New York’ta tutulmadı; ama savaş yıl-
larında Londra’da büyük başarı kazan-
dı.

Cafe Crown. Yazan: Hy. Craft. 
1942. New York’taki Yahudi oyuncu-
ları anlatan bir eser. Siyasal yanı yok.

Çalgılar Akortsuz Tanrım. Yazan: 
Paul Vincent Caroll. 1942. Konusu 
savaş yıllarında geçen, siyasetle ilgisi 
olmayan bir oyun. İnsanların, özellikle 
bir rahibin cesaretini dile getiriyor.

Ramak Kaldı. Yazan: Thornton 
Wildöer. 1942. Yönetmenliğini yap-
makla en çok övündüğüm oyunlardan 
biri. İnsanoğlunun ölmezliğini anlatan 
bir eser.

Harriet. Yazanlar: Florence Ryer-
son ve Colin Clements. 1943. Tom 
Amca’nın Kulübesi’nin yazarı Harriet 
Recher Stowe’un hayat öyküsünü anla-
tan bir eser.

Venüs’ün Bir Dokunuşu. Yazan-
lar: S. J. Perelman ve Ogien Nash. Mü-
zik: Kurt Weil. 1943. Tanrıça Venüs’ün 
bir berbere tutulmasını anlatan müzikal 
komedi.

Albay ve Ben. Yazan: S. N. Behr-
man. 1942. Nazilerden kaçan bir Ya-
hudi ile Polonyalı bir albayın öyküsü, 
siyasal yanı yok.

Bir Genç Kız Yetişiyor (ilk fil-
mim). 1944. Brookyn’li bir kızın öy-
küsü. Amerika’yı manevi bakımdan 
yücelten bir eser.

Söyle Sevgili Yurdum. Yazanlar: 
Jean ve Walter Kerr. 1944. Amerikan 
şarkılarının çavresinde kurulmuş bir 
oyun.

Kökler Derinlerdedir. Yazanlar: 
Arnaud d’Usseau ve James Gow. 1945. 
Zencilerle beyazlar arasındaki ilişkile-
re değinen bir oyun. Birtakım kişiler 
hiç beğenmediler; ama seyirciler de 
eleştirmenler de oyunu çok tuttular.

Dunnigan’ın Kızı. Yazan:  S. N. 
Behrman. 1945. Kocasının ilgilenme-
diği genç bir kadının öyküsü.

Çimen Denizi (Film). 1946. Baş-
savcı Homer Cummings’in öyküsü. 
Komünist yalanlarını ortaya koyan bir 
film.

Bütün Oğullarım. Yazan: Arthur 
Miller.1947. Savaş sırasında uçak par-
çaları yapan bir fabrikatörün öyküsü. 
Bazıları bu oyunda propaganda oldu-
ğunu ileri sürdüler. Bana kalırsa eserde 
sorumluluk sorunu işlenmektedir; pro-
panda yoktur.

Centilmenler Anlaşması (film). 
1947. Ünlü romanın filmi. Oscar ödülü 
kazandı.

İhtiras Tramvayı. Yazan: Tennesse 
Williams, 1947. Siyasetle ilgisi olma-
yan insancıl bir oyun.

Günbatımı Kumsalı. Yazan: Bes-
sie Breuer, 1948. Florida’da bir hasta-

nede genç havacılar arasında geçen bir 
öykü. Siyasal yanı yok.

Aşk Hayatı. Yazan: Alan Jay Ler-
ner. Müzik: Kurt Weill. 1948. Evli bir 
çiftin öyküsünü anlatan bir müzikal ko-
medi.

Satıcının Ölümü. Yazan: Arthur 
Miller, 1949. Materyalist değer ölçüle-
rini eleştiren ünlü bir oyun.

Pinky (film).1949. Komünistlerden 
başka herkesin beğendiği bir film. Zen-
ci bir kızın öyküsü.

Sokaklarda Panik (film).1950. Bir 
salgının öyküsü. Filmin kahramanı, 
Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
hastanelerden birinde çalışan doktor-
dur.

İhtiras Tramvayı (film): Yukarıda 
adı geçen oyunun filmi.

Viva Zapata (film): Anti-Komünist 
bir film. Bu konuda Saturday Review 
dergisine bir da yazı yazdım. Yazı-
nın kopyası, Komiite üyelerinden Mr. 
Nixon’a sunulmuştur.

Mısır’a Kaçış. Yazan: Gerge Tabo-
ri.1952 Amerika’ya kaçmak üzere Ka-
hire’de bekleyenlerin öyküsü.

Komünistlerle ilişki kurmanın, on-
ları tanımak bakımından, yararlı oldu-
ğuna inanıyorum. Bugün bütün dünya 
savaştan korkuyor, Komünistler de bu 
korkuyu sömürerek barış istediklerini 
söylüyorlar. Barıştan ne anladıklarını 
biliyoruz. Yarın herhalde başka bir slo-
gan bulacaklardır.

Komünist Felesefe’den, Komünist 
yöntemlerden tiksiniyorum. Düşünce 
özgürlüğünden, çalışma özgürlüğün-
den, birey haklarından yanayım. Bun-
ları elde etmek için bütün gücümüzle 
çalışmalıyız.

Yönettiğim oyun ve filmlerde hep 
bu amacı güttüm.

Bu yeminli ifademin bir kopyası 
Twentieth Century-Fox Başkanı Mr. 
Spyros P. Skouras’a verilmiştir…

Elia Kazan

TAVENNER: Mr. Kazan, Komite-
miz ileride yine bilginize başvurmak 
isteyebilir.

KAZAN: Ne zaman isterseniz geli-
rim. Gerekli gördüğünüz bilgileri ver-
meye hazırım.

BAŞKAN: Sizin gibilerin yar-
dımları olmasa, Komünistlerin ihanet 
mekanizmasını kolay kolay ortaya çı-
karamazdık. Çok teşekkür ederiz Mr. 
Kazan.

***
Elia Kazan bu kadarla yetinmedi; 

ertesi gün New York Times gazetesine 
büyük bir ilan vererek, yeminli ifade-
sinde belirttiği anti-Komünist görüşleri 
kamuoyuna da açıkladı. (İhanet Yılları, 
Kavram Yayınları, Ülkü Tamer Çeviri-
si, s. 108-114)

***

Çok açık ve kesin biçimde görüldü-
ğü gibi, Elia Kazan tam bir insan sefa-
letidir, tam bir paçavradır.

Bizdeki benzerlerinin bile pek azı 
bunun kadar çukurlaşabilmiştir.

Elia Kazan, açıkça görüldüğü gibi, 
“bir anlık” bir ihanette bulunmamıştır. 
Önce kurul kendisini çağırmış, 1952 
14 Ocak’ında. Gidip vermiş ifadesini. 
Bu ifadesi hiçbir zaman açıklanmamış. 
Besbelli ki CIA arşivlerinde kalmış. Fa-
kat bununla yetinmemiş Kazan. Aşağı 
yukarı 3 ay sonra bu kez kendiliğinden 
başvurmuş kurula. “İfademi genişlet-
mek istiyorum. Sizinle her alanda tam 
bir işbirliği içinde çalışmak istiyorum”, 
diyerek.

Yani CIA’nın antikomünizm müca-
delesinde, onların gönüllü hizmetkârı 
olmuş, Kazan. 

Ve de bu tutumunu, 2003’teki ölü-
müne kadar aynı çizgide sürdürmüştür. 
Hatta 1997’de, İstanbul Film Festiva-
li’nden onur ödülü almaya geldiği sı-
rada Cumhuriyet Gazetesi’nden Ahu 
Antmen’e verdiği bir röportajda aynen 
şu sözlerle savunmuştur ifadesini:

“Doğru olduğuna inandığım şeyi 
yaptım. Özür dilemiyorum. Utan-
mıyorum. Ve beni mutsuz etmiyor.” 
(Radikal Gazetesi, 30.09.2003)

Gönüllü ifadesinden 2 yıl sonra da, 
1954’te “Rıhtımlar Üzerinde” adlı bir 
film yönetmiş, bu filminde de başrol 
oynayan Marlon Brando’nun deyişiy-

le “dönekliğini ve ihanetini savun”-
muştur. 

Brando, Elia Kazan’a duyduğu tep-
ki yüzünden filmde oynamayı önce 
reddetmiş, fakat sonradan araya giren-
lerin ısrarıyla kabul etmiştir. 

Madem Kazan filmde dönekliğini 
ve ihanetini savunuyor, o zaman niye 
oynamayı kabul ettiniz böyle bir film-
de? sorusuna ise, “Mesleki çıkar gere-
ği” anlamına gelecek cümlelerle yanıt 
vermiştir.

Hatırlanacağı gibi, Brando da bu 
filmdeki müthiş performansıyla Holl-
ywood’un en önde gelen aktörleri ara-
sına girmiş ve hep öyle kalmıştır.

Bu film, İşçi Sınıfının ekono-
mik-sendikal mücadelesine öylesine 
ağır bir darbe indirmiştir ki Ameri-
ka’da, sendikalardan muazzam bir ka-
çış olmuştur. Çünkü film, sendikayı 
tam bir gangster örgütü olarak sergi-
lemektedir. Yani, sendikaları mafyatik 
yapılar olarak anlatmaktadır. 

ABD Emperyalistleri, McCarthy 
öncesi namuslu sendikacıları bile, CIA 
eliyle linç ettirip ya da başka yöntem-
lerle öldürtmüşlerdir. 

1950’li yıllardan sonra ise namuslu 
sendikalardan boşalan alanı tamamen 
sarı sendikalar doldurmuştur. Yani Elia 
Kazan, ihanetini bir ömür sürdürmüş-
tür.

Zülfü Livaneli, gördüğümüz gibi, 
açıkça düzenbazlık yapıyor, fırıldak 
çeviriyor. Yukarıda da dediğimiz gibi, 
o, aslında kendini savunmuş oluyor, 
Kazan’ı savunmakla. Çünkü kendisi 
de 1980’den bu yana “Elia’nın yolun-
da”dır. 

Röportajında Livaneli, Elia Ka-
zan’ın pişmanlık duyduğunu ve bundan 
dolayı hep acı çektiğini iddia ediyor. 

Röportajı yapan Birgün’den Mel-
tem Yılmaz soruyor:

“Kitapta, sürekli, Elia Kazan’ın 
yaptığı hatanın vicdan azabı ile yaşa-
dığını düşünüyoruz. Ancak bu konu-
da kendisinden bir itiraf-ifade duy-
muyoruz. Size bu konuda bir itirafta 
bulundu mu yoksa onun vicdan aza-
bı sizin çıkarımınız mı, yani biraz da 
öyle olmasını istediğimiz için mi?” 
(http://www.birgun.net/haber-detay/
bir-zayiflik-aninin-insan-hayatini-na-
sil-kararttigini-anladim-171171.html)

İşte Livaneli’nin cevabı:
“Belki de sizin yorumunuz daha 

doğru; öyle olmasını istiyoruz. Ama 
Elia’yı elli yıl kovalayan ve onu hü-
zünden hüzne düşüren bir gölgenin 
varlığını da yadsıyamayız. Savaşçı 
kişiliği diz çöküp af dilemeye elve-
rişli değildi, ölene kadar onurunu 
korumaya çalıştı. Yaşam boyu başarı 
Oscar’ını alırken de sahnede dimdik 
durdu, kısaca teşekkür etti. “Bob 
(Robert de Niro) nerede” dedi. On-
dan ve Scorsese’den kuvvet almak 
istiyordu. Buradayız dediler. Sah-
neden indi gitti. Ama içindeki derin 
pişmanlığı ben biliyorum.” (agy)

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, aşa-
ğılık bir hainden, onlarca arkadaşını ih-
bar etmiş, mesleklerinden etmiş, işsiz-
liğe, yoksulluğa, açlığa mahkûm etmiş 
ve Hollywood’taki devrimci, ilerici, 
namuslu unsurların kökünün kazınma-
sında önemli roller oynamış bir alçak-
tan, bir şerefsizden melek çıkarmaya 
çalışıyor, Zülfü Livaneli. 

Yukarıda da defeatle belirttiğimiz 
gibi, o aslında kendi dönekliğini meş-
rulaştırmak istiyor, bu tutumuyla. 

Hatırlanacağı gibi 1999 yılında, ar-
tık bütünüyle CIA denetimine girmiş 
Amerikan Sinema Akademisi, mes-
leğe katkılarından dolayı onur ödülü 
verir bu döneğe. O ödül töreninde bile, 
Hollywood’ta kalan tek tük demokrat-
lar protesto ederek ayağa kalkmazlar. 
Ve alkışlamazlar. Sadece aşağılayıcı 
bakışlarla izlemekle yetinirler, döneğin 
ödül alışını. 

O günlerde Amerikan MSNBC 
Televizyonu, ödül törenini vermeden 
önce bazı sanatçılarla görüşmeler ya-
par ve onların düşüncesini aktarır. İşte 
söyledikleri:

“Senarist Abraham Polonski:
“O tam bir alçaktır. Elia Kazan 

yüzünden kara listeye alınmış herkes 
dehşete kapılmıştır. (Akademi ödü-
lünü ona vermek) Benedict Arnold’a 
şeref ödülü vermek gibi bir şeydir.

“Senarist Ring Lardner Jr:
“O, tüm insanların, iyi senaristle-

rin ismini vermişti. Bu, aslında onun 
kariyerinin başlangıcına yardım et-
miş ama ismi verilenlerin başını be-
laya sokmuştu.”

Gördüğümüz gibi, bu sanatçıların 
hepsi Livaneli’den katbekat daha na-
muslu, daha insan...

İkinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı sonrasında Hitler Faşizminin yenil-
mesinde en önemli rolü oynamış ve 
20 milyondan fazla insanını bu uğurda 
kaybetmiş Sovyetler Birliği’nin ve ko-
münist sistemin prestiji, saygınlığı tüm 
dünyada büyük ölçüde artmıştı. İnsan-
lık sempatiyle bakıyordu, komünizmin 
kalesi Sovyetler Birliği’ne.

Tabiî bu hayranlık ve saygı, sanatın 
tüm dallarını olduğu gibi sinema ala-
nını da etkilemişti. Olayımızda da gö-
rüldüğü gibi Hollywood bile demokrat, 
ilerici, solcu, komünist sanatçıların, 
yönetmenlerin, yapımcıların sanat yap-
tığı bir alan haline gelmişti. 

İtalyan sinemasında “Yeni Gerçek-
çilik” adı verilen akımın temsilcileri 
hep ilerici filmler yapar olmuştu. 

Hint sinemasını bile etkilemişti ile-
ricilik, sosyalistlik ve Sovyet hayranlı-
ğı...

Bizim Yeşilçam bile önemli oran-
da etkilenmişti bu rüzgârdan. Hollwo-
od’da olsun, Avrupa’da olsun, Hindis-
tan’da olsun, Türkiye’de olsun ezilen-
lerin, sömürülenlerin hayatını anlat-
mak, sinemanın esaslı konuları arasına 
girmişti artık. 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 
sonrasında, uluslararası emperyalizmin 
dünya çapında jandarmalığı görevini 
İngiltere’den devralan ABD Emperya-
list Haydutları, Ekim Devrimi sonra-
sında başlatmış oldukları antikomünist 
cadı avını 1945 sonrasında olabildiğin-
ce hızlandırdılar. Sanattan, kültürden, 
ilericiliği, sosyalistliği, komünistliği 
bütünüyle söküp atma uğraşına hız 
verdiler.

CIA tüm dünyada olduğu gibi, ken-
di ülkesinde de FBI vb. örgütlerle iş-
birliği halinde bu antikomünist sürek 
avını sistemlice sürdürdü ve bugün de 
hâlâ sürdürmektedir.

İşte McCharty Dönemi diye adlan-
dırılan dönem de bu sürecin en azgın 
bir bölümünü işaret etmektedir ya da 
anlatmaktadır. 

Elia Kazan da bu dönemin en aşağı-
lık muhbirlerinden, hainlerinden, şeref-
sizlerinden birisidir. 

Zülfü Livaneli, böyle bir insan se-
faletini savunmakla, ondan bir melek 
kişiliği çıkarmaya çalışmakla aslında 

kendi insani sefaletini de sergilemiş ol-
maktadır. 

Yazık... 
Biz, onun Kazan’la arkadaşlığını 

biliyorduk da, Kazan’ı böylesine me-
lekleştirebileceğini, böyle pazarlaya-
bileceğini ve böylesine düşkünleşebi-
leceğini, işin doğrusu düşünmemiştik. 
Her ne kadar dönek de olsa, yine de 
biraz daha üst seviyede olduğunu san-
mıştık. Meğer yanılmışız...

Hani hep deriz ya; doğada olsun, 
toplumda olsun canlılar kendi benzer-
lerini bulur. Hayvanlar için de böyledir 
bu, insanlar için de...

Livaneli de bulmuş benzerini. Ne 
diyelim...

Alsın hayrını görsün...
Elia Kazan’ın diz çökerek paçav-

ralaştığı kurul karşısında yiğitçe dire-
nenler de olmuştur. Kurul’la işbirliği-
ne girmeyi reddedenler de olmuştur. 
Bunlarla ilgili olarak da Lillian Hell-
man’ın adını anmadan geçmeyelim. 

Hollywood’un bilinen ve etkin bir 
senaryo yazarıyken, kurul karşısında 
direndiği için, Komünist Parti üye-
si eşiyle birlikte işsizliğe, yoksulluğa 
mahkûm edilmiştir. Parti üyesi eşi, 3 
yıl hapis cezasına çarptırılmış ve hapse 
atılmıştır, komünistliğinden dolayı.

Bu süreci anlatan, Lillian Hell-
man’ın “Şarlatanlar Dönemi” adlı 
bir de kitabı vardır. Bu döneme ilişkin 
daha çok bilgi edinmek isteyen arka-
daşlar, Türkçeye çevrilmiş olan, Hel-
lman’ın bu kitabını ve yukarıda andı-
ğımız, Ülkü Tamer tarafından çevrilen 
“İhanet Yılları” adlı derlemeyi okuya-
bilirler. 

Hep deriz ya; insandan asla umut 
kesilmez. Alçaklaşanlar, dönekleşen-
ler, hainleşenler olduğu gibi, aynı kav-
galarda yiğitçe direnenler de, namusu-
nu, onurunu korumayı her şeyin üstün-
de tutanlar da olmuştur ve olacaktır. 

Yine deriz ya sık sık; canlılar âle-
minin en alçakları, en iğrençleri de in-
sanlar arasından çıkar. En yüceleri, en 
şereflileri, en saygıdeğerleri de yine 
insanlar arasından çıkar. 

Ne mutlu direnenlere, onurunu ve 
insanlığını kararlılıkla savunanlara...

31 Ağustos 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı
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Hazmedemediler ABD ve AB Em-
peryalistleri, Maduro Yoldaş’ın 
seçim zaferini. Ellerinin altından 

kayıp giden Venezuela topraklarına ve pet-
rolüne Venezuela Halkının sahip çıkmasına 
dayanamadılar. Chavez Yoldaş’ın emaneti 
Bolivarcı Devrim’i bu yiğit Halkın sahip-
lenmesini, kaybetmemek için direnmesini 
sindiremediler. Venezuela Halkına, Tari-
hine ihanet eden işbirlikçilerinin gücünün 
azalmasını, gün geçtikçe gözden düşmele-
rini kaldıramadılar, bu kadarı çok ağır geldi 
insan soyunun en büyük düşmanlarına.

Venezuela Halkının Maduro Yoldaş’ın 
arkasında ellerini birbirine kenetlediğini 
görünce Şeytan harekete geçti. Yerli satıl-
mışlara, “Anayasal düzeni yeniden” sağ-
lamak için Anayasal düzeni bozma emrini 
verdi. Dün gece itibarıyla Maduro Yoldaş’a 
ve Venezuela Halkına darbeye karşı girişen 
ABD Emperyalistleri ve yerli satılmışlar 
bir kez daha hüsrana uğradılar. Mahkûmlar 
da her zaman hüsrana uğramaya.

Çünkü karşılarında Bolivarcı Devrim’i 
korumaya kararlı bir halk var. Karşıların-
da Bolivarcı Devrim’den vazgeçmektense 
ölmeyi yeğleyen bir Maduro var. Karşı-
larında her zaman Venezuela Halkına ve 
Maduro’ya yol gösteren Chavez Yoldaş’ın 
insanlığa kalan anısı ve mücadelesi var.

İşte o yüzden AB-D Emperyalistleri ve 
Yerli Satılmışlar hiç umuda kapılmasınlar, 
Venezuela Halkına ve Önderi Maduro’ya 

geri adım attıramayacaklar. Diz çöktüre-
meyecekler. Biat ettiremeyecekler. Vene-
zuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino 
Lopez’in dediği gibi:

“Venezuela Bolivarcı Silahlı Kuvvet-
leri ile başa çıkamadılar, ne moralleri ne 
anayasal vicdanları buna müsaitti, şimdi 
terörist saldırılar deniyorlar. Bunu başa-
ramayacaklar.”

Emperyalistlere onurunu, ruhunu, hal-
kını, toprağını satan yerli satılmışların gü-
dümündeki ve emperyalizme hizmet yarı-
şındaki medya bu aşağılık darbe girişimini 
Venezuela’nın 15 Temmuz’u olarak değer-
lendiriyor.

Bre hainler nasıl bir görürsünüz 15 
Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’yla, 
Venezuela’daki Faşist Darbe girişimini?..

15 Temmuzda; ABD yapımı iki Orta-
çağcı gücün Ganimet Paylaşım Savaşı, di-
ğerinde ise Antiemperyalist, Yurtsever bir 
önderin iktidardan düşürülme girişimi söz 
konusudur.

Nasıl aynı kefeye koyarsınız AB-D 
Emperyalistlerinin deliğe süpürmeyip kul-
landığı Kaçak Saraylı Tayyip’le, AB-D 
Emperyalistlerine karşı mücadele eden 
Maduro’yu?..

Hiç yan yana gelir mi kaderini AB-D 
Emperyalistlerine bağlayanla, AB-D Em-
peryalistlerine karşı mücadeleyi kaderi ya-
pan?..

Ülkesinin Tarihine, toprağına, zengin-

liklerine sahip çıkmayanla, emperyalizme 
peşkeş çekenle; Ülkesinin Tarihini, topra-
ğını, zenginliğini koruyanla, onun için em-
peryalizmle mücadele edeni nasıl karşılaş-
tırırsınız?..

Antiemperyalist Birinci Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’mızın önderlerine hakaretler 
yağdıranla, kendi ülkesinin bağımsızlığı 
için savaşlar vermiş, mücadele yürütmüş 
bütün önderlerine sahip çıkan bir önder hiç 
bir araya getirilebilir mi?

15 Temmuz başından sonuna ABD se-
naryosudur, BOP Haritasının yaşama geç-
mesi için Kaçak Saraylı İmam galip geti-
rilmiştir. Ülkenin Faşist Dinci bir devlete 
doğru götürülmesi ve sonucunda bölünme-
si için bu İmama rol verilmiştir.

Venezuela’daki darbe girişimi ABD 
desteklidir. ABD Em-
peryalistlerinin örgüt-
lemesidir. Maduro’ya 
karşıdır, Bolivarcı 
Devrim’e karşıdır, 
işleyen Anayasal dü-
zene karşıdır. Biat 
etmeyen, ruhunu sat-
mayan, onurundan 
taviz vermeyen, Hal-
kını seven, yiğit Ma-
duro Yoldaş’ı ortadan 
kaldırmaya yöneliktir 
bu faşist darbe girişi-
mi.

Ve ABD Emperyalistleri ülkemizde ba-
şarılı olmuşlardır, Venezuela’da hüsrana 
uğramışlardır. Çünkü Maduro; Antiemper-
yalisttir, Yurtseverdir, Devrimcidir, Halk-
severdir, Yiğittir. Venezuela Halkı Önde-
rinin arkasındadır. Ordusu arkasındadır. 
Yankiler de başarısız olmaya mahkûmdur.

Venezuela’da “başka türlü hayalleri 
olan” AB-D Emperyalistleri ve yerli satıl-
mışların “Bolivarcı Ordunun ahlâkıyla 
karşı karşıya gel”mesi zaferi getirmiştir.

Ama 15 Temmuz’da; başka türlü ha-
yalleri olan AB-D Emperyalistleri ve yerli 
satılmışların, Mustafa Kemal’in askeriyle 
uzaktan yakından ilgisi olmayan ve içlerini 
NATO’nun boşalttığı tören paşalarıyla ikti-
dardan düşmemek, kubura süpürülmemek 
için her şeyi satmaya hazır Ortaçağcılarla 
yana yana gelmesi, Şeriat Devletine doğru 
giden yolu getirmiştir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; ABD ve 
AB Emperyalistlerinin Yerli İşbirlikçiler-
le birlikte Bolivarcı Devrim’e karşı darbe 
girişimini lanetliyor, Maduro Yoldaş’ın ve 
Venezuela Halkının, AB-D Emperyalistle-

rinin ve yerli işbirlik-
çilerinin saldırılarına 
karşı verdiği müca-
delede sonuna kadar 
tüm kalbimizle yan-
larında olduğumuzu 
ilan ediyoruz.

Ve bir kez daha 
Venezuelalı Yoldaş-
lara ve Maduro Yol-
daş’a, aynı düşmana 
karşı savaşan, aynı 
idealler için mücade-
le eden, aynı frekans-
ta yürekleri atan, Tür-

kiye’den Devrimci Dostları olarak, diyoruz 
ki:

Devrim-karşıdevrim diyalektiğinde 
orta yol yoktur, barışçıl ve zamana yayıl-
mış bir gidiş Devrimin ölümüdür, Devrim-
lerle oyun oynanmaz.

Parababalarının siyasi ve ekonomik 

egemenliğine derhal son vermez ve geriye 
gidiş ihtimalini bertaraf etmek için onlarla 
kararlı ve süreğen bir biçimde ve hiç taviz 
vermeksizin mücadele etmezsen, karşıdev-
rim yeniden iktidarı almak için her türlü 
imkânı kullanır. Karşıdevrime karşı karar-
sız kalırsan, gericilik Demokles’in Kılıcı 
gibi başında sallanır durur ve ilk fırsatta 
da devrimi boğmak için bir davranış ortaya 
koyar.

Yerli-yabancı Parababalarını siyaseten 
iktidardan düşürmek yetmez, onların eko-
nomik iktidarını da yıkıp ortadan kaldır-
mak gerekir. Parababalarının varlıklarını, 
hem de güçlü bir biçimde, sürdürmelerine 
göz yummak, özellikle de medyadaki te-
kellerini kırıp yok etmemek, onlara aşağı-
lık çalışmaları için çok büyük hareket alanı 
bırakmak, karşıdevrimcilere gösterilen bu 
büyük tolerans, ileride emperyalist terörü, 
kaosu, anarşiyi azdırır.

Yoldaşlığın, Devrimciliğin gereği 
olarak bu uyarılarımızı gözardı etmeyin. 
AB-D Emperyalistlerinin darbe girişimle-
ri son olmayacak, bu uyarılarımız dikkate 
alınmaz ise.

Yoldaşlar; 
Bu aşağılık darbe girişimi fırsat olsun, 

kırın artık AB-D Emperyalistlerinin ve yer-
li satılmışların sömürü çarklarını!

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

07.08.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Selam olsun anısıyla, mücadelesiyle, 
tüm Dünya Halklarına dostluğu, 
emperyalist canavarlara 

düşmanlığıyla, yurtseverliğiyle, 
devrimciliğiyle Halkların gönlünde, 
bilincinde ve mücadelesinde yaşayacak 
olan Büyük Devrimci Yiğit Chavez 
Yoldaş’a!

Selam olsun; “Belki de yeni ve daha 
güçlü bir devrimin zamanı gelmiştir.”, 
“Hiç kimse Kumandan Chavez’in bize 
bıraktığı bu devrimi inşa etmemizi 
engelleyemeyecek.” diyen Venezuela 
Halkının Yiğit Önderi Maduro Yoldaş’a!

Bir kez daha Venezuela Halkı ve Önderi 
Maduro Yoldaş, umutların tükenmediğini, 
sol rüzgârları estirmeye devam edeceklerini, 
emperyalist saldırganlığa, ülkedeki yerli 
satılmışlara karşı direneceklerini tüm 
Dünya Halklarına gösterdiler. Göstermeye 
devam ediyorlar. İnsan soyunun en büyük 
düşmanı ABD Emperyalist Haydutunun 
provokasyonlarını arttırdığı, ruhlarını 
bilinçlice bu hayduta satmış yerli işbirlikçi 
alçakların iyice gemi azıya aldığı ve de 
azdığı bir dönemde geldi, tüm dünya 
halklarının yüzünde gülücükler açtıran, 
yeniden umutları yeşerten Venezuela 
Halkının seçim zaferi.

Bu seçim; Kurucu Meclis’in 
oluşturulması için yapılan bir seçim. 
Oluşacak Kurucu Meclis anayasayı yeniden 

yapma yetkisine sahip olacak. İşte ABD 
Emperyalizminin yeni Köpeği Trump’ın ve 
içerdeki hainlerin havlamasının nedeni; bu 
seçimleri Nicolas Maduro’nun Birleşik 
Sosyalist Parti’sinin (PSUV) kazanması. 
Hem de Maduro Yoldaş’ın deyimiyle, 
“Devrimin 18 yıllık tarihindeki en 
yüksek katılım”la geldi zafer. Yine 
Maduro Yoldaş’ın deyimiyle; “Tehditlerin 
ortasında 8 milyon kişi, bazı eyaletlerde 
dağları ve ırmakları aşarak oy kullandı. 
Venezuela Halkı demokrasi dersi verdi”.

Ne diyordu Chavez Yoldaş ABD 
Emperyalizmi için?

“(…) bizim ellerimizi birbirimize 
kenetlediğimizi gördüğünde şeytan 
kızmaktadır”.

Emperyalist Haydut ve yerli işbirlikçiler 
işte bundan rahatsız olmakta. Mazlum 
Venezuela Halkının Maduro Yoldaş’ın 
etrafında kenetlenmesinden. Bunun içindir 
ki, küçümsüyorlar, iftira atıyorlar seçimlere 
katılım oranı düşük diye. Boykot ettik, 
bu seçimlerin yenilenmesi gerekir diye 
ağlıyorlar, ama nafile... Venezuela Halkının 
ve Maduro Yoldaş’ın kararlılığı, Bolivarcı 
Devrim’e olan inançları, bağlılıkları, 
Hugo Chavez Yoldaş’ın emaneti olan 
devrimi sahiplenmeleri, bu saldırıları boşa 
çıkartıyor. Bundan sonra da yoldaşlar 
bu kararlılıklarını devam ettireceklerini, 
geri adım atmayacaklarını tüm dünyaya 

haykırıyorlar. Bize vız gelir bu saldırılar, 
bu iftiralar. Bizim yolumuz doğru, varsın 
söylenip dursun bu alçaklar diyorlar. Ve 
bu karanlık günlerde ışık oluyorlar, umut 
oluyorlar.

AB-D Emperyalist Haydutlarının 
aslında en büyük korkusunu Maduro Yoldaş 
dile getirdi. Onlara aslında ter döktüren, 
kâbuslar gördüren, işte bu açıklamadır. 
Seçim Zaferi nedeniyle yaptığı konuşmada 
Maduro Yoldaş; “Seçimler Latin 
Amerika’nın gelecek bağımsız yıllarını 
başlatıyor.”, “Latin Amerika yeni bir 
direniş dalgasına başlayacak.”, diyor.

Şimdi nasıl atmaz şafak Emperyalist 
Haydutta...

Maduro Yoldaş “bağımsız yıllar” 
diyor, “direniş dalgası” diyor. Yıllardır 
emperyalist canavarların, halkların 
literatüründen yok etmek istediği sözcükler 
bunlar. O yüzden emperyalistler tüm 
dünyada katliamlar yapıyor, halkları 
ayrıştırıyor, Halkların direnme gücünü yok 
etmeye, kendilerine bağımlı hale getirmeye 
çalışıyor.

Maduro Yoldaş; “Kurucu Meclis’in 
ilk işlerinden birinin muhalefet 
milletvekillerinin dokunulmazlığının 
kaldırılması olması gerektiğini”, 
söyleyerek emperyalistlerin ülkedeki 
temsilcilerine de ter bastırıyor. Çünkü bu 
satılmışların hainlikleri, kendilerini nasıl 
pazarladıkları, nasıl kendi aşağılık çıkarları 
için halkını sattıkları çıkacak ortaya. 
Deşifre olacak içyüzleri. Korkuyorlar, 
Halkın tükürüklerinin altında boğulmaktan, 
sömürülerinin, aldatmalarının son 
bulacağından.

Biz Devrimcileri umutlandıran, 

gururlandıran, Venezuela Halkına, Hugo 
Chavez ve Maduro Yoldaş’a desteğimizin 
ne kadar yerinde ve haklı olduğunu 
ortaya çıkartan bir açıklama da ABD 
Emperyalistlerinden ve diğer emperyalist 
haydutlardan geldi. Trump, seçimlerin 
sonucunu tanınmayacağını söylemiş. 
Haydutun Dışişleri temsilcisi Maduro 
Hükümetine karşı sert ve hızlı yeni 
yaptırımları hayata geçireceği tehdidinde 
bulunmuş. AB Emperyalistleri seçimleri 
düzmece olarak nitelemiş. Tüm diktatörleri 
Halkların başına bela eden AB-D 
Emperyalistleri Maduro Yoldaş’ı diktatör 
olarak ilan etmişler. Tüm Ortadoğu’da ve 
dünyada Halkların Kendi Kaderini Tayin 
Hakkını yok eden, ortadan kaldıran bu 
Haydutlar, trajikomiktir, Kurucu Meclis’in 
Venezuela Halkının kendi kaderini 
tayin etme hakkının altını oyduğunu 
açıklayabiliyor.

Bütün bunlar Venezuela Halkının ve 
önderi Maduro Yoldaş’ın ne kadar doğru 
yolda olduğunun göstergesidir. İnsan 
Soyunun bu en büyük düşmanlarının 
düşmanlığını kazanmak, onların “umut 
kaynağı”, “demokrasi güçleri” olmamak 
bir devrimci ve bir halk için en büyük 
onurdur.

Şan Olsun Venezuela Halkına ve yiğit 
önderlerine!

Türkiye Halkının gerçek temsilcisi 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
umudumuzdur:

Son seçim zaferiyle Maduro 
Yoldaş ve Venezuela Halkı; Yerli-
Yabancı Parababalarının ekonomik 
iktidarını yıkıp ortadan kaldıracak, 
Parababalarının varlıklarını, hem de 

güçlü bir biçimde, sürdürmelerine göz 
yummayacak, AB-D Emperyalistlerinin 
ve yerli satılmışların sömürü çarklarını, 
medyadaki tekellerini kırıp yok 
edecektir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; 
Maduro Yoldaş’ın ve Venezuela Halkının, 
ABD ve AB Emperyalistlerinin Yerli 
İşbirlikçilerle birlikte Bolivarcı Devrim’e 
karşı yürüttükleri saldırılarına karşı verilen 
mücadelenin çok önemli bir aşaması olan 
Seçim Zaferini kutluyoruz.

Yoldaşlarımızın verdikleri mücadeleyi 
tüm kalbimizle destekliyoruz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Venezuelalı Yoldaşların başaracaklarına, 
ABD ve AB Emperyalistlerini 
yeneceklerine inancımız tamdır.

Genel Başkanımız Gerçek Devrimci 
Nurullah Ankut’un her konuşmasının ve 
her yazısının sonunda söylediği ve yazdığı, 
umudun, kararlılığın, Halka bağlılığın, 
Devrime Olan İnancın ifadesi olan sloganla 
Selamlayalım Venezuela Halkını ve 
önderlerini:

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz.

Şan Olsun Chavez Yoldaş’a!
Şan Olsun Maduro Yoldaş’a!
Şan Olsun Venezuela Halkına!

02 Ağustos 2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Kardeşler, dostlar!
Açlığa, sefalete mahkûm edilen, FETÖ 

ve AKP’giller tarafından icra edilen, 
ABD’nin, CIA’nın güdümündeki Ergene-
kon-Balyoz düzmece hukuk maskeli ope-
rasyonları  ve 15 Temmuz Kanlı Ganimet 
Paylaşım Savaşı ile  ordusu rezil edilip, 
savaşma gücü yok edilen, Büyük Ortadoğu 
Projesi (BOP) planı çerçevesinde parçalan-
maya hazır hale getirilen ülkemizde yeni 
bir okul dönemine girdik. 

Keşke giriş cümlemiz bu kadar acı, bu 
kadar keskin olmasaydı ama ne yapalım, 
“ahval”imiz böyle. 

Tarihte ilk başarıyla sonuçlanan An-
tiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı ile 
Mustafa Kemal’in önderliğinde kurulan 
ülkemiz, 1950’de saltanatı ve şeriatı açık 
açık savunan Menderes Hükümeti  ile 
birlikte emperyalistlere peşkeş çekilmeye 
başlanmış ve planlar “Yeşil Kuşak Proje-
si” ile şekillendirilmiştir. O günden sonra 
deyim yerindeyse gün yüzü görmemiştir 
güzel ülkemiz. 

Bu gidişi gören Mustafa Kemal ve Dev-
rimci Gelenekli Ordu Gençliği’miz bir çı-
kış yapmak istemiş,  27 Mayıs 1960 Politik 
Devrimi’ni patlatmıştır. 27 Mayıs’ın olum-
lu etkisi ile gençler, o dönem tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de sosyalizmi kitle-
ler halinde benimsemişler ve devrimci mü-
cadeleye girmişlerdir.

Bununla birlikte sendikal haklar da ka-
zanan İşçi Sınıfı öncülüğüyle sınıf hareketi 
de her gün ilerlemiş, sendikalar hızla örgüt-
lenmeye başlamıştır. DİSK kurulmuştur.

Bu gidişatı durdurmak isteyen başta 
ABD Emperyalistleri olmak üzere emper-
yalist çakalların örgütlediği 1971 Faşizmi 
ile, tam bağımsız ve demokratik bir vatan 
uğruna mücadele eden gençler pusularda, 
dar ağaçlarında ve işkencelerde katledil-
miştir. Onun tamamlayıcısı 1980 Faşizmi 

ile de ülkemizin en demokratik anayasası 
ve onun ilerici etkileri ortadan kaldırılmış-
tır.

Tabiî, o günlerden bugüne bizlere ka-
lan Denizler’in, Mahirler’in mücadele aşkı 
değildir sadece. Bize kalan sadece cesaret, 
onur değildir. Kapitalizmin en yüksek aşa-
ması olan Emperyalizme, Ortaçağcılığa  
olan düşmanlığımız, halkların kardeşliğine 
olan inancımız, tam bağımsızlık sevdamız-
dır.

Düşmanlarımıza ise gelenek olarak 
emperyalizm işbirlikçiliği, vatan satıcılık, 
Ortaçağcılık, hırsızlık, halk düşmanlığı ve 
katillik kalmıştır. 

Yani bu miras AKP’giller Hükümetine 
Menderes gibilerden ata yadigârıdır...

Arkadaşlar,
Dünya devrimlerinin, bağımsızlık mü-

cadelelerinin hepsinde gençliğin ve gençlik 
mücadelesinin büyük önemi vardır. Lenin 
çetin koşulların yaşandığı günlerde “Efen-
diler ayrıntılı hazırlanmış planlarınızı, 
teorilerinizi bırakın ve gençliğe dönün!” 
demiştir.  Türkiye Devrimi’nin Önderi 
Hikmet Kıvılcımlı, 17 yaşındayken Yörük 
Ali Efe’nin kızanı olarak atılmıştı vatanı 
savunmak için sipere! En ön safta… 

Mustafa Kemal de Kurtuluş Savaşı’nı 
örgütlemeye başladığında genç bir subay 
değil miydi?

Ülkemiz şu anda Mustafa Kemal’in 
Samsun’a çıktığı günlerden daha kötü du-
rumda. 

Bildiğimiz gibi en son 15 Temmuz’da 
iki Ortaçağcı gücün ganimet paylaşımı uğ-
runa yüzlerce insanımız öldü. Ardından da 
ilan edileli 1 yılı çoktan aşmış olan OHAL 
ile devlette ve devletin tüm kurumlarında, 
orduda ve eğitimde kurtuluş savaşı gele-
nekli ilerici her ne kaldıysa, topyekûn bir 
tasfiye yürütmektedirler. Cumhuriyet’imizi 

faşist bir din devleti haline getirmeye çalış-
maktadırlar.

Bu durumdan doğal olarak biz işçi, 
köylü ve öğrenci gençlik ciddi şekilde et-
kilendik.

Emperyalizmin Ortadoğu’yu bölüp 
parçalama planları üzerine geliştirdiği BOP 
doğrultusunda; karşılarında buna karşı çı-
kabilecek aydın, laik, cumhuriyetçi Mus-
tafa Kemal gelenekli, tam bağımsızlıkçı 
bir gençlik kalmaması için, dini duyguları 
kullanarak okullarımıza önce türbanı sok-
tular, mescit yaptılar; imam hatipleri kat ve 
kat çoğalttılar; imam hatipler de yetmedi, 
müfredatlarımızdan evrim kuramını, ders 
kitaplarından Mustafa Kemal’i ve ardından 
da laikliğin son kalıntılarını da kaldırdılar. 

Gençlik her alanda saldırı altındadır. 
Her kesimden, yaş grubundan gençlik ve 
çocuklar emperyalistlerin ve yerli ortakla-
rının biçtiği geleceksizliğin karanlığını ya-
şamaktadır. Örnek mi, işte yüzlercesinden 
seçilmiş birkaç örnek:

Eğitim gün geçtikçe ticarileşmekte, 
eğitim kurumları holdingleşmektedir. Pa-
rası olmayan okumasın zihniyeti eğitimde 
egemenliğini günden güne sağlamlaştır-
maktadır.

Liseler yerine “etüt merkezleri” adı ve-
rilen özel ve sadece sınava odaklı eğitim 
kurumları dört bir yanı kaplamış durumda-
dır. Üstelik buralarda öğrenciler dış dünya-
dan tamamen kopartılarak birer yarış atına 
çevrilmekte, sınavdan başka hiçbir şeyle 
ilgilenmemeleri için baskı altına alınmak-
tadır. Birçoğu da, bu uzun ve yorucu, insa-
nı tüketici sürece düşük bir puanla özel bir 
üniversiteye gidebilmek için katlanmakta-
dır.

Özel üniversiteler, devlet üniversitele-
rinden daha az puanla öğrenci almalarına 
rağmen, daha kaliteli eğitim verdiği algısı 
yaratmış, daha çok tercih edilir konuma 
ulaşmıştır. Devlet üniversitelerindeki en 
donanımlı akademisyenler yüksek ücret-
lerle özel üniversitelerde ders vermeye 
başlamış, para; eğitimin ve bilimin önüne 

geçmiştir. Halk çocukları büyük sıkıntılara 
katlanarak özel üniversitelerde burslu oku-
ma hakkı kazansa bile, burslarından olma 
tehdidi başlarında Azrail gibi beklemekte, 
üniversite hayatları sosyal olaylardan ko-
puk, toplumdan soyut geçmektedir. Özel 
okullar-ticari eğitim, gençliği dört duvara 
kıstırarak “ya paran ya canın” baskısıyla 
tahakkümünü sürdürmektedir.

Üniversite mezunu olup atanamayan 
öğretmen arkadaşlarımızdan intihara sü-
rüklenenler ya da çalıştıkları inşaatlarda iş 
cinayetlerine kurban gidenlerin sayısı art-
maktadır.

Küçük kardeşlerimiz, akrabalarımız, 
komşularımız, emekçi halkın çocukları en 
bilineni Ensar Vakfı olan namussuz, gerici 
kurumlarda istismara maruz kalmaktadır. 
Yüzlerce çocuğun geleceği buralarda ka-
rarmaktadır. Hesap sormak ne kelime, “bir 
kereden bir şey olmaz” denilerek, üstü ör-
tülmektedir bu şerefsizliklerin.

TÜRGEV ismiyle başlayıp şuanda TÜ-
GVA adı altında dindar ve kindar; işbirlik-
çiliğe hazır gençlik ordusu yetiştirmeye ça-
lışmaktadırlar, Osmanlı Ocakları, SADAT 
gibi kurumlarıyla gerici, şeriatçı; CIA İsla-
mı’na bağlı çeteler oluşturmaktadırlar.

Öğrenci mücadelesi açısından baktığı-
mızda da 15 Temmuz hesaplaşmasından 
sonra biliyoruz ki ülkemizi bir OHAL süre-
cine soktular. Her uygulama gibi bu uygu-
lama da Parababalarının, çetelerin, mafya 
bozuntularının işine yaradı. Fakat aydın 
gençliğin, ilerici gençliğin mücadelesinin 
önü kesilmeye, okul çalışmalarının önü ke-
silmeye çalışıldı. Afiş astırmama, stant aç-
tırmama gibi faşist uygulamalarıyla geldi, 
OHAL bize.

İşte tam olarak bu yüzden ülkemiz, 
1919’dan kötü bir durumda. Parçalanışa 
hazırlanıyor.

Bizler, bu gidişe okullarımızda, fabri-
kalarımızda, tarlalarımızda gençlik olarak 
karşı durmalıyız. Derleniş ruhuyla, dev-
rimci ruh ile emperyalizm ve işbirlikçileri-
ne karşı savaşmalıyız. Yoksa BOP haritası 

ortada: ülkemiz en az üç parçaya bölüne-
cek ve bu bölünme kanlı olacak! 

Buna “Hayır” demeliyiz.
Hırsızlığa, pahalılığa, eğitimin paralı 

olmasına “Hayır” demeliyiz. 
İşsizliğe, geleceksizliğe “Hayır” deme-

liyiz.
Bunun için de sizleri, gerçek vatan-

severlerle birlikte olmaya yani Kurtuluş 
Partisi Gençliği’nde örgütlenmeye çağı-
rıyoruz!

Çünkü Kurtuluş Partisi Gençliği:
12 Eylül’de yurt dışına kaçmak yerine 

vatanını terk etmeyip İşçi Sınıfı ile birlikte 
mücadele etmeyi sürdüren; onlarca İşgal, 
Grev, Direniş Örgütleyen; 1 Mayıs Meyda-
nı’nı her yıl kızıllaştıran bir devrimci gele-
neğin temsilcileri olarak mücadele ediyor! 

Mustafa Kemal’in Cumhuriyetçi, Tam 
Bağımsızlıkçı, Antiemperyalist, Laik gele-
neğine militanca sahip çıkıyor!

Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğu-
na; baskılara aldırmadan mücadele ediyor!

Bu işbirlikçilere, bu namussuzlara mey-
danı boş bırakacak değiliz elbet.

Yaşasın Demokratik, Laik, Anadilde 
eğitim mücadelemiz!

Yaşasın Eşit, Parasız, Bilimsel eğitim 
mücadelemiz!

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!

Saraylar saltanatlar çöker
kan susar bir gün

zulüm biter.
menekşeler de açılır üstümüzde

leylaklar da güler.
bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...

2 Eylül 2017

Kurtuluş Partisi Gençliği

Savaş Köpeği ABD Emperyalistleri öğrenecek, Yerli 
Hainler öğrenecek Yiğit Maduro Yoldaş’ın arkasında 
kenetlenen Venezuela Halkı ile baş edilemeyeceğini

Selam olsun onurundan, önderlerine 
bağlılığından, Bolivarcı Devrim’den taviz 

vermeyen, vazgeçmeyen Venezuela Halkına!

HKP, Gençliği İkinci Kurtuluş Savaşı’na Çağırıyor

Yıl: 12 / Sayı: 115 / 5 Eylül 2017
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Birleşik Kamu İş Konfederasyo-
nu’na bağlı Eğitim-İş Sendika-
sı’nın 5. Olağan Genel Kurulu, 

5-6 Ağustos tarihlerinde Ankara Latanya 
Otel’de gerçekleşti. Kongrede “Halkçı 
Eğitim ve Bilim Emekçileri” olarak, 
kızıl listemizle Devrimci Sınıf Sendika-
cılığına dayanan ilkelerimizi delegelere 

anlattık. 
Kongre öncesi hazırladığımız dekla-

rasyonumuzla, sosyal medya paylaşımla-
rımızla, birebir görüşmelerimizle kongre-
nin tek devrimci listesini oluşturan aday-
larımızı tanıttık, ilkelerimizi bir kez daha 
vurguladık. 

Kongrenin ilk günü konuk olarak 
katılan Halkın Kurtuluş Partisi Ankara 
İl Başkanı Av. Sait Kıran bir konuşma 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin içinde bulun-
duğu BOP-Yeni Sevr bataklığının pro-
jecilerinin ABD ve AB Emperyalizmi, 
uygulayıcılarının ise başta Kaçak Saraylı 
Reis olmak üzere yerli işbirlikçiler ol-
duğunu vurgulayan Kıran, devrimci bir 
hatta siyasi mücadelenin kaçınılmaz ol-
duğunu, bu mücadelede de sendikamız 
Eğitim-İş’in yerini almasının zorunlu ol-
duğunu vurguladı.

Kongrenin yapıldığı iki gün boyunca, 
ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan (Tüm 

kurullar için gösterdiğimiz 13 adaydan 
9’u kadındı) listemizden kürsüde söz alan 
delegelerimiz, Eğitim-İş’in mevcut du-
rumda içine sürüklendiği çıkmazı somut 
örnekler vererek ortaya koydular. Eği-
tim-İş’in salonlara sıkıştırılmış bir “mü-
cadele” anlayışına makum edildiğini ifa-
de ettiler. Sendikada kadın üye sayısının 

erkek üyelerden fazla olmasına rağmen 
sendika organlarında kadınlara yeterince 
yer verilmediği ifade edildi. Delegeleri-
mizin konuşmaları öncesinde ve sonra-
sında kongre salonu, “Yaşasın Devrimci 
Sınıf Sendikacılığı”, “Kadın-Erkek El 
Ele, Devrimci Mücadeleye”, “Faşizme 
Karşı Omuz Omuza”, “Halkız Haklı-
yız Kazanacağız” sloganlarıyla inledi.

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri 
olarak, Eğitim-İş Sendikamızda, devrim-
ci sınıf sendikacılığı mücadele anlayışını 
hâkim kılana kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. 

Yaşasın Eğitim-İş!
Yaşasın devrimci Sınıf Sendikacılı-

ğı!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

06 Ağustos 2017

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri

1 Ağustos 2017’de başlayıp 21 Ağustos 
2017’de sonuçlanan 4. Dönem 
Toplusözleşme görüşmeleri yaklaşık 3 

milyon çalışan ve 2 milyon emekli kamu 
emekçisini kapsıyor. Aileleri ile birlikte 
hesapladığımızda yaklaşık 20 milyon insanı 
ilgilendiriyor yapılan satış sözleşmesi; bu 
rakam ise 80 milyona dayanan Türkiye 
nüfusunun dörtte birine karşılık geliyor.

Bu anlaşma/satış sözleşmesi bugün 
sabah 11.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Memur-Sen 
Başkanı Ali Yalçın tarafından imzalandı. 
Buna göre;

“ Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 
2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem 
Toplusözleşme görüşmeleri kapsamında 
Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyeti arasında yapılan 
müzakerelerde mutabakatın sağlandığı 
bildirildi. Buna göre; 2018 yılı ilk 6 ay için 
yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 
2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 
ay için yüzde 5 oranında zam yapılması 
hususunda anlaşmaya varıldı.” (CnnTürk 
22.08.2017)

Tabii burada yapılan bu toplusözleşme 
gerçek anlamda bir toplusözleşme değildir. 
Oynanan oyun Türkiye’ye özgü uyduruk, 
sadece ismi toplusözleşme, ama gerçekte 
bir kandırmaca olan bir tiyatrodur. 
Bilindiği gibi Türkiye’de kamu çalışanları 
ile hükümet arasında yapılan görüşmelerde 
anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri 
Hakem Kuruluna gidiliyor. Bu kurul 6 
Hükümet 5 sendika temsilcisi olmak 
üzere 11 kişiden oluşuyor. Bu kurulun 
kararları kesindir, kurul kararları üç gün 
içerisinde taraflara bildirilir ve resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 
Dolayısıyla hükümet yani işveren son sözü 
söyleyendir. Doğal olarak görüşme süreci 
de kamu emekçilerini ve Türkiye halkını 
kandırmayı amaçlayan bir tiyatrodan başka 
bir şey değildir. Gerçek toplusözleşmeden 
söz edebilmemiz için tarafların ve silahların 

eşitliği evrensel kuralı geçerli olmalıdır. 
Yani bu süreç Grev gibi çalışanların 
en meşru, en haklı silahını içermelidir. 
Dolayısıyla Grev silahının olmadığı 
bir Toplu İş Sözleşmesi işverenlerin-
hükümetlerin emekçileri kandırması 
sürecinden başka bir şey değildir.

En son yapılan Haziran 2017 enflasyon 
rakamları TÜİK tarafından şöyle 
açıklanmıştır:

“Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
haziranda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 
arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında 
yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında 
yüzde 14,87 oldu.” (Hürriyet 3Temmuz 
2017)

Kamu emekçilerine reva görülen ücret 
artışı hükümetin açıkladığı enflasyon 
rakamının çok altındadır. Kaldı ki 
hükümetin enflasyon hesaplamaları 
yaparken enflasyon sepeti ile oynadığı 
ve istatistik oyunları yaptığı artık 
bilinmektedir. Halkımızın yaşadığı 
gerçek enflasyon hükümetin bu enflasyon 
oyununun en az iki-üç katı yüksek olarak 
gerçekleşmektedir.

Kamu emekçilerinin ve emeklilerimizin 
yaşadığı yoksulluk, açlık ve sefalete bir de 
açlık ve yoksulluk rakamları üzerinden 
bakalım:

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli 
ve yeterli beslenebilmesi için yapması 
gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık 
sınırı) 1.528,67 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut 
(kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam 
tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.979,38 
TL oldu. Bekâr bir çalışanın aylık 
yaşama maliyeti ise 1.910,89 TL olarak 
gerçekleşti.” (http://www.turkis.org.tr/
MAYIS-2017)

Kamu emekçilerine karşı yapılan 
bu tiyatro saygıdeğer şairimiz Yusuf 
HAYALOĞLU’nun çok yerinde söylediği 

gibi “Nerden baksan tutarsızlık, Nerden 
baksan ahmakça!”

Birkaç cümle ile bu tiyatroda kamu 
emekçilerini temsil rolünü oynayan 
sarı gangster sendika Memur-Sen’e 
değinelim;

Sınıflar mücadelesi tarihi bize bu 
konuda birçok deneyler bırakmıştır. 
Parababaları, azgın sömürü ve soygun 
düzenine karşı durmak için işçi sınıfının 

ilk orgutlenmeye başladığı andan itibaren 
işçi sınıfının mücadelesini baskı ve tehditle 
engellemeye; onun mücadele aygıtı 
olan sendikaları yok etmeye, kapatmaya 
çalışmıştır. Ancak bunu başaramayınca 
da yeni yöntem ve teknikler geliştirmeye 
başlamıştır Parababaları. İşte bu süreçte 
işçiler içerisinden zayıf karakterli, sınıfını 
satabilecek yapıdaki sınıf düşmanlarını 
tespit ederek onları satın alıp sendikalara 
yerleştirmiş ya da doğrudan bu hainlere 
sendika kurdurmuştur. Bu sınıfına ihanet 
eden sarı gangster sendikacıların amacı 
sahipleri olan parababalarına ve onların 
hükümetlerine uşaklık ederek işçi ve emekçi 
sınıfların sınıf mücadelesini baltalamak, 
onları işverenlere satmak olmuştur.

Bugün Türkiye’de de kelimenin 
tam anlamıyla bir sendikalar faciası 
yaşanmaktadır. Türkiye nüfusu yaklaşık 
80 milyon; çalışan sayısı 30 milyon’u 

aşmışken sendikalı işçi sayısı 700-800 
bin civarındadır. Kamu emekçilerinde ise 
1 milyon 640 bin sendika üyesi vardır, bu 
üyelerin 997 bin’i yani yaklaşık üçte ikisi 
sarı gangster Memur-Sen’e aittir. Tüm 
iş kollarındaki toplu görüşmelere de bu 
sendika katılmaktadır. Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi kamu çalışanları sendikaları 
gerçek anlamda bir sendika tanımı içine 
girmemektedir. Çünkü kamu emekçileri 
grev ve gerçek anlamda TİS gibi en önemli 
silahlarından yoksundurlar. Buna ek olarak 
AKP’giller son 15 yılda pervasız bir 
şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 
kadrolaşmış ve nasıl dindar ve kindar bir 
nesil oluşturma hevesiyle yanıyorlarsa 
aynı şekilde kendine biat eden bir memur 
tipi oluşturmuştur. Gerici ortaçağcı 
AKP’gillerin son vuruşu da 15 Temmuz 
yani iki ortaçağcı gücün ganimet paylaşımı 
sürecinden sonra gelmiştir. Çıkarılan 

OHAL kanunlarıyla Pensilvanyalı İmamın 
cemaati bahane edilerek yaklaşık 100 bin 
kamu çalışanı ihraç edildi ve 30 bin kamu 
çalışanı da açığa alındı. Dolayısıyla iş 
güvencesi tehlikeye giren kamu emekçileri 
işsizlik-pahalılık cehennemine atılma 
korkusuyla korkutulup sindirilerek sarı 
gangster Memur-Sen’e yönlendirildi.

Türkiye işçi ve emekçilerinin bu 
sendikalar faciasından çıkışın biricik yolu 
devrimci sınıf sendikacılığıdır. Gelecekte 
parababalarının azgın soygun ve sömürü 
düzenine karşı örgütlü, devrimci bir 
sendikal mücadele yürütmekten başka çıkış 
yolu yoktur.

O halde görev büyük!
Görev biz halkçı kamu emekçilerinin 

omuzlarındadır! 
22 Ağustos 2017

Halkçı Kamu Emekçileri

Sendikamızın 5. Olağan Genel Ku-
rulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. 
Genel Kurul’da aday olacağını ilan 

eden gruplar ve kişiler, günler öncesinden 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiler, yö-
netime girdikleri takdirde ne kadar “sağ-
lam”, ne kadar “etkili”, ne kadar “cesur” 
adımlar atacaklarını, özellikle sosyal med-
ya yoluyla paylaştılar.

Genel Kurul’umuz Ankara’nın göbe-
ğinde 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirildi. 
Eğitim-İş üyeleri elbette ki rahat ettirilme-
lidir. Her bir üyemiz bunu sonuna kadar 
hak etmektedir. Ancak bu kadar israfa ge-
rek var mıydı, diye sormaktan da kendimi-
zi alamıyoruz doğrusu. Sendikal mücade-
le bir anlamda tutumluluk mücadelesidir. 
Sendikanın kaynakları sadece 309 dele-
geye ait, onların hizmetinde değildir. Bu 
kaynaklar sendikamız bünyesindeki yak-
laşık 50 bin üyenin hizmetinde olmalıdır. 
AKP Diktatörlüğünün haksız ve hukuksuz 
biçimde işinden ettiği, FETÖ’yle uzaktan 
yakından ilişkisi olmadığı gün gibi ortada 
olan üyelerimize iki kuruş maddi yardım 
yapmaktan imtina eden eski yönetim, Ge-
nel Kurulu 5 yıldızlı otelde yaparak sanı-
yoruz günah çıkarmak istemiştir. Şurası 
unutulmamalıdır ki sendikal mücadelede 
savurganlık, örgütün direngenliğini, mü-
cadeleciliğini kesinlikle olumsuz etkiler. 
O bakımdan biz, daha mütevazı şartlarda 
yapılabilecek bu Genel Kurul’un bu bi-
çimde yapılmasını doğru bulmuyoruz.

Bildiğimiz gibi Genel Kurul’da 
“Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri” 
olarak bizim dışımızda 2 liste yarıştı. Bun-
larla birlikte yönetime talip olan bağımsız 
adaylar da vardı. 

Bu 2 listeden biri, kendilerine “Yol 
Arkadaşları” ismini vermiş olan ve ağır-
lıklı olarak eski yönetim kadrosundan olu-
şan gruptu. Bu grup, yine bildiğimiz gibi, 
Türkiye 15 Temmuz sonrası AKP Faşiz-
miyle cebelleşirken, sanki kamu emekçi-
lerinin tek derdi buymuş gibi iki arada bir 
derede geçtiğimiz Ekim ayında 
gerçekleştirilen Olağanüstü Ge-
nel Kurul öncesi Genel Başkan 
olan Veli Demir tarafından da 
destekleniyordu.

Diğer liste ise, sendikadaki 
tek hedef olarak mevcut yöne-
timi devirmeyi önlerine koyan, 
kendilerini “Hazirancılar” ya 
da Genel Kuruldaki isimleriyle 
“Cesur Yönetim-Etkili Sendi-
ka” olarak nitelendiren gruptu.

“Yol Arkadaşları” adına ko-
nuşan arkadaşlar uzun uzun ne 
kadar mücadeleci bir dönem ge-
çirdiğimizi, bir bürokrat edasıyla, muhte-
melen kendileri de inanmayarak, heyecan-
sız biçimde anlattılar, salondaki delegeleri 
ve misafirleri buna inandırmaya çalıştılar. 
Hele bir önceki Genel Başkan Mehmet 
Balık’ın uzun konuşması tam anlamıyla 
bir kara mizah örneğiydi. Sendikamızın 
resmi internet sitesinde yer alan Genel 
Kurul haberinde Balık’ın konuşması şu 
şekilde özetlenmiş:

“Sinevizyon gösterisinin izlenmesi-
nin ardından Genel Başkanımız Meh-
met Balık açılış konuşmasını yaptı. 2005 
yılında yeniden açılan Eğitim-İş’in, 12 
yılda laik, demokratik, bilimsel eğitim 
konusunda ve eğitim emekçilerinin so-
runlarını dile getirme konusunda ülke-
nin çağdaş, demokratik, cumhuriyetçi 
kamuoyunun “Eğitim-İş ne diyor” diye 
gözünü çevirdiği yegâne emek örgütü 
olduğunu vurgulayan Balık, “Eğitim-İş, 
laik demokratik çağdaş kamuoyunun 
kutup yıldızıdır”

Eski Genel Başkan Mehmet Balık, 
sanıyoruz olanları değil de gönlünden ge-
çenleri ifade etti. Ama ne yazık ki temen-
niyle gerçeklik arasında derin bir uçurum 

bulunmaktadır. Eğitim-İş’in ne yakın za-
mandaki kadroları, ne de geçmiş kadro-
ları Balık’ın ifade ettiği gibi sendikamızı 
bir “kutup yıldızı” haline getirememiştir. 
Gerçekler inatçıdır ve ne yazık ki kendile-
rini kabul ettirmek dışında insanlara başka 
bir seçenek bırakmazlar...

“Yol Arkadaşları”na göre kendilerini 
daha “sol”da konumlandıran “Cesur” ve 
“Etkili” arkadaşlar da yaptıkları konuşma-
larla aslında diğerlerinden çok da farkla-
rının olmadığını gösterdiler. Bu “solcu”, 
“devrimci” arkadaşların konuşmalarında 
ve dağıttıkları broşürlerde sendika için-
deki kısır tartışmaların dışında pek de bir 
şey göremedik. Bir ABD-AB Emperyaliz-
mi yoktu. Onların yerli işbirlikçileri olan 
AKP’giller eleştirisi yoktu. Devrimci sınıf 
sendikacılığının nasıl hayata geçirileceği-
ne ilişkin öneriler yoktu.

Şunu belirtmeden geçmeyelim:
“Haziran” grubunun homojen bir yapı 

olmadığını, diğerleriyle kıyaslandığında 
bünyesinde kimi ileri unsurlar barındırdı-
ğını biliyoruz. Ancak ne yazık ki bu unsur-
lar azınlıkta kalmaktadır. Her şeyin ötesin-
de bu birliktelik ilkesiz, geçici ve sadece 
mevcut yönetime alternatif olmaya çalışan 
bir bakış açısına sahiptir. Bu birlikteliğin 
ilkesizliğine verilecek en somut örnek, 
hem “Yol Arkadaşları” grubunun hem de 
“Haziran” grubunun İP’lilerle (Gerçek 
Vatan Partisi 1957’de kapatılmıştır) kafa 
sayısı üzerinden pazarlık görüşmelerine 
girişmeleridir. Genel Kurul öncesinde her 
iki grup tarafından da “kesinlikle sendika-
dan yalıtılmalılardır” denilen bu unsurlar, 
kaderin bir cilvesi olarak az ama belirleyi-
ci delege sayısına sahip olduğu zaman her 
iki grup nezdinde de pazarlığın bir tarafı 
haline geldiler. Unutulmamalıdır ki sendi-
kal mücadele kafa sayısı, delege sayısı ya 
da oy sayısı üzerinden değil ilkeler üzerin-
den yürütülür. İttifakların temelinde nice-
lik hesapları değil, ilkesel düzeyde nitelik 
kaygıları olmalıdır. Geçelim...

Genel Kurul’un en ilginç enstantane-
lerinden biri, kürsüye çıkan bazı arkadaş-
ların kimin daha çok “solcu”, kimin daha 
çok “devrimci” olduğunu anlatmalarıydı. 
Trajikomik bir hikâyeyi dinler gibi, bazen 
acı acı gülümseyerek dinlediğimiz bu ko-
nuşmalarda konuşmacılar ellerine solcu-
luk-devrimcilik kantarını aldılar, kimin 
kaç okka solcu, kaç okka devrimci oldu-
ğunu ölçmeye kalkıştılar.

Hangi kriterlere göre ölçmeye kalktı-
lar?

Bilmiyoruz, biz anlamadık...
O halde biz, kendi anladığımız mana-

da devrimciliğin-solculuğun asgari düzey-
deki kriterlerini söyleyelim:

Bugünün koşullarında devrimci-sol-
cu olmak kayıtsız şartsız antiemper-
yalist olmayı gerektirir.  ABD-AB Em-
peryalistlerine, onların projeleri olan 
“Yeni Sevr” ya da “BOP”a karşı olmayı 
gerektirir. Bunları teşhir etmeyi, bunla-
ra karşı mücadele etmeyi gerektirir.

Aynı zamanda antifeodal olmayı 
gerektirir. Bugünkü AKP Diktatörlü-
ğünün sınıfsal temeli olan Antika Te-
feci-Bezirgân Sermaye Sınıfına karşı 

olmayı, onları teşhir etmeyi, onlarla 
mücadele etmeyi gerektirir.

Ve antişovenist olmayı gerektirir. 
Halkların kardeşliği şiarını ilke edin-
meyi gerektirir. Ülkemiz toprakların-
da da Kürt Meselesinin her iki halkın 
çıkarına dayanan devrimci çözümünü 
savunmayı gerektirir. 

Kongrede ellerindeki bozuk kantarla 
devrimcilik-solculuk ölüçümü yapmaya 
girişen arkadaşların bunlardan bahsettik-
lerini hiç duymadık...

Bunlardan bahsetmek bir yana; cansız, 
sönük, bir bürokratlar toplantısını andıran 
Genel Kurul’da sloganlar attığımız zaman 
ellerindeki kantarı bir kenara bırakıp bir-
den aslına rücu eden arkadaşlar “burası 
slogan atma yeri değil” dediler. Güler mi-
siniz, ağlar mısınız...

“Yol Arkadaşları” ve “Haziran” grubu 
delege sayısında yenişemeyince düğümü 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi İP’liler 
çözdü ve sonuçta yeni bir MYK ortaya 
çıktı.

Unutulmamalıdır ki şu ana kadar yap-
tığımız eleştirilerin hiçbiri kişilere yöne-
lik eleştiriler değildir. Bizim işimiz kişi-
lerle değil, anlayışlarladır. Bu çerçevede 
MYK’ya seçilen arkadaşlar alınmasın ama 
ortaya çıkan tablo olumlu bir tablo değil-
dir. Seçilen MYK’da elbette diğerlerine 
göre daha olumlu bulduğumuz arkadaş-
lar vardır. Ancak bu yapısıyla Eğitim-İş 
MYK’sı ölü doğmuş bir MYK’dır. İler-
leyen süreçlerde de alttan yedeklerin gel-
mesi için istifa ettirme yöntemleri de dahil 
olmak üzere birçok garabet bizleri bekle-
mektedir. Ve belki de en son noktada yeni 
bir Olağanüstü Genel Kurul...

Yaratılan bu tablo örgütü yoran, muh-
temel bir Olağanüstü Genel Kurulla örgü-
tün mali kaynaklarını boşa harcamasına 
neden olacak bir tablodur. Kamu emek-
çilerinin mücadelede önderliğe en çok 
ihtiyaç duyduğu şu zamanlarda örgüt yine 
bölünmüştür ve çalışamaz durumdaki bir 

MYK tarafından yönetilecektir. 
Bu tablonun sorumluları, örgütün 
bu hale gelmesine yol açanlar, 
bir 3 yıl daha örgütün mücadele 
potansiyeline ambargo koyanlar 
yukarıda bahsettiğimiz pazarlık-
ların bütün taraflarıdır. 

Biz Halkçı Eğitim ve Bi-
lim Emekçileri olarak Eğitim 
İş 5. Olağan Genel Kurulu’na 
heyecan kattık. Broşürlerimizle, 
sosyal medya payşaşımlarımız-
la, kürsüdeki konuşmalarımızla 
Devrimci Sınıf Sendikacılığını 
anlattık. Derdimizin oy olmadı-

ğını, önemli olan şeyin Türkiye’nin hız-
la parçalanmaya gittiği bu süreçte kamu 
emekçileri cephesinden de bu gidişe karşı 
mücadele edilmesi gerektiği olduğunu ifa-
de ettik.

Son söz olarak da şunları ifade edelim:
Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri 

hiçbir zaman başarıyı alınan oya tahvil 
etmez. Bizim için başarı; kamu emekçile-
rinin ekonomik, demokratik ve özlük hak-
larını, devrimci sınıf sendikacılığı ilkele-
rinden taviz vermeden, kararlıca savuna-
cak bir sendika yaratma yolunda bir adım 
daha atmaktır. 5. Olağan Genel Kurulda 
da bu adımı attığımızı düşünüyoruz. Bu 
adımlarımız büyüyecek, eninde sonunda 
sesimiz çok daha fazla kamu emekçisine 
ulaşacaktır. Bundan hiçbir kuşku duymu-
yoruz...

Yaşasın Devrimci Sınıf Sendikacılı-
ğı!

Yaşasın Eğitim-İş!
08 Ağustos 2017

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri

Eğitim-İş 5. Olağan Genel Kurulunda
kızıl soluğumuzu yükselttik

Kamu Emekçileri Yine Satışa Getirildi
Yine Açlık, Yine Yoksulluk, Yine Sefalet

Eğitim-İş 5. Olağan Genel Kurulunun ardından:
Heyecansız, coşkusuz, sönük bir Genel Kurul ve ölü doğan bir MYK
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AKP’giller 15 yıllık iktidarları bo-
yunca, Birinci Antiemperyalist 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Ön-

deri Mustafa Kemal ve silah arkadaşları-
nın yadigârı olan Laik Cumhuriyet’in tüm 
kurumlarına, tüm değerlerine saldırdılar. 
Eğitim-Bilim kurumları da en önemli he-
defleri arasındaydı. Ve bu kurumlarda da 
kerte kerte Ortaçağcı anlayışı hakim kıl-
dılar. Eğitim Bir Sen, TÜRGEV, ENSAR, 
ÖNDER, Maarif Vakfı gibi din bezirgân-
lığı yapan Ortaçağcı sendika, dernek ve 
vakıflarla işbirliği içerisinde çocuklarımı-
zı, gençlerimizi meczuplaştırıp, karanlığa 
mahkum ettiler. “Dindar ve Kindar” bir 
nesil yetiştirmenin tuğlalarını elbirliği ile 
ördüler. Okul öncesinden üniversitelere 
kadar tüm okullarımız artık ne yazık ki 
medreseden farklı değildir. Cemaat ve tari-
katların cirit attığı kurumlardır. İşte 2017-
2018 Eğitim-Öğretim Yılına başlarken, 
ülkemizde eğitimin durumu budur.

Ama Tarihin ilk sömürgen, asalak sınıfı 

olan Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına ve 
onun iktidardaki temsilcisi AKP’giller’e 
yetmiyor bu durum. 4+4+4 kesintili eği-
tim modeliyle eğitim sistemimizi Ortaçağ 
karanlığına götürmek konusunda zaten 
belli bir mesafe kat etmişlerdi. 2017-2018  
Eğitim-Öğretim Yılında uygulamaya 
koyacakları programla da o özlemlerine 
hızla kavuşmak istiyorlar. Laikliğin, bilimin 
esamesi kalmasın; Birinci Antiemperyalist 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız, onun Önderi 
Mustafa Kemal ve Cumhuriyetimizin temel 
kazanımları toplumsal belleğimizden tü-
müyle silinsin istiyorlar. Sömürü düzenleri-
ni rahatça sürdürebilmek için çocuklarımızı, 
gençlerimizi Muaviye-Yezid, CIA Pentagon 
Dininin pençelerine teslim ederek Ortaçağ 
karanlığına gömmek istiyorlar. İşte bunun 
için hazırladıkları ve bu eğitim-öğretim 
yılında uygulanacak programdan bazı ör-
nekler vermek gerekirse;

Sadeleştirme kisvesi altında biyoloji 
dersi iki saate indirilip, içeriğinden Evrim 
Kuramı çıkarılırken; Din Kültürü Ve Ahlak 
Bilgisi dersinin saati arttırılıyor;

Cumhuriyet, laiklik ve Mustafa Kemal 
düşmanı Amerikan yapımı Ortaçağcı iki 
gücün Ganimet Paylaşım Savaşı olan 15 
Temmuz bahane edilerek, Ülkemizin kuru-
cusu Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına 
saldırılıyor ve Ulusal Kurtuluş Şavaşı’mı-
zın Önderleri darbeci gösteriliyor; 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 
programında   kendilerinden önceki 
ABD yapımı, halk düşmanı DP iktidarı 
“demokrasi” sahtekarlığıyla övülürken; 
ülkemizi emperyalizme yeniden göbekten 
bağımlı hale getiren Marshall Yardımı eko-
nomik ilerleme olarak yutturulmaya çalışı-
lırken; biz Gerçek Devrimciler açısından 
politik bir devrim olan 27 Mayıs, “27 Ma-
yıs askeri darbesi” olarak yer alıyor. Kısa-
cası egemen sınıfların ideolojisi ile doktri-
ne ediliyor öğrencilerimiz.

Programa “Seçmeli”  adı altında konan 
dersler yoluyla, dogmatik ve metafizik öğ-
retiden başka bir seçenek bırakılmıyor ço-
cuklarımıza.

Çocuklarımız bir yandan emperyalist 
sömürüye boyun eğen, onun egemenliğini 
kabul eden; öte yandan da düşünemeyen, 
sorgulayamayan, yaşamında bilimi 
değil, dini referans alan bireyler olarak 
yetişiyorlar. 2016 PISA sınavında öğrenci-
lerimizin aldıkları puanlar, eğitimdeki kara 
gerçekliğimizi ortaya koyuyor. Türkiye 64 
ülke arasında 45’inci sırada yer alarak yine 
OECD ülkelerinin gerisinde kalıyor.

MEB, çocuk istismarı ve tecavüzlerle 
gündeme gelen şeriatçı ENSAR Vakfı’nı 
paydaş kurum yapıyor.

Ve böylelikle laik ve bilimsel eğitimden  
geriye kalan tüm kırıntılar da yok ediliyor. 

Artık tüm okullarımızın,  dindar ve 
kindar “hülooğğ”cular, cihatçılar yetiştiren 
Taliban yuvası Peşaver Medreselerinden 
farkı kalamayacaktır ne yazık ki! 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Döne-
minde tüm bunların yanında, öğretmensiz 
sayısız okul ve öğrenciye, sabahın köründe 
başlayıp akşam karanlığında sona eren ders 
saatlerine karşın ataması yapılmayan yüz 
binlerce öğretmen hâlâ atanmayı bekliyor, 
bunalıma düşen genç öğretmen adayları 
canlarına kıyıyor.

Asgari ücret 1404 TL iken, okula 
yeni başlayan bir öğrencinin okul mas-
rafları için yapılacak en az harcama 370 
TL oluyor (http://www.milliyet.com.tr/
okula-baslama-maliyeti-370-lira-ekono-
mi-2509364/). Oysa  devletin bütçesinden 
özel okullara gönderilecek her öğrenci 
için 3-5 bin TL tutarında destek primi ve-
rilerek, devletin kaynakları özel okullara 
fütursuzca aktarılıyor. Devlet okulları ise 
halktan alınan bağış adı altındaki “HA-
RAÇ”larla ayakta durmaya çalışıyor. Hal-
kın çocuklarının okuduğu bu okullar adeta 
üvey evlat muamelesi görüyorlar. Kısacası, 
halkımızın eğitimi Parababalarının azgın 
soygun ve sömürü düzenine terk ediliyor.

Üniversiteye giriş sınavlarında ise her 
türlü şike ve yolsuzluğun yaşandığı ve 
emekçi halkımızın çocuklarının haklarının 
çalındığı bir ortamda başlamaktadır yeni 
eğitim-öğretim yılı.

Bu yıl üniversiteye giriş sınavında ter-
cih yapma hakkına sahip 1milyon 900 bin 
adaydan 850 bini tercih yapmıyor, çünkü 
gençlerimiz umutlarını yitiriyorlar.

AKP’giller’in sayılarını arttırdıkları, 
tüm olanakları uğruna seferber ettikleri 222 
bin 925 İHL mezununun 40 bini bir lisans 
programına yerleşebiliyor. 

Peki böyle sürüp gidecek midir bu so-
runlar?

Elbette hayır!
Kaçak Saraylarınıza, Haram Sarayları-

nıza sığınarak kazandığınızı sanıyorsunuz. 
Ama çok yanılıyorsunuz. Çünkü bilmiyor-

sunuz ki bu topraklarda Kuvayi Milliye 
ruhunu, “Onur yaşamdan üstündür!”, 
“Ya İstiklal, Ya Ölüm!” diyebilenleri asla 
öldüremezsiniz. Tarihin ileriye doğru akı-
şını asla durduramazsınız. Bizler, İkinci 
Kurtuluş Savaşçıları, bu haklı davada gide-
rek çoğalıyoruz.  Namuslu Şairimiz Adnan 
Yücel’in de dediği gibi:

Saraylar saltanatlar çöker 
kan susar bir gün 
zulüm biter. 
menekşeler de açılır üstümüzde 
leylaklar da güler. 
bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır 
bir de yarınlar için direnenler... 
...
ne kırlarda direnen çiçekler 
ne kentlerde devleşen öfkeler 
henüz elveda demediler. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek …

Siz ve sizin gibileri, vereceğimiz İkinci 
Kurtuluş Savaşı’yla Tarihin çöplüğüne gö-
münceye dek!

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri ola-
rak bu zor ve meşakkatli mücadelede halkı-
mızı uyandırmak için en ön safta yerimizi 
alacağız.

İşte o gün geldiğinde, Halkın İktidarında, 
eğitim-bilim kurumlarımızda laik ve 
bilimsel eğitim verilecek. Çocuklarımızın 
aklı özgürleşecek. İnsana, doğaya, hayvana 
dost olan erdemli, üretken insanlar olarak 
yetişecekler. Sahte cenneti vaat ederek 
cehenneme çevirdiğiniz dünyaları, bir daha 
hiç kararmamak üzere aydınlanacak!

Yaşasın Laik- Bilimsel- Demokratik 
Eğitim Mücadelemiz!

02 Eylül 2017

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri

AKP’giller’in Türkiye toprakla-
rı üzerinde oynadıkları oyunlar 
yetmiyor gibi, şimdi de Afrika ve 

Latin Amerika üzerinde de yoksul köylü-
lerin topraklarını kiralayarak yandaşlarına 
peşkeş çekiyorlar.

Türkiye’de “Çiftçi Kayıt Sistemi”-
ne göre kayıtlı 600.000 çiftçi üretimden 
kopmuş iken Tarım ve Hayvancılık eski 
Bakanı Faruk Çelik  “(...) tapulu yeriniz 
var belirli, bir ölçeğin üzerinde. Ama 
ekmiyorsunuz, ihtilaf, miras tartışmala-
rından dolayı. Veya başka nedenlerden 
dolayı araziyi atıl hale getirmişsiniz. 
Biz, kamu adına burasını ekmiyorsa-
nız, sizin adınıza ekerek kira bedelinizi 
bankada hesabınıza yatıracağız” dedi. 

“Hangi ürünlerin nerede ekileceğini be-
lirledik. Biz bunlara destek vereceğiz. 
Yanlış ürün ekene destek de vermeye-
ceğiz. Belki alım da yapmayacağız. Al-
ternatif ürün ekmeyene alım da yok.” (3 
Ekim 2016 Cumhuriyet) 

Şimdi sormak lazım Sayın Bakana; 600 
bin çiftçi son 12 yılda neden üretimden 
koptu? Bunun nedeni sizin yanlış tarım po-
litikalarınız değil mi? Tarım ürünlerini ih-
raç eden ülkeyi tarım ürünlerini ithal eden 
ülke haline getiren siz AKP’giller’in ve 
önceki Parababaları iktidarlarının üretici-
ye dönük olmayan yanlış politikaları değil 
midir? 

Eğer bu ülkede üreticilerin yüzü güle-
cek ise toprak devrimini başarmak zo-
rundayız. Çözüm; tarım üretim koopera-
tiflerinin yaygınlaştırılması, tarım destek 
programlarının üretici esaslı uygulanması, 
üretim araçlarının karşılıksız olarak üreti-
ciye verilmesi ve eğer belirli sürede üretim 
yapmıyorsa geri alınmasıdır. Atıl toprakla-
rın üreticiye tahsis edilmesi ve tarım destek 
programının uygulanması gereklidir.

Eğer ülkemizde üretici-market fiyat-
larındaki makas giderek açılıyorsa burada 
sıkıntı var demektir. Kuru kayısıda fark 
yüzde 356,57; patateste yüzde 320,13 ise; 
limonda 245,35 iken patlıcanda 165,35 ise 
üreticinin elinden ucuza alınan malın, mar-
kete ulaştığında fahiş fiyata çıkması, ara-

daki aracıların para kazandığının gösterge-
sidir. Öyleyse bu aracı kurumların ortadan 
kaldırılması gerekir. O zaman üreticiden 
tüketiciye akan bir politika yaşama geçiril-
melidir. 

Yoksa Faruk Çelik’in önerdiği atıl ara-
zilerin kiralanması, parası olanlara toprak-
ların verilmesi ve sonunda parası olma-
yan üreticilerin onların veya diğerlerinin 
yanında ırgat olarak çalışması sonucunu 
doğuracaktır.  Bu işsizlik ve pahalılık ce-
henneminde yaşamaya çalışan tarım işçile-
rinin, ırgatların vay haline. 

Dünyada ve Türkiye’de on yıllardır uy-
gulanan bu sistem çokuluslu şirketlerin ve 
sömürgeci devletlerin tarım politikasıdır. 
Verimli ürün alabilecekleri toprakları ucu-

za kiralayıp o ülkenin insanlarını yanların-
da çalışmaya mahkûm etmek, ucuz işgücü-
nü sömürmektir.  Emperyalizme bağımlı 
iktidarların olduğu ülkelerde bu politikanın 
uygulanması daha kolaydır.

Bunun son örnekleri Sudan, Somali, 
Mozambik, Liberya gibi Afrika ülkelerinde 
görülmüştür. Bu politikaya Türk işadamla-
rı da, Tarım Bakanlığı da dahil olmuştur. 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tİ-
GEM), kara Afrika’da toprak kiralamada 
ve orada üretilen ürünlerin Türkiye’ye 
getirilmesinde söz sahibi olmuştur.  Türki-
ye’de pamuk ekim alanları daralsın umur-
larında mı? Tekstil için gereken pamuk 
ithal edilir. Ona uygun politikalar AKP’gil-
ler döneminde oluşturulmuştur. İşte Afri-
ka’dan iki örnek verelim;

 “Sudan’da 2014 yılının başlarında, 
99 yıllığına 780 bin dekar arazi kirala-
yan Türkiye’nin Beyaz Nil Nehri’nin 
kenarında yer alan arazilerde, sebze 
ve meyve başta olmak üzere çeşitli ta-
rım ürünleri yetiştireceğinin belirtildi-
ğini dile getiren Güngör, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in, 
“yurt dışındaki verimli arazilerin ülke-
mize gelir olarak, ürün olarak kazandı-
rılması konusunda” üzerlerine düşeni 
yapacaklarını, “gelişmiş ülkelerin yap-
mış oldukları bu yöntemi kullanacakla-
rını” ifade ettiğini anımsatarak, “Türki-

ye’nin, Sudan’ın yanı sıra Brezilya’da da 
toprak kiralamayı planladığı, bazı Türk 
müteşebbislerin ülke dışında toprak ki-
ralayarak tarım yaptıkları biliniyor. Ör-
neğin, bir Türk şirketi olan Omo Valley 
Farm, Etiyopya’dan 25 yıllığına 50 bin 
hektar alan kiralayarak pamuk üretimi 
yapmaya başlamıştır” dedi.” (Yusuf Ya-
vuz, Önce toprağını terk eden çiftçiye sahip 
çıkın, Turizm Haberleri, 29 Eylül 2016 )

Türkiye’de Arazi Gaspı nasıl 
yapılıyor?

AKP’giller, Türkiye’deki en verimli 
tarım alanlarını “Acele Kamulaştırma” ka-
rarı alarak kurdukları HES’lere, RES’lere 
ve son olarak da JES’lere peşkeş çekerek 
köylüyü topraktan yoksun bırakıyorlar. 
Yani toprak artık köylünün değil şirketlerin 
denetimine geçiyor.  Buna karşı toprakları-
nı verimli olarak işletmek isteyen köylüler 
şirketlerin denetimine verilen ÇED ra-
porları ile hak elde edemiyorlar ve eylem 
üzerine eylem yapıyorlar. Dinleyen kim?  
Devletin verdiği ÇED raporları ile en ve-
rimli araziler taş ocaklarına, maden ocakla-
rına, jeotermal enerji üreten şirketlere peş-
keş çekiliyor. Geçmiş yıllarda 2B yasası ile 
ormandan çıkarılmış arazileri şirketlere ve 
rantçılara veren aynı anlayış değil midir? 
Yandaş şirketler para kazansın, umurların-
da mı üreticiler?

Onlar topraksız köylü olsunlar, ora-
da daha önce ektikleri, biçtikleri, hayvan 
otlattıkları topraklarda işçi olsunlar ya da 
metropollere göç etsinler, işsizler ordusuna 
dahil olsunlar. 

Türkiye topraklarında ekili alanların 
geliştirilmesi için program yapması ge-
rekenler, yabancı ülkelerde toprak kirala-
yarak, orada ürettikleri ürünleri Türkiye 
topraklarında satışa sunuyorlar. Böyle rezil 
politika olur mu?

Bir de vergi indirimi yaparak ithal ürün-
lerin topraklarımızda boy göstermesini teş-
vik ediyorlar. Bu hainlik değil de nedir? 

AKP’giller özellikle enerji, maden ve 
inşaat alanlarında kurdukları tekellerle 
arazi gaspına yöneldiler. En büyük proje-
ler diye sundukları ve yaşama geçirdikleri 
yatırımlarla yandaşlarının itiraf ettiği gibi 
“milletin a.ına koydular”. Bu onlara zevk 
veriyor. Gelsin paralar, konsorsiyumlar 
kazansın, halkın sırtından sıcak paralar 
ödensin. Köylüler aç kalsın, meralar elle-
rinden gitsin, kentsel dönüşüm adı altında 
en kupon arsalar rantsal dönüşümcülere 
yani yandaş müteahhitlere verilsin. Ha par-
don unuttuk Arap Şeyhlerine en manzaralı 
yerler verilsin ki petrodolarlar malûm şir-
ketlere aksın. Araziler elden çıkmış, kimin 
umurunda, gelsin paracıklar…

Kürt illerinde kirli savaş ile boşaltılan 
kentlerdeki arsalar yepyeni projeler gibi 
halkın söz ve karar sahibi olmadığı, halkla-
rın haklarının gasp edildiği, sürgün edildiği 
alanlar olarak açgözlü Parababalarının hiz-
metine sunulmuştur. 

Son olarak İstanbul’da polis ve askeri 
bölgelerden boşaltılan arsalar, rezidans ve 
AVM yapılmak üzere sermayenin emrine 

veriliyor. Her imar planı değişikliği Para-
babalarına kâr getiriyor. 

İşte arazilerimiz böyle gasp ediliyor. 
Devlet eliyle, belediyeler eliyle, orman 
yangınlarıyla araziler elden çıkarılıyor. 
Ağaç dikilecek alanlar yerli yabancı şir-
ketlere peşkeş çekiliyor. Bu konunun üze-
rine giden basın emekçileri hapsi boyluyor, 
Gökmen Ulu örneğinde olduğu gibi… Çeş-
me’de Folkart’ın arsa ve imar yolsuzluk-
larının üzerine gitmesi, onun da AKP’gil-
ler’in basın düşmanlığından nasibini alma-
sını sağladı.

Ne yapılmalı?
Özetçe Türkiye’de çiftçinin toprakları-

nın verimli hale getirilmesi, çiftçinin her 
türlü teknik donanımla desteklenmesi, ta-
rım kredi kooperatiflerinin teşviki, nadasa 
bırakılan ve boş olan arazilerin topraksız 
köylüye verilmesi gerekirken, tarım ürün-
lerinin yetişmesi, desteklenmesi, topraksız 
köylüye karşılıksız tarım kredisi verilmesi 
için program yapılması beklenirken, yeni 

sömürgeci bir politika olarak yabancı ül-
kelerde toprak kiralanması çiftçiye vurulan 
bir darbedir.

Her şey para için, her şey şirketler için 
politikasının sonucu oluşan arazi gaspı-
na son verilmelidir. Tarım arazileri imara 
açılmamalıdır. Tarım arazilerinin kullanıl-
mayanları topraksız köylüye verilmelidir. 
Su politikası gözden geçirilip su ile çiftçi, 
üretici buluşturulmalıdır. Üreticiye teknik 
destek sağlanmalıdır. Özcesi toprak devri-
mi yapılmalıdır. Demokratik Halk İktidarı-
nın temel görevlerinden birisi budur. HKP, 
Halkın İktidarında toprak devrimini başa-
racak ve arazi gaspına son verecektir. 

HKP halkın partisidir, üreticinin, çiftçi-
nin, yoksul köylünün, topraksız köylünün 
gerçek dostudur. Halklarımız HKP safla-
rında örgütlenip HALKIN İKTİDARINI 
kurmalıdır. İnsanca yaşamak, topraklarını 
en verimli şekilde işlemek üreticinin hak-
kıdır. Bu haklar gasp edilemez.

İzmir’den Bir Yoldaş

Emirler vermek için geliyor satın aldık-
larına. Daha önce verilen emirler ne kadar 
yerine getirildi, denetlemek için geliyor. 
Benim Ortadoğu’daki yerel güçlerime do-
kunma, demek için geliyor. Çizgi dışına 
çıkmayın, haddinizi bilin, benim dışında 
sahip aramaya girişmeyin, demek için ge-
liyor. Benim izin verdiğim ölçüde bana 
karşı, o da halkı uyutmak için, efelenebi-
lirsiniz ama ölçüyü de kaçırmayın, demek 
için geliyor. Sizi BOP’un Eşbaşkanı yaptık 
hakkını verin, demek için geliyor.

Kısacası insan soyunun en büyük düş-
manının Savunma Bakanı “Kuduz Köpek”, 
ülkemizi BOP kapsamında en az üçe böl-
mek için geliyor. Türk ve Kürt Halkları 
arasındaki bin yıllık kardeşliği düşmanlaş-
tırmaya geliyor. Laik Cumhuriyet’i yıktır-
dılar işbirlikçilerine, Türk Ordusu’nu site 
güvenlikçisine dönüştürdüler, enkazı gör-
mek için geliyor. Acaba bir kalıntı kaldı mı 
geriye Türk Ordusu’ndan Mustafa Kemal-
ci, Laik, Yurtsever, işte bunu denetlemeye 
geliyor “Kuduz Köpek”.

Emperyalist canavarın temsilcileri bir 
ülkeye hayrına ayak basmaz. Ayak bastığı 
toprakların üzerinde yaşayan halkların çı-
karına olmaz bu ayak basmalar. Buna son 
70 yıllık dünya tarihi kanıttır. Son 70 yıl-
daki bütün savaşların, halklar arasındaki 
düşmanlıkların, ülkelerdeki bölünmelerin, 
halkların yaşadığı bütün acıların sorum-
lusudur, ABD Emperyalist Çakalları. Bu 
Emperyalist “Kuduz Köpek”lerin üzerine 
halklar kireç döküp, izini tozunu yok etme-
diği sürece acılar yaşanmaya devam edile-
cek. Kan, gözyaşı, ölüm halklar için ola-

cak. Cennet dünyada cehennem yaşatmaya 
devam edecekler.

Emperyalizmin panzehiridir Halkın İk-
tidarı. O yüzdendir ki ABD Emperyalistle-
ri, halkların kıpırdanmasından rahatsızlık 
duyarlar. Kuduz köpek gibi her tarafa sal-
dırmaları bu yüzdendir. Salyalarını akıtıp 
satın aldıklarını, insanlığından vazgeçenle-
ri kudurtmaları bu yüzdendir. Ayak bastık-
ları her yerde Caligula’lar yaratmaları bu 
yüzdendir.

Cennet ülkemizde cehennem yaşamak 
istemiyorsak bu emperyalist çakallara de-
fol demek zorundayız. “Katil ABD ülke-
mizden defol” demek zorundayız. Verece-
ğimiz Antiemperyalist mücadeleyle bu in-
sanlık düşmanlarının ülkemizdeki egemen-
liğine son vermek zorundayız. Mücadeleyi 
yükseltip İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı za-
ferle taçlandırıp Halkın İktidarını kurmak 
zorundayız.

Ve Halkın İktidarı için gerçek Devrim-
cilerin, Yurtseverlerin, vatan aşkını söyle-
mekten ve gereğini yapmaktan korkar hale 
gelmektense ölmeyi yeğleyenlerin, cesaret 
vatanına sahip olanların etrafında yani Hal-
kın Kurtuluş Partisi saflarında örgütlenmek 
zorundayız.

Katil ABD Ülkemizden Defol!
Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!
Kuduz Köpek Mattis Ülkemizden 

Defol!
Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi!

23.08.2017

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına Başlarken
Medreseleşen Eğitim Sistemimiz

Arazi Gaspı ve Türkiye 

Emperyalist Canavar ABD’nin Savunma 
Bakanı “Kuduz Köpek” James Mattis 

salyalarını akıtmak için geliyor ülkemize
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Geçtiğimiz günlerde, Memur-Sen 
isimli yandaş sendika ile Hükümet 
arasında Kamu Çalışanlarını ilgi-

lendiren, 2018 ve 2019 yıllarında uygula-
nacak Dördüncü Dönem Toplusözleşmesi 
imzalandı.

Memur-Sen, ilk teklifinde; altışar ay-
lık dilimler halinde; 2018’in ilk altı ayı 
için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 
2019’un ilk altı ayı için yüzde 10 ve ikinci 
altı ayı için yüzde 8 oranlarında zam iste-
mişti.

İmzalanan sözleşme ise (yine altışar ay-
lık dilimler halinde); yüzde; 4-3,5 ve yüzde 
4 ve 5 olmuştur.

Bu oranların memur maaşlarına yansı-
ması ise;

2018 ilk altı ayında 96 TL. (Memur 
-Sen’in teklifi; 241 TL. idi), ikinci altı ayda 
84 TL. (Memur-Sen’in teklifi; 145 TL. idi),

2019 yılı ilk altı ayında 96 TL. (Me-
mur-Sen’in teklifi; 241 TL. idi), ikinci altı 
ayda 121 TL. (Memur-Sen’in teklifi; 193 
TL. idi) olacaktır. 

Yani Memur-Sen masaya otururken, 
(çok sevdikleri deyimle söylersek) kümü-
latif olarak (2018 ve 2019 yılları için) 928 
TL zam istemiş, teklifinden 506 TL taviz 
vererek 423 TL’ye imza atmıştır. 

Hemen belirtelim ki; Temmuz 2017 iti-
bariyle son bir yıllık enflasyon oranı; yüzde 
9,8’dir. Yani, alınan zam oranı yüzde sıfır 
bile değildir.

Bu mudur kazanım?  
İmzalanan sözleşme, açıkça bir satış 

sözleşmesi olmasına karşın, bu sarılar; 
sözleşme ile; “iki yıl için kümülatif yüz-
de 17,5 zam ve 258 kazanım elde ettik” 
diyerek “bozguna zafer havası çal”mak-
talar. 

Kazanım dedikleri ise, birçoğu geçmiş 
sözleşmelerden kalan uygulamaların tek-
rarı ve bir kısmı da yasalarda var olan hü-
kümler...

Oysa, 250 sayfalık teklif tasarısı ile 
hükümetle masaya oturan Memur-Sen, 48 
sayfalık sözleşme metni ile masadan kalk-
mıştır.

Ancak haklarını yemeyelim...
Toplam Kamu Çalışanı kitlesinin için-

de küçük miktarda bulunan bazı kamu çalı-
şanlarına haklar almışlar...

Bunlar; Biyologlara özel hizmet tazmi-
natı, engelli çocuğu olan ailelere yapılan 
yardımda artış, doktorların ek ödemeleri-
ne artış, şefler ve KİT müdürlerine verilen 
özel hizmet tazminatlarında artışlar gibi...

Ayrıca iki tane daha “önemli kazanım” 
var ki, evlere şenlik...

Birincisi, kamu kurumlarındaki yemek 
hizmetlerinin sunulmasında “helal gıda 
sertifikası” bulunan ürünlerin kullanılma-
sına “ihtimam” gösterilecekmiş...

İkincisi de; yıllık izni kalmayan kamu 
çalışanları hac süresince izinli sayılacak-
larmış...

Bu sarılar, ülkede gerçekleşen enflas-
yon oranını bile dikkate almadan ve enf-
lasyonun yarısından daha az bir ücret zam-
mına razı olarak imzaladıkları sözleşme 

sonrasında yaptıkları açıklamada; “Türki-
ye’ye tuzaklar kurulduğu bir dönemde 
bizim işimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm 
yemek.” diyerek, yaptıkları ihanete bir de 
kılıf uydurdular.

Sanki “bağcı” bunlara hakları olan 
“üzümü” vermiş gibi...

Tam tersine, bunlar (Türk-İş ve Hak-İş’i 
de dahil etmeliyiz) eliyle kamu çalışanla-
rından ve İşçi Sınıfından gelecek tepkiler-
den hep kurtulmuştur, AKP hükümetleri...

Kamu Çalışanlarının bedeller ödene-
rek kazanılan sendikal mücadele tarihinde 
hiçbir esamisi okunmayan bu sarılar, AKP 
hükümetleri döneminde, müdür, şef, amir 
baskısı ile bir anda üye sayılarını artırmış 
ve yetkili sendika haline gelmiştir.

Bunlar, yıllardır yaptıkları gibi bu yıl 
da AKP’giller’e Komisyonculuk yapmış-
lardır. Kamu Çalışanlarını bir kez daha sat-
mışlardır. 

Bakın, bu “komisyoncu” sarıları Hik-
met Kıvılcımlı tâ 1964’lerde nasıl teşhir 
etmektedir:

“Devlet babayla komisyonculuk mu 
yapacaksın?

“Onun Dışarıdan BAŞ görüntüsü ile 
değil, bütün iç dünyası, arapsaçı sinir 
telleri ve kasları ile deri altında işleyen 
İDARE cihazları, karında göğüste gö-
revli EKONOMİ yapısı, kemik muhafa-
zaları içinde saklı veya organlar ardına 
dizili gangliyonları ile komisyonculuk 
yapacaksın. İşveren öyle yapıyor. 

“Türk-İş’in Devlet Baba önündeki 
komisyonculuğunu izleyelim. O, Bakan-
lar Kurulu ile yuvarlak masada diz dize 
oturup nutuk attı mı, Devlet babayı fet-
hettim sanıyor. Bakanlar kurulu bütün 
Hükümet bile değildir, hükümetin dı-
şardan baş görünüşüdür. Türk-İş onun 
kaşına, gözüne, saçına, sakalına, hele 
pek heybetli kavuğuna değindi mi, ço-
cuklar gibi el çırpıyor keyfinden: Devlet 
baba bizden, diye. Oysa bakanlar kuru-
lu, Devlet babanın bir yüzüdür. Önüne 
çıkarsın, şahane gözleriyle seni süzer; 
söylersin, kulağıyla güzel güzel dinler; 
burnuna yaklaşabilirsen, mis gibi kok-
lar; diline değersen senin tadına da ba-
kar. Hele dert yanar ve akıl sorarsan: ses 
verir, en parlak söylevler çakar. Ama, 
bilmeyen yok: gören göz, işiten kulak, 
tadan dil gibi görünse de, bütün o duy-
gular Beyin adlı yerde olur biter. Bakan-
lık başının emrinde sayılan devair sinir 
ve kasları, beyinden çıkan buyrultular, 
kanunlarla harekete geçer. Bakan em-
rine uyduğu için Yassıada’da az mı me-
mur sigaya çekildi? 

“Demek, Türk-İş’in yanıldığı yer, 
Devlet baba diye, onun dış görünüşü 
olan Hükümatın bile en dar ve doğru-
dan doğruya hiçbir iş görmeyen yanıy-
la, Bakanlar Kurulu ile her işin yoluna 
konulabileceğine inanmasından başlar. 
Bakanlar Kurulu neylesin? Görüyor, 
dinliyor, kokluyor, konuşuyor, bütün 
duyduklarını doğru beyine iletiyor. Me-
murlara Genelge yaysa bile, idare aygıt-

ları o genelgeden çok, murdar ilikle bağ-
lı bulunduğu beyinden gelmiş buyrultu 
olmadıkça kıpırdayamıyor. Bakanlar 
bakakalıyorlar bize öylece. Biz onu anla-
madıktan kelli, Devlet baba netsin? Her 
söylediğimizi söz olarak: “MAKUL VE 
MAKBUL” sayıyor, işe çevirmeye gelin-
ce; kaşla gözle iş yapılmaz ki, yapsınlar. 
Meclisten buyrultu gerek. Yoksa adamın 
gözünü oyarlar. Meclisi afyonlayıp yola 
getirse bile, Yassıada var.” (H. Kıvılcımlı, 
Ekomomik Mücadele Üzerine s. 73)

Tabiî, o zamanlar kamu çalışanları sen-
dikaları olmadığından bu “komisyoncu 
sendikacı”lığın rezil örneklerini Türk-İş 
veriyor. 

Bugüne geldiğimizde ise Kamu Çalı-
şanları sendikaları içinde de Memur-Sen 
örneğindeki gibi, işçi sendikaları içinde 
Türk-İş’in yanına bir de Hak-İş eklenmiş-
tir. 

Yani bunların hepsi Memur-Sen gibi 
aynı yolun yolcusudur. Onlar da “devlet 
babayla komisyonculuk” yaparak, hemen 
her dönem Kamuda çalışan işçi kardeşle-
rimizi satmışlardır. Karşılığında ise hükü-

metler ve patronların desteği ile üye sayıla-
rını artırmaktalar.

Bugün için Hak-İş; AKP’nin yandaşı 
ve arka bahçesi olduğundan en fazla üyeye 
sahip durumdadır. Öyle ki, son bakan de-
ğişikliğinde bir sendikasının başkanı (Öz 
Sağlık-İş Sendikası) Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı olmuştur.

İşte bunun adı tam da
sarı sendikacılıktır

İhanet sendikacılığında Türk-İş ve 
Hak-İş’in sabıkası bir hayli kabarıktır. 

Ancak biz son bir tanesinden örnek ver-
mekle yetinelim.

Alman firması METRO’nun şirketle-
rinden olan REAL Mağazalar zincirinde 
yıllardır Türk-İş’e bağlı Tez Koop-İş Sen-
dikası yetkilidir ve TİS imzalamaktadır. 
Tabiî işçilerin maaşlarından da tıkır tıkır 
aidatlarını tahsil etmektedir. 

Patron, 2014 yılından itibaren, işçi hak 
ve alacaklarından kurtulmak için şirketin 
buharlaşması ya da hileli iflası için düğme-
ye basmış, ilkin Real’i, Beğendik firmasına 
satmış, ardından da Beğendik ve Real’in 
iflası istenmiş. Üç yıla yakın devam eden 
bu süreçte ise sendika ne hukuki ne de fiili 
hiçbir girişimde bulunmadığı gibi, mahke-
menin iflas kararı vermesinden sonra tama-
men ortadan kaybolmuştur.

İşçiler ise günümüzdeki sendikalar 
faciası ortamında, işçi hak ve çıkarlarını 
savunan bir anıt gibi dimdik ortada duran, 
gerçek devrimci sınıf sendikası Nakli-
yat-İş’e başvurmuşlar ve kendilerine sa-
hip çıkılmasını talep etmişlerdir. 

Nakliyat-İş ve Devrimci İşçi Önderi 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu; sınıf dayanışması gereği işçilere sahip 
çıkmıştır. Patronun “işyerini devrettim” 
diyerek işçilerin birikmiş alacaklarından 
kaçamayacağını ileri sürerek, bu sorunun 
asıl muhatapları arasında Metro ve Be-
ğendik’in de bulunduğundan hareketle, 
işçilerle bu mağazaların önünde eyleme 
geçilmiştir.

Başlangıçta, bu eylemler başarısız olur 
ve dağılırlar beklentisinde olan sarı sendi-
ka, eylemler tutmaya başlayınca da ihanet-
lerine yenilerini eklemeye başlamıştır.

İlkin, “İşlerine karıştığı” için Nakli-
yat-İş’i DİSK’e şikâyet ettiler. Ardından 
yaptıkları açıklamayla konuyu Türk-İş’e 
ilettiklerini, Türk-İş’in de Çalışma Baka-
nına ilettiğini, Bakanlık tarafından da so-
runun “Kıdem Tazminatında Reform” 

gündemiyle toplanan Üçlü Danışma Ku-
rulunun gündemine konduğunu, işçilerin 
tazminatlarının Ücret Garanti Fonu’ndan 
ödenmesini talep ettiklerini duyurdular.

Bu arada işçiler işsiz ve aylardır maaş 
alamamış, çocuklar aç kalmış, bu sarıların 
umurunda bile değil. Ayrıca bu sarı sen-
dika, bu ihaneti ile AKP’giller’in “Kıdem 
Tazminatı Fonu”nu da meşrulaştırmış ol-
maktadır.

Yarın AKP’giller’den bir tanesi çıkıp; 
“şirketler iflas ediyor, işçilerimiz tazmi-
natlarını dahi alamıyorlar, bakın Real 
işçileri bunlara somut örnektir, bu ne-
denle mağdur olan işçilerin tazminatla-
rını karşılamak için Kıdem Tazminatı 
Fonu yararlıdır” derse şaşmayalım.

Yani Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi, 
işçilere hem eşeğini kaybettiriyorlar, hem 
de kendileri bulmuş gibi yapıp, İşçi Sını-
fımızın gelenekselleşmiş kazanımlarından 
vazgeçmesine (Fona razı olmasına) zemin 
hazırlıyorlar.

İşte bunun adı tam da sarı sendikacı-
lıktır.

Kıvılcımlı bunlar için; “Türk-İş’in 
yanıldığı yer, Devlet baba diye, onun dış 
görünüşü olan Hükümatın bile en dar ve 
doğrudan doğruya hiçbir iş görmeyen ya-
nıyla, Bakanlar Kurulu ile, her işin yoluna 
konulabileceğine inanmasından başlar.”, 

diyordu.
Gerçi aradan geçen elli yılda, parla-

menter sistem, meclis falan kalmadı. Gü-
nümüzde ise tek kişinin ağzından çıkan 
kararnamelerle idare ediliyor devlet. 

Fakat görüldüğü gibi aradan 50 yıl geç-
miş hain yine aynı ihanetlerine devam edi-
yor. 

Neymiş, işçilerin sorunlarını bakanlığa 
iletmiş miş...

Onlar da Üçlü Danışma Kurulu günde-
mine almışlar mış... 

Yani “ölme eşeğim ölme...” hikâyesi.
İşte bu da başka bir “Komisyoncu sarı 

sendikacılık”...
Kıvılcımlı Usta, bunları da kulakların-

dan tutarak şöyle teşhir eder:
“1- Sendikacılıkla yükünü yapan nice 

keskin işçi “Yönetici”leri, bugün öbür 
yana geçmiş, irili ufaklı işveren olmuş-
tur. Örneklerini saymakla bitiremeyiz. 
Bu memleket hep o tersine akıntılardan 
bin yıl geri tepiyor. Hiç değilse artık işçi 
sendikaları işveren fideliği olmamalıdır.

“2- Gözlerimiz önündeki sendikacı 
çekişmeleri, İşçi Sınıfının yararını kendi 
çıkarı sananların para veya külah pay-
laşmakta birbirlerine düşmelerinden ile-
ri geliyor. Eğitim gibi aydınlığı karanlı-
ğa çeviren, Grevin gözyaşılı lokmalarını 
saray dalgasına kaydıran yalancı pehli-
vanlar ortalıkta kol geziyor. Onlar, baş-
ları boş bırakılıp çıkarları uğruna tepiş-
sinler diye Türkiye İşçi Sınıfının hareket 
ve teşkilâtları dejenere edilmemelidir.

“3- Ölü gözünden yaş çalmakta usta 
özel sermayeci ecnebi devletler; Türki-
ye’de işçi yöneticilerinin kara gözleri 
için balıklara inci atan Osmanlı Padişahı 
kadar deli, hele işçi hareketine metelik 
verecek enayi hiç değildirler. Verdikleri 
paraları çarçur ettiğimizi onlara çak-
tırmıyoruz sanırsak, kurnazlığımızdan 
beynimiz ufalmış demektir. Onların 
Allah’tan istedikleri bir göz (işverenle-
rimiz)dür, ama birkaç milyonla işçileri-
mizi de yağma hırlaşmasında soysuzlaş-
tırabilirlerse, Allah vermiş olur iki göz! 
Bu toprakta, ecnebi önünde işverenler 
gibi başları kel işçi yöneticileri üreyip, 
türememelidir.

“Bu dünyanın, namuslu kalmaktan 
başka hiçbir ama hiçbir menfaati bu-
lunmayan tek sosyal sınıf İşçi Sınıfıdır. 
Çünkü, nereden kalkar, nereye varırsa 
varsın, her dalavere, malaverenin ardın-
da işçi Mehmet nöbete çıkar. Onun için 
biz dalavere istemiyoruz. Dalaverenin 
ne büyüğünü, ne küçüğünü, ne kendimiz 
için, ne başkaları için istemiyoruz. Dala-
vereden işçiye hayır gelmez.” (age, s. 65)

Neyse ki; dünyada “namuslu kalmak-
tan başka hiçbir menfaati bulunmayan sı-
nıf İşçi Sınıfı”mızın; namuslu kalmaktan 
başka hiçbir çıkarı olmayan Nakliyat-İş 
ve onun önderleri gibi sendikacıları var.

Yukarıda belirtilen “komisyoncu 
sarı sendikacılar” karşısında İŞÇİ SINI-
FI BİLİNCİYLE HAREKET EDEN ve 
nerede bir mağdur işçi varsa orada hak 
arama mücadelesine önderlik eden, ger-
çek devrimci Sınıf Sendikacılarımız var.

Günün acil görevi; DİSK’in Adını, Ta-
rihini ve Mücadele Geleneğini sürdüren 
Nakliyat-İş’leri çoğaltmaktır.q

Günümüzde “solcuyum, solcuyuz” 
söylemi ya da kavramı daha zor 
kullanılmaya başlandı. Birkaç yıl 

önce, ülkemizde uzun yıllardan beri görev 
yapan meşhur CIA ajanı Graham Fuel-
ler, “Türkiye’ye daha fazla sol gerek” 
diye bir konuşma yapmıştı.  “Biz bu ül-
keyi öyle bir hale getirdik ki; sol diye 
bir şey bırakmadık” demek istiyordu bu 
onursuz. Ortalıkta sol diye görünen bir 
kısım zevat da zaten bizim yetiştirmemiz 
demeye getiriyordu. .(http://odatv.com/
graham-fuller-daha-cok-sol-hareket-iste-
rim-0904121200.html. )

Bizler de kendine solcu demekte zorla-
nan,  “emek, demokrasi, barış” gibi söz-
cükleri bir araya getirip laf salatası yapan-
lara “Sahte Sol” diyoruz. Bu adamlar özel-
likle son yıllarda tekrar gündeme getirilen,  
Ermeni Sorunu’nda da AB-D Emperyalist-
leri gibi düşünüyor ve aynı tavrı alıyorlar.

Ülkemizde Ermeni Sorunu tekrar na-
sıl gündeme getirildi anımsayalım. İlkin 
“Genişletilmiş Ermenistan”ı da içine alan, 
Türkiye’yi üçe bölen BOP haritası yayın-
landı. Ardından 2007 Ocak ayında Hrant 
Dink öldürüldü. Bu cinayette, jandarma ve 
polis içindeki Fethullahçıların parmağı var 
denmesine rağmen, o yıllarda hiç soruş-
turulmadı. Hrant Dink’in Agos’ta beraber 
yazı yazdığı arkadaşı, ölümünden sonra 
Agos’un Genel Yayın Yönetmeni olan  Et-
yen Mahçupyan  Fethullah’ın yayın orga-
nı Zaman’da yazmaya devam etti.

Bu Sahte Solcuların çok büyük bir 
bölümü, Halkın Demokrasi Partisi denen 
partinin içinde, bir kısmı da hem içinde, 

hem de dışında gibi dururlar. “Halkların 
Demokratik Kongresi”, “Emek, Demokra-
si Barış Bloku” gibi sürekli değişen adlarla 
adlandırılan platformlarda birlikte olurlar. 
Bu çevrenin dışındakiler de, bu grubun 
etkisinden çıkamamaktadır.  Türk, Kürt, 
Alevi, Sünni hep birlikte verdiğimiz Kur-
tuluş Savaşı’mız, bu siyasi hareketlere göre 
olmamıştır.  Kurtuluş Savaşı’mız sonrasın-
da yaptığımız Lozan Antlaşması’na karşı 
Sevr’i savunurlar. Yani emperyalizme karşı 
verilen savaşta, emperyalistleri tutarlar.

O dönemde Mustafa Kemal Önderli-
ğinde verilen Kurtuluş Savaşı’mızda en 
büyük müttefikimiz Sovyetler Birliği ve 
Devrimler Kartalı Lenin’di. Kendine 
solcuyum diyen herkes bunu bilir. Ama bu 
Sahte Solcular bu objektif gerçekliği gör-
mezden gelir. 

1989’da Beşiktaş’ta Anıl Düğün Salo-
nu’nda, kendine solcuyum diyen gruplar 
bir araya gelerek, “Birlik Tartışmaları” 
toplantılarının kitleye yönelik olanı yapı-
lıyordu. O zaman, Önderimiz Nurullah 
Ankut Hoca’mızın konuşmalarıyla,  Dev-
rimci Mücadele grubu olarak ağırlığımızı 
koymuştuk. Yaptığımız eleştiriler karşı-
sında cevap verebilen doğru dürüst grup 
çıkmamıştı. Kürsüye iki işçi yoldaşımız 
çıkmıştı. Yoldaşlarımız tezgâhın başından 
geliyoruz diye söze başlamışlardı. O anda 
toplantıda kazandığımızı anlamıştım. Çün-
kü diğer gruplar İşçi Sınıfı deyip, İşçi Sı-
nıfı içinde çalışma yapamıyorlardı, soyut, 
ipe sapa gelmez konuşmalarla kendilerini 
bitiriyorlardı. 

Sahte Solcuların emperyalistlerle işbir-

liği, özellikle “Sivil Toplum Örgütleri” 
üzerinden yürüyor. Sivil Toplumculuğun 
yıllardır teorisi ve pratiği yapıldı. AB-D 
Emperyalistlerinin vakıfları ve sivil toplum 
örgütlerinin,  kendine solcuyum diyen pek 
çok demokratik kitle örgütü, meslek oda-
sı ve sendikalarla yaptığı işbirlikleri sürüp 
gidiyor. Bu işler çoğunlukla da projeler 
üzerinden yapılıyor. Avrupa Birliği gibi bir 
emperyalist örgüte girmek bu sahte solcu-
lar tarafından savunulur. Yunanistan’daki 
İşçi Sınıfı düşmanı Syriza iktidarı bunlar 
tarafından desteklenir.

 AB-D Emperyalistlerince on yıl önce 
CIA organizasyonuyla başlatılan, asıl ama-
cı Türk Ordusu’nu bitirmek olan Ergene-
kon ve Balyoz operasyonları Sahte Sol-
cularca desteklenir. “Askeri vesayet” diye 
diye, Türk Ordusu site güvenlikçisi haline 
getirilir. En son 15 Temmuz 2016’da iki 
Ortaçağcı gücün hesaplaşması olan gani-
met paylaşım girişimiyle her şey çok açık 
olarak ortaya çıkar. Durum bu kadar açık 
iken bu konuda bir özeleştiri yapılmaz.  
Yani yine emperyalistlerle birlikte olunmuş 
olur. 

Sahte Solcuların bir büyük günahı da 
AKP’yi sınıfsal olarak tahlil edememele-
ridir. Bunlara göre, AKP, muhafazakârdır,  
orta burjuvadır vb. gibi sıfatlarla isimlen-
dirilir. Cumhuriyet yönetimi vatandaşların 
dinlerini yaşamasına izin vermemiştir, der-
ler. Ortaçağcılara özgürlük isterler. Bu ne-
denle gerçek anlamda laikliği savunmazlar.

Kıvılcımlı Usta’mız, Tefeci Bezirgân 
Sınıfı, tarihsel gerçekliğiyle çok açık ortaya 
koymuştur. Bizler de her ortamda AKP’yi 
Ortaçağcı, Tefeci-Bezirgân Sınıfın temsil-
cisi olarak adlandırırız ve AB-D Emperya-
listlerince proje partisi olarak kurduruldu-

ğunu anlatırız. Sahte Solcuların bazıları,  
geçmişte AKP’yi devrimci bir parti olarak 
bile nitelemiştir. 2010 Anayasa Referandu-
mu’nda,  “yetmez ama evet” diyen Sahte 
Solcular,  yargıyı AKP iktidarına bağlayan 
referandumda da evet demişlerdir.  O dö-
nemde HDP çevresi de “boykot” diyerek, 
aslında pratik olarak “evet” diyerek, bu Or-
taçağcı AKP iktidarına dolayısıyla AB-D 
Emperyalistlerine destek olmuşlardır. 

Tüm bu örnekler şunu gösteriyor: 
AB-D Emperyalistleri ülkemizde kendine 
solcuyum diyen pek çok siyasi hareketi esir 
almış durumundadır. BOP planı çerçeve-
sinde; Irak, Libya, Suriye kan gölü haline 
getirilmiştir. Ülkemizde düşük yoğunluklu 
savaş ve sahte “çözüm süreçleri”yle Türk 
ve Kürt Halkları birbirinden ayrılması yo-
lunda büyük adımlar atılmıştır.  Her şey 
AB-D Emperyalistlerinin kontrolünde git-
mektedir.

Bu koşullar apaçık ortada iken biz di-
yoruz ki; “Katil AB-D Ortadoğu’dan 

defol diyemeyen her siyasi ya gafildir ya 
hain.”

Bizler böyle demekten devrimci ideolo-
jimizin zorunlu gereği olarak vazgeçeme-
yiz, Fakat sahte solcularda bu yönde her-
hangi bir hareket de göremeyiz. Suriye’de 
AB-D Emperyalistlerinin desteğiyle Roja-
va’da devrim olduğunu bile söylerler. Em-
peryalizm işbirlikçisinden sol olursa, Sahte 
Sol olmuş olur. 

Bu ülkenin gerçek devrimcileri, Hik-
met Kıvılcımlı’nın öğrencileri biz Kurtu-
luş Partililer bu Sahte Solcuları her yerde 
deşifre ediyoruz ve edeceğiz. Bunların 
halkımızın kafasını bulandırmasına izin 
vermeyeceğiz. Ülkemizi AB-D Emperya-
listlerinden kurtarmak, Demokratik Halk 
Devrimini gerçekleştirmek için başta İşçi 
Sınıfımız olmak üzere tüm halkımızı par-
timiz etrafında örgütleyeceğiz.

Kurtuluş Partili
Bir Kamu Emekçisi

Sarı Sendikacılık böyle yapılır…

Sahte Solun Serüveni…
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Gazeteci, sosyalizmin 
başarısını anlayamıyor

Ağustos ayı başında Hürriyet Gazete-
si’nde Savaş
Özbey adlı gazetecinin KDHC üzerine bir 
haberi yayımlandı (Dünyanın Bittiği Yerde 
Beş Gün, 6 Ağustos 2017).

Yazının başlığı bile dünyada yaratılan 
önyargıyı taşıyor. Ama genel olarak Hür 
Basın’da yer alan en objektif KDHC ya-
zılarından birisi diyebiliriz. Ve bu yüzden 
olsa gerek, Hürriyet internet sitesinde yak-
laşık 1 saat kadar manşette olan bu yazı, 
hemen kaldırıldı ve ana sayfada görünmez 
oldu. Bu yönüyle de önemli bir yazı olduğu 
anlaşılıyor.

Gazeteci, şaşkınlığını belirterek başlı-
yor yazısına:

“Gezegenin en dışa kapalı, en merak 
edilen ülkesi. Dünya nükleer krizle çal-
kalanırken beş gün beş gece oradaydım. 
Kuzeyinden güneyine, başkent Pyong-
yang’dan antik başkent Kaesong’a ka-
dar bütün ülkeyi gezdim. Yabancılara 
verilen izinleri zorladım; yerel lokan-
talarda yiyip halk pazarlarını gezdim. 
Düğünlere katılıp, halkla temas kur-
dum. Dünyanın en silahlı sınırı denilen 
Kuzey-Güney Kore hududuna gittim; 
resmi yetkililerle konuştum. Ulusal or-
kestranın senfoni konserini dinleyip 
Zafer Günü kutlamalarını izledim. Bu-
güne kadar bildiklerimle gördüklerimi 
kıyaslayınca çok şaşırdım. Burası ‘son 
duvar’ın arkası.” (Hürriyet, 6 Ağustos 
2017, http://www.hurriyet.com.tr/dunya-
nin-bittigi-yerde-bes-gun-40541245)

Süre kısa ama gazeteci bu kısa süre 
içinde hemen tüm Kore’yi dolaşmış, top-
lumsal yaşamı incelemiş, yetkililerle bile 
görüşmüş. Yani bilgiler uydurma değil. Ve 
“Bugüne kadar bildiklerimle gördükle-
rimi kıyaslayınca çok şaşırdım” diyor.

Gazeteci, önce uçaktan Kore toprakla-
rını görünce kıtlık yalanına değiniyor:

“Uçağın penceresinden, altımızda 
akıp giden yemyeşil Kuzey Kore top-
raklarını seyrediyorum. Ormanlık dağ-
lardan artakalan düzlükler, başıbozuk 
akarsular ve ip gibi yollarla bölünmüş. 
Yolların kenarlarına yine ip gibi yerle-
şimler serpiştirilmiş. Bulabildikleri her 
yeri ekmiş gibiler. Bu kadar verimli bir 
ülke nasıl kıtlık yaşar, akıl alır gibi de-
ğil.” (agy.)

Buradan biz hem yeşilin korunduğunu, 
hem de tarımsal üretimin yüksek olduğunu 
anlıyoruz. Ama gazetecinin kafasında kara 
propagandaya dayalı eski bilgiler var. Şöy-
le devam ediyor:

“Uçağın ekranlarında ordu korosu-
nun konseri yayımlanıyor. Devrim mar-
şları... Ama marştan çok, Japon çizgi 
filmlerinin çocukça müziklerini andırı-
yor.

“Bütün sevimliliklerine rağmen bu 
marşlar aklıma uçağa binmeden önce 
okuduğum son şeyi, Uluslararası Af 
Örgütü’nün, dünyanın bu en kapalı ve 
totaliter ülkesi hakkında yayımladığı 
2016-17 raporunu getiriyor. Anlatılan-
lar şunlar:

“Kıtlık yüzünden 138 kişinin hayatı-
nı kaybettiği ve hükümetin bir yandan 
açlığa karşı yardım talebinde bulunur-
ken diğer yandan nükleer silah ve füze 
denemelerinden geri kalmadığı Kuzey 
Kore...” (agy.)

Gazeteci ne yazık ki, Uluslararası Af 
Örgütü’nün de bir emperyalist örgüt ol-
duğunun farkında değil. Emperyalizmin, 
böyle kendisinden bağımsız gibi duran 
ama ipleri kendi ellerinde olan pek çok 
örgütü vardır. Uluslararası Af Örgütü de 
bunların başında gelir. Ama aslında yazar, 
böylesine ekili alanı olan bir ülke insanla-
rının aç kalamayacağını, daha önceki bilgi-
lerinin yalan olduğunu ima ediyor.

İlk izlenimleri aktarmaya devam ediyor 
gazeteci:

“Sokaklarda insanlar güleç ve mut-
lu görünüyor demeye kalmadan asıl 
büyük kafa karışıklığı: Önümüzde bü-
tün görkemiyle Pyongyang yükselmeye 
başlıyor. Gökdelenler, dev spor ve kül-
tür kompleksleri, meydanlar, köprüler, 
parklar, heykeller... Gördüğüm 40’a ya-
kın ülke içinde Pyongyang en temiz yer. 
Geniş ve düzenli cadde ve sokaklarda 

yürüyen; bisiklete binen; banklarda otu-
rup etrafı seyreden insanlar... Lüks değil 
üstleri başları ama tertemiz. Kadınların 
çoğunda şemsiye var. Meğer bu ülkede 
beyaz cildin daha makbul olmasından-
mış.”

“Bunları görünce otele kapanmak 
yerine insana karışmak isteği geliyor 
içimden. Otelden önce biraz yürüyüş 
yapmaya karar veriyoruz ve direksiyo-
nu Pyongyang’ı ikiye ayıran Taedong 
Nehri kıyısına kırıyoruz.

“Kuzey Koreliler bu nehre Boğaziçi 
muamelesi yapıyor. Her iki yanını rekre-
asyon alanlarıyla donatmışlar, çocuklar 
aileleriyle çocuk parklarında, gençler gı-
cır gıcır spor tesislerinde basketbol, vo-
leybol oynuyor. İnsanlar güleç ve mutlu 
görünüyor.

“Yabancı olduğunuz hemen göze ba-
tıyor. Herkes sizinle göz göze gelmeye 
çalışıyor; geldiğinizde önce tereddütle 
gülümsüyor; siz cevap verirseniz çok 
mutlu olup başını öne eğerek daha be-
lirgin gülüyor. Hele bir de dokunmaya 
görün: Çok hoşlarına gidiyor; o zaman 
sadece kendileri değil, etrafta kim var 
kim yok gülmekten kırılıyor...” (agy.)

Bizim bu yazılanlardan gördüğümüz, 
insanların mutlu olduğu, sıcaklığı, yok-
sunluk içinde olmadığı, ülkenin bayındır 
olduğu gibi bilgiler. Ve anladığımız da sos-
yalizmin eşitlikçiliği, insana verdiği önem, 
insanın temizliği ve sıcaklığı…

Ve gazeteci emperyalizmin vahşeti kar-
şısında sosyalizmin başarısına hayranlığını 
açığa vuruyor:

“Akşam yemeğine hazırlanmak için 
otele gidiyoruz. Yolda yemeği yiyeceği-
miz asansörlü ultralüks nehir gemisini 
gösteriyorlar. Bizim Boğaz turlarının 
yanında Titanic gibi.

“Otelin 22’nci katındaki odama var-
dığımda kafa karışıklığım artık had 
safhada: Pencereden dışarı bakıyorum. 
Nehrin iki yakası boyunca bir Dubai 
uzanıyor. Kore Savaşı’nda bu şehre 400 
bin bomba atılmış. Tam da şehrin o za-
manki nüfusu. Adam başına bir bomba 
demek! Şehir yerle yeksan olmuş. Peki 
yerle yeksan olan ne? Berlin mi? Yooo, 
zaten çeltik tarlası... Yani bu Dubai’nin 
altında petrol ya da teknoloji yerine kan, 
ter ve gözyaşı yatıyor.

“Kafamda 40 soru, 40’ının da kuy-
ruğu birbirine değmiyor. Azıcık kömür 
ve bronz dışında hiçbir şeyi olmayan bu 
fakir halk böyle bir başkenti nasıl yük-
seltti? Bunca kültür sarayını, görkemli 
anıtları, modern müzeleri, 150 bin kişi-
lik dünyanın en büyük stadyumunu na-
sıl yaptılar? Dünyanın başka yerlerinde 
iflas eden sosyalizm, burada niçin hâlâ 
ayakta?

“Peki biz, yani dünyanın geri kala-
nı... Neden burayı hep başka türlü hayal 
ettik? İşte Pyongyang karşımızda. Nere-
de bahsedilen o fakirlik, açlık, mutsuz-
luk?” (agy.)

Gazeteci, sosyalizmin başarısını anlaya-
mıyor. Öyle ya, sosyalist ülkeler 1990’dan 
başlayarak birer birer yıkıldı. Oysa o hasta 
sosyalizm bile pek çok bakımdan başarı-
lıydı. Özellikle ideolojik bakımdan büyük 
eksikliklerinin olmasına rağmen, dağılan 
tüm sosyalist ülkelerde sağlıkta, eğitimde 
belli bir standart tutturulmuştu; bu hizmet-
ler parasızdı, ulaşım sorunu çözülmüştü, 
belki lüks tüketim yoktu ama aç ve açık da 
yoktu, evsizler de yoktu, konut sorunu çö-
zülmüştü, işsizler de yoktu vb.

Kore Halkı, emperyalizmin vahşi tahri-
batına rağmen, hiçbir doğal zenginliği ol-
mamasına rağmen, bu başarıyı göstermişti. 
Bu başarı sosyalizmin doğasında vardır. 
Kitlelerin bilinçlendirilmesi, harekete geçi-
rilmesi, organizasyonu ve planlı ekonomi. 
KDHC’nin yaptığı da bu…

Emperyalist vahşet mi? Gazeteci yuka-
rıda belirtti. “Pyongyang’da kişi başına bir 
bomba” diyerek. Ama dahası da var:

“Japonya’nın 1945’te yenilip 2. Dün-
ya Savaşı’ndan çekilmesine kadar de-
vam eden bu süreç, 1.5 milyon Korelinin 
öldürüldüğü, ülkenin bütün kaynakları-
nın tüketildiği, içinde altın var mı diye 
antik kralların mezarlarının bile havaya 
uçurulduğu bir dönem olarak anlatılı-
yor. 60 bin kadın sadece Japon ordusu-
nun cinsel ihtiyaçları için alıkonmuş.” 
(agy.)

Demek ki, Kore Halkı, Japon ve Ame-

rikan Emperyalistlerini kovmakla kalmı-
yor, emperyalistlerin yarattığı yıkımı da 
onarıyor. Hem de sürekli savaş durumu ve 
emperyalist ablukaya rağmen… Bu sosya-
lizmin inkâr edilemez başarısıdır.

Bütün bunları biz devrimciler, sosya-
listler söylemiyoruz. İşte gözünde emper-
yalistlerin gözlüğüyle bakınan ama mesle-
ği gereği gerçekleri de ifade etmek zorunda 
olan bir namuslu diyebileceğimiz gazeteci 
yazıyor.

Ya Kim’ler, denecek.
Evet. Böyle bir sorun var gibi görü-

nüyor. KDHC, kurulalı beri Kim Sülalesi 
tarafından yönetiliyor. Ve bu da doğal ola-
rak emperyalizm tarafından kullanılıyor. 
Bugün KDHC Başkanı durumundaki Kim 
Jong Un, emperyalizm tarafından deli, 
kaçık, çeşitli kötü alışkanlıkları olan birisi 
gibi gösteriliyor. Ama bu da bir yanıltma-
ca… Savaş Özbey, yazısını bitirirken buna 
da değiniyor:

“Kim Jong-Un, iktidara 2011’de, 
26 yaşında geldi. Ondan ‘General’ diye 
bahsediyorlar. İsviçre’de okudu. Batı 
kültüründen etkilenmemesi için, okul-
dan kalan zamanını Kuzey Koreli yetki-
lilerin gözetiminde geçirdi.

“Onu tanıyan arkadaşlarına göre 
şampanyaya, lüks otomobillere, video 
oyunlarına, spor giyime ve basketbola 
düşkün.

“(…)
“Kuzey Kore’nin onun yönetiminde 

yaptığı nükleer füze denemeleri başta 
ABD, Japonya, Çin olmak üzere bütün 
dünyayı rahatsız ediyor. Ama o, füze de-
nemelerine “Amerikalı p.çlere” diyerek 
devam ediyor.

“Birçok analiste göre Kim Jong-Un 
son derece tehlikeli bir deli. Deliliği, 
doktorların bilebileceği bir iş. Bir gaze-
teci olarak benim şahit olduğum, göz-
lemlerimden söyleyebileceğimse, hiç de 
aptal olmadığı.” (agy.)

KDHC’nin Kim’ler tarafından yö-
netilmesi, büyük ölçüde halkın büyük 
önderleri Kim İl Sung’a olan güvenleri, 
sadakatleri ve minnet borcuna dayanı-
yor gibi. Kim İl Sung 1994’te öldüğünde, 
neredeyse tüm Kore Halkı, gözlerinden 
sicim gibi yaşlar dökerek ağlamış ve Hür 
Basın bunu “baskıdan ağlıyorlar” şeklinde 
kara propaganda aracı haline getirmişti. Bu 
konuda da ağlayanların samimi olduğunu 
vurguluyor Savaş Özbey.

“Ölümünde yayımlanan, halkın fe-
veran halindeki ağlama sahnelerinin ta-
mamen gerçek olduğunu Kuzey Kore’ye 
gidince anlıyorsunuz. Kim İl-Sung’un 
öldüğü kabul edilmiyor, kendisinden 
hâlâ “Başkanımız” olarak söz ediliyor.” 
(agy.)

Kim İl-Sung, Kurucu Başkan. Büyük 
devrimci. Ölünce oğlu Kim Jong İl Baş-
kanlık görevini üstleniyor. O da 2011’de 
ölünce yerine Kim İl Sung’un torunu Kim 
Jong Un başkan oluyor.

Koreliler 19’uncu Yüzyıl’ın sonların-
dan beri emperyalizmden çok çekmişler. 
Antiemperyalist mücadelede ise hep Kim 
ailesi ön planda olmuş. On Dokuzuncu 
Yüzyıl’ın sonlarında Fransız, Amerikan 
ve Japon Emperyalistleri direngen halk 
hareketleriyle kovulmuşlar. Ama 20’nci 
Yüzyıl’ın başlarında Japon Emperyalistle-
ri, kapitalizmöncesi gerici sınıflarla ittifak 
yaparak egemenliklerini kurmuşlar.

Japon emperyalistlerine karşı ilk ör-
gütlü hareket, Kim İl Sung’un babası Kim 
Hyong Jik tarafından başlatılıyor. Kim 
Hyong Jik, 1917’de Pyongyang’da Kore 
Ulusal Birlik adlı direniş örgütünü kuran 
kişi; 1926’da ölünce mücadeleyi henüz 15 
yaşındaki oğlu Kim İl Sung üstleniyor.

Kim İl Sung da Japon Emperyalistle-
rine karşı amansız bir örgütlü mücadele 
başlatıyor. Ekim Devrimi, kuşkusuz Kore 
antiemperyalist direniş hareketini de etkili-
yor. Antiemperyalist, antifeodal ve sosya-
list mücadele Kim İl Sung’un önderliğinde 
birleşiyor. Mücadele, Kore Devrimci Or-
dusu, Anti-Japon Halk Gerilla Ordusu, 
Komünist Gençlik Birliği,  Anavatanın 
Restorasyonu Birliği adlı direniş cephesi 
gibi örgütlenmelerle gittikçe yükseliyor. 
İkinci Emperyalist Savaş sonrasında, 1945 
Ekiminde Kuzey Kore Komünist Partisi 
Merkezi Organizasyon Komitesi kurulur, 
1946’da Kuzey Kore Komünist Partisi, 
Yeni Demokratik Parti ile birleşerek Ku-
zey Kore İşçi Partisi’ni oluşturur, 1949’da 
Kuzey ve Güney Kore İşçi Partileri bir-
leşerek tüm Kore halkına hitap eden Kore 
İşçi Partisi’ni kurarlar.

Bu Sosyalist Kore’nin inşası için yeni 
bir adımdır. Tüm Kore’de halk komiteleri 
kurulur. Kuzey Kore’de demokratik reform 
hareketleri hızla başlatılır. Nisan 1948’de 
Kim İl Sung, kuzey ve güneydeki tüm si-
yasi partilerin ve kamu örgütlerinin tem-
silcilerini toplar. Kore’de bulunan Sovyet 
ve ABD askerlerinin Kore’yi terk etmesi 
istenir. Ancak güneyde ABD Emperya-
lizmi boş durmaz. Birleşmiş Milletler’de 
düzmece bir Kore Komisyonu kurdurur. 
Bu komisyonun gözetiminde güneyde 
düzmece bir seçim yaptırır (Mayıs 1948). 
Böylece kukla gerici-faşist bir yönetim 
kurar. Kore’nin bölünmesini oldubittiye 
getirmeye çalışır bir bakıma… Buna cevap 
olarak, Kim İl Sung’un önerisiyle tüm Ko-
re’de Yüksek Halk Meclisi seçimleri yapı-
lır (Ağustos 1948). Kuzeyde seçmenlerin 
% 99.97’si, güneyde ise gerici yönetimin 
baskısına rağmen % 77.52’si seçime ka-
tılır. Meclis Eylül 1948’de ilk toplantısını 

yapar ve tüm Kore’yi temsil eden 572 vekil 
tarafından Kore Demokratik Halk Cumhu-
riyeti kurulur.

Amerikan Emperyalizmi güneyin 
de gidebileceğini hesap ederek Haziran 
1950’de Güney Kore’yi işgal eder. Kore 
Hak Ordusu, tüm yoksunluklara ve çökün-
tüye rağmen bu Amerikan işgaline karşı di-
renir ve şımarık “yenilemez”(!) Amerikan 
Ordusu’nu geriletir. ABD her kilometreka-
re başına 18 bomba atarak Kuzey Kore’yi 
yıkıntıya çevirir. Savaş 1950-1953 arasın-
da acımasızca sürer ve ateşkes anlaşmasıy-
la sonuçlanır.

Savaş sonucunda KDHC’nin açıkla-
masına göre Kore Halk Ordusu, 405.000’i 
Amerikan askeri olmak üzere 1.567.000 
düşman askerini yok etmiş veya esir al-
mış,  12.200 uçak, 3250 tank ve zırhlı araç, 
13.000 kamyonu imha etmiş veya ele ge-
çirmiştir. Bu sayıların ABD’nin II. Emper-
yalist Savaş’taki kayıplarının 2.7 katı oldu-
ğu belirtilmektedir  (http://www.korea-dpr.
com/).

Bugün bu ateşkes anlaşması yürürlük-
tedir. Bir antlaşma sağlanamamıştır. Ame-
rikan Emperyalizminin haksız uygulaması 
ortadadır. KDHC hukuken haklıdır. Bu 
hukuki durum Amerikan Emperyalizmini 
ürkütmektedir.

KDHC, daha sonra yıkımı onarmaya ve 
sosyalizmi kurmaya odaklanır. Bugün gel-
diği noktayı yukarıda gördük.

Şimdi Trump, KDHC’nin balistik 
füze denemeleri karşısında tehditler sa-
vurmaktadır. Ancak kuru laftan öteye 
gidemez. Çünkü, hiçbir haklılığı yoktur. 
Ayrıca, başlatacağı bir savaş Güney Ko-
re’nin de “komünist” olmasıyla sonuçla-
nabilir. Ek olarak, KDHC bu türden sal-
dırılara karşı hazırlıklıdır. Emperyaliz-
min gözü kesmez. Emperyalizmin kar-
şısında örgütlü bir yurtsever güç varsa, 
emperyalizmin yenilgisi kaçınılmazdır. 
Birinci Emperyalist Savaş sonrasında 
Kurtuluş Savaşı’mız ve Sovyetler Birli-

ği, İkinci Emperyalist Savaş sonrasında 
Çin Halk Cumhuriyeti ve Doğu Avrupa 
Sosyalist Ülkeleri, Kore Savaşı sonrasın-
da KDHC, Vietnam Savaşı sonrasında 
Vietnam Halk Cumhuriyeti gibi…

Dolayısıyla, böyle bir savaşta KDHC 
Halkının eli armut toplamayacaktır. Savaş 
Özbey, yazısının bir yerinde şöyle yazıyor:

“Erkekler eğitim ve iş durumlarına 
göre üç-beş yıl arasında askerlik yapı-
yor. Sonra her yıl bir hafta askerlik bil-
gilerini güncellemek için yine askerlik 
yapmak zorunda. Bu da 23 milyonluk 
ülkenin 1 milyonluk ordusu olması de-
mek. Sadece sınırda ve askeri bölgeler-
de değil; şehir içinde, şehirlerarası yol-
larda, parklarda yürüyüş, talim, eğitim 
yapan, marş söyleyerek dolaşan askerler 
görüyorsunuz. Ama askerin tek görevi 
savunma değil. İnşaat işlerinde, çiftçi-
likte, balıkçılıkta ve madencilikte de or-
duyu kullanıyorlar.” (Hürriyet, 6 Ağustos 
2017)

Emperyalizmin böyle bir halkla başa 
çıkabilmesi zor. Bu yüzden yapabilecek-
leri, ekonomik yaptırımlar ve abluka dı-
şında kuru gürültüdür. Nitekim KDHC, 
Trump’ın son tehdidinden sonra da füze 
denemesi yaptı ve emperyalistlerden cı-
lız bir iki protesto lafından başka bir ses 
gelmedi. 

Bu tehditlerin belki şöyle iyi bir yanı 
var. KDHC Halkını daha uyanık ve zin-
de tutuyor. Her an savaşmaya hazır bir 
halk. Emperyalizm böyle bir halka dişi-
ni geçiremez. Üstelik KDHC, baştan beri 
“kendi yağımızla kavrulalım” demiştir, 
kendi özgücüyle sosyalizmi inşa sürecin-
de başarıyla ilerlemektedir.

Kuzey ve Güney Kore eninde sonunda 
birleşmelidir ve birleşecektir de… Emper-
yalistlerin oyunu sonsuza kadar süremez. 
Yapılan hukuksuzluk ortadadır. Tüm em-
peryalist yalanlarına, oyunlarına, yaptırım, 
tehdit ve saldırılarına rağmen Kore Halkı 
bu hukuksuzluğa son verecektir.q

Bundan iki yıl önce yakalandığı 
kanser illeti yüzünden bedence 
aramızdan ayrılan; Partimizin Kar-

şıyaka İlçe yöneticisi, milletvekili adayı-
mız, İşçi Sınıfının mücadelesinin yılmaz 
neferi, Yamanlar’ın korkusuz çocuğu Ay-
han Kaya Yoldaş’ı bedence aramızdan 
ayrılışının ikinci yıldönümünde yoldaşla-
rı, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla andık.

2 Eylül Cumartesi günü Doğançay 
Mezarlığı girişinde Ayhan Yoldaş’ın 
resminin olduğu döviz ve pankartlar ve 
bayraklarla kortej oluşturup sloganlarla 
mezar başına kadar yürüyüşe geçildi. Yü-
rüyüş sırasında “Ayhan Yoldaş Ölüm-
süzdür”, “Ayhan Kaya Yaşıyor HKP 
Savaşıyor”, “Ayhan Kaya Onurumuz-
dur” sloganları atıldı.

Mezar başında polisin yoğun bir ön-
lem aldığı dikkatlerden kaçmadı. Polisin 
kitleyi terörize amaçlı bu konumlanışına 
rağmen sloganlar daha gür atıldı. Mezar 
başında Ayhan Kaya ve tüm devrim şehit-
leri için yapılan saygı duruşunun ardın-
dan Bayraklı İlçe Başkanı Yusuf Gen-
çer tarafından bir açış konuşması yapıldı.

Yusuf Gençer  konuşmasında; 41 yıl 
önce Pol-Bir’li faşist polisler tarafından 
katledilen Ankara Şentepeli Mahmut-İ-
bo-Sadi Yoldaşlar, yine faşistler tarafın-
dan katledilen Engin Yüzbaşıoğlu Yol-
daş nasıl unutulmadıysa Ayhan Yoldaş’ın 
da unutulmayacağını, ondan devraldıkları 
mücadele bayrağını zafere kadar taşıya-
caklarını söyledi.

Halkın Kurtuluş Partisi adına anma 
konuşmasını Genel Sekreter Yardımcı-
sı ve İzmir İl Başkanı Avukat Tacettin 
Çolak yaptı.

Tacettin Çolak konuşmasında; Önemli 
olan az yaşamak, çok yaşamak değil, dolu 
dolu yaşamak, doğru dürüst yaşamak, 
adam gibi yaşamaktır. İşte Ayhan Yoldaş 
böyle yaşadı. 26 yıllık yaşamına kaliteli 
bir mücadele bırakması en büyük serve-
tidir. Bizler mücadele sırasında bizden 
önce yaşamını yitiren yoldaşların ardın-
dan sadece ağıtlar yakarak vakit geçiren 
bir anlayışa sahip değiliz. Onların müca-
dele deneyimlerinden yararlanıp, bundan 
sonraki gelecek kuşakların bu deneyimler 
ışığında halkın kurtuluş mücadelesinde 
saflarını belirlemesi için dersler çıkaran 

bir anlayışı savunuyoruz. Bu nedenle 
bir işçi önderi olan, bir halk önderi olan, 
Yamanlar’da dostunun da düşmanının da 
kabul ettiği gibi Yamanlar’ın korkusuz 
çocuğu olan Ayhan Yoldaş’ın mücadelesi, 
Halkın Kurtuluş Partisi’nin mücadelesin-
de yaşayamaya devam edecektir, dedi.

Anma programı atılan sloganlarla 
sonlandırıldı.

Ayhan Kaya Yoldaş Ölümsüzdür!
Selam Olsun Bizden Önce Geçene , 

Selam Olsun Savaşırken Düşene!

İzmir’den
Kurtuluş Partililer
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2. yıldönümünde mezarı başında anıldı
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Kurtuluş Yolu/Ankara
Konya, İzmit, İstanbul, Ankara mağa-

zalarından haklarını alamadan işten atılan 
Real Market İşçileri, bugün (21 Ağustos) 
saat 10:00’da Ankara Çayyolu Beğendik 
Mağazası’nın 2 kilometre gerisinde topla-
narak bir araya geldiler. 

Burada yoğun yağmura ve polisin en-
gellemelerine rağmen işçiler kitlesel ve 
coşkulu bir şekilde yürüyüşe geçtiler. Yol 
boyunca sloganlar atıldı. Yoğun güven-
lik önlemi alan polis, Beğendik Mağazası 
önünde işçileri durdurdu. 

Burada işçiler adına Ahmet Fazıl Çe-
tin hazırlamış olduğu basın açıklamasını 
okudu.

 Ahmet Fazıl Çetin, konuşmasında; Yıl-
larca Real Hipermarketler Zinciri AŞ’de 
çalıştıklarını, hileli bir iflas yolu ile 1700 
işçiye hiçbir hakkı ödenmeden çıkışlarının 
verildiğini anlattı. 

Hileli iflas ile kapatılan mağazalarda 
çalışan işçilerin kıdem, ihbar, ücretli izin, 
fazla mesai gibi haklarının ödenmeden çı-
kışlarının verildiğine vurgu yaptı. 

Türkiye’de faaliyet gösteren Real Hi-
permarketler Zinciri AŞ, 2014 Haziran 
ayında, Metro Market’ten işçilerin tüm kı-

dem haklarıyla beraber Beğendik Market-
ler Grubu’na devredildiğini belirtti.  

Ahmet Fazıl Çetin, haklarımızın öden-
mesinden Metro Gross Market ve Beğen-
dik Mağazaları sorumludur, dedi.

Tüm haklarını alana kadar Real Hiper-
market’in bağlantılı olduğu Metro Market 
ve Beğendik Mağazalarının önünde eylem-
lerinin süreceğini belirtti.

Ahmet Fazıl Çetin; 2006 yılından beri 
TÜRK-İŞ’e bağlı Tez Koop-İş Sendikası 
üyesi olduklarını ama bu süreçte sendika-
larının yanlarında olmadığının altını çizdi. 
Yanımızda olmadığı gibi haklarımızı için 
mücadele etmemizi engellemeye çalışmak-
tadır.  Arkadaşlarımıza, kendisinin örgütlü 
olduğu diğer marketler adına iş teklifinde 
bulunarak mücadeleden uzaklaştırmaya 

çalıştırmaktadır. Sözde destek için yaptık-
ları basın açıklamasında işçilerin hak ka-
yıpları değil işverenin mağduriyetini öne 
çıkardıklarını belirtti. 

Nakliyat-İş Sendikasının Real Market 
işçilerine destek olduğunu ve kendi müca-
deleleriymiş gibi sahiplendiklerini söyle-
yerek teşekkür etti.

Değişik mağazalardan işten atılan işçi-
ler de söz alarak yaşadıkları sorunları an-
lattılar. Mücadele edeceklerini ve kazana-
caklarına inandıklarını belirttiler.

Daha sonra Dünya Sendikalar Fede-
rasyonu (DSF) Yürütme Kurulu Üyesi 
ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri En-
ternasyonali  (TUI) Genel Başkanı ve 
Nakliyat-iş Sendikası Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma yap-
tı.

Real Market İşçilerinin sahipsiz olma-
dığını, işçiler haklarını alana kadar müca-
delelerine sahip çıkarak destek verecekle-
rini belirtti. 

Bu işin Metro Market’le kalmayaca-
ğını, hileli iflastan birinci derece sorumlu 
olan Beğendik Mağazalarının önünün ey-
lem alanına çevrileceğini vurguladı.

Küçükosmanoğlu; Real Market İşçi-
lerinin mücadelesini 
sahiplenmek tüm sen-
dikaların görev ve so-
rumluluğudur. Ayrıca 
sınıf sendikacılığının 
gereğidir, dedi. 

T E Z - K O O P - İ ş 
Sendikası ise sarı sen-
dikacılığın gereğini ye-
rine getirmiştir. Yıllar-
ca aidat aldığı işçilerin 
hakları gasp edildiğin-
de ortadan kaybolmuş-
tur, dedi. Real Market 
İşçilerinin mücadelesi, 
aynı zamanda sarı sen-
dikacılığa karşı da ve-
rilmiş bir mücadeledir, 
dedi.

Eylemde; “İşçilerin Hakları Gasp 
Ediliyor, Tez Koop-İş Nerede?” “Kah-
rolsun Sarı Sendikacılık” “Kayyum De-
diler, Hakkımız Yediler”, “Kıdem-İhbar 
ve Diğer Haklarımızdan Metro-Real-Be-
ğendik Sorumludur”, “Bu Daha Başlan-
gıç Mücadeleye Devam”, “Haklarımızın 
Gasp Edilmesine Karşı Direneceğiz Mü-
cadele Edeceğiz ve Kazanacağız” slogan-
ları atıldı, dövizleri taşındı. 

Açıklamadan sonra Oturma Eylemi-
ne geçildi. Oturma eyleminden sonra Gi-
mat’ta bulunan Beğendik Mağazaları Ge-
nel Müdürlüğü önüne gidildi.

Yürüyüş, basın açıklaması ve buradaki 
bekleyiş TOMA ve Çevik Kuvvet polisleri-
nin yoğun önlemi olmasına rağmen slogan-
larla devam etmiştir.

Kurtuluş Yolu/Konya
20 Ağustos Pazar Günü saat 13.00’da 

Konya Zafer Meydanı Camlı Köşk önünde, 
mağazaları kapanan Real Market İşçileri, 
DİSK/Nakliyat-İş üyesi Ambar İşçileri ile 
birlikte kitlesel ve coşkulu bir basın açıkla-
ması ve yürüyüş yaptı.

 Basın açıklamasından önce Saat 
12.30’da Mevlana Kültür Merkezi önünde 
toplanan işçiler, Zafer Meydanı’na slogan-
larla yürüyüş yaptı. Kitlesel olarak yapılan 
yürüyüşte, Metro, Real, Beğendik logo-
lu “Haklarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” 
pankartı açılarak yaklaşık 2 kilometre yol 
yürünerek Zafer Meydanı’na gelindi. 

Zafer Meydanı’nda basın açıklamaları 
yapıldı. İşçiler adına Hasan Duymaz bir 
konuşma yaptı. Konuşmasında Real Mar-
ket’in nasıl iflas noktasına getirildiğini 
anlattı.  1700 Real Market İşçisinin hiçbir 
hakkı ödenmeden, tüm haklarının gasp 
edildiğini ifade etti. Haklarımızı Metro ve 
Beğendik Grubu gasp etmiştir, dedi. Bu ne-
denle haklarımızın ödenmesinde de Metro 
ve Beğendik grubu sorumludur, ifadesini 
kullandı. 

Bu nedenle Metro Market ve Beğen-
dik Mağazalarının ön-
lerinde eylemlerinin 
süreceğini, 21 Ağustos 
günü de Ankara Çay-
yolu Beğendik Mağa-
zasının önünde Konya, 
İstanbul ve İzmit’ten 
gelen Ankara’daki Real 
Market İşçileri birlikte 
kitlesel basın açıkla-
ması ve oturma eylemi 
yapacaklarını ifade etti. 

Üyesi oldukları 
Türk-İş’e bağlı Tez-
Koop-İş Sendikası’nı da eleştiren Hasan 
Duymaz; Bizlerden yıllarca aidat alan, 
2006’dan beri örgütlü olduğumuz, adımıza 
sözleşmeler yapan sendikamız olduğunu 
düşündüğümüz Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-
İş Sendikası yanımızda yoktur, dedi.

Tez-Koop-İş yanımızda olmadığı gibi, 
haklarımız için mücadele etmemizi engel-
lemeye çalışmaktadır. İçimizden bazı arka-
daşlarımıza iş tekliflerinden bulunarak bizi 
bölmeye çalışmaktadır. Biz biliyoruz ki, bu 

tam da işveren taktiğidir. Ama hiçbirimiz 
bu sarı sendikanın oyuna gelmeyeceğiz, 
vurgusunu yaptı. 

Hasan Duymaz, tüm sendikalar sarı, iş-
veren sendikası değildir elbette. Şu an ya-
nımızda olan ama bizlerden hiçbir beklen-
tisi olmayan, işkolu tamamen farklı DİSK/ 
Nakliyat-İş Sendikası var. Mücadelemizi 
sahipleniyor, mücadelemize destek veriyor, 
diyerek Nakliyat-İş Sendikası’na teşekkür 
etti.

Zafer Meydanı’nda Real Market İş-
çilerinden iki işçi arkadaş da çalıştıkları 
dönemdeki yaşadıkları olayları anlattılar. 
Haklarını kazanan kadar mücadelelerini 
sürdüreceklerin belirttiler. 

Nakliyat-İş Sendikası Eskişehir Ana-
dolu Şubesi Başkanı Ali Özçelik bir ko-
nuşma yaptı. Hileli bir iflas yolu ile hakla-
rını alamadan işten çıkartılan Real Market 
İşçilerinin mücadelesini sahiplendiklerini 
belirtti. Ve Real Market İşçileri kazanana 
kadar desteklerinin süreceğini, sınıf ve kit-
le sendikacılığını bunu gerektirdiğini vur-
guladı.

İşçileri Avukatı da bir konuşma yaparak 
hukuki süreçle ilgili bilgi verdi. 

Eylemde; “İşçilerin Hakları Gasp 
Ediliyor, Tez Koop-İş Nerede?”, “Kah-
rolsun Sarı Sendikacılık” “Kayyum De-
diler, Hakkımızı Yediler”, “Kıdem-İhbar 
ve Diğer Haklarımızdan Metro-Real-Be-
ğendik Sorumludur”, “Bu Daha Başlan-
gıç Mücadeleye Devam”, “Haklarımızın 
Gasp Edilmesine Karşı Direneceğiz Mü-
cadele Edeceğiz ve Kazanacağız” slogan-
ları atıldı, dövizleri taşındı. 

Eylem sloganlarla son buldu.

değişikliğine gitmiş ve unvanı ALVİ Mar-
ketler Zinciri A.Ş. olarak değişmiştir. Ve 
Beğendik patronları yine mahkemeye 18 
Temmuz 2017 tarihinde mahkemeye baş-
vuru yaparak Real (yeni adı ALVİ) için 
iflas kararı verilmesini istemiştir. Mahke-
mede bu kararı yerinde bularak 27.07.2017 
tarihinde iflasa karar vermiştir. (Mahkeme-
ler Beğendik Patronuna çalışmaya devam 
ediyor)

Yasal olarak tüm Real mağazaları 
(ALVİ) 1 Ağustos 2017 tarihi itibari ile ka-
panmıştır.

Kapanan bazı mağazalarda işçilerin kı-
dem-ihbar tazminat ve diğer hakları öden-
miş, bazı ba-
zılarında ise 
protokollerle 
taksitlere bağ-
lanmış, taksit-
lerin bazıları 
ödenmiş, ba-
zıları öden-
memiştir. En 
son mağaza-
ları kapanan 
500 çalışanın 
ise hiçbir ya-
sal hakları 
ö d e n m e d e n 
işsizlik- paha-
lılık cehenne-
mine atılmışlardır. Real Market işçilerinin 
geçmiş tüm haklarından Metro AG ile Be-
ğendik olayca, hukuken sorumludur.

Real Marketlerde yıllardan beri TÜRK-
İŞ üyesi TEZ KOOP-İŞ Sendikası örgütlü-
dür. Ve yürürlükte olan bir toplu iş sözleş-
mesi bulunmaktadır.

Geçmişte, sendika olarak Real Market-
lerde çalışan hiçbir işçi ile tanışıklığımız 
yoktur. İşçiler Real Market Fulya Mağaza-
sında basın açıklaması yaptıktan sonra do-
laylı bir ilişkimiz aracılığı ile bizle görüşüp 
bilgi almak istemişlerdir. Sendikada, farklı 

mağazalardan gelen işçi temsilcileri ile bir 
toplantı yaptık. Ve toplantıda yasal durum, 
nasıl bir mücadele süreci olabilir gibi ko-
nularda değerlendirmeler yaptık.

Bizlerin, Nakliyat-İş’in önerisi Real iş-
çilerinin öncelikli olarak sendikaları TEZ 
KOOP-İŞ’le birlikte olmaları gerektiğini, 
önerilerini üyesi bulundukları bu sendika-
ya yapmaları gerektiğini belirttik.

Ancak önceki dönemlerde ve özellikle 
Real’in iflas sürecinde sendikayı yanların-
da görmediklerini, sendikaya güvenmedik-
lerini, sendikanın sarı sendikacılık yaptığı-
nı belirttiler.

Sendika olarak, Real Market işçilerine 
önerimiz bir kez daha üyesi bulundukları 

sendika ile birlikte hileli iflas, haklarının 
gasp edilmesine mücadele etmeleri ge-
rektiğini doğru olanın bu olduğunu be-
lirttik. Ancak bu olmuyorsa Real Market 
işçilerinin kararı ile sendika olarak sizlere, 
mücadeleye, İşçi Sınıfına olan sorumlulu-
ğumuzla sahip çıkacağımızı belirttik. Ma-
ğaza temsilcileri, öncüleri yaptıkları görüş-
melerde, değerlendirmelerde ortak kararla 
Nakliyat-İş’le birlikte mücadele kararı al-
mışlardır.

Sonrasında sendikada yapmış olduğu-
muz toplantıda mağazalardan gelen tem-

silci-öncü işçilerle birlikte bir mücadele 
programı çıkartılmıştır.

Nakliyat-İş, Real Market işçilerinin 
işsizliğe, hileli iflasa, haklarının gasp edil-
mesine, sarı sendikacılığa karşı mücadele-
sinin destekçisi değil, sahiplenicisidir. Sa-
hiplenmeye de devam edecektir.

Fulya, Kocaeli’nden sonra Kozyatağı 
Metro, Konya’da kitlesel yürüyüşler ve 
basın açıklamaları yapılmıştır. Dün Anka-
ra’da 400 işçinin katıldığı, Beğendik Çay-
yolu mağazası, Gimat’ta bulunan Beğendik 
Bölge Müdürlüğü önünde TOMA’ların, 
çevik kuvvetin engellemelerine rağmen 
yürüyüşler, oturma eylemleri, basın açıkla-
maları yapılmıştır. Bir grup işçi CHP Grup 
Başkan Vekili Levent Gök’le görüşme yap-
mıştır.

Ankara’ya gitmeden önce üyesi bulun-
dukları sendika tarafından işçiler engel-
lenmek istenmiş, kimine iş vaadi kimine 

baskı yapılmıştır. Cumartesi 
19 Ağustos günü TEZ KO-
OP-İŞ Sendikası tarafından 
yapılan basın toplantısında 
TÜRK-İŞ Bölge temsilcisi 
tarafından bir Real işçisinin 
sorusu üzerine “Ankara’ya 
giderlerse yedikleri joplarla 
kalırlar, bu sorun sokaklara 
çıkarak olmaz, mahkemeler 
yoluyla hukuki olarak çözü-
lür”, denmiştir.

Real Market işçileri dün 
bir kez daha, Ankara’da oy 
birliği ile mücadeleye Nakli-
yat-İş’le birlikte devam etme 
karar almışlardır. Real Mar-

ket İşçileri Beğendik’in doğduğu yer olan 
Kayseri’yi, Haklarının gasp edilmesinde 
sorumlu Beğendik’in diğer işletmelerini, 
Metro AG’yi mücadele alanlarına dönüş-
türmeye ve her alanda mücadeleye devam 
etme kararı almışlardır.

Sendikamız İşçi Sınıfının mücadelesine 
olan sorumluluğu ile Real Market işçilerine 
mücadelesine sahip çıkmaya devam ede-
cektir. Saygılarımızla… 22 Ağustos 2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

dan oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hazırlanan teklif tasarısı çerçevesinde 

işverenle ilk görüşme yapılmıştır.
Sendikamız Trabzon TÜVTÜRK 
Sera Araç Muayene İstasyonları 

İşletim AŞ‘de Örgütlenmiştir
31 işçinin çalıştığı işletmede çoğunluk 

sağlanmış ve Bakanlık tarafından çoğunluk 
tespit yazısı gönderilmiştir.

Bu işyerinde bir üyemiz işten çıkarıl-
mış, üyelerimize baskılar yapılmış ancak 
üyelerimizin tamamı, anayasal haklarına, 
sendikalarına sahip çıkmışlardır. İşveren 
temsilcisi ile de bir görüşme yapılmıştır. 
İşveren çoğunluk tespitine itiraz etmiştir.

Araç muayene istasyonlarında çalışan 
işçi kardeşlerimize ve İşçi Sınıfımıza ha-
yırlı olsun. 24 Ağustos 2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Edilmesi Durumu
Toplu iş sözleşmesinin herhangi bir 

maddesinin işveren tarafından uygulan-

ması durumunda sendika üyesi işçilerin o 
işyerinde iş bırakma “çalışmama hakları” 
vardır. Bu yasalarda olmayan hak grevinin 
toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesidir.

– İşverenler, işyerinde işini 
müteahhitlik (alt işveren) taşe-
rona devredemez. Aksi takdir-
de bu toplu iş sözleşmesi aynı 
işyerinde aynen uygulanır.

– İşyerinde mevcut iş iliş-
kisi belirsiz süreli iş ilişkisidir. 
İşyerlerinde geçici iş ilişkisi 
ile işçi çalıştırmak sendikanın 
onay vermesinde olabilir.

– İşyerlerinde haftalık ça-
lışma süresi 42,5 saattir. Cu-
martesi ve Pazar tatil yapılır.

– İşyerlerinde işten ayrılarak başka bir 
nakliyat ambarında işbaşı yapan işçiler 
yeni işçi statüsünde değerlendirilemezler. 
Eski ücretleri ile bulundukları ücret kade-
mesinde işe alınır.

Uyuşmazlıkları Çözme Kurulu
Üç işçi, üç işveren temsilcilerinden olu-

şur. Kurul toplantılarına taraf temsilcileri 
sırasıyla başkanlık yapar. Kurul kararlarını 
oy çokluğu ile verir. Bu kurulun kararı ol-
madan, üye işçinin iş akdi fesih edilemez.

Kadro Düzenlemesi
Nakliyat Ambarlarında büro elemanları 

dışında en az üç işçi istihdam edilecektir. İş 
kapasitesine uygun sayıda işçi çalıştırması 
tarafların ortak kararına bağlanmıştır.

İşçi Sınıfımıza ve üyelerimize hayırlı 
olsun. 24 Ağustos 2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

22 Ağustos 1970’de Aliağa Rafinesi 
İnşaatı Grevi sırasında grev kırıcıla-
ra karşı mücadele sırasında, patronun 

servis şoförü kiralık katil tarafından alçak-
ça katledilmiştir.

Necmettin Giritlioğlu’nun son sözleri; 
“işçilerin evrakları cebimde alın onları, 
kan bulaşmasın, greve devam edin” ol-
muştur.

Necmettin Giritlioğlu katledildiğin-
de 26 yaşında, Yapı İşçileri Sendikası 
(YİS)’in Genel Başkanı’ydı.

Yapı İşçileri Sendikası (YİS), Hikmet 
Kıvılcımlı’nın öğrencilerinden İsmet De-
mir’in kurucusu ve başkanlığını yaptı-

ğı binlerce işçinin katıldığı 1965 Ambarlı 
Santrali, 1966 Boru Hattı, 1967 Kadıncık 
Barajı, 1968 İzmit Petro Kimya, 1969-70 
İzmir Aliağa Rafinesi,1974 İskenderun De-
mir Çelik İnşaatı Direnişlerini örgütleyip 
başarıya ulaştırmıştır.

YİS, İsmet Demir’in önderliğinde 
1962’de beş bin inşaat ile çalışma ve ya-
şam koşullarını protesto amacıyla yalına-
yak Meclise kadar protesto yürüyüşü dü-
zenlemiştir. Bundan dolayı İsmet Demir’e 
“yalınayak İsmet” lakabı takılmıştır.

İşçi Sınıfının yiğit, mütevazı devrim-
ci sendikal mücadele önderi İsmet Demir, 
Yapı İşçileri Sendikası (YİS)’de genç, 
devrimci işçi önderlerin önünü açmak için 

Genel Başkanlığı Necmettin Giritlioğlu’na 
bırakmıştır.

Sendikacılığı, profesyonel bir meslek 
olarak değil, İşçi Sınıfının ücretli kölelik-
ten kurtuluş mücadelesi olarak görmüşler-
dir, İsmet Demir ve Necmettin Giritlioğlu.

Sarı-gangster Amerikancı sendikacılığa 
karşı mücadelenin adıdır, Necmettin Girit-
lioğlu.

Bedence aramızdan ayrılışının 47. Yı-
lında Necmettin Giritlioğlu’nu saygıyla 
anıyoruz.

Necmettin Giritlioğlu İşgal, Grev, Di-
reniş Mücadelemizde Yaşıyor!

Necmettin Giritlioğlu Ölümsüzdür!
22 Ağustos 2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Hileli İflas Yolu ile Hakları Gasp Edilen Real Market 
İşçileri Ankara’da kitlesel yürüyüş, basın açıklaması 

ve oturma eylemi ile mücadelesine sahip çıkıyor

Real Market İşçileri Hileli İflasa, Haklarının Gasp 
edilmesine, Sarı Sendikacılığa karşı mücadeleye

Konya’da devam etti

Baştarafı sayfa 16’da

Sendikamız Real Market İşçilerinin Direnişine,
Mücadelesine Sahip Çıkmaya devam edecektir

Nakliyat-İş’ten:
Nakliyat ambarlarında çalışan 1000 (bin) işçi adına toplu 

iş sözleşmesi imzalandı

Nakliyat-İş:
Necmettin Giritlioğlu İşgal, Grev, Direniş

Mücadelemizde Yaşıyor!

Nakliyat-İş’ten:
Sendikamız TÜVTÜRK Ergene Araç Muayene İstasyonları 
İşletim AŞ’de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başladı

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da
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İstanbul Kocaeli, Adapazarı, 
Zonguldak, Bartın, Karabük, 
Konya il ve ilçelerindeki nak-

liyat ambarlarında çalışan toplam 
sendikamız üyesi 1000 (Bin) işçi 
adına sekizinci dönem toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi uyuş-
mazlığının arabulucu aşamasında 
tüm üyelerimizin oybirliği ile im-
zalandı.

Toplu iş sözleşmesi ile ücret-
lere 1. yıl farklı ücret gruplarına 

net % 12’den % 35’e kadar oran-
da ücret zammı yapılmıştır. Nak-
liyat Ambarlarında çalışan üyele-
rimizin tamamına yakını ayrıca 
yılda 4 maaş tutarında ikramiye 
olmaktadır.

Nakliyat Ambarları sözleş-
melerinde diğer işyerlerine örnek 
sözleşmeler maddeleri vardır.

Bunlardan bazıları;
Toplu İş Sözleşmesinin İhlal

Sendikamız geçtiğimiz yıl 
Edirne, Uzunköprü, Keşan, 
Kırklareli, Lüleburgaz araç 

muayene istasyonlarını işleten 
TÜVTÜRK Ergene Araç Muaye-
ne İstasyonlarında örgütlenmiştir. 
Yetki tespitine yapılan itiraz geç-

tiğimiz günlerde sonuçlanmış ve 
Bakanlıktan yetki belgesi gelmesi 
üzerine toplu iş sözleşmesi çağrısı 
yapılarak görüşmelere başlanmış-

tır.
50 kişinin çalıştığı işletmede 

5 ayrı araç muayene istasyonunda 
yapılan seçimlerde temsilciler se-
çilmiştir. Ve bu temsilcilerin ata-
ması yapılmıştır.

Toplu iş sözleşmesi teklif ta-

sarısı üyelerimizle yapılan anket 
sonuçlarına göre hazırlanmıştır. 
Hazırlanan teklif tasarısı üyeleri-
mizin tamamı tarafın-

Aziz Nesin’in bir sözünü ha-
tırlıyoruz: “Bir sosyalist ülkeye 
gidip de şaşırmayan sosyalist 
görmedim.”

Doğruluk payı yüksek bir söz-
dü. Çünkü uygulanan sosyalizm, 
kitaplarda yazılanlara veya teori-
ye benzemiyordu. Belki yaşanan 
gerçekler, emperyalist baskı, tabiî 
en önemlisi sosyalist doğrula-
rı uygulayamamak, bu ülkelere 
giden sosyalistleri şaşırtıyordu. 
Bizce Aziz Nesin bir sosyalist 
değildi ama onu bile şaşırtmıştı 
sosyalist ülkelerin gerçekleri.

Şimdi önümüzde bir kapa-
lı kutu var: Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti (KDHC). 
Emperyalist baskı ve saldırılara 
karşı kendisini titizlikle koruyan 
bir ülke. Son günlerde balistik 
füze denemeleriyle emperyalizmi 
çıldırtan bir ülke. Bütün emper-
yalist tehditlere karşı cesurca yo-
luna devam eden bir ülke. Bu dik 
duruşuyla antiemperyalist tüm 
kesimlerin ister istemez takdirini 
toplayan bir ülke.

Üstelik yoğun emperyalist 
karşı propagandaya rağmen bu 
onurlu duruşunu sürdürüyor 
KDHC. Batı basınında hemen 
her gün KDHC ile ilgili yapılan 
yalan haberler, kara propagan-
da, kandırmacalar diz boyu… 
Etkili de oluyor. Çünkü gerçeği 
bilip de duyuran yok neredeyse. 
KDHC’nin ise bu kara propagan-
daya karşı koyması yeterli ola-
mıyor. Bu kara propaganda so-

nucunda şöyle bir hava oluşuyor: 
KDHC çok yoksul, kıtlık içinde 
bir ülke; sapık, yarı deli bir lider 
tarafından yönetiliyor; insanlar 
baskı altında; düzenden hoşnut 
olmamalarına rağmen ses çıkara-
mıyor; tam bir diktatörlük, başka 
deyişle totaliter bir yönetim söz 
konusu vb.

(Bu arada emperyalizmin to-
taliter ve otoriter yönetim kav-
ramlarına da değinelim: Emper-
yalizm, kendi yandaşı olmayan, 
özellikle de antiemperyalist bir 
çizgide bağımsızlıklarını sürdü-
ren ülke yönetimlerini totaliter-
likle suçlar. İşte KDHC, Küba, 
Venezuela, Suriye, kısa süre önce 
Irak’ta Saddam, Libya’da Kad-
dafi yönetimleri gibi… Oysa, 
tümüyle kendi çizgisindeki dik-
tatörlüklere ses çıkarmazlar, olsa 
olsa “otoriter” derler. Bugünkü 
Suudi Arabistan, Katar, irili ufak-
lı diğer Arap devletçikleri, Afrika 
diktatörlükleri, daha pek çok ge-
rici faşist yönetim emperyalizme 
göre otoriterdir.)

Bu kara propagandanın etki-
siyle olsa gerek, KDHC’yi ziya-
ret eden kişilerde Aziz Nesin’in 
söylediklerinin tam tersi görü-
lüyor. KDHC konusunda bir ön-
yargı oluşmuş durumda… Ama 
KDHC’ye gidip de gerçekleri 
gördüğünde şaşırmayan da yok 
neredeyse. Tabiî, objektif bir göz-
le izleyip aynı objektiflikte gör-
düklerini aktaranlar için böyle…

Hiçbir denetimin ve 
güvencenin olmadığı 
koşullarda 40-50 TL 

günlük yevmiye ile ekmek pa-
rası için fındık toplamaya gi-
den 3’ü çocuk (13,15,18 yaş-
larında) olmak üzere toplam 
7 işçi kardeşimiz, sabah saat-
lerinde işe giderken, traktörün 
devrilmesi sonucu meydana 
gelen kazada yaşamlarını yi-
tirmişlerdir.

Son üç ayda iş/trafik cina-
yeti sonucu yaşamlarını yiti-

ren tarım işçisi sayısı 22’dir. 2017 yılında 
iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren işçi 
sayısı 1119’dur. 

Tarım sektöründe çalışan işçi kardeşle-
rimizin çalışma koşulları tamamen elçilik, 
dayıbaşılık vb. ilişkilerle piyasa tarafından 
belirlenmektedir. Hiçbir denetim, kural gü-
vence yoktur. 

Ülkemizi, ucuz işgücü cennetine çevi-
ren yerli yabancı Parababaları (kapitalist-
ler) düzeni, gerekli önlemleri almayanlar, 
denetimi yapmayan kamu kurumları, bu 
cinayetlerin sorumlusudurlar. İş/trafik ci-
nayetlerinin sorumluları hesap vermelidir. 
18.08.2017

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Real Market işçileri günlerdir işsizliğe, hileli iflasa, 
haklarının gasp edilmesine, sarı sendikacılığa kar-
şı direnmekte, mücadele etmektedir. Sendikamız bu 

mücadeleyi İşçi Sınıfı sorumluluğu ile sahiplenmektedir.
Süreci kısaca değerlendirirsek;
Alman Metro AG Grubunun olan Real Market Zinciri 

Türkiye’de 1998 yılında faaliyete başlamış ve 12 Mağaza-
sı bulunmaktadır. 1720 çalışanı vardır. 2014 yılında Real 
Marketleri Metro AG tarafından Kayseri merkezli Beğendik 
Grubuna satılmıştır. 2016 yılında Beğendik Grubu Real’le, 
Beğendik Yiyecek, İçecek, Gıda, Beğendik Mağazaları İş-
letmesi için iflas erteleme talep etmiştir. Mahkeme, başvuru-
sunun yapıldığı gün pek örneği olmayan bir şekilde 3 şirket 
hakkında tedbir kararı vermiş ve kayyum ataması yapmıştır. 
Beğendik ve Real’in kamuoyuna açıklandığı gibi bu tarihte 
Real’in borcu 714 bin TL, Beğendik Grubunun borcu ise 140 
milyon TL’dir.

Bu davalar devam ederken Beğendik, Real’in isim hakkı-
nı kullanma süresi dolduğu gerekçesiyle isim

14’te

15’te

15’te

15’te

2’de 14’te 10’da

15’de

15’te

Nakliyat-İş’ten:
Sakarya/Hendek’te İş/Trafik Cinayetinde yaşamlarını 
yitiren 7 Tarım İşçisi Kardeşimizi saygıyla anıyoruz

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız Real Market İşçilerinin Direnişine,
Mücadelesine Sahip Çıkmaya devam edecektir

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti:
Dün, Bugün, Yarın

Nakliyat-İş’ten:
Sendikamız TÜVTÜRK Ergene Araç 

Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmelerine başladı

Nakliyat-İş’ten:
Nakliyat ambarlarında çalışan 1000 (bin) işçi 

adına toplu iş sözleşmesi imzalandı

Devrim Şehitleri 
Ölümsüzdür!
Üç Şehitler ve

Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş 
Ölümsüzdür!

Ayhan Kaya Yoldaş 
bedence aramızdan 

ayrılışının 2. 
yıldönümünde mezarı 

başında anıldı

HKP, Gençliği
İkinci Kurtuluş 

Savaşı’na Çağırıyor

Nakliyat-İş:

Necmettin Giritlioğlu İşgal, Grev, 
Direniş Mücadelemizde Yaşıyor!
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