Mustafa Kemal’in sözünü Anıtkabir’e
sokmayan Genelkurmay’a dava açtık

HKP, AKP’giller’in TÜGVA Peşkeşini
yargıya taşıdı

D

B

aha önce de defalarca örneklerine
şahit olduğumuz gibi, AKP’giller’in kamu malı yağmalamacılığı devam ediyor.
Bu kez de Zonguldak’ın Fener
Mahallesinde bulunan ve SİT Alanı
kapsamındaki arazi Türkiye Türkiye
Taşkömürü Kurumu tarafından, Bilal
Erdoğan’ın da yönetiminde bulunduğu
TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı’na) verildi.
2’de

irinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıcını,
zaferini simgeleyen 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi günlerde, Mustafa
Kemal’in ölüm yıldönümü olan 10
Kasım’larda her yıl Anıtkabir’e Mustafa Kemal’in ölümsüz özdeyişi “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”
sözünün yazılı olduğu flamalarla giden
Partimize yönelik engelleme girişimlerine karşı dava açtık.
2’de

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
güncel değerlendirmeleri
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Siyasi Gazete
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8-9-10’da

1.5 TL

İki Amerikancı Ortaçağcı Gücün 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nı

Unutmak mümkün mü?..

Başyazı

Evet, Kaçak Saraylı Reis...
Yine donattırdın tüm şehirlerin, kasabaların caddelerini, sokaklarını devasa
pankartlarla...
“15 Temmuz’u Unutma!” diye fetvalar veriyorsun millete.
Unutmak ne mümkün yahu bu büyük
ihaneti...
Pensilvanyalı Feto’yla başrollerini oynadığınız, senaryosu ABD Casus Örgütü
CIA’ca yazılan ve 400 civarında halk çocuğunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan o büyük ihanet gecesini...
Gencecik Hava Harp Okulu öğrencilerinin boğazı kesilerek, IŞİD ideolojisindeki canilerce, canavarca katledilişini...
Sadece bunun da değil; oraya komutanlarının emriyle getirilen, askerlik
görevini yapmak için şenliklerle askere
gönderilen er ve erbaş statüsündeki vatan evlatlarının, yine insanlıktan çıkmış
canavarlarca boğazları kesilerek, tıpkı

B

Taammüden elbirliğiyle
gerçekleştirdiler katliamı

ilinçli bir biçimde, önceden düşünüp tasarlayarak, bilerek, isteyerek
gerçekleştirdiler Tekirdağ’daki katliamı. En güvenli ulaşım aracı olarak bilinen Tren Yolculuğunu, ülkemizde bir
ölüm yolculuğuna dönüştürdüler.
AB-D Emperyalistleridir bu katliamın baş sorumlusu. Özellikle 1950’den
itibaren Bilim-Teknoloji-Sanayi alanında bütün gelişmeleri baltalamış, bu ülkeyi montaj sanayine mahkûm etmiştir

K

IŞİD’cilerin yaptığı gibi infaz edilişini...
Yüzlerce vatan evladının külotlarına
varıncaya kadar çırılçıplak soyularak balık istifi at ahırlarına dolduruluşunu... Ve
sopalarla, kamçılarla, tekmelerle işkencelere uğratılışını...
Türk Ordusu’nun kışlalarına günler
boyu elektrik ve su verilmeyişini...
Kışlaların kapı önlerinin çöp kamyonlarıyla ve iş makineleriyle kapatılarak askerlerin kışlalarında hapsedilişini...
4 Temmuz 2003’te Irak Süleymaniye’de
11 askerimizi esir alıp, onlara ters kelepçe
vurup, başlarına çuvallar geçirip, küfürler
ve tekmeler eşliğinde askeri kamyonlara
doldurulup götürülüşü dışında, Tarihinde
Türk Ordusu’na hiç kimse böylesine insanlık dışı zulüm edememişti.
Ve hiç kimse böylesine aşağılamaya güç
yetirememişti Türk Ordusu’na...
Onu sadece Feto’yla ikiniz yaptınız! Bu
ihaneti ortaklaşa gerçekleştirdiniz!
8’de

insan soyunun en büyük bu düşmanları.
Kendilerine her alanda bağımlı, oltada
bir balık Türkiye’yi gerçekleştirmekti
hayalleri, başardılar.
2’de

Kocaeli’nde ulaşıma yapılan zam
Belediyenin ulaşım hizmetlerini
ticarileştirmesindendir!

ocaeli
Otobüsçüler
ve
Minibüsçüler Esnaf Odası’nın
talebiyle
Ulaşım
Koordinasyon
Merkezi (UKOME), Kocaeli genelinde toplu taşıma ücretlerine yüzde
10-12 oranında zam yapılmasını
kararlaştırdı. Karara göre, 2,5 TL olan
şehiriçi toplu taşıma ücreti 2,75 TL’ye
çıkarılarak yüzde 10 zamlanmıştır.
1,5 TL olan tramvay ücreti de 1,75
TL’ye çıkarılarak yüzde 16 zamlanmıştır.
7’de

Suriye Halkı,
adım adım zafere ulaşıyor
3’te

M. Gürdal Çıngı

Soma’da 301 madenciyi
katlettiler,
Akhisar’da da hukuku...
5’te

Av. Tacettin Çolak

A

“İmar barışı
AVM’lere var
halka yok”

KP iktidarı 24 Haziran seçimleri
öncesi hem oy devşirmek hem
de yaşanan bu büyük ekonomik krizde hazineye gelir getirmesi noktasında
“imar barışı” denilen bir yasayla bir
taşla iki kuş vurmayı planlamıştı.
Ayrıca AKP iktidarı bu yasayla
birlikte kendilerinin ve yandaş sermayelerinin önlerinde bir takım yargısal
engellerden dolayı hayata geçiremedikleri arazi rantı, AVM rantı ve vurgunlarının da önünü açmış olacaklardı.
AKP iktidarının bu politikasının;
daha doğrusu hinlik yapmadaki becerisinin ete kemiğe bürünmüş en son örneğini Ankara’nın Mamak İlçesi Fahri
Korutürk Mahallesinde yaşandı.
“ İmar barışı AVM’lere var halka
yok.
2’de

Havamızı, suyumuzu,
yediğimiz sebzeyi-meyveyi
zehirliyorlar (IV)
7’de

İ

Yunan Halkının çektiği acı aktı
insanlık kanalından yüreğimize,
yaktı bizim yüreğimizi

nsanıyla, hayvanıyla, bitkisiyle doğa
ve toplum bir bütündür. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu bütünün bozulmaması için yıllardır mücadele veriyoruz. Kârları, koltukları ve iktidarları
uğruna bu bütünü bozmaya çalışan
AB-D Emperyalistlerine ve yerli satılmışlara karşı hep biledik öfkemizi, hep
diri tuttuk. Bu güruhun mağdur ettiği,
ezdiği, yok ettiği canlıları ise hep bir
parçamız saydık. Canımızdan bir parça. O bir parçaya gelen zarar, o bir parçanın çektiği acı bizim de yüreğimizi

dağladı. O acıyı kanımızda, etimizde
hissettik.
Komşumuz Yunanistan’da çıkan
orman yangını sonucu son rakamlara
göre 74 insanın yaşamından olması,
binlerce hayvanın yaşamının sonlanması ve binlerce ağacın, bitkinin artık
oksijen salgılayamayacak olması kıvrandırdı bizi acıdan.
Biz Devrimciyiz. Gerçek Devrimci. Dünyanın neresinde olursa olsun
insanın çektiği acıları kendi acılarımız
sayarız.
2’de

Eğitimi ne kurtarır?
Ziya Selçuk’tan
medet umanlara!
11’de

Prof. Dr. Özler Çakır

Paşa, Paşa!
16’da

Hüseyin Ali

2
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Mustafa Kemal’in sözünü Anıtkabir’e
sokmayan Genelkurmay’a dava açtık

Baştarafı sayfa 1’de

Hatırlanacağı gibi 29 Ekim 2017,
10 Kasım 2017 ve 23 Nisan 2018’de,
Partili arkadaşlarımızın söz konusu fla-

mayla Anıtkabir’e girmesi, Anıtkabir
Komutanlığı tarafından engellenmiş,
gerekçe olarak da Anıtkabir ziyaretlerinde “yazılı hiçbir argümanın kullanılamayacağı” belirtilmişti.
Partili Hukukçularımız bu keyfi
uygulamayı yargıya taşıyarak Genelkurmay Başkanlığına karşı dava açtı.
18.07.2017

HKP
Genel Merkezi

Yunan Halkının çektiği acı aktı
insanlık kanalından yüreğimize,
yaktı bizim yüreğimizi
Baştarafı sayfa 1’de
Uğradığı haksızlıklara karşı öfkeden
tir tir titreriz. Halkların Kardeşliğine
inanan gerçek insanlar olarak ne yapabiliyorsak, elimizden ne geliyorsa

yapmaya çalışırız. Ve bunu bir insanlık
görevi olarak görürüz.
Biz Devrimciyiz. Gerçek Devrimci. Gerçek hayvanseveriz. Onları da bu
kanser düzeninin, Emperyalist Saldırganlığın hışmından, azgınlığından korumak için mücadele ederiz. Hayvan
sevmeyenin insanı da sevemeyeceğine
inanırız.
Biz Devrimciyiz. Gerçek Devrimci. Ağaçları, bitkileri ve doğayı korumaktır bir devrimci görevimiz de.
Onlar yok olursa insanlık da yok olur,
onlarsız bir dünya uzayda sıradan bir
cisme dönüşür. Bizim tüm dünyaya
örnek olan “Şanlı Gezi İsyanı’mız” bir
ağaç kesilmesin diye başladı ve doğaya
en büyük tahribatı yapan AKP’giller’e
karşı topyekün bir isyana dönüştü.
Partimizin Genel Başkanı Nurullah
Efe “İnsan Kalmak Kolay Değil” der.
Ve devam eder:
“Eğer acı çekenleri, çaresizleri,
ezilen ve sömürülenleri, dışlananları, ötekileştirilenleri, yere yıkılan,
yerlerde sürüklenenleri, savunmasızları, sahipsizleri sevecek yer açmışsanız yüreğinizde; siz de mecburen acı çekersiniz.
Onların acıları akar bir kanaldan sizin yüreğinize de…
Siz de kıvranırsınız acıdan. Çabalarsınız, bu zavallıların dertlerine
bir derman bulmaya çalışırsınız.
İçinde yaşadığımız bu vurgun ve
talan düzeninde, insanların bile hayvan yerine konulduğu, ağaçların, derelerin, nehirlerin, dağların, ormanların; özetçe doğanın katledildiği bu
düzende, böylesi acı çekenlerle sık
sık karşılaşmanız kaçınılmazdır. Dolayısıyla da siz de hüzünlenirsiniz,
dertlenirsiniz, acılar duyarsınız.
Zaten hayat nedir ki, Gerçek İnsanlar için, bunların dışında?..
Yani hayat, acılar, hüzünler,
dertler, tasalar, neşeler ve sevinçler
karmaşasıdır.
Ama, yüreğinizde acıma hissi
diye bir şey taşımazsanız, sevgi diye
bir değer barındırmazsanız, yani bir
robot duyarsızlığındaysanız; hiç acı
duymadan yaşayıp gidersiniz. Ya da
kendinizden başka hiç kimseyi ve

hiçbir şeyi düşünmediğiniz için, sadece kendi postunuza özen gösterip
geriye kalanları hiç hesaba katmadığınız için çok az rahatsızlık duyarsınız, acı duyarsınız. Hani ancak ken-

di başınıza bir felaket geldiğinde, bir
olumsuz durumla karşılaştığınızda
üzülürsünüz sadece.
Biz ise, çocukluğumuzdan bu
yana kendimizden çok sevdiklerimizi ve hiç tanışmamış bile olsak
başkalarını düşündük, hayvanları
düşündük, ağaçları düşündük, ırmakları düşündük, dağları, ovaları
düşündük. Onlar korunsun, hiç bozulmasınlar, varlıklarını hep sürdürsünler istedik, sağlıklı biçimde.”
Komşumuz Yunanistan Halkının
yaşadığı acı, bu acıları Yunanistan Halkına yaşatan Parababalarının Kanser
Düzeninin de bir sonucudur. Bu gerçeği Yunanistan Komünist Partisi (KKE)
Genel Sekreteri Kutsumbas şöyle dile
getiriyor:
“NATO’ya 4 milyar avro harcanır, büyük şirketlere milyarlarca
avro borç verilirken, hükümet tüm
eksiklikleri gidermek için yeterli
para olmadığını söylüyor”.
Ve çok iyi biliyoruz ki Yunanistan’daki bu katliamın asıl sebebi, gerici
SYRIZA-ANEL Hükümetinin “özelleştirme”, “kemer sıkma” adı altında
uyguladığı halk düşmanı politikalardır.
Bu acıları biz mazlum halklara yaşatan kanser düzenini ortadan kaldırdığımız zaman, Parababalarının sömürü
çarklarını kırdığımız zaman ve dünyadaki şu andaki bütün kötülüklerin anası, insan soyunun en büyük düşmanları
AB-D Emperyalistlerini tarihin karanlık sayfalarına gömdüğümüz zaman
Halklarımızın çektiği acılarda son bulacaktır.
Komşumuz Yunanistan Halkına,
Türkiye’nin gerçek Devrimcileri olarak başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi olarak
acılarını paylaşıyor, bu faciadan yaralı
olarak kurtulan bütün canların bir an
önce sağlıklarına kavuşmasını temenni
ediyoruz.
(HKP Genel Merkezi tarafından
yapılan bu açıklamanın İngilizce çevirisi Yunanistan Komünist Partisi KKE’ye ve Tüm İşçilerin Militan Cephesi- PAME’ye gönderilmiştir.)
25 Temmuz 2018

HKP Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 1’de

HKP, AKP’giller’in TÜGVA Peşkeşini
yargıya taşıdı

Üstelik ayda 3 bin 500 TL gibi komik
bir para karşılığında.
Şimdiye kadar AKP’giller’in
hiçbir vurgununa, talanına, kamu malı
hırsızlığına sessiz kalmayan HKP’li
Hukukçular bu aleni vurguna karşı da
sorumlular hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Görevi
kötüye
kullanma
(TCK.257/1,2), görevinden   kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayırımcılık-

TCK.122/1-a), bilerek ve isteyerek
kamu zararına sebep olmak (İrtikapTCK. 250/1), Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak
nitelikli
dolandırıcılığa neden olmak (TCK.
158/1-d-e),Nüfuz Ticareti (TCK. Md 255) suçlarının işlendiğini belirten HKP’li hukukçular,
Zonguldak Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Cum-

huriyet Başsavcılığına suç duyurusu
dilekçesini verdiler. 18.07.2018
HKP Genel Merkezi

Taammüden elbirliğiyle gerçekleştirdiler katliamı
Baştarafı sayfa 1’de
Eserleriyle ne kadar övünseler azdır. İnsanlar canından mı olacak, hiç
önemli olmaz bu insanlık zararlıları
için. Yeter ki AB-D Emperyalistleri
gönüllerince rahatlıkla, hiçbir zorlukla
karşılaşmadan bu ülkenin kaynaklarını
kendi kasalarına aktarsınlar.
Parababalarıdır bu katliamın sorumlusu. Kâr uğruna, kârlarını katlamak uğruna, bu dünyada sefayı sürmek
uğruna, bu ülkenin insanını, yeraltı-yerüstü bütün kaynaklarını peşkeş çeken
ve tabiî ki kendi kaderlerini AB-D
Emperyalistlerinin
kaderlerine
bağlayan insanlık müsveddeleridir, Tekirdağ’da devrilen tren vagonlarının sorumlusu.
1950’den bugüne iktidara
gelen, daha doğrusu AB-D Emperyalistleri tarafından iktidara kendilerine hizmet etsin diye
oturtulan bütün iktidarlardır, bu
katliamın sorumlusu. Allah alıp
Allah satarak kandırdıkları veya hiçbir
zaman yerine getirmedikleri vaatlerle
uyuttukları halk için değil, iktidarlarını
borçlu oldukları ABD ve AB Emperyalistleri için çalışan Parababaları iktidarları devirmiştir o trenin vagonlarını.
İktidara AB-D Emperyalistleri tarafından taşınan hükümetler içerisinde,
insan soyunun en büyük düşmanlarına
hizmette ve ihanette ve satışta diğerlerini fersah fersah geçen AKP’giller’dir,
24 insanımızı (ki sayının çok daha fazla olduğu söyleniyor) aramızdan alan
katliamın sorumlusu. Bilimi dışlayıp
kaderci anlayışla bu suçtan sıyrılmaya
çalışan, kalifiye ve kaliteli eleman tüketim merkezi, insan canını hiçe sayan
AKP’giller devirmiştir o vagonları.
Bakın, bilim söylüyor Tekirdağ’daki facianın kaza değil katliam olduğunu. Bakın yine bilim söylüyor bu katli-

amın sorumlularını. Tabiî ki anlayana.
“Bu facia da, pekâlâ öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmiştir.
“TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası olarak, demir yolu projelerinin güzergah seçiminden başlayarak, tünel, köprü, menfez gibi yol
boyu büyük veya küçük bütün mühendislik yapılarında jeoloji bilim
ve uygulamalarından başlayarak
rant yerine bilimin ve mühendisliğin gereklerinin yerine getirilmesinin hayati önem taşıdığını bir kez

daha ifade ediyoruz. Güzergâh seçiminde, projelendirmede, yapım,
izleme ve kontrol süreçlerinde çağın
mühendislik bilim ve uygulamalarını dikkate almayan ve 24 yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, 338
yurttaşımızın yaralanmasına neden
olan Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü sorumluları
derhal ortaya çıkarılmalı, konu; tarafsız bir komisyon tarafından ele
alınarak sonucu kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
“Ayrıca TCDD Yapım ile TCDD
Taşımacılık dairelerinin 14 Haziran
2016 yılında ayrılması sonucunda;
yapım ve taşımacılık plan ve hedeflerinin birlikte değerlendirilmediği,
yapım aşamasında şartname kriterlerinin müteahhit firmaların in-

“İmar barışı AVM’lere var
halka yok”

Baştarafı sayfa 1’de

“Ankara Barosu avukatlarından
Doğan Erkan, yıkım haberini alır almaz bölgeye gitti. Ekiplere ve emniyet amirlerine müdahale etmeye çalışan Erkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Mamak Fahri Korutürk mahallesinde, gecekondu sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği Yapı Kayıt Belgesi olmasına rağmen, ve 2018 Nisan yürürlük tarihli
3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesine göre bu kayıt belgesi olanlarla ilgili “maddenin yürürlüğünden
önceki yıkım kararları iptal edilir”
denilmesine rağmen, KANUN TANIMAZ MAMAK BELEDİYESİ,
2016 tarihli yıkım kararıyla bu gecekonduları yıkıyor… Belediye başkanı “ben buraları ihaleye verdim”
diyor. Dün mahallenin direnişi sonucu ertelenen yıkım bugün sabah başladı. Mamak Belediye başkanı, suç
işliyorsun, Yargılanacaksın!”

Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Değer Yıldız
Yönetim Yeri: İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No:
43/514 Fatih-İSTANBUL Telefaks: (0212) 512 43 95

“Erkan, bahsettiği Yapı Kayıt
Belgesi’ni de paylaşarak, “Bu belge
varken yıkamazlar, ama yıktılar!”
dedi. “ (Olayneyseo Haber Sitesi)
Aynı zamanda Halkın Kurtuluş
Partisi Ankara İl sekreteri olan Av. Doğan Erkan; AKP’li bir belediye olan
Mamak Belediye başkanının rant söz
konusu olunca kendi iktidarlarının çıkardıkları yasaları bile tanımadıklarını

safına bırakıldığı, 2013 yılına kadar
demiryolu güzergahlarında görevli
olan “YOL BEKÇİLERİ”nin maliyet kapsamında işlerine son verilmesi ve rutin günlük kontrollerin
yapılmaması bugün yaşadığımız kazanın bir diğer önemli nedeni olarak
görülmektedir. Şayet bu personeller
olsaydı, menfez ile ray arasındaki
dolgu ve balastın gitmiş olduğu görülecek ve ilgili tren seferi yapılmamış olacaktı.
“Bilim ve aklın bu ülkede egemen olması ile kazalara da, facialara
da engel olmak mümkündür.”
Bilim ve akıl eninde sonunda
bu ülkede hâkim olacak. Halkın
iktidarıdır bilimi ve aklı bu ülkede hâkim kılacak olan. Çünkü
Halkın İktidarı için bu halka önderlik edecek gerçek devrimciler,
bilim ve aklın ışığında mücadele
ederler. Gerçek Devrimciler bilirler ki bu ülkede ve dünyada bütün
kötülüklerin kaynağıdır AB-D Emperyalistleri. AB-D Emperyalistlerini ve
yerli satılmışları ve insanlığı Ortaçağ
Karanlığına götürmeye yeminli Ortaçağcı gericileri, tıpkı Kuvayimilliyeci
atalarımızın yaptığı gibi ama bu defa
bir daha gelmemek üzere Tarihin karanlık sayfalarına gönderdiğimiz gün
sona erecektir yaşadığımız acılar.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu
katliamda yitirdiğimiz insanlarımızın
yakınlarına başsağlığı ve yaralı insanlarımıza da acil şifalar dileklerimizi
iletiyoruz.
Sözümüzdür, bütün katliamların
hesabını soracağız AB-D Emperyalistlerinden ve yerli satılmışlardan.
10.07.2018

Halkın Kurtuluş Partisi
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uriye Halkı emperyalist çakallar ve
yerli yabancı işbirlikçilerine karşı,
Ortaçağcı çetelere karşı zaferler kazandıkça yüreğimiz büyüyor, içimiz
sevinçle doluyor.
2011 yılından bu yana, ABD Emperyalistlerinin başını çektiği emperyalist dünya ve bölgedeki işbirlikçileri eliyle kurt dalamış sürüye çevrilen
Suriye toprakları, metre metre, santim
santim kurtarılıyor Suriye Ordusu ve
müttefikleri tarafından.
Suriye topraklarının neredeyse
üçte ikisi işgal edilmişti. Devletçikler, emirlikler, şeyhlikler kurulmuştu
Suriye topraklarında. IŞİD’inden El
Nusra’sına, Heyet Tahir’üş Şam’ından
bilmem nesine kadar onlarca Ortaçağcı çete, ele geçirdikleri bölgelerde
Hilafetler ilan ediyorlardı. Rejim, esas
olarak Şam ve Lazkiye bölgesinde sıkışmış durumdaydı. Ki buraların bile
bir kısmı karşıdevrimcilerin elindeydi.
Ancak bu tablo tersine çevrilmiş durumda. Önce önemli kentlerden Hama
ve Humus kurtarıldı. Halep kurtarıldı.
12 Temmuz’da rejim güçleri, karşıdevrimin patlak verdiği ilk kent olan
Dera’yı Ortaçağcı çetelerden temizleyerek geri aldı. Buradaki çetelerin bir
kısmı, varılan anlaşma uyarınca silahlarını teslim ederek, şu anda Suriye’de
ellerindeki en güçlü bölge olan İdlib’e
çekildiler. Böylece Suriye Yönetimi,
güneybatıdaki Ürdün sınırında yeniden kontrolü sağladı.
Suriye Ordusu, ardından, güneydeki Kuneytra bölgesine yöneldi ve
orayı da kurtardı. Böylece İsrail sınırı
da belli oranda kontrol altına alınmış
oldu. Buradan ayrılan çeteler de İdlib’e gittiler.
Yeni bir gelişme de, Suriye Ordusu’nun Kuneytra’yı ele geçirmesiyle
ortaya çıktı. “Beyaz Miğferler” diye
bilinen karşıdevrimci örgütün Kuneytra’daki elemanları (800 kişi), ABD,
Avrupa Devletleri ve Kanada’nın isteği üzerine, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla “kurtarıldılar”
ve Ürdün’e götürüldüler. Oradan da
İngiltere, Kanada ve Almanya’ya gönderilecekleri söyleniyor.
Bildiğimiz gibi “Beyaz Miğferler”
örgütü, sözde bir “sivil savunma” örgütü ama Suriye Yönetiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki (CIA
tarafından planlanan) senaryoları uygulayan bir provokasyon örgütü. Ki,

L

Suriye Halkı, adım adım zafere ulaşıyor
bunların ABD ve AB’nin isteği üzerine
İsrail tarafından “kurtarılmaları” da bu
gerçeği apaçık bir şekilde göz önüne
serdi.
(HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, 16 Nisan tarihli siyasi değerlendirmesinde bu örgütün iğrenç içyüzünü
gözler önüne seren bir yazı yayımladı.
İsteyenler; https://kurtuluspartisi.org/2018/04/16/q-2/” linkinden bu yazıyı okuyabilirler.)
Suriye Ordusu ve yönetimi bir
yandan da batı bölgesine yöneldiler.
Amerikancı Kürt Hareketinin elinde
olan Suriye’nin en büyük barajı Tabka
ve Fırat Nehri üzerindeki Tişrin barajlarının işletmesini devraldılar YPGPYD’den. Suriye Ordusu ve teknik
elemanlar buralara kalıcı olarak yerleşecekler ve barajları işler hale getirecekler. Buralarda üretilen elektrik ve
su da PYD-YPG işgalindeki bölgelere
de verilecek.
Suriye Yönetimi aynı zamanda Irak
sınırındaki Deyrizor’da bulunan petrol
yataklarının işletilmesi için de görüşmeler yapıyor PYD-YPG ile.
24 Temmuz tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki habere göre ise, “YPG,
REJİM İLE MENBİÇ KENTİNİN
DEVRİNİ GÖRÜŞTÜ”. (http://
www.hurriyet.com.tr/dunya/ypg-rejim-ile-menbic-kentinin-devrini-gorustu-40906320)
Bu asparagas yani uydurma bir
haber de olabilir. Esad rejimini ve
YPG’yi işbirliği içinde göstermeye çalışıyor olabilir. Ama süreç böyle akacak. Yani herkesin eli mahkûm, Esad
Yönetimiyle şöyle ya da böyle, şu aşamada ya da bu aşamada ama mutlaka
görüşecekler. Ve Esad Yönetimini kabul edecekler. Herkes gördü ki, Beşşar
Esad Yönetimi kalıcı ve gitmeyecek.
Yukarıdaki aktarımlarımız da bunu
doğruluyor.
Bu konuda son bir somut bilgiyi de,
İsrail’in tutumuna ilişkin verebiliriz.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu,
Moskova’da Putin’le yaptığı görüşme
sonrasındaki açıklamasında; “Esad ile
bir sorunumuz yok” demek zorunda kaldı. (http://www.hurriyet.com.tr/
dunya/netanyahu-esad-ile-bir-sorunumuz-yok-40895318)
Yani, AKP’giller’in, ABD’yle
YPG’nin Menbiç’ten çıkartılacağı konusunda anlaştıkları yönündeki açıklamaları da fiyaskoyla sonuçlanabilir…
Bütün bu başarılar neyi gösteriyor?
Direnen, savaşan halkların yenile-

meyeceğini!
Yiğit, kararlı, halkına güvenen liderlerin baş eğmeyeceğini ABD-AB
Emperyalistlerine.
Dünya Halklarının saygısını ve
sevgisini kazanacağını.
Suriye’deki bu gelişmeler ABD
Emperyalistleri açısından büyük bir
yenilgi anlamı taşımaktadır. “Büyük
Ortadoğu Projesi (BOP), büyük bir
yara aldı. Suriye, ABD Emperyalistlerinin planladığı gibi, üçe-dörde bölünmedi. Bölünemedi.
Kazançları var mı ABD’nin?
Var. Olmaz olur mu?
Örneğin Suriye’de şu anda Amerikancı Kürt Hareketinin (PKK-PYDYPG), ABD’nin sağladığı olanaklarla
ele geçirdiği, etkin olduğu bölgelerde
(Menbiç’te, Rojava’da) 20’den fazla
askeri üssü var. Hem de büyük askeri
üsleri var. Daha önce böyle bir şey söz
konusu değildi tabiî ki…

züm’dür.
Bu çözüm, şu an için bulundukları ülkelerdeki Devrimci Hareketlerle,
ABD Emperyalizmine net bir karşı duruşla kazanılacak çözümdür.
Suriye’de, ABD, AB ve bilimum
emperyalistlerin işgalciliklerine, saldırganlıklarına, katliamlarına karşı
Suriye Yönetimi ve Suriye Halkıyla birlikte savaşmak ve savaş içinde
kardeşliği pekiştirerek, yine kardeşçe,
eşitçe yaşanacak bir toplumsal düzeni
kurmaktır Kürt Hareketlerine düşen.
Bu Federasyon mudur, başka bir
biçim midir, yaşanarak görülecektir.
Bunun ötesindeki tutumlar, davranışlar, ABD Emperyalistlerinin işbirlikçisi, taşeronu olmak asla çözüm
üretmeyecektir.
ABD’nin BOP’u içinde bölge halklarına yönelik hiçbir olumlu yön yoktur kan, gözyaşı, ölüm, zulüm, mültecilik dışında…

Amerikancı Kürt Hareketi, esasında kaderini ABD Emperyalistlerine
bağlamış durumda. Kürt Sorunu’nu
çözmenin, Kürt Devletini kurmanın
yolunun ABD’ye bağlanmaktan, onun
isteklerini yerine getirmekten geçtiğini düşünüyor. O yüzden de açık, net
bir şekilde Suriye’de ABD’nin “kara
gücü”, “sahadaki yerel ortağı” oluyor. Ama bir yandan da realpolitikerlik yapıyor. Bir yandan Rusya’yla
görüşüyor, bir yandan Beşşar Esad
yönetimi ile. Yani herkesle görüşüyor.
Tabiî bu da onu muhatapları karşısında
güvenilmez kılıyor.
Oysa Kürt Sorunu’nun biricik
çözümü vardır, o da Devrimci Çö-

Yoktur ve olamaz da. Bu, emperyalizmin doğasına aykırı bir durumdur
çünkü.
İşte bütün bu olumsuzluklara rağmen, Suriye’nin yiğit, cesur, kararlı,
yurtsever, antiemperyalist lideri Beşşar Esad ve Yönetimi, ülkesine ve vatanına bağlı Suriye Halkları, Rusya,
İran ve Lübnan Hizbullah’ının da açıktan katkılarıyla ABD Emperyalistlerinin saldırılarını boşa çıkardı. Ülkesini
ve vatanını savundu. Savunmaya da
devam ediyor. Ve dediğimiz gibi adım
adım, milim milim zafere doğru ilerliyor.
ABD Emperyalistleriyle işbirliği
içindeki liderler dirhem dirhem çürür-

Verilen sözler yerine getirilecek!
Yoksa?..

ağım deliğinden aşağı süpürülenecek!
Gazetemizin 125’inci sayısında,
“Hepsi ABD’ci, hepsi Amerikanofil
mi?” başlıklı yazımızda, Tayyip’in
“Başkan” seçilmesi yani iktidarda bırakılması-tutulması karşılığında ABD
Çakallarına sözler verdiğini belirtmiş
ve bir Amerikalı yetkilinin ağzından
bunları aktarmıştık.
Tayyip’in verdiği sözlerin, en azından, basına yansıyan kısmı şunlardı
hatırlarsak:
“ABD Dışişleri’nin Avrupa ve
Avrasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya’dan
S-400 hava savunma sistemleri
alınmasıyla ilgili Türkiye’yi bir kez
daha tehdit etti.
“Sputnik’in haberine göre, ABD
Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Wess Mitchell, ”Türkiye’ye S-400’ler almasının sonuçları olacağını net biçimde ilettik.
ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getireceğiz” dedi.
“Türkiye’nin S-400 alması halinde ikili ilişkilerin zora gireceği
uyarısı da yapan Mitchell, Rus füze
savunma sistemleri satın alınması

halinde Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmanın zor olacağını söyledi.
“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE
ÖNCELİĞİMİZ S-400 ALIMINI
ENGELLEMEK”
“Türkiye ile ilişkilerde öncelikli
amaçlarından birinin Ankara’nın
S-400 almasının önüne geçmek olduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı, şunları söyledi:
“Türkiye’deki en önemli kaygılarımız, tutuklu bulunan rahip
Andrew Brunson ve diğer ABD
vatandaşlarıyla ABD Büyükelçiliği’nin Türk çalışanlarının serbest
bırakılması, Ankara’nın Rus S-400
sistemlerini almasının engellenmesi,
Suriye’nin kuzeyindeki durumun
istikrara kavuşması için sahadaki
güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili
geçici anlaşma yapılması ve IŞİD’in
geri dönüşünün engellenmesi.” (https://odatv.com/abdden-turkiyeye-tehdit-gibi-sozler-26061850.html)
“Kaç emir birden var dikkat edersek bu açıklamada”, diyerek, ABD’ye
verilen sözlerin mutlaka yerine getirileceğini yazmıştık yazımızda. Ve;
“Birinci madde ajanlarını korumaya yönelik. Çok önem taşır bundan
sonraki faaliyetleri için de. Yoksa,

Türkiye’de çalıştıracak ajanları konusunda zorluk çeker. Asıl önemlisi
de karizmayı çizdirmiş olur ABD
dünya halklarına karşı. Bir ajanını
bile koruyamayan devlet konumuna asla düşmek istemez.”, demiştik.
(http://www.kurtulusyolu.org/hepsi-abdci-hepsi-amerikanofil-mi/)
26 Haziran’da Odatv’de yer alan
bu haberin üzerinden daha bir ay geçti
ve verilen sözler bir bir yerine getirilmeye başlandı AKP’giller tarafından.
Ne mi oldu?
24 Haziran seçimlerinden hemen
sonra ABD’li Senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen Tayyip’le
AKP Genel Merkezi’nde görüştüler.
Ardından Rahip Brunson’u cezaevinde
ziyaret ettiler ve medyaya yaptıkları
açıklamada: “Brunson sorunu çözümlenene kadar Türkiye ile daha
iyi bir ilişki olmayacak ve bunu Türk
hükümetine bildirdik.”, dediler.
Yani ABD, verilen sözlerin yerine
getirilmesini netçe emretti. Ancak Rahip Brunson, 18 Temmuz günü yapılan duruşmada tahliye edilmedi. Yani
Tayyipgiller emri yerine getirmediler.
Ayak sürüdüler, “hülooğğ”cularına
karşı maskelerinin düşmemesi için.
Ama bir hafta sonra yani 25 Temmuz
günü “Ev hapsi” kararıyla serbest bı-

raktırdılar Rahibi.
Gerekçe?
Sağlık nedenleriydi görünüşte.
Oysa 18 Temmuz günkü duruşmada
da Rahip Brunson’un hasta olduğuna
dair rapor vardı. Ama tahliye çıkmamıştı. İşte aradan geçen o bir haftada,
ABD’nin yoğun baskıları sonucu, “Ev
hapsi” kararı çıktı ve tahliye gerçekleşti.
Ancak iş burada kalmadı. ABD
Yönetimi bu karardan tatmin olmamıştı. Ve kızmıştı verilen sözlerin yerine
getirilmemesine.
İlk olarak ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, 25 Temmuz günü bir
açıklama yaparak kararı olumlu bulduklarını; “Ancak bu yeterli değil.

ken insanlığın gözünde ve gönlünde,
yiğit Beşşar Esad ise kahramanlaşıyor.
İşte biz, yukarıda da söylediğimiz
gibi, bu yüzden seviniyoruz Suriye
Halkının zaferlerine. Çünkü biz de
benzer bir süreçten geçtik. Osmanlı
İmparatorluğu’nun parçalanması ve
Tarih sahnesinden silinmesiyle son
bulan Birinci Emperyalist Paylaşım
Savaşı’ndan sonra ülkemiz de aynı
Batılı Emperyalistler tarafından işgal
edildi. Sevr Antlaşmasıyla birlikte ve
ortaya konulan Sevr Haritasıyla, aynen
Suriye gibi bölünüp parçalanıyordu ülkemiz. Vatan toprakları kapanın elinde
kalıyordu. Ortaçağcı çeteler bizim ülkemizde de Batılılar adına vatanın parçalanmasına katıldılar, kan döktüler.
Birinci Kuvayimilliyeci atalarımız, bir
yandan Batılı İşgalcilere karşı bir yandan da İstanbul’daki emperyalistlerin
kuklası, işbirlikçisi olmuş Hilafet ve
Saltanat sahiplerine ve onların çetelerine karşı mücadele yürüttüler. Ve dört
yıl gibi uzun süren bir savaş sonucunda, bir bütün olarak bunları yendiler ve
ülkemize bağımsızlığımızı kazandırdılar. Cumhuriyet kurdular. Laiklik getirdiler. Ve bir dizi kazanımlar sağladılar
insanlarımıza. Tabiî bu savaş öncesinde ve sırasında da halkımız, halklarımız büyük acılar çektiler, yoklukla ve
yoksullukla dolu bir mücadele yürüttüler. Ama kazandılar. Çünkü onlar
dahi Komutan Mustafa Kemal’in “Ya
İstiklal ya Ölüm!” parolasıyla savaştılar. “Hattı müdafaa yoktur, sahtı
müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır”, anlayışıyla zafere ulaştılar.
Tabiî bu zaferde çok büyük bir
katkı da dünyanın ilk sosyalist ülkesi
olan Sovyetler Birliği’nden ve onun
önderi Lenin’den geldi. Sovyetler’in
ve Mazlum Ulusların maddi manevi
büyük katkılarıyla ve moral desteğiyle
savaştı Birinci Kuvayimilliyeci atalarımız. Ve yendiler dediğimiz gibi Batılı
Emperyalistleri. Unutamayacakları bir
ders verdiler onlara. Mazlum Ulusların
yenebileceklerini, Batılı Emperyalistlerin de yenilebileceklerini gösterdiler
Mazlum Uluslara. Onlara ilham verdiler ve örnek oldular, ışık oldular mücadelelerinde.
İşte Suriye Halkı da bugün benzer
bir mücadele veriyor. Ve biz onların
zaferlerinde gelecek zaferlerimizi görüyoruz. İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın
da başarıyla, zaferle sonuçlanacağını
görüyoruz…
Gelecek o günler. Mutlaka gelecek!q
28 Temmuz 2018
Brunson’a karşı inandırıcı bir kanıt
görmedik. Türk yetkililere bu davayı
derhal adil bir şekilde çözmeleri için
çağrıda bulunuyoruz.”, dedi. (http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-abdli-rahip-brunson-ev-hapsine-alindi-40908145)
26 Temmuz günü ise önce ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence zehir
zemberek bir açıklama yaptı ve diplomasi diline hiç de uygun düşmeyen
çok net, çok açık biçimde tehdit etti
Tayyipgiller’i:
“ABD Başkan Yardımcısı Mike
Pence Türkiye’de Ekim 2016’da tutuklanan ve dün ev hapsine alınması
kararı verilen rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmaması duru-
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munda Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını söyledi.
“Din özgürlüğü üzerine yapılan
üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, Andrew Craig Brunson’ın hemen serbest bırakılmaması durumunda “Amerika
Birleşik Devletleri, Türkiye’ye ciddi
ekonomik yaptırımlar uygulayacak”
ifadelerini kullandı.
“Pence, yaptığı konuşmanın ardından Twitter hesabından da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
“Pence’in konuyla ilgili paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:
“ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Andrew
Brunson’u ŞİMDİ serbest bırakın
ya da sonuçlarla yüzleşmek için hazır olun. Eğer Türkiye, bu masum
inanç adamını serbest bırakmak
için hemen harekete geçmezse ve
onu Amerika’ya yollamazsa Birleşik
Devletler, Pastör Andrew Brunson
serbest kalana kadar Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulayacak” (http://
www.bloomberght.com/haberler/haber/2142367-abd-baskan-yardimcisi-ndan-rahip-brunson-aciklamasi)
Başkan Trump da çok açık konuştu. O da twitter üzerinden bir açıklama
yaptı ve hem de hiç sözünü sakınmadan, aynen şunları söyledi:
“ABD, Türkiye’ye büyük Hıristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson’un
uzun süreli tutukluluğu için büyük
yaptırımlar uygulayacak.
“Bu masum inanç adamı derhal
serbest bırakılmalı!” (http://www.
hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-disisleri-bakani-cavusoglu-pompeo-ile-gorustu-40911560)
Bu açıklamanın hemen ardından

M. Gürdal Çıngı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi de “(…) Türkiye’de yargılanan
ABD’lilerin tutukluluk hallerini gerekçe göstererek hazırladığı ve Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan
kredi almasını kısıtlayan tasarıyı
kabul etti.” (https://www.dunya.com/
finans/haberler/abd-senatosu-dis-iliskiler-komitesinden-krediyi-kisitlayan-tasari-haberi-423630)
Senato Dış İlişkiler Komitesi kararının gerekçelerinden birisi de aynen
şu:
“Tasarının içeriği
“Uluslararası Finans Kurumları
Yasası’nın 701’inci maddesindeki
“İnsan hakları ihlalleri durumunda
ABD’nin bu konuyu gündeme getirmesi politikasıdır.” cümlesine atıfta
bulunulan tasarıda, “Uluslararası ve
sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası ciddi şekilde
insan hakları ihlallerini belgelemiştir.” ifadesine yer verildi.
“Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki
ABD’li yöneticilere, Türkiye’ye yardım yapılmasını engellemesi talimatı
verilmesini ön görüyor.” (agy)
“Bu masum inanç adamı derhal
serbest bırakılmalı!”
“Pastör Andrew Brunson’u ŞİMDİ
serbest bırakın ya da sonuçlarla yüzleşmek için hazır olun.”
Bir devlet bir başka devleti daha
açık nasıl tehdit eder?
Ondan sonra Tayyipgiller’den açıklama üstüne açıklama; yok böyle bir
dili kabul etmezlermiş, yok şuymuş,
yok buymuş… Hepsi lafügüzaf…
Olay ortada. Olay net. Sen söz verdin ve sözünü yerine getirmiyorsun.

Ne için söz verdin?
Koltukta kalmak, vurguna devam
etmek, çelik bilezikle tanışmamak
için!
Ama ABD bu, yemiyor! Aksine
yediriyor size! Hem de hiç acımadan.
Hem de hiç eğip bükmeden. Çünkü
Sizi iktidara o taşıdı. O getirdi. Dolayısıyla daha çok vereceksin. Hiç mızıldanmayacaksın. Emirlerini anında
yerine getireceksin.
Yoksa?..
O yoksa var ya; sizin kâbusunuz.
Sizin ölüm sözcüğünüz.
Acıyoruz size. Gerçekten acıyoruz.
Bir insan, bir parti, bir iktidar kendisini
nasıl bu duruma düşürür, düşürebilir,
diye.
Ama biliyoruz sizin Sınıf karakterinizi. O yüzden de anlıyoruz. Almaya
ve satmaya programlanmış bir Antika Sınıfın temsilcisisiniz siz. Başka
bir şey bilmezsiniz. 7 bin yıldır bu işi
yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, satıyorsunuz. E, bazen de satılıyorsunuz. O da
ticaretin cilvesi… Öyle değil mi?
Bağmısız, kişilikli bir politika izleyemiyorsunuz. Din alıp Din satarak
Halkımızı Allah’la aldatıyorsunuz. Ve
sonra iktidarda olmanın verdiği güçle
ve olanaklarla vurgun yapıyorsunuz.
Hem de ne vurgun… Neredeyse hiçbir
Kamu Malı bırakmadınız yeyim etmedik yerli yabancı Parababalarına. Dağlarımız, denizlerimiz, ormanlarımız ne
varsa peşkeş çekiyorsunuz. Ne varsa
bitiriyorsunuz sonuna kadar. İnsana,
halkınıza düşman olduğunuz yetmediği gibi, doğaya da, hayvana da düşmansınız. Bir tek dostunuz var. Bir tek
Tanrınız var: Para Tanrısı! Ondan başka hiçbir değeriniz yok sizin. Ahlâkınız böyle. Böyle kodlanmışsınız. Aksi
düşünüp davranamıyorsunuz. Ama ne

Parababalarının adaleti budur Kadınımız!
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şağıda okuyacağınız haber bizi
çok etkiledi. Çok duygulandırdı.
Bir yandan ağladık, bir yandan öfkelendik.
Ağladık, çünkü haberdeki kadın
çok büyük acılar çekmiş. Ve hâlâ da
çekmeye devam ediyor.
Ağladık. Çünkü o kadının çektiği
acıları yüreğimizde duyduk.
Öfkelendik, çünkü tümüyle bu düzenin iğrençliklerini ortaya koyuyor
yaşananlar.
Öfkelendik. Çünkü hâlâ yaşanmaya devam ediyor bu iğrençlikler.
Okuyalım haberi:
***
Tecavüz dehşetini ağlaya ağlaya
anlattı
Erzurum‘da 9 yıl önce kuzeninin tecavüzüne uğrayan M.A. (29),
2014’te görülen davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık A.K.’nin
(38) hala tutuklanmamasına tepki gösterdi. Dosyanın Yargıtay’dan dönmediğini belirten M.A., “Tecavüz eden
değil de tecavüze uğrayan suçlu gibi.
Adalet suçsuz insanların ağlaması mı,
hayatlarının mahvolması mı?” dedi.
Olay, 22 Kasım 2009’da meydana
geldi. Bir kamu kurumunda müfettiş
olan evli ve 3 çocuk babası A.K., dayısının kızı olan M.A.’yı konuşmak için
yanına çağırdı. M.A.’yı, sevgilisi L.A.
ile olan ilişkisini babasına anlatmakla
tehdit eden A.K., genç kızı köylerine
yakın bir bölgeye götürdü. A.K., iddiaya göre kum ocağında aracının kapısını kilitleyerek ellerini bağladığı kuzeni
M.A.’ya tecavüz etti. M.A.’yı darp ve
bıçakla tehdit eden A.K., yaşananları kimseye anlatmamasını, anlatırsa
da sevgilisinden bilineceğini söyledi.
Eve yüzü kan içerisinde dönen M.A.,
başından geçenleri bir süre sonra yakınlarına anlattı. Babası ve akrabalarından baskı gören M.A., ancak 4 yıl
sonra savcılığa giderek kuzeninden
şikayetçi olabildi.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, akrabalar tanık olarak
dinlendi. Erzurum Atatürk Üniversi-

yapsanız boş. Çünkü uşaklar, kullanım
değerleri sona erince lağımdan aşağı
süpürülürler. Hem de hiç acınmadan.
Hem de hiç düşünmeden…
Osmanlı Padişahları da bir zamanlar böyle yaparlardı. Batılı büyük devletler arasında salıncakta sallanır gibi
sallanırlardı. Bir İngiltere’ye yanaşırlar
bir Fransızlara, bir Rus Çarlığı’na yaklaşırlar bir Alman İmparatorluğu’na,
böylece de her tarafı idare ettiklerini,
hatta kandırdıklarını, aldattıklarını
sanırlardı. Gelin görün ki, gerçek hiç
de onların sandıkları gibi olmazdı ve
olmadı da. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonucu, Osmanlı İmparatorluğu Tarih sahnesinden silindi gitti,
bir daha geri gelmemek üzere…
İster İtilaf Devletleri, ister İttifak
Devletleri olsun hangisi kazansa sonuç değişmeyecekti Osmanlı İmparatorluğu için. Çünkü Padişahlar artık
kaderlerini Büyük Batılı Emperyalist
Devletlere bağlamışlardı. Onlar belirliyordu politikalarını. Onlarsa, kendilerini uyanık, Batılı Devletleri ise enayi
sanıyorlardı.
Hep söylüyoruz ya, her malın bir
kullanım değeri ve kullanım zamanı
vardır, diye. Sizinki de öyle… Kullanım değeriniz tamamlanmak üzere. O
yüzden manevra üstüne manevra yapmaya çalışıyorsunuz. Aynı atalarınız
Abdülhamit’ler, Vahdettin’ler gibi kâh
oraya kâh buraya; kâh ABD’ye, kâh İngiltere’ye, kâh Fransa’ya; olmadı kâh
Rusya’ya, kâh İran’a, kâh Şangay 5’lisine, kâh BRICS ülkelerine yanaşmaya
çalışıyorsunuz. Mevlevi Semazenleri
gibi dönüyorsunuz, dönüyorsunuz…
Kâh Trump’la dost oluyorsunuz,
kâh Putin’e “ilişkimizi kıskananlar
var” diyorsunuz…
Ne zor bir hayat sizinki be!

tesi Tıp Fakültesi’nden verilen kurul
raporunda M.A.’da uğradığı cinsel
saldırı eylemi neticesinde kalıcı ruh
sağlığı bozukluğu oluştuğuna mütalaa
edildi. A.K. hakkında Erzurum 2’nci
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen A.K.,
kuzeni ile 15 dakika aracında konuştuklarını, sonra kendisinin eve gittiğini
ileri sürdü. Tutuksuz yargılanan A.K.,
2014 yılında ‘nitelikli cinsel saldırı’
suçundan 8 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 2 yıl 6
ay hapis cezasına mahkûm edildi.
‘9 YIL GEÇTİ, HÂLÂ KÂBUS
GÖRÜYORUM’
Dosyanın hâlâ Yargıtay’dan dönmemesi nedeniyle mağdur olduğunu
aktaran M.A., kendisine bunları yaşatan kuzeninin cezaevinde olmamasına
tepki gösterdi. Hayatının zindana döndüğünü vurgulayan M.A., başından
geçenleri gözyaşları içerisinde şöyle
anlattı:
“2009 yılında halamın oğlu tarafından tecavüze uğradım. Tecavüze uğradıktan sonra yakın akraba olduğu için
ve babamdan yediğim dayak yüzünden
şikayetçi olamadım. 4 yıl sonra gidip
şikayetçi olabildim. 2014’te davası
görüldü 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Karar Yargıtay’da hala onanıp gelmedi. Boğazıma bıçak dayamıştı. Boğazımı öyle sıkmıştı ki ellerinin izi çıkmıştı. Avuç avuç saç döküldü. Sürekli
kafamı bir yerlere vurdu. Beni öldürüp

oraya gömeceğini söyledi, elinden
kurtulmam mucizeydi. Dışarıda yürürken sanki anlımda yazıyor, herkes
biliyor gibi utanıyorum. Kendimden
iğrendim. Yargılamanın uzun sürmesi
hayatımı mahvetti. Yalan söylediğim
düşünülüyor. Akrabalar beni suçluyor.
Babam bana değil, halamın oğluna
inanıyor. Bir kişi tecavüze uğramasa,
‘uğradım’ diyebilir mi? Neden 4 yıl
boyunca söylemedim bunu sorguladılar. Hangi kadın bunu kolaylıkla söyleyebilir ki. Tecavüze uğradıktan sonra
tek düşündüğüm yıkanmak, temizlenmekti. Kendimi o kadar pis ve iğrenç
hissediyorsun ki, söyleyemiyorsun,
inanmayacaklarından
korkuyorsun.
Ben ağzım burnum dağılmış şekilde
bunu söylemek istediğimde bir de babamdan dayak yedim. 9 yıl geçti hala
kabus görüyorum. Nefesin kesiliyor
konuşamıyorsun. Ağzından çıkmıyor
o cümle. Kabullenmek istemiyorsun,
‘rüyaydı’ diyorsun. Gerçek olduğunu
bile kabullenmek istemiyorsun.”
‘BENİM HAKKIMI KİM SAVUNACAK’
Kendisine tecavüz eden kuzeninin,
hiçbir şey olmamış gibi mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen M.A., ’Hapse
girecek, herkes suçunu çekecek’ dedim. Cezaevine girse de içim, öfkem
soğumayacak. Sanki hep suçlu bizmişiz gibi, tecavüz eden değil de tecavüze uğrayan suçlu gibi. İnsanların sana
bakış açısı, arkandan konuştukları çok

zoruna gidiyor. 9 yıl oldu suçlu benim,
o değilmiş gibi yaşıyor. Herkes hayatından memnun, bir çocuğu daha oldu.
Mutlu mesut şekilde hayatına devam
ediyor. Peki benim hayatım ne oldu,
benim hayatım nerede? Benim hakkımı kim savunacak? Nerede adalet?”
diye konuştu.
‘ADALET, SUÇSUZ İNSANLARIN AĞLAMASI MI?’
Sevgilisi L.A. ile daha sonra evlendiklerini, ancak onun da kendisine
inanmadığını anlatan M.A., yetkililerden yardım istedi. Çok sevdiği eşinin
de kendisini 15 gün önce evden attığını belirten M.A., “İlişkimizi babam
öğrenmesin diye halamın oğlu ile buluşmaya gitmiştim. L. ile 2016 yılında
evlendim. Evlenmeden önce eşim her
şeyi biliyordu, bunu bilerek benimle
evlendi. Evliliğimizin üçüncü gününden beri sürekli kavga ve tartışma yaşıyorum. Eşim de bana inanmadığını
söylüyor, sürekli hakaret ediyor. Tüm
bunların hepsi o dönem sevgilim olan,
şimdiki eşim yüzünden oldu. Kuzenim
tecavüz öncesi tehdit etmişti. Söylediğimde umursamadı. Eşimi çok sevdim,
onun için her şeyi yaptım, her zorluğa
göğüs gerdim. Tüm süreci bilmesine
rağmen bana inanmıyor. Beni evden
kovdu, ‘defol git’ dedi. Evime girip
eşyalarımı bile alamıyorum. Bazen
düşünüyorum, tecavüze uğradığımı
‘niye söyledim, hayatımı iyice kararttım’ diyorum. Adalet bu mu diyorsun.
Adalet suçsuz insanların ağlaması mı,
hayatlarının mahvolması mı? Kimin
suçu varsa cezasını çeksin. Kendimi
çok çaresiz ve yalnız hissediyorum.
Gitmediğim yer, yazmadığım dilekçe
kalmadı. Ben artık sesim duyulsun,
bana yardım edilsin istiyorum” diye
konuştu.” (http://www.milliyet.com.tr/
tecavuze-ugrayan-genc-kadinin-gundem-2705895/)
***
Şimdi soruyoruz sizlere; bu haber
okunur da ağlanmaz mı?
Bu haber okunur da öfkelenilmez
mi?..

Sonuç olarak, her konuda yanılgı
içindesiniz. İster Türkiye’deki olaylarda olsun, ister Suriye’deki olaylarda
olsun hiçbir öngörünüz yok. Uyguladığınızn realpolitikerliğiniz de günü
kurtarmaya ancak yetiyor. “Stratejik
Derinlik” diye bir şeyiniz yok. Bir zamanlar, bundan 7 yıl önce, Şam’daki
Emeviye Camii’nde namaz kılmayı
hayal ediyordunuz. Geçti gitti o hayaller… Bir başka bahara bile kalmadı.
Ebediyen söndü sizin için. Haksızdınız
zaten. Aldatıcıydınız zaten. “Kardeşten de öte” dediğiniz Beşşar Esad’ı ve
Suriye Halkını bir kalemde satıp geçtiniz ham hayalleriniz için. İktidarda
kalmak için. Ama o hayalleriniz bir
bir sönüyor. Suriye Halkı ve Yönetimi, yurtsever, antiemperyalist Beşşar
Esad, Rusya ve İran’ın da desteğiyle
adım adım zafere yaklaşıyor ülkesinde.
Sıra geliyor en son karşıdevrim merkezi olarak kalmış İdlib’e. Siz de oradasınız sözde. İdlib’den de, El Bab’dan
da, Suriye’nin her karış toprağından da
çıkacaksınız. Başka hiçbir olasılık söz
konusu değil sizin için.
Bakın Musa Eroğlu sizin için ne
güzel söylüyor:

Azrailin gelir kendi ne ağa der ne
efendi
Sayılı günler tükendi yolun sonu
görünüyor

Evet. Sizin için yolun sonu görünüyor. Hem de kaçışı olmayan bir biçimde…
Nasıl ki atalarınız Osmanlılar, Tarih sahnesinden silindilerse siz de silineceksiniz İkinci Kurtuluş Savaşı’yla.
Ve kurulacak Demokratik Halk İktidarı. Er ya da geç. Ama mutlaka!q
30 Temmuz 2018

Biz okuduk; ağladık ve öfkelendik!
Onun çektiği acıları anlatırkenki
kurduğu cümleler bizi canevimizden
vurdu. O yüzden de bu kadınımızın
çektiği acıları yüreğimizin tâ içinde
duyduk.
29 yaşında gepegenç bir kadın. Ve
artık ne yapacağını bilmez durumda.
Çaresiz. Yardımsız. Devlete, Adalete
ve insanlığa güvenini yitirmiş, doğal
olarak…
Ne diyorsun?
“Adalet bu mu diyorsun. Adalet
suçsuz insanların ağlaması mı, hayatlarının mahvolması mı?”
Evet kadınımız, evet masum kadınımız. Adalet bu!
Adalet; suçsuz insanların ağlaması,
hayatlarının mahvolmasıdır bu kahrolası zalim düzende. Bu aşağılık düzende.
Ve bu adalet; Parababalarının adaletidir. Sınıflı Toplumun adaletidir!
Erkek egemen toplumun, Babahan
Toplumunun adaletidir bu!
Bilimsel olarak belli nedeni, sen
tüm bunları bilmesen de. Sana bildirememiş-gösterememiş olsak da henüz
bunu, belli nedeni…
Ki sen, bizatihi yaşadıklarınla, bilimsel nedenlerini bilmeden kavramışsın bu düzeni. Sadece çözümün nasıl
olacağını bilmiyorsun.
“Kadın Sorunu” diye bir sorun
var Sınıflı Toplumlarda. Ve senin yaşadıkların, sana yaşatılanlar bu “Sorun”un kapsamına giriyor.
Sen de çok iyi biliyorsun ki, senin
gibi onlarca, yüzlerce, binlerce kadın
aynı sorunla karşılaştı ve karşılaşmaya
devam ediyor.
Mahkemelerin
duvarlarında;
“Adalet mülkün temelidir” diye yazar. Görmüşsündür belki mahkeme
süreçlerinde.
Evet! Tam da budur Parababalarının, Sınıflı Toplumunun adaleti!
Onların adaleti; insanlığın adaleti değildir. Haklının adaleti değildir!
Güçsüzün adaleti değildir!
Onların düzeninde adalet söz olarak; Devletin, Devlet Yönetiminin temelidir. Ve Devlet adaletlidir.
Ancak “mülk” sözcüğü günümüz-

Devamı sayfa 5’te

5

Yıl: 13 / Sayı: 126 / 1 Ağustos 2018

Av. Tacettin Çolak

D

ört yıl iki ay önce, 23 Mayıs
2014 günü 301 madenciyi göz
göre göre katlettiler. 162’si de yaralı
kurtuldu.
Niçin?
AKP’nin oy rüşveti olarak gariban
halkımıza dağıttığı kömürlerin daha
fazla çıkartılması için...
Sonuçtan baktığımızda açıkça
görüyoruz ki; katliam, “geliyorum”
demiş.
Madencilik
teknolojisinin
gerektirdiği asgari önlemleri dahi
almadan; yaşam odası, oksijen
maskesi gibi yaşamsal önemdeki
teçhizatların bile olmadığı, olanların
da kullandırılmadığı maden ocağında
köle gibi çalıştırılan işçiler aşırı
üretime zorlanmışlar.
Aylardır kömürdeki ısınmayı
patrona, üst düzey yöneticilere ve
sendikaya ileten işçilerin uyarıları
görmezden gelinmiş.
Yapılan
şikâyetler
üzerine
işyerinde denetime gelen iş müfettişleri
görevlerini suiistimal ederek, işyerinde
gerekli iş güvenliği önlemlerinin
alınmasını sağlamamışlar.
Bu can dayanmaz baskı ve zorbalık
ortamında çalışan ve hakkını aramak
isteyen işçiler üzerinde ise terör
estirmişler.
Küfretmişler, tekme-tokat atmışlar.
İşten çıkartmışlar...

Soma’da 301 madenciyi katlettiler,
Akhisar’da da hukuku...

olarak madenden çıkartılan her cansız
beden, teşhis için yüzü açılıp insanlara
gösteriliyordu. Her defasında yürek
yakan çığlıklar birbirine karışıyor,
dağlardan yankılanıyordu.
Gerçekten can dayanmaz bir
durumdu.
Ama katliam günü bu acılı ailelerin
yanında sendika yoktu.
İşyerinde bulunan sendika odasının
kapısı bile kilitlenmişti.
Canlısına sahip çıkmadığı işçilerin
ölüsüne hangi yüzle sahip çıkacaklardı
ki...
Ya da hangi yüzle acılı ailelerin
karşısına çıkacaklardı ki...
En iyisi kaçmaktı...
Öyle de yaptılar...
Sonrasında ise katliamla ilgili
sendika olarak herhangi bir hukuki
girişimde bulunmadılar.
Üyeleri katledilmiş bir sendika
pekâlâ
mahkemelere
müdahil
olabilirdi.
Sendikalar Yasasının açık hükmü
gereğince yaralı işçilerle, ölen
madencilerin
ailelerini
temsilen
davalar açabilirlerdi. Avukat vb.
hukuki yardımlarda bulunabilirlerdi.
Bunların hiçbirisini yapmadılar.
Çünkü yapacak yüzleri yoktu.
Dolayısıyla
katliamda,
işçi
sendikası, tam da sarı-gangster
sendikaların
meşrebine
uygun
davrandı.

Peki, işçilerin hak ve çıkarlarını
koruyup-kollaması ve geliştirmesi
gereken sendika ne yapmış?
Tamamen satış...
Yani aidatını aldığı işçilere değil de
patrona hizmet etmiş, bu sarı sendika.
Katliamın
yaşandığı
günün
akşamında
ocakların
bulunduğu
bölgedeydik.
Çevre can pazarına dönmüştü.
Gözü yaşlı eşler, analar, babalar,
yakınlarının sağ salim çıkartılması
için dua ediyorlardı. Battaniyeye sarılı

Sonuç olarak; 301 madencinin
katlinden bunlar da patron ve üst düzey
yöneticiler gibi birinci dereceden
sorumludur.

Baştarafı sayfa 4’te

çok net bir biçimde. Bu düzeni, bu
düzenin iğrençliklerini, pisliklerini,
adaletsizliklerini, haksızlıklarını, zalimliklerini, çürümüşlüklerini. Ama
nedenini bilmiyorsun henüz. Kavrayamamışsın. Kavrayamazsın da bu anda.
“Tecavüze uğradıktan sonra tek düşündüğüm yıkanmak, temizlenmekti.”
Yıkanacak, temizlenecek olan sen
değilsin. Sen tertemizsin, akpaksın.

de daha çok “devlet” anlamında değil,
“özel mülkiyet” anlamında kullanılmaktadır. İşte Parababaları devletinin
adaleti, bu özel mülkiyetin sahibi olan
Parababalarının adaletidir. Onların çıkarlarına hizmet eder. Başkaca da hiçbir işlevi yoktur.
Aslında bunu sen de görmüşsün

Hukuk katledildi...
Katliamın büyüklüğü, toplumda
oluşan infial, patron ve üst düzey
yöneticilerin tutuklanmasını sağladı.
Yoksa her an, “kaza-kader”
edebiyatıyla, “bu işin fıtratında
böyle şeyler vardır” demagojisiyle işi
Allaha havale edip, ölenin öldüğü ile
kalmasını sağlayabilirlerdi.

Fakat
mızrağı
çuvala
sığdıramadılar.
Derken, Akhisar Ağır Ceza
Mahkemesinde sekizi tutuklu sanık
hakkında “olası kastla ölüme neden
olmak” suçundan 301 kez ve 20 ile
25 yıl, “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış
yaralama” suçundan da 162 kez 2 ile
6 yıl arası hapis cezası istemiyle dava
açıldı. Tutuksuz yargılanan 43 kişi
hakkında ise, “Bilinçli taksirle birden
fazla kişinin ölümü ile birlikte
birden fazla kişinin yaralanmasına
neden olma” suçundan 2 ile 15 yıl
arası hapisle cezalandırılmaları istendi.
Dört yıl süren dava boyunca,
madende keşif yapan, bilirkişi raporu
aldıran ve onlarca klasörden oluşan
dava dosyasına vakıf olan, öyle ki, bazı
madenci yakınlarını ölen akrabaları
ile isim isim eşleştiren mahkeme
başkanını başka yere atadılar. Heyetin
diğer üyeleri de aynı şekilde...
Hele hele 15 Temmuz’dan
sonra sanık vekilleri yargılamanın
seyrini değiştirip, katliamın “terör
örgütlerinin sabotajı” olduğunu bile
iddia ettiler.
Dava uzadıkça uzadı.
Yaklaşık üç yıl sonra mahkemeye
yeni atanan başkan ve diğer üyelerin
bu kadar hacimli bir dosyayı inceleyip
altından kalkmaları ve sağlıklı bir
karar vermeleri zaten mümkün değildi.
Fakat,
“devlet
başkanı”
yeminine denk gelen 9 Temmuz karar
duruşmasının, mahkeme üyelerinden
birisinin hastanede yatması nedeniyle
ertelenmesi, davaya yapılan siyasi
müdahaleyi gizlenemez kıldı. Zira,
Akhisarlı bir yerel gazeteci bizzat
hastaneye gidip yargıcın yattığı
iddia edilen yatağın boş olduğunu
görüntüledi.
İki gün sonra verilen kararla;
sanıkların 37’si beraat ederken, 14’üne
de ödül gibi “cezalar yağdı”!!! Öyle
ki, baş patron Alp Gürkan bile beraat
ettirildi.
Verilen cezaları tamamı “Taksirle
ölüme neden olmak” suçundan.
Daha önce de söylediğimiz gibi,
her bir cana 18 gün hapis...
Adalet mi bu?
Oysa iddianamede yazıldığı gibi,
“olası kast”tan cezalandırma halinde
ölen her bir işçi için ayrı ayrı cezalar
verilecekti.
Fakat suç tipini “taksirle ölüme
neden olmak”a çektiler ve 301
madencinin öldürülmesine tek bir ceza
verilmiş oldular.
Bu
“cezalandırmaya”
ödül
denmez de ne denir?
Yasa gereği bunun da yarısı infaz
edilmeyecek ve son iki yılında da
denetimli serbestlik uygulanacak.
Zaten beş kişi kalan tutuklu
sanıkların yattıkları süre bile infazı

karşılayacak düzeyde, neredeyse.
Öte yandan, kararla birlikte

Onlar, yani Parababaları ve onların
bu zalim düzeninin çürümüş, insanlıktan çıkmış tecavüzcüleri, onların
“adalet sağlayıcıları” temizlenmelidir
aslında.
Ama hiçbir okyanusun suyu onların pisliklerini temizleyemez. Onların
pisliklerini sadece Devrim temizler!
Klişe gibi oldu. Çok yapay oldu
belki yukarıdaki cümle ama, inan böyle.
Bütün bu pislikleri sadece ve sadece senin ve senin gibi masum, mazlum
halkımızın başta kadınları olmak üzere, emekçi erkeklerinin, çocuklarının
gerçekleştireceği Devrim temizleyebilir.
“İnsanoğlunun ancak ve yalnız
İşçi Sınıfı yanından gerçek insan
olacağına inanan”lar temizler bu pisliği.
Bu düzenin pisliklerine, Sınıflı
Toplumun reziletlerine bulaşmamış,
sadece insanlık mücadelesi verenler bu
pisliği temizler.
Sen temizlersin! Biz temizleriz!

“Peki benim hayatım ne oldu, benim hayatım nerede? Benim hakkımı
kim savunacak? Nerede adalet?”, diyorsun çok haklı olarak.
Biz İşçi Sınıfı Devrimcileriyiz.
Proletarya Sosyalistleriyiz. Ve Gerçek Devrimcileriz. O yüzden de siz
kadınlarımızın yaşadıklarının, çektiği
acıların, uğradığı işkencelerin ve bu
düzenin adaletsizliğinin nedenlerini
çok iyi biliyoruz. Ve bu adaletsizlikleri
yok edecek, insanın insana kulluğunu
ortadan kaldıracak bizleriz.
Senin hakkının savunucusu da bizleriz. Senin/sizin adaletinizi sağlayacak olan da bizleriz. İnan buna!
Sen henüz bilmesen de, henüz sana
okutamamış olsak da, bizim Programımızda, yani Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nda bir tek suç için idam
cezası istenir. O da: Irz (yani tecavüz)
suçu içindir!
Şöyle yazar Programımız, “HÜRRİYETİN MÜEYYİDESİ (YAPTIRMA GÜCÜ): Adalet Bağımsızlığı (Halkın Adaleti)” bölümünde bu

tahliyelerin olmaması ise, duruşma
salonundan
gelecek
tepkileri
hafifletmek amacıyladır. Önümüzdeki
günlerde
tahliyelerin
yaşanması
sürpriz olmayacaktır, maalesef.

Soma katliamı davasını
başından sonuna
takip ettik
Katliamın gerçek sorumlularını
teşhir eden; “Soma’nın Katili
AKP’giller’in Bekçiliğini Yaptığı
Sömürü ve Soygun Düzenidir”
yazılı pankartımızla davanın ilk
duruşmasında yerimizi aldık.
Dört yıl süren davanın son karar
duruşmasına kadar, aynı pankartımızla
kesintisiz bir şekilde ailelerin yanında
olduk.
Açılan pankart nedeniyle, ben
dahil toplamda dokuz yoldaşımız,
birisi çocuk mahkemesi olmak üzere
üç ayrı mahkemede yargılandık. Öyle
ki, bazen kendi duruşmamızdan çıkıp
katliam duruşmasına yetişiyorduk.
Pankartımıza
açılan
davaların
hepsinden beraat ettik.
Katliam öncesi maden ocağında
denetim yapan müfettişler hakkında
“görevi suiistimal” suçundan dava
açılması için suç duyurusunda
bulunduk.
Beklendiği
gibi,
Bakanlık
tarafından müfettişler hakkında işlem
yapılmamasına karar verildi. İtiraz
ettik, Danıştay 1. Daire Başkanlığınca
müfettişlerin
yargılanmaları
gerektiğine karar verildi. Ancak
bugüne kadar müfettişler hakkında bir
dava açılmadı.
Daha doğrusu bizim suç duyurusu;
savcılar tarafından sümenaltı edildi.
Görüldüğü gibi, Soma’da 301 canı
katledenler Akhisar’da da hukuku
katlettiler...

Gerçi hukuk katliamına son 16
yılda çok alıştık. Daha doğrusu biz
alışmadık, ama toplum alıştırıldı.
Alışmayanların ise sesi hep boğuldu.
Yaptığımız onlarca suç duyurumuz
sonuçsuz kaldı. Hakkımızda onlarca
dava açıldı. Hepsinde de hukuka takla

attırdılar.
En son, 1 Mayıs 2018’de Taksim
Vatanı’nı savunduğumuz için kırkyedi
yoldaşımızla gözaltına alındık, yedi
gün sonra “adli kontrol”le sözde
serbest bırakıldık. Haftada iki gün
karakola imza veriyoruz. Oysa bize
verecekleri cezanın idamı altı ay ve
bunun da yatarı yok. Bugüne kadar
dava da açmadılar. Ama işinde gücünde
olan, kaçma şüphesi olmayan insanları
her hafta iki gün cezalandırmaya
devam ediyorlar.

Yine 30 Mart’ta Kızıldere
Katliamı’nı anmak isteyen gençler
daha eylem yerine gelmeden
toplanıp gözaltına alındılar. Onlar
da ayda bir imza veriyorlar ve
haklarında, şu anda olmayan
“THKP-C terör örgütünün
propagandasını
yapmaktan”
Ağır Ceza Mahkemesinde dava
açıldı. Bunlar sadece basit birer
örnek.
Nereden bakarsan hukuksuz,
nereden bakarsan haksız ve
adaletsiz.
Artık AKP’nin hukuk bürolarına
dönmüş olan, 301 maden işçisinin
katillerine ödül gibi cezalar veren
yargıdan adalet, hak, hukuk
beklemek boşuna.
Bundan 250 yıl önce; “Ulusların
yasalarını imtiyazlarıyla büyük
oranda belirleyen soyluların
suçları
hangi
yasalarla
cezalandırılacak?” diye soruyordu
Cesare Beccaria.
Bu soru, bugün de hâlâ
geçerliliğini korumaktadır ve
Soma’da olduğu gibi “soylular”
cezalandırılmamaktalar.
Ancak şundan eminiz ki; İkinci
Kurtuluş Savaşı ve Demokratik
Halk Devrimi Yasalarından
soylular da kaçamayacak…q

konuyla ilgili olarak:
“(…) Irz suçu dışında idam cezası olmayacak.”
Başka hiçbir parti de böyle bir şeyi
istemiyor. Bunu da bilesin.
Ve biz; İnsanın insanı aşağılamasını, zulmetmesini önleyecek bir düzen
kurmak için mücadele ediyoruz.
Bu uğurda savaşıyoruz sen henüz
bizi tanımıyor olsan da. Biz senin için
de mücadele ediyoruz. İnan buna.
Ve er geç ama mutlaka seninle ve
senin gibi masum, mazlum halkımızla
buluşacağız. Buna da inan. Bu da sana
sözümüz olsun.
İçten, yürekten ve tüm inancımızla…
Haa peki, “benim davam ne olacak?” dersen eğer;
Sana söz: Mahşere kalmayacak!
Halkın Adaleti, bu alçak insan ve
kadın düşmanını ve ona yardım ve yataklık edenleri, koruyup kollayanları,
cezalandırmayanları çelik bilezikle tanıştıracak. İnan buna! q
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Av. Tacettin Çolak
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ilindiği gibi, 1 Ocak’tan itibaren AKP hükümeti işçileri zorunlu arabuluculuğa mahkûm

etti.
İşvereniyle arasında sorun olan, işten atılan, hakkı yenen işçiler; iş mahkemesinde dava açmazdan önce Arabulucuya başvurmak zorunda ve orada
anlaşma sağlanamayınca mahkemeye
gidebilmekte.
Daha önceki yazılarımızda, bu arabuluculuk uygulamasının; hakkaniyetle bağdaşmadığını, adaletsiz sonuçlar
doğuracağını, iş hukukunda güçsüz
işçinin korunması ilkesini ortadan kaldırdığını yazdık.
Yine zorla ara bulunamayacağını,
asıl amacın arabuluculuk sistemi kanalıyla işçilerin haklarını gasp etmek
olduğu tehlikesine dikkat çektik.
Gerçekten de yedi aylık uygulamasında gördük ki arabuluculuk; tam bir
işçi hakkı sömürüsünün aracı olarak
kullanılıyor.
Arabulucu görüşmelerinde avukatla temsil edilmeyen işçiler, “yok davalar uzar, şirket batar, paranı alamazsın, dört-beş yıl sonra alacağın
paradan şimdi sıcak para daha iyidir” gibi tehditlerle haklarından çok
çok azına razı ediliyor.
Örneğin; elli bin lira alacağı olan
işçilerin on beş-yirmi bin liralara imza
attığını duyuyoruz.
Avukatla temsil edilen görüşmelerde ise, anlaşmazlık olunca sanki
sorumlusu avukatmış gibi, genelde;
“eğer işçi burada olsaydı anlaşırdı”
türünden yaklaşımlarla, avukatlar töhmet altında bırakılmaktadır.
Esasen yedi aylık uygulamada arabuluculuğun beklenildiği gibi olumlu
sonuçlar vermediği çok açık. Fakat bu
başarısızlığı abartılı istatistiki bilgilerle perdelemek istiyorlar. Oysa rakamlar ortada.
Geçmiş yıllarda İzmir’deki bir iş
mahkemesine bir yıl içinde beş yüz elli
altı yüz civarında dava gelirdi. Örneğin, ben 2016 yılı Kasım ayı başında
açtığım bir seri davada mahkemelerin
dosya sayısı beş yüzler civarındaydı.
Şimdi ise 27 Temmuz itibariyle üç
yüz elliler civarında. Daha yılsonuna
kadar beş ay daha davaların açılacağı
düşünüldüğünde hemen hemen önceki
yıllardaki iş yüküne ulaşılmış olunacak.
Yani ortada arabuluculuk kanalıyla
iş mahkemelerinin yükünü hafifletmek

Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
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eçen hafta komşu ilimiz Şanlıurfa’da Üniversite Hastanesinde Çocuk doktoru Bahattin
Ahmet Yalçın, çocuk hastanın babası
tarafından kaldırım taşıyla saldırıya
uğradı. Tüm sağlık çalışanları ve
vatandaşlar bu duruma büyük tepki
gösterdiler. Yoğun bakıma alınan doktorun tedavisi sürüyor. Kaldırım taşını
yerden söküp, doktorun başına atacak kadar bir baba nasıl kinlenebilir?
Mesele nedir? Çocuğun ateşinin düşememesi.. Ateşi vücudun bir savunma
mekanizmasıdır. Biz doktorlar çocukta
ateş olursa, mutlaka hızlıca düşürelim
demiyoruz zaten. Ateşe bağlı havale
geçirme konusunda neden-sonuç il-

Arabuluculuk yoluyla
işçi hakkı yiyorlar…

gibi bir durum kesinlikle yok. Tam tersine yük daha da ağırlaşmakta. Hatta
bir de “arabuluculuk mesleği” çıkartarak avukatlık mesleğinin saygınlığı
yok ettiler…
İyi de arabuluculukta niye bu kadar
ısrar ediyorlar?
Çünkü son yıllarda, sendikalardan
gelecek tehlikeleri hükümetle birlikte
bertaraf eden patronlar, iş mahkemelerinden aleyhlerine çıkan kararlardan da
kurtulmak istiyorlar.
Her türlü kanunsuzluğu yapan, işçileri düşük ücretle, sigortasız çalıştıran patronlar, işçilerin hakkını almak
için mahkemeye gitmelerine dahi tahammül edemiyorlar, artık.
Bu tahammülsüzlük sadece patronlarda mı?
Hayır!
AKP’giller de aynı ihanetin içindeler.
Toplumda şu an yaşanmakta olan
“akıl tutulması” nedeniyle yalan yanlış propagandalarla, CIA, Pentagon,
Muaviye, Yezid diniyle afyonlayarak
oylarını devşirdikleri işçileri bir güzel
“kek”lemenin aracı olarak kullanıyorlar arabuluculuğu…
Öyle ki adamlar, bu ihanetlerini
kitabına uydurma zahmetine bile girmiyorlar... TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 15 Mayıs 2018’de toplanan TOBB 74’üncü Genel Kurulu’nda
bakın neler söylüyor?
“İş ve yatırım ortamının önündeki engelleri hükümetimizle birlikte
kaldırdık. En çok şikâyet ettiğimiz
konu olan istihdam maliyetlerinin
düşürülmesini sağladık. İşçi sağlığı
ve güvenliği mevzuatı KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu bunları
kaldırttırdık. Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan yargı alanıydı.
Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda işveren % 99,2 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere zorunlu
arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. Bu vesileyle
bizlere her zaman destek olan Sayın
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Meclisimize ve
Mecliste bulunan tüm siyasi partilere, bizimle birlikte çalışan, emek veren bürokratlarımıza camiam adına
teşekkür ediyorum.” (http://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/calisma_yasami/977131/TOBB_baskani__engel_
kaldirmis___Davalarda_haksiz_cikiyorduk....html)

Görüyorsunuz değil mi?
İşi nasıl birlikte pişirmişler…
Adam açık açık; “üzerimize ek
yükler getiren iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulama zorunlulu-

ğunu kaldırdık” diyor. Yani işçiler
“Allaha emanet çalışsın”, bizler de
“tatlı kârlarımıza yenilerini katalım” diyor.
Son yıllardaki yoğun iş cinayetlerinin nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyor,
değil mi?
Örneğin iki yıllık OHAL döneminde iş cinayetinde katledilen işçi
sayısı dört bini bulmuş, bu ahlâksızlar hâlâ “ek yükler”den bahsediyorlar.
Çünkü onlar işçileri insan olarak görmüyorlar, yük hayvanı yerine koyuyorlar.
Hisarcıklıoğlu bununla da yetinmiyor, “iş mahkemelerinde hep haksız
çıkıyorduk, bundan sonra zorunlu
arabuluculuk ile kaptı kaçtı yapacağız” diyor.
Yine Mecliste bulunan tüm siyasi
partilere teşekkür ediyor. Yani suç ortaklarını açık açık sayıyor.
Zaten yasanın Mecliste görüşülmesindeki danışıklı dövüşlerinden belliydi.
Daha tasarı halindeyken İzmir
Barosu İş Hukuku Komisyonu olarak
hazırladığımız, arabuluculuğun tehlikelerini içeren çalışmamızı milletvekillerine göndermiştik, bir ikisi hariç
kimse ilgilenmedi. İlgilenenlerin de
sesi çıkmadı.
Hep söylüyoruz ya; bunların birbirinden farkı yok diye, bu olayda bir
kez daha açığa çıktı. Hem de patron
örgütünün başkanından teşekkür alarak da ödüllendirildiler.
Zorunlu arabuluculuk yasası çık-

Sağlık alanında yaşanan şiddette
son nokta…
işkisi tam olarak kanıtlanmış değil.
Yani her ateşli çocuk havale geçirmiyor. Ateşe bağlı olarak havale geçirdi
denen çocuklarında, çok büyük bir
çoğunluğunda devam eden bir hastalık
ortaya çıkmıyor. Durum böyle iken,
vatandaşı doktora karşı dolduran
nedir?
Son yıllarda Sağlık alanında çok
büyük adımlar atıldı deniyor, ama
gerçekler çok da böyle değil. Sağlık alanının hızla özelleşmesi, kamu hastanelerinde performansa dayalı ücretlendirme düzeni sağlık alanını çok bozdu. Üstüne bir de şehir merkezlerinden
uzak şehir hastanelerinin yapımı, şehir
merkezlerindeki hastanelerin kapan-

ması halkın sağlığını iyice bozacak
gibi duruyor. Sağlık düzeninde
yaşanan düzensizlikler, vatandaşın ne
istediğini bilememesi, sağlığın para ile
alınıp satılır hale gelmesi sağlıkta şiddeti yaratan temel nedenler. Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla pek
çözümlenebilecek gibi durmuyor. Şiddet uygulayanlara cezanın artırılması
da bir yere kadar etkili olabilir. Sağlık
örgütlerinin çoğu ( Tabip odaları ve
sendikalar) yalnızca bu taleple kendilerini ifade ediyorlar ama çok yetersiz
kalıyorlar.
Bundan 20 yıl öncesini anımsayalım; sağlık alanında bu kadar şiddet yaşanmıyordu. Hastanelerimizde
güvenlik görevlisi yerine birkaç kapıcı
bulunurdu. Şu anda her hastanede
güvenlik birimleri var. Yerine göre
onlarca ve yüzlerce güvenlik görevlisi var. Bu kadar güvenliğe rağmen
sorunlar çözülmüyor. Hatta çok kez
güvenlik görevlileri de şiddete maruz
kalıyorlar. Hayatın her alanında artan
şiddet, sağlık alanında daha dramatik
hale geliyor. İyileştirmeye çalışılan bir
hastanın yakınları, sağlıkçıya şiddet
uyguladığı zaman sağlık hizmeti de
verilemez hale geliyor.
Sağlık alanında yaşanan şiddeti,
toplumun diğer sorunlarından ve

mazdan önce benzer bir konuşmayı
Tayyip de yapmıştı. Hem de TOBB
üyeleri önünde...
Şöyle demişti:
“Bana hep sizden de şikâyetler
gelir. Rıfat bey de bunları iyi bilir. Neydi? Diyelim ki, bir işçiden
memnun değilsin. Kapıya koyuyorsun. İhbar tazminatını veriyorsun.
Kıdem tazminatını veriyorsun. Gidiyor iş mahkemesine, tekrar geri

gönderilip, bu defa bir de çok farklı
bir ikramiye ödemek suretiyle almak
zorunda kalıyorsun. Öyle mi? Bunlar
yaşandı mı? Bunları bizim gözden
geçirmemiz, gerek özel sektörün, gerek devletin bu anlayıştan kurtulması
gerekmez mi?” (https://www.devletmemuralimi.com/video/4/cumhurbaskani-isci-aciklamasi.html)
Hisarcıklıoğlu’nun yukarıdaki konuşmasıyla Tayyip’in bu konuşması
nasıl da birbirine tamamlıyor, değil
mi?
“Hep bir hallı tırhallı”, patronların
değirmenine su taşıyorlar...
Fakat her ikisi de açıktan yalan
söylüyor…
Hisarcıklıoğlu diyor ki; “İş mahkemelerinde işveren % 99,2 haksız
çıkıyordu.”
Yalan!
İşverenlerin yasaya uygun kayıt
tutmamalarından dolayı, gerek işçilerin çalışma süreleri gerekse ücretleri
hep gerçek rakamların altında kabul
ediliyor, iş mahkemelerinde. Yine fazla çalışma, genel tatil ve bayram çalışmaları da hep eritiliyor.
Örneğin fazla çalışma alacağını
kanıtlayan bir işçinin bu alacağından
mahkemelerce 1/3 oranında doğrudan
“hakkaniyet indirimi” kesintisi yapılması bile işverenlere bir ödüldür.
İkisi de hiç buralara gelmiyor…
Tayyip ne diyor?
“Diyelim ki, bir işçiden memnun
değilsin. Kapıya koyuyorsun. İhbar tazminatını veriyorsun. Kıdem
tazminatını veriyorsun. Gidiyor iş
sağlık alanında yaşadığımız, paraya
dayalı düzenden bağımsız ve yalnız
ele aldığımızda çözemeyiz. Neden –
sonuç ilişkisi içinde, şiddeti yaratan
nedenleri tam olarak ortaya koymamız

mahkemesine, tekrar geri gönderilip, bu defa bir de çok farklı bir ikramiye ödemek suretiyle almak zorunda kalıyorsun.”
Yalan!
Ülkemizde, 2003 yılından itibaren
kabul edilen “iş güvencesi mevzuatı”,
çıktığı günden itibaren gerçek anlamda
bir iş güvencesi vermemiştir işçiye.
Yani, mahkeme kararından sonra
işçinin mutlak işine geri döneceğine
dair bir yasal düzenleme yoktur. Mahkemece işe iadesine karar verilen işçiye işe başlatmama tazminatını ödemeyi göze alan işveren zaten o işçiyi işten
çıkartabiliyordu, baştan beri.
Oysa Tayyip ne diyor?
“Bu defa bir de çok farklı bir ikramiye ödemek suretiyle almak zorunda kalıyorsun.”
Gördüğümüz gibi adamlar; yemek
yer su içer gibi yalan söylüyorlar. Olmamışı olmuş gibi anlatıyorlar.
Gelelim Binali efendiye…
O da TÜSİAD’çıların önünde bakın ne diyor:
“Seçim kampanyalarında söylenenlerle sorumluluk omuzlarınıza
yüklenince söylemleriniz hiçbir zaman aynı olmaz. Hiçbir ülkede de
aynı olmaz. Bu siyasetin gereğidir.
Siyasetle hakikat her zaman birbiriyle örtüşmez.” (https://www.youtube.com/watch?v=IVDgnOuUtQI)
İşte bunlar doğru…
Hay, sen yaşa emi Binali…
Ne güzel itiraflar değil mi?.. Açıktan, “yalan söyleyerek seçimleri alıyoruz” diyor.
Biz zaten sizin yalan söylediğinizi
biliyoruz da birinci ağızdan itiraf da
güzel oluyor, hani…
Ama bu itirafta iki eksik var.
Birincisi bu konuşmayı patronların
önünde yapıyor.
Halkın karşısında ise yine din
alıp satmaya devam ediyorlar.
İkincisi ise; yalan söylemeyi “siyasetin gereğidir” diyor ya bu da yalan
içinde yalan oluyor.
Çünkü yalan söylemek; sizin gibi
Burjuva-Bezirgân
siyasetçilerin
meşrebidir.
Yoksa biz de siyaset yapıyoruz.
Ama kimseye yalan söylemiyoruz.
Çünkü biz İşçi Sınıfından yana, Emekçi Halklardan yana devrimci siyaset
yapıyoruz.
Yalan bizim yakınımıza bile uğramaz.
Oysa yalan sizin sermayeniz olmuş.
Olsun bakalım, gün gelecek yalanlarınızla birlikte yuvarlanıp gideceksiniz. q
ve halk olarak çözüm istememiz gerekiyor. Sağlık alanında şiddetin giderek
artması halkın sağlık hizmetlerinden
yararlanmasını daha da zor hale getirecektir. q

Mehmet Köroğlu Yoldaş ölümsüzdür!
Baştarafı sayfa 16’da
Ve o, bu ustalığıyla sadece İskenderun’da, Hatay’da, Çukurova Bölgesinde değil, Arap ülkelerinde bile tanınan, bilinen, aranan biriydi. İstese çok
büyük paralar kazanabilirdi. Ama O,
paraya pula hiç önem vermedi. Maddî
olanaklardan, sıcak bir yuvadan, aileden yoksun, halkımız gibi yoksul yaşadı. Olanaksızlıklarını asla dert etmedi,

söylenmedi. Devrimci mücadelesine
engel olmayacak şekilde yaptığı, geçim kaynağı olan taş ustalığından kazandıklarını da hep devrimci görevlerine harcar, yoldaşlarıyla paylaşırdı.
Ant olsun ki Köroğlu Yoldaş’ın
mücadelesini zafere ulaştıracağız.
Devrim şehitleri ölümsüzdür!
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Havamızı, suyumuzu,
yediğimiz sebzeyi-meyveyi zehirliyorlar (IV)

İçtiğimiz sular
ne kadar temiz?

Sağlık Bakanlığının 2011-2016
yılları arasında yürüttüğü “Kocaeli,
Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde Çevresel Faktörlerin
ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından gizlenmişti.
Ancak araştırmaya katılanlar arasında
yer alan Gıda Mühendisi Bülent Şık
tarafından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Çalışmanın gıda ve sularla
ilgili bazı bölümlerine önceki yazılarımızda yer vermiştik. Bu yazıda araştırmanın sularda kurşun kirlenmesi ile
ilgili sonuçlarına değineceğiz.
Hatırlayacağımız gibi, bu projenin amacı Ergene Havzası’nda yer
alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ
ile Kocaeli ilinde sık görülen kanser
hastalıklarına çevrede bulunan kanserojen kimyasal maddelerin neden olup
olmadığını anlamaktı. Bunun için bu
bölgelerden ve sanayinin yoğun olmadığı Antalya’dan alınan örnekler analiz edilerek sonuçlar kıyaslanmıştı.
Bu yazımızda sularımızın kurşun
kirliliği bakımından ne durumda olduğundan bahsedeceğiz.

12’sini (% 2) gösteriyor. Antalya ilinden alınan örneklerin hiçbiri kurşun
için belirlenen sınırı aşmıyor.
Grafikte turuncu renkli kısım Kocaeli iline ait. Kocaeli’nden alınan 106
su örneğinin 17’sinde (% 16) kurşun
kalıntısı tespit ediliyor.
Grafikte kırmızı renkle gösterilen
kısım ise Ergene Havzası’nda yer alan
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini
gösteriyor. Sadece görsel olarak bile
farkın ne kadar büyük olduğunu görmek olanaklı. Ergene’deki 3 ilden alınan 764 su örneğinin 156’sında (%
20,4) kurşun tespit ediliyor ve bu değer Antalya’dan hem 10 kat fazla ve
hem de tespit edilen miktarlar genelde
daha yüksek.
Antalya ilinden alınan örneklerin
hiçbiri kurşun için belirlenen sınır değeri aşmazken, Kocaeli ilinden alınan örneklerin 2’si; Ergene Havzası
illerinden alınan örneklerin 4’ü sınır
değeri aşmıştır. Bu suların içme suyu
olarak kesinlikle kullanılmaması gerektiği bildiriliyor.
Araştırma sonuçlarına göre, maksimum kalıntı sınırını aşan miktarda
arsenik, alüminyum ve kurşun içeren
52 yerleşim bölgesinin sularının içilemez nitelikte olduğu bildirilmiştir.

Şekil 1
Şekil 1’deki grafik Antalya ilinden
alınan su örnekleriyle Kocaeli ve Ergene Havzası’nda yer alan Edirne,
Kırklareli ve Tekirdağ illerinden alınan su örneklerindeki kurşun miktarlarını karşılaştırıyor. Mavi renkli kısım
Antalya; turuncu Kocaeli ve kırmızı
renkli kısım Ergene Havzası illerini
gösteriyor. Grafiğin en altındaki 10
rakamı ile başlayan çizgi 1 litre suda
10 mikrogram olarak belirlenen
aşılmaması gereken kurşun sınırını,
yani maksimum kalıntı sınırını gösteriyor.
Grafikte en solda yer alan mavi
renkli kısım Antalya ilinden alınan 569
su örneğinden kurşun tespiti yapılan

Bu yerleşim yerlerinin neresi olduğu
Şekil 2’deki tabloda gösterilmiştir. Bu
bölgelerdeki suların içme suyu olarak
kesinlikle kullanılmaması gerektiği
belirtilmiştir.
İçme suyu olarak kesinlikle kullanılmaması gerektiği bilim insanlarınca
ifade edilen bu sular hakkında Sağlık
Bakanlığına ve yetkili kurumlara aşağıdaki soruları sormak gerekir:
1- Çalışmanın yapıldığı zamandan
bu yana üç buçuk yıl geçmesine rağmen arsenik, kurşun ve alüminyum
miktarlarının Bakanlığın kendi çıkardığı yönetmeliklerde belirttiği sağlığa
zarar verecek sınırları aşması karşısında bu bölgelerde hangi önlemler alın-

mıştır?
2- Şekil 2’deki tabloda belirtilen
bölgelerdeki sular içme suyu olarak
kullanılmakta mıdır?
3- Bu bölgelerde yaşayan insanlar
içme suyu ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır?
4- Bu suların içilmemesini sağlamak için gereken önlemler alınmış
mıdır?
5- Bu sular gıda maddeleri üretiminde kullanılmakta mıdır?
6- Sularda bulunan arsenik, kurşun
ve alüminyumun kaynağı belirlenmiş
midir?
7- Bu kirleticilerin sulardaki miktarını azaltmak için hangi çalışmalar
yapılmıştır?
Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, aslında araştırmanın
konusu sadece burada belirtilen kirleticiler değil. Ayrıca Baryum, Bakır, Molibden, Krom ve Nikel gibi başka kirleticiler de araştırılmış. Araştırmanın
bu kirleticilerle ilgili sonuçları paylaşılmasa da, bu kirleticilerin de Ergene
Havzası ve Kocaeli’nden alınan su örneklerindeki miktarlarının Antalya’ya
kıyasla daha yüksek olduğunu ve daha
fazla su örneğinde tespit edildiği vurgulanıyor. Ayrıca bu bilgilerin nerede,
ne düzeyde bir kirlenme olduğunu bilmeye imkân verdiği belirtiliyor. Yine
bilgilerin, o bölgede bulunan endüstriyel tesislerin çevreye yaydığı kirleticilerle de bir ilişki kurmaya imkân
sağladığı ifade ediliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu
araştırma sadece gıdaları ve suları
kapsamıyor. Sağlık Bakanlığı hava
kalitesi ölçümlerinden tutun da atık
su ölçümleri, Ergene Çayı boyunca
alınan ölçümler, toprak, Marmara Denizi’ndeki Enez, Saroz ve İzmit Körfezi’ndeki balıklar ve deniz suyunda
yapılan analiz çalışmalarını kapsayan
geniş kapsamlı bir araştırma yapmış.
Sonuçlarını sümenaltı edip sonuçları
olumsuz çıkan bölgelerin halkını kendi
kaderine terk etmiş. Araştırma projesi
geniş bir coğrafi bölgede yaşayan en
az 5 milyon insanı doğrudan ilgilendiriyor. Marmara körfezindeki belli
bölgelerdeki dip çamurları, körfezdeki

kabuklu deniz canlıları ile balıklarda yapılan çalışmalar da dâhil
edildiğinde projenin
çıktıları İstanbul ilinde
yaşayanları da yakından ilgilendirdiği ortaya çıkıyor. Buna ek
olarak Türkiye’nin en
önemli meyve ve sebze ürünleri üretim bölgesi olan Antalya ili
de hesaba katıldığında
araştırma projesinin
sonuçlarının ülke geneli için önemli veriler
sağlıyor.
Bu yüzden Bakanlığın bu geniş
araştırma çalışmasının tamamını kapsamlı bir değerlendirme raporu halinde
açıklaması gerekiyor. Yoksul ve emekçi halkımız ne yazık ki Parababalarının daha fazla kâr hırsı için kirlettiği bu bölgelerde yaşamak zorunda
kalıyor çaresizce. Bu yüzden ölümcül
hastalıklara yakalanıyorlar. Ölümlerden ölüm beğeniyorlar.
Sonuç olarak, Ergene Havzası ve
Kocaeli ilindeki yerleşim bölgelerinde halk sağlığını korumak için acilen
kirliliğin ortadan kaldırılması, kirlilik kaynaklarının ortaya çıkarılması
ve kirliliği yaratanlara caydırıcı cezai
yaptırımlar getirilmesi gerekir. Kirlilik
ortadan kaldırılıp kirlilik kaynakları da tamamen önlenene kadar bölge
halkının kirli gıdaları ve suları tüketmesini önlemek, bu bölgelerdeki halka
temiz-güvenli gıda ve su temin etmek
gerekir.
Toprağı, havayı, suyu Parababalarının dilediğince ve horca kirletip yok
edeceği bir metaya dönüştürmemek;
halkın yararına, halkın çıkarına uygun
kullanmak ve korumak gerekir.
Kimyasal maddelerle havası, suyu,
toprağı ve gıda maddeleri kirlenmiş
bölgelerde yaşamak en çok çocukları etkiliyor. Bu çocuklarda beden
gelişiminde, bilişsel yeteneklerde gerileme olduğu, astım, alerjiler ve obezite gibi çeşitli hastalıklara yakalanma
sıklığının arttığı çeşitli yayınlarda dile
getiriliyor. Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan pestisit ve ağır metaller gibi
zehirli maddeler hormonal sistemi de
bozuyor. Tabiî bundan da en çok çocuklar zarar görüyor.

Araştırma sonuçlarından da anlaşılıyor ki, ülkemizde özellikle sanayinin
yoğun olduğu, dolayısıyla da Parababalarının kâr hırsından en çok nasibini
alan bölgelerde su kalitesi yetkili kurumlar tarafından kontrol edilmiyor.
Asli görevlerinden biri halkın sağlıklı
ve güvenli suya ulaşıp ulaşmadığını
kontrol etmek ve bunu sağlamak olan
Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler
bu görevlerini yerine getirmiyor. Tabiî
sadece insanın sağlıklı ve güvenli suya
ulaşmasını sağlamak da yetmiyor. Doğadaki tüm canlıların güvenli ve temiz
suya ulaşabilmesini sağlamak için fabrika atıklarının doğaya zarar vermeyecek şekilde fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmaya tabi tutulması, daha az
doğal kaynak kullanılarak üretim yapılması, sanayi ve tarımda kullanılan
kimyasalların mümkünse tehlikesiz
olanı ya da en az tehlike yaratacaklardan seçilmesi gerekiyor.
Türkiye’de kentsel atıklar, tarım ve
sanayi faaliyetleri sonucu açığa çıkan
ve sulara bulaşması muhtemel 259
kimyasal kirletici madde var. Bu kirleticilerin 174’ü (% 66’sı) için herhangi
bir kontrol ve izleme faaliyeti yapılmıyor. Dolayısıyla yapılan araştırma
sadece kontrolü yapılan kimyasallar
açısından yapılmış oluyor. Bu saydığımız kimyasal maddelerin kalıntılarının
sularda bulunup bulunmadığını bile
bilmiyoruz.
Akarsularımızı dahi özelleştirmek
isteyen AKP’giller, su kaynaklarımızı
da bir bir Parababalarına peşkeş çekip
halkımızı temiz suya ulaşma konusunda tamamen Parababalarının insafına
bırakma derdinde.
AKP’giller bir yandan da kendi
yaptığı araştırmanın sonuçlarını halkımızdan gizlemeye çalışmakta. Bekçisi
olduğu Parababalarının kâr düzenine
halel gelmesin diye milyonlarca insanımızı kirli, sağlık için kesinlikle
uygun olmayan gıda ve suya mahkûm
etmekte. Bile isteye ölüme sürüklemekte.
Çok derdin tek ilacı örgütlenmekte.
HKP çatısı altında havamızı, toprağımızı, suyumuzu kirleten Parababalarına ve onların işbirlikçisi AKP’giller’a
karşı mücadele etmekte.q

Şekil 2

Kocaeli’nde ulaşıma yapılan zam
Belediyenin ulaşım hizmetlerini
ticarileştirmesindendir!
Baştarafı sayfa 1’de
UKOME ayrıca, Kocaeli Servis
Araçları İşletmecileri Odası’nın,
2018-2019 eğitim-öğretim dönemi
için öğrenci servis taşımacılığı ücret
tarifesinin “günün şartlarına göre
artış yapılması” gerekçesiyle yıllık

olarak yeniden belirlenmesi talebini
değerlendirdi. UKOME, servis taşıma
ücretlerine de yüzde 12-15 arasında
zam kararı aldı. Kapalı otoparklar ile
çekme ve kurtarma işlemleri, araçların
çekilmesi ve bunların otopark
ücretlerine de yüzde 10 oranında zam

yapıldı.
UKOME’nin aldığı zam kararları,
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu tarafından da
onaylanarak uygulamaya konuldu.
Yapılan bu ulaşım zammı zaten
işsizlik
pahalılık
cehenneminde
yanan halkımızı biraz daha kemer
sıkmaya sürüklemektir. Yapılan son
araştırmalara göre, Temmuz ayı Açlık
Sınırı 1.738 TL, Yoksulluk Sınırı
5.662 TL olarak açıklanmıştır. Hal
böyleyken, Asgari Ücretin AGİ dahil
net 1.603 TL olduğu bir dönemde,
Asgari Ücretle geçim derdinde olan
halkımızın yapılan zamlarla yaşam
koşulları daha da zorlaşmaktadır.
Gıda fiyatlarının yüksekliği, kira,
eğitim masrafları derken bir de ulaşım
ücretlerine gelen zamlarla halkımız

günden güne daha da yoksullaşmaktadır.
Alım gücü azalmakta, hatta temel
gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz
duruma gelmektedir. Ulaşımın ticari
kaygılardan uzak, güvenli araçlarla,
insanca ve halkımızın alım gücü göz
önüne alınarak sağlanması gerekir.
Belediyeler tarafından sağlanan ulaşım
hizmetinin kâr amacıyla güden ticari
bir faaliyet olarak görülmemesigerekir.
Bir kamu hizmeti olarak görülmesi
ve buna uygun ulaşım politikaları
üretilmesi gerekir. Ancak ne yazık
ki,
ülkemizde
neredeyse
tüm
belediyelerde olduğu gibi AKP’li
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de
Kocaeli halkının temel ihtiyaçlarından
biri olan ulaşım konusunu bir kâr
aracı olarak görmektedir. Halkımızın
alım gücü bu kadar azalmışken yapılan
yüzde 10-16 arasındaki ulaşım zammı
bunu bir kez daha göstermiştir.
Partimizin Tüzük Programı’nda,
Pahalılık başlığı altında halkımızın
ihtiyaçlarının nasıl fiyatlandırılacağı

şu şekilde anlatılır:
“FİYAT
POLİTİKASI:
İnsanlarımızın ihtiyaçlarından hangi
kısmının, en az gelirinden ne kadarı
ile karşılanacağı, barometrenin
ibresi gibi, göz önünde tutulacak.
Meselâ: Kira, ısıtma, aydınlatma,
su ve iletişim masraflarını içine alan
BARINMA giderleri, kişi gelirinin
en çok 10’da birini; yiyecek, içecek
masrafları en çok 5’te birini; devlet
masrafları ve vergiler en çok 10’da
birini geçmeyecek.”
Yani barınma, ulaşım vb. giderler
insanlarımızın gelirinin küçük bir
kısmıyla karşılanabilir olacak. Bugün
olduğu gibi, tüm gelirini bu ihtiyaçlara
ayırması gerekmeyecek.
AKP’giller’in işsizlik, pahalılık,
zam zulüm politikalarına karşı
halkımızı HKP’de örgütlenmeye ve
birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
28 Temmuz 2018
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
İktidara geldiğiniz 2002 yılından
itibaren, ABD Emperyalist Çakalının
buyrukları doğrultusunda Türk Ordusu’na ve Türk Milletine karşı bir ihanet ittifakına girdiniz, FETÖ’yle. El
ele vererek kumpaslar kurdunuz Orduya. FETÖ, bu kumpasın polis, savcı,
hâkim ayağını oluşturdu; sen ve avanen AKP’giller’se siyasi ayağını.
Ordunun en namuslu komutanlarından 350 civarında askeri bu kum-

T

Nurullah Ankut
ayyipgiller İktidarı, 2002’den
bu yana Nazi Propaganda Bakanı Goebbels’in propaganda tekniklerini, onlarca kat katmerleyerek
kullanagelmişdir bugüne dek.
Naziler, eğitimli bir Batı Toplumu olan, sistematik düşünmenin,
dolayısıyla da Felsefenin merkezini
teşkil eden Almanya’da var olmuşlar ve yok olmuşlardır.
Tayyipgiller ise, Babil-Asur artığı bir Ortadoğu ülkesi olan, kapitalizmce geri, Burjuva Devrimini
bile tam olarak gerçekleştirememiş
bir Türkiye’de iktidarlarını sürdürmektedirler.
Üstelik de bu bilgi, bilim, kültür
eksikliğine ilaveten; bir de 1950’den
itibaren ABD Emperyalist Haydudunun icadı “Yeşil Kuşak Projesi”nin en yoğun şekilde uygulandığı
ülkelerin başında gelen Türkiye’nin
başına musallat edilmişlerdir, Tayyipgiller.
Yani Kur’an’ın da işaret ettiği
gibi “Allah’la Aldatılma”ya çok müsait on milyonlarca insanın, Cenneti
özleye özleye, açlık, işsizlik ve yoksulluk içinde ölüme hazırlandığı
Türkiye’dir burası...
Böyle bir ülkede insanları Allah’la aldatmaktan daha kolay hangi siyaset olabilir ki...
İşte bu sebepten, Goebbels; “Yanlışlığı bir süre sonra açık ve kesin
biçimde ortaya çıkacak propaganda
yalanlarından kaçınmalıyız.”, der.
Çünkü böyle durumlar, bizim kitleler nezdinde güvenilirliğimizi sarsar,
bize inanmakta zorluk çeker artık insanlar, der.
Oysa Tayyipgiller, en tepelerinde bulunan Kaçak Saraylı Reis’ten
başlamak üzere, yanlışlığı yüzde yüz
kesinlikte ortada olan olaylarda bile,
durup dinlenmeden yalan söylemekten
çekinmemektedirler.
Alın, işte “Kabataş Gelini” yalanını...
Alın işte “Dolmabahçe Camii’nde Geziciler içki içti” yalanını...
Alın işte “CEHAPE camileri ahır
yaptı” yalanını...
Bunların gerçeklikle zerre ilgisinin
olmadığını hemen her namuslu aydın
adı gibi bilmektedir. Üstelik de, Dolmabahçe Camii Yalanı konusunda, caminin İmamı ve Müezzini tek tek açıklamada bulunarak; “Ben Müslümanım,
yalan söyleyemem. Gezi Eylemcileri
burada ahlâka ve dine aykırı hiçbir eylemde bulunmamışlardır. Sadece yara-

İki Amerikancı Ortaçağcı Gücün 15 Temmuz
Ganimet Paylaşım Savaşı’nı unutmak mümkün mü?..
paslarla Silivri, Hasdal vb. zindanlara
tıktınız.
Savcı ve yargıç cübbesi giydirilmiş
FETÖ militanları, ağırlaştırılmış müebbet cezaları kesti, Ordu Komutanlarına. Daha alt düzeyde olanlarınaysa,
25, 20, 15, 10 yıllık cezalar verdi.
Bu komutanlardan boşalan yerlere FETÖ’nün üniformalı militanları
yerleştirildi. Böylece de, başta Ordu
olmak üzere yargı, polis, Milli Eğitim
vb. devlet kurumları baştan ayağa ele
geçirildi, FETÖ tarafından.
Ne diyordun sen o günlerde?
“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar bizden
ne istediler de vermedik?”
Sadece bu tek cümlelik
söylemin bile, senin, FETÖ
Elebaşısı
Pensilvanyalı
İmam’la eşdeğer bir suçu
işlediğinin açık ve kesin

bir belgesidir!
Hangi hukuka, kanuna, yönetmenliğe dayanarak devlet kurumlarını din
derebeyliğine soyunmuş bir terör örgütüyle paylaştın, bre Anayasa, kanun,
hak hukuk tanımaz adam!
FETÖ seni kandırdı ha?..
Hadi be! Ahmak mı var karşında?..
Ta 1999 yılında FETÖ’nün bu hainane amacı doğrultusunda mücadele
ettiği, TV’lerde yayımlanan videokasetleriyle herkesçe izlenip öğrenilmedi
mi?
Devlet Güvenlik Mahkemesi; “Nihai amacı devleti ele geçirmek olan bir
terör örgütüdür Fethullah Gülen Cemaati”, diye davalar açmadı mı?
Açtı...
Ama sen kurtardın FETÖ’yü o davalardan. Kankiydiniz çünkü o zamanlar. Şu Mustafa Kemal’ci Laik Cumhuriyet’in izini tozunu silelim, diye gece
gündüz çalışıyordunuz bütün gücünüzle.

Ne yaptın?
Terörle Mücadele Yasasında Şeytani bir değişiklik yaparak FETÖ’yü
kurtardın mahkemenin elinden.
Bak şu gazetene bir:
Ne yazıyor Hafız, manşette?
“Gülen’i AK Parti kurtardı.”
İşte suç ortaklığınızın en açık ve
kesin kanıtlarından biri de budur.
Sadece bunlar değil. Senin ve Kraliçe’nin Gülü’nün de dahil olduğu
2004 tarihli bir MGK Toplantısında
nasıl bir karar alınır bu konuda?
Hatırlatalım mı Hafız?
Ne deniyor bu kararda, Tayyip?
“Fethullah Gülen Grubunun
bütün faaliyetleri adım adım İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve
MİT tarafından takip edilmelidir.
Bu illegal yapılanma içindeki gruba
karşı ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.”
Ama sen ne yaptın?
Hiçbir şey...

Halkı kandırmada aynı
propaganda ilkelerini kullanıyorlar!
lılar tedavi edilmiştir camimizde, doktorlar, hemşireler tarafından. Bunda da
dinimizce bir sakınca yoktur.”, demiş
olmasına rağmen; Tayyip, bu namuslu din adamlarını, bu İslam Ahlâkını
taşıyan din adamlarını sürgünle cezalandırmış ve yalanlarını tekrarlamaya
devam etmiştir...
“Kabataş Gelini” yalanı konusunda
da durum aynıdır. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, olayın görüntülü
süreci ortaya çıkmış ve Tayyipgiller’in
bütünüyle yalancı oldukları, kesinkes
kanıtlanmıştır.
“Kabataş Gelini” diye adlandırılan,
dönemin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini (şu
anki başkan da odur), önündeki çocuk
arabasını sürerek, normal bir şekilde
sahil yönünden karşı tarafa geçmekte,
hiç kimse de ona herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır.
Hatta dönüp bakmamaktadır bile...
O anda orada bulunan yüzlerce kişiden biri gibi, o da yoluna gitmektedir...

“CHP Camileri genelev yaptı.”, demekten bile kendini alamıyor...
Demek ki bunlarda vicdanın, dürüstlüğün, hakkaniyetin zerresi kalmamış...
Kim bilir, belki de hiç uğramamış...
Aslında açıkça suç işliyor bunlar.
Milleti birbirine, din temelinde bölüp
kışkırtmak, saldırtmak ve boğazlatmak
istiyor. Ortaçağ’ın Din ve Mezhep Savaşları yaşatmak istiyor ülkemizde.
TCK’de bunun cezası nettir:
“Halkın (...) ırk, din, mezhep
veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir
kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa
alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve
yakın bir tehlikenin ortaya çıkması
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” (TCK,
Madde 216)
Görüldüğü gibi; bunlar din sömürücülüğünde hiçbir ahlâki, vicdani,
insani kural tanımamaktadırlar. Ve
kendileri gibi “Yeşil Kuşak Projesi”

Bütün bu yalanlar yetmezmiş gibi,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah
Akın, katıldığı bir televizyon programında, şöyle diyor:
“Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var.
Ahır olarak kullanılan camiler var.”
(https://www.sozcu.com.tr/2018/
gundem/bir-ilahiyatcidan-daha-skandal-sozler-camileri-genelev-yaptilar-2246129/)
Gördüğümüz gibi, o güne dek Tayyipgiller’in diğer mensuplarının söyledikleri yalanlar kesmemiş bu şahsı. O,
işi, daha doğrusu yalanı daha hayâsızca bir boyuta sıçratıyor.

ürünü olmayan, halkımızın diğer bölümünü düşman olarak görmektedirler
ve göstermektedirler.
Bunlar, din sömürücülüğünde zincirleme suçlar işlemektedirler aslında.
İnsanlarımızı Allah’la aldatarak kündeye getirmekte ve iktidarı böylesi bir
sahtekârlıkla, dolandırıcılıkla ele geçirmektedirler.
Bunun cezası da açıktır TCK’de:
“Dolandırıcılık suçunun;
“a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle (...) işlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur.” (TCK,
Madde 158)

Daha önce de defaatle belirttiğimiz
gibi; bunların siyasetteki tek araçları,
tek argümanları din alıp satmaktır, din
sömürüsüdür.
Başka türlü ABD-AB Emperyalistlerine yandaşlıklarını, vatana ve
millete ihanetlerini, gözleri doymaz
bir biçimde, ara vermeksizin yaptıkları
kamu malı hırsızlıklarını gizleyemeyeceklerini çok iyi bilirler. Kendilerini
koyu dindarlar olarak pazarlayarak,
halkın gözüne kül serperler...
İşte bu sebepten de, Goebbels’in
propaganda tekniklerini katmerlendirirler. Ona, yüze katlarlar. Geliştirirler
iyice...
Yani yalanda, iftirada, ihanette,
soygun ve vurgunda hiç sınır tanımazlar.
“Nasıl olsa halk Hanzo’dur. Biz ne
doğrarsak yutar.”, diye düşünürler...
Acıdır ki, bu düşüncelerinde haksız
da sayılmazlar. Halkı tekrar tekrar kandırırlar. Hiçbir hayvanın kanmayacağı,
düşmeyeceği tuzaklara, handikaplara
düşürürler.
Bunlar, daha önce de söylediğimiz
gibi, 6 bin yıl önce Sümer’de ortaya
çıkan insanlık düşmanı, asalak Antika
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının günümüzdeki temsilcileridirler.
Bunların o çağlarda da benzerlerini
görüp, içyüzlerini iyice tanıyıp iğrendiği için, namuslu din âlimi Abdullah
bin Mübarek, tâ Sekizinci Yüzyıl’da,
altın değerindeki şu özdeyişini ortaya
koymuştu:
“İnsanların en alçağı, din kisvesi
altında dünya menfaati sağlayandır.”
Ne yazık ki İslam ülkelerinin tamamı bu türden din adamları ve siyasilerle doludur. Hemen hepsinde de iktidarda olan, böylesi din simsarlarıdır.
Nazi Goebbels’e göre, kitleleri
kendi amaçları doğrultusunda yönlendirebilmek için, ülkedeki tüm iletişim
araçlarını ele geçirmek gerekir.
Nitekim, Naziler 1933 yılı sonunda
Almanya’da o zamanki en aktif iletişim aracı olan Radyoyu ve yazılı medyayı ellerine geçirmiş durumdaydılar.
Tayyipgiller de iktidara gelir gelmez hızla bu işe giriştiler, bildiğimiz
gibi.
Tarikatların onlarca, hatta yüzlerce
gazete, radyo ve televizyonunu zaten
kısa sürede kendilerine bağladılar. Muhalif yayın yapan ATV-Sabah Grubu’nu da, Halkbank ve Vakıfbank’tan
üç yıl ödemesiz 750 milyon dolar tutarında kredi alarak AKP’giller yandaşı,

Tam tersine; Feto’yla kankiliği sürdürdün. Çünkü siz başka havadaydınız.
Siz, şu Laik Cumhuriyet’in elbirliğiyle
izini tozunu bir silelim, onu Tarihe bir
gömelim uğraşındaydınız.
15 Temmuz sonrası da kalkıyorsun,
“Aldatıldım” diyorsun ha?
Herkes ahmak çünkü. Bir sen uyanıksın...
Bize masallarını yutturamazsın.
Yalanlarınla, dümenlerinle bizi kandıramazsın.
Başta Pensilvanyalı İmam olmak
üzere, FETÖ’nün meczuplaşmış müritleri ne kadar suçlu ise, sen ve senin
AKP’giller’in de o kadar suçludur.
Vatana, halka ihanet ettiniz. Türk
Ordusu’na ihanet ettiniz. Vatan evlatlarının canına kıydınız, kanını akıttınız.
Sonunuz aynı olacaktır. Aynı cezalara çarptırılacaksınız. Ve Tarihe de
aynı adla geçeceksiniz!
İşte bu sebeplerden dolayı, 15 Temmuz’u biz de unutmayacağız hiç...
Bu halk da unutmayacak ve eninde
sonunda hesabını soracak ihanetlerinizin! 20 Temmuz 2018
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Tayyip dostu Ahmet Çalık’ın başında
bulunduğu Çalık Grubu, 1.1 milyar
dolara almış oldu.
Çatlak ses çıkaran Doğan Grubu’nun Kanal D, CNN Türk, Hürriyet Gazetesi, Posta Gazetesi, Fanatik
Gazetesi, D-Smart, YAY-SAT, Radyo
D ve Doğan Haber Ajansı; yandaş Demirören Grubu’na 916 milyon dolara
satıldı.
Bu paranın da, kuruluş amacı köylüye faizsiz ya da çok düşük faizli,
uzun vadeli kredi vermek olan, yani
köylüyü kalkındırmak olan Ziraat Bankası’ndan alındı, 700 milyon dolarlık
kısmı.
Uzatmayalım; şu anda medyanın
yüzde 95’i doğrudan ya da dolaylı biçimde Kaçak Saray’ın emri altındadır
artık. Yani yandaşlaşmış durumdadır...
Böylece de dünyada olsun, ülkede olsun, olup biten her şey, yani her
olay; çarpıtılıp bozularak, çoğu kez
de tersine çevrilerek, Kaçak Saray’ın
amaçlarına ve çıkarlarına uygun hale
büründürülerek aktarılmaktadır halkımıza. Böylece de halkımızın dünya ve
toplum olaylarıyla bağı tümden kesilmiş olmaktadır.
İhanetleri ve hezimetleri, hırsızlıkları ve felaketleri, halkımız hep
AKP’giller’in başarılarıymış gibi algılamaktadır artık, bu yandaş medyanın
tersyüz etmesi sayesinde.
Goebbels diyor ki; “Propaganda,
tek bir merkez tarafından yönetilmelidir.” (http://dergiler.ankara.edu.
tr/dergiler/42/418/4641.pdf)
Nazi Almanyası’nda bu, Goebbels’in başında bulunduğu Bakanlık
tarafından yönetilmekteydi. Türkiye’de de Kaçak Saray’dan yönetilmektedir...
Ara sıra bağımsız yönetim arzusunda bulunanları, hatırlayacağımız
gibi, Tayyip ayar vererek hizaya getirmektedir; “Kimse benim adıma racon
kesmesin!”, diyerek...
Goebbels diyor ki; “Propagandada aydınları değil, kitleleri hedef
alın.” (agy)
Tayyipgiller de, dikkat edersek;
“Biz cahillerin ferasetine güveniyoruz.”, diyerek cahil ve yoksul insanlarımızı hedef almaktadırlar.
Çünkü onları Allah’la aldatmak
çok kolaydır. Çocuk oyuncağı babındadır...
Okullardaki eğitimin bilimsel ve
laik karakterinin yok edilmesi de, aslında hep bu amaca yönelik bir ihanettir...
Kitleler bilimden ve laiklikten kopmuş Ortaçağcı bir eğitim anlayışından
geçirilerek bin yıllar öncesinin Medrese talebelerine döndürülmektedirler.
Çağı, dünyayı, toplumu anlamaktan
aciz, zihin hasarına uğratılmış, kafası
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Muaviye-Yezid Dini dogmaları ve hurafeleriyle doldurulmuş zavallılar haline dönüştürülmektedirler. Diplomaları
olacak ama bilimleri, bilinçleri, görüşleri, kavrayışları olmayacak bu gençlerimizin. Yani bilim açısından hep cahil
kalacaklar. Böylece de Tayyipgiller
tarafından her zaman kolayca kandırılmaya müsait durumda bulunacaklar.
Goebbels der ki; “İç ve dış düşmanlar yaratın. Ve kitlelerin öfkesini, tepkisini, kinini, nefretini onlara
yöneltmesini sağlayın.” (agy)
Nazi Goebbels, İkinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı’nda Rusları, daha da
açığı Bolşevikleri dış düşmanların başına yerleştirmişti.
İç düşman olarak da Yahudileri ve
Komünistleri seçmişti...
Kitlelerin kin ve öfkesini bunlara
yöneltmesini amaçlamıştı propagandalarının tümünde.
Dikkat edersek; Tayyipgiller de
aynı yöntemi kullanmaktadırlar:
Dış düşman olarak Komünistleri,
Saddam Hüseyin’i, Muammer Kaddafi’yi, Beşşar Esad’ı; iç düşman olarak
da “CEHAPE Zihniyeti” dedikleri Birinci Kuvayimilliye’yi, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarını, Laik Cumhuriyet’i, Alevi inanca
sahip halk kesimimizi ve biz devrimcileri belirlemiş bulunmaktadırlar.
İşte; “Camide Geziciler içki içtiler.”, “Kabataş’ta benim türbanlı bacıma saldırdılar.”, “CEHAPE camileri
ahır yaptı, genelev yaptı.”, tarzındaki
aşağılık ve iğrenç yalanlar hep bu propaganda ilkesi mucibince yapılmaktadır.
Goebbels der ki; “Kitlelerin bize
bağlılıklarının ve heyecanlarının,
fedakârlıklarının, savaşma azimlerinin sürmesi için hep kazanılan zaferlerden söz edin.” (agy)
Dikkat edersek; AKP’giller de dış
politikadaki bütün hezimetlerini başarıymış gibi sunmaktadırlar, cahil, bilinçsiz insanlarımıza.
Goebbels der ki; “Führer=Lider
olarak sadece Başkanımız Adolf
Hitler’den söz edelim. Onun dışında
hiç kimseye “Führer” demeyelim.”
(agy)
Tayyip de ne yaptı, bugüne kadar?
Kendisine; “Dünya Lideri, Asrın
Lideri, Reisimiz”, dedirtti...
24 Haziran sonrasında da; “Bana
Başkan diyebilirsiniz.”, dedi medya
mensuplarının; “Size nasıl hitap edelim?”, sorusuna karşılık olarak.
Yani aynı Nazi propaganda ilkesi
uygulanıyor, Tayyipgiller tarafından
da...
Goebbels der ki; “Propaganda,
düşmanın politikasını ve eylemini
etkilemelidir.” (agy)
Dikkat edersek, Türkiye’de 16 yıldan bu yana gündemi, bir iki istisna
hariç, hep Tayyipgiller belirlemektedir.
Yani diğer burjuva partileri AKP’giller’e karşı hiçbir etkili propaganda ve
politika üretememektedir, ortaya koyamamaktadır. Buna günümüzde “gündem mühendisliği” denmektedir.
İşte o işi sadece Kaçak Saraylı Reis
ve avanesi yapmaktadır, 16 yıldan bu
yana Türkiye’de. Tabiî onları da yöneten, ABD Emperyalist Çakal Devleti’dir, onun CIA’sıdır, Pentagon’udur,
Washington’udur.
Goebbels der ki; “Algılanması

Nurullah Ankut
“İnsanları Allah’la Aldatan Büyük Aldatıcı!”
Demek Kaçak Saray’daki tahta
çıkma törenine, Vatana İhaneti elbirliğiyle işlediğiniz İşgalci Yunan
Faşist Bakanı da çağırdın ha?..
Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Ege’deki, Lozan’da bize
bırakılan, Türkiye’nin burnunun
dibindeki 18 Adamızı göz göre göre
ABD’li ve AB’li efendilerinden aldığın bir buyruk üzerine Yunanistan’a
satıp geçmiştin!
İşte, Türk Ceza Kanunundaki

için, propaganda dinleyicinin dikkatini uyandırmalı ve dikkat çeken bir
komünikasyon aracı ile yayımlanmalıdır.” (agy)
Tayyipgiller’in elinde, Türkiye’nin
yukarıda da belirttiğimiz gibi, iletişim
araçlarının yüzde 95’i bulunmaktadır.
Bunlara ilaveten, Valilikler, Kaymakamlıklar, İmamlar, Müezzinler, Tarikatlar, Şeyhler, Müritler hep Tayyipgiller’in emrindedir ve onlar adına konuşmaktadır, davranmaktadır; özetçe
çalışmaktadır.
Bir propaganda konusu ortaya attıkları anda, bunu Türkiye’nin en ücra
köşesinde yaşayan insanlarımız bile
anında duyabilmektedir.
Dikkat edersek; kullandıkları propaganda malzemeleriyle yani yalanlarla, iftiralarla dindar kitleleri laiklere
karşı hemen savaşa yönlendirecek denli etkili şeylerdir.
Goebbels der ki bir propaganda ilkesinde; “Propagandanın çıktısının
(output) gerçek veya yalan oluşu sadece kaynağın güvenilirliğine bağlıdır.” (agy)
Hep görüp tanık
olduğumuz
gibi, propaganda,
başta Tayyip gelmek üzere, Tayyipgiller avanesinden
din adamları, siyasetçiler ve devlet
adamları tarafından
yapılmaktadır. Allah’la aldatılarak
meczuplaştırılmış,
zihin hasarına uğratılmış, çağı kavramaktan aciz hale
getirilmiş zavallı
insanlarımız, Tayyip’e taparcasına
bağlı bulunmaktadır.
Bu acı gerçeği Tayyip’in 24 Haziran sonrasında Ekonomiden ve Hazineden Sorumlu Bakan yaptığı, MGK
ve YAŞ üyesi yaptığı Damat Berat Albayrak, büyük bir övünçle şöyle dile
getirmektedir:
“Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki,
“Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a
kadar 4 şeritli yol yapacağım dese,
Vallahi inanırız.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/986808/
Albayrak___Cumhurbaskanimiz__
Ay_a_4_seritli_yol_yapacagim__derse..._.html)
İşte, böylesine zihin hasarına uğratılmış insanların oylarıyla yapılan bir
seçime “demokratik seçim” deniyor
Türkiye’de...
Böylesi kitleler, Ortaçağ’ın tarikat
müritleridir. Zerre farkları yoktur onlardan.
Tayyip ve avanesi de, dikkat edersek, hep bu seviyedeki kitleleri hedef
almaktadır propagandalarında. 16
yıldan bu yana yapılanlar da, yoldan,
köprüden, inşaattan, AVM’den başka
hiçbir şey değildir.
Bir tek olsun tüten fabrika bacası
yapılmamıştır, AKP’giller iktidarında. Tam tersine; var olanlar da elden
çıkarılmış, yerli-yabancı Parababalarına yok yere peşkeş çekilmiştir. Tarı-

mın, hayvancılığın kökü kurutularak
köyler boşaltılmıştır. Nohuttan mercimeğe, fasulyeden baharata, ekmeklik
undan-buğdaydan kırmızı ete kadar
dışarıdan alınır duruma getirilmiştir
Türkiye.
Yollar, köprüler de hep yandaş havuz Parababalarının, “Milletin a...’na
koyacağız” diyen ahlâksız vurgunculardan derleşik Parababalarının, yabancı tekellerle el ele vererek katmerli
soygun yaptıkları vurgun ve talan icraatları olmuştur hep. Bu yollar ve köprüler aracılığıyla kanını soğurmaktaktadır yoksul halkın.
Üstelik de bunlar yapılırken şehirlerimiz, Tarihimiz, doğamız katledilmiştir hep. Tarihimizi ve vatan topraklarını da talan ettirerek ihanet üzerine
ihanet gerçekleştirmektedir, AKP’giller.
Goebbels, ilkelerinden birinde aynen şunu ortaya koyar:
“Düşman
propagandasının
amaç, muhteva ve etkenliği; bir mesaj sunumunun kuvveti ve etkileri,
ve o andaki propaganda kampanya-

sının doğası, düşman propagandasının görmezlikten mi gelineceğini,
yoksa red mi edileceğini belirler.”
(agy)
Dikkat edersek, arkadaşlar; Patagonya’daki bir gazeteciye bile anında
laf yetiştiren Tayyip Erdoğan, efendisi
olan ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının emri doğrultusunda Ege’de
Yunanistan’a 2004 ve 2008 yılları
arasında peşkeş çektiği 18 Adamız
konusunda hiç tık dememektedir. Bu
konuda bizim eleştiri ve suç duyurularımız olsun, namuslu asker, Milli Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı Ümit
Yalım’ın ortaya koyduğu belgeli eleştirileri olsun; bugüne dek Tayyip’in
ağzından konuya ilişkin bir tek sözcük
çıkaramamıştır.
Ölü numarasına yatmaktadır Tayyip bu konuda...
Bunun sebebi, Goebbels’in yukarıda aktarmış olduğumuz propaganda
ilkesidir. Adı gibi bilmektedir ki, bu
konuda yapacağı her savunma, onun
vatan topraklarının bir bölümünü, iktidarını sürdürebilmek uğruna, Yunanistan’a satarak işlemiş olduğu “Vatana
İhanet” suçunu örtmeye yetmeyecektir.
Tam tersine; o suçun kitleler nezdinde
daha da görülmesine, bilinmesine yol
açacaktır.
Goebbels bir propaganda ilkesinde
de şunu ortaya koyar:
“Düşmanın prestijini kıracağı
zaman veya propagandacının kendi

amaçları için yararlı bir destek olacağı zaman düşman propagandasından elde edilen materyaller kullanılabilirler.” (agy)
Tayyip de yüzde yüz değerinde
gerçeklik taşıyan 17-25 Aralık Geriz
Patlaması belgelerini, Man Adası belgelerini kullandı, dikkat edersek.
17-25 Aralık tapeleri için “sahte”
dedi.
Yeni CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun
ortaya koyduğu Man Adası Belgeleri
için “iftira” dedi. Üstelik de Kılıçdaroğlu’na bir buçuk milyon liralık tazminat davası açtırdı.
Tayyip’in bu tutumu da bütünüyle
Goebbels’in yukarıda ortaya koyduğu
propaganda ilkesi doğrultusundadır.
Goebbels, bir ilkesinde de şöyle
der:
“Kaynağı daha az güvenilirlik
taşıyan veya istenmeyen etkiler yaratacağa benzeyen ‘beyaz’ propaganda yerine ‘kara’ propaganda
kullanılmalıdır.” (agy)
Bu ilkeyi de olduğu gibi benimser
AKP’giller. Belde, mahalle ve köy çalışmalarında şöyle
dedirtirler,
meczuplaştırılmış taraftarlarına:
“Kemal Kılıçdaroğlu Alevidir.
Bunlar gusül abdesti bilmez. Cenabet gezerler.”
“Muharrem
İnce her gün içki
içen bir içkicidir.
Dolayısıyla
da
bunlara oy mu verilir?..”
Zavallı bilinçsiz insanlarımızı
böyle iğrenç yalanlarla avlayarak onları kendi saflarına çekmeyi, çekilmiş
olanlarını ise sağlam bir şekilde orada
tutmayı amaçlarlar.
Goebbels şunu der, bir ilkesinde
de:
“Propaganda sahibi liderler propagandanın işini kolaylaştırabilirler.” (agy)
Tayyipgiller, aynen kullanırlar bu
ilkeyi de. İşte bu sebeple Tayyip’e kutsallık atfederler. Onu Peygamber’le ve
hatta Allah’ın sıfatlarına sahip olduğunu iddia ederek, Allah’la eş tutma sapkınlığına kadar götürürler işi.
Böylece de, AKP’giller’i ve Reis’ini savunmaya yönelik her yalan, bu
zavallılaştırılmış, Allah’la aldatılmış
kitleler nazarında gerçeğin tâ kendisi
olarak görülür.
Bir yerde de şöyle der, Goebbels:
“Propaganda her olaya ve kişiye
belirli bir ifade veya slogan takarak
işlemelidir.” (agy)
Kaçak Saraylı Reis ve avanesi,
Goebbels’in bu ilkesinde de sadakatle
bağlıdır.
Ne der Suriye’nin Antiemperyalist,
Vatansever ve Türkiye Dostu Devlet
Beşşar Esad’a?
“Zalim Esed!”
10 küsur yıl boyu ortaklık edip yan
yana çalışarak Laik Cumhuriyet’i birlikte yıktıkları Pensilvanyalı Feto’yla
Ganimet Paylaşım Savaşı’na tutuştuklarından sonra ne demişti ona karşı?
“Paralel
Devlet Yapılanması,

İşgalci Yunan Faşist ve
Vatan Satıcı
karşılığı “Ağırlaştırılmış Müebbet”
olan bu Vatana İhanet Suçunu Yunan Faşistiyle gizli kapaklı, sinsice
görüşmeler yaparak gerçekleştirmişsiniz.
Milli Savunma Bakanlığı Eski
Müsteşarı Emekli Kurmay Albay Ümit
Yalım, kısa süre önce yayımlanan bir
yazısında bu ihanetinizin içyüzünü bütün açıklığıyla ortaya koydu. İlgilenen
arkadaşlar için işte, bu vatansever askerimizin konuya ilişkin yazısı:
***
ERDOĞAN VE İŞGALCİ Dİ-

MİTRİ EL ELE !..
09 Temmuz 2018 Pazartesi günü,
Beştepe’de konuşlu Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı
Göreve Başlama Töreni’ne yabancı konuklar da katıldı. Törene davet
edilen ve katılan yabancı konukların
isimleri yerli ve yabancı basında yayımlandı. Törene davet edilen ve katılanlar arasında AB Göç İşleri Komiseri
Dimitris (Dimitri) Avramopoulos da
vardı. Komiser Dimitri, 09 Temmuz
2018’de önce İstanbul’da Fener Rum
Patrikhanesi’ni ziyaret ederek Patrik

Bartholomeos ile görüştü. Daha sonra
Ankara’ya geçen Dimitri, Başkanlık
Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katıldı.
KOMİSER DİMİTRİ KİMDİR?
Dimitri, Yunan diplomat ve siyaset
adamıdır. 1994’te Atina Belediye Başkanı seçilen Dimitri ile aynı yıl İstanbul Belediye Başkanı seçilen Tayyip
Erdoğan arasında, belediye başkanlıkları döneminden bugüne kadar yakın
işbirliği olduğu görülüyor. Dimitri, 25
Haziran 2013- 01 Kasım 2014 tarihle-

FETÖ, Haşhaşiler...”
Yeni CHP’nin Başkanına ne der
Tayyip?
“Bay Kemal.”
Muharren İnce’ye “Bay Muharrem.”
Birinci Kuvayimilliye’nin Önderleri Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’ye
“İki Ayyaş.”
Ve Mustafa Kemal ve İnönü’nün
Gerçek CHP’sine “CEHAPE Zihniyeti.”
Ve şöyle der, Goebbels bir ilkesinde:
“Yurt içine yöneltilecek olan propaganda, hayal ve umut kırıklığıyla
karşılaşan kitlelerde, hayal kırıklığının etkilerini azaltmalıdır.” (agy)
İşte Tayyipgiller de propagandalarında bu ilkeyi de sadakatle uygulamaktadırlar. Yukarıda da belirttiğimiz
gibi, dış politikaları baştan sona hezimetlerle doludur. Diz çökmelerle doludur. Nedamet getirmelerle doludur.
Hâlbuki onlar, ellerindeki medya
gücüne güvenerek, olayları tersyüz
edip aktarmaktadırlar ve onları büyük
başarılar gibi sunmaktadırlar insanlarımıza.
Yanlışlığı hiçbir şekilde gizlenemeyecek, örtülemeyecek olan durumlarda
da; “Aldatıldık. FETÖ bizi aldattı.
PKK bizi aldattı. Amerika bizi aldattı.”, diyerek mağduru oynama yoluna
girmektedirler. Bu şekilde de kitlelerin
acıma duygularını sömürmeye çalışmaktadırlar.
İsterseniz daha fazla uzatmayalım
bu örneklemeleri.
Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’in ortaya koyduğu ilkeleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ona, yüze
katlayarak kullanagelmiştir, bugüne
dek. Dolayısıyla da Goebbels bile bunların yanında ağzı süt kokan bebe gibi
kalmıştır.
Kaldı ki Goebbels’in zamanında en
etkili iletişim aracı Radyoydu. Onun
ardından da günlük yazılı basındı. Ara
sıra başvurdukları bildiri, broşür yayınıydı.
Oysa Tayyipgiller’in elinde yüzlerce televizyon, radyo ve gazete bulunmaktadır. Ayrıca da tarikatlar, camiler,
Kur’an kursları, İmam Hatip Okulları,
hep Tayyipgiller’in birer propaganda
yuvası olarak çalışmaktadır.
Arkalarında da ABD Emperyalist
Çakal Devleti ve onun casus örgütleriyle birlikte Avrupa Birliği Emperyalistleri bulunmaktadır.
İşte bu sınırsız propaganda imkân
ve olanakları, güçleri sayesinde, insanlarımızı Allah’la aldatabilmekte, zihin
hasarına uğratabilmekte, sürekli psikolojik harekât altında tutabilmektedirler.
Fakat unutulmamalıdır ki, nasıl
Nazilerin, Musollini’lerin, Franco’ların, Pinochet’lerin, Videla’ların, Suharto’ların, Şah Rıza’ların, Enver Sedat’ların sonu geldiyse; bunların da
mutlak surette sonları gelecektir!
Acıklı sonlarıyla karşılaşacaktır
bunlar da, er veya geç!
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Temmuz 2018

ri arasında Yunanistan Milli Savunma
Bakanlığı görevini yürüttü.
Dimitri, Yunan Savunma Bakanı olduğu dönemde gerçek yüzünü
gösterdi ve Türk Düşmanı olduğunu
kanıtladı. Erdoğan’ın Başbakanlığı
döneminde Yunan askerine teslim ettiği İzmir Koyun Adası’na 26 Haziran
2014’te gelen Dimitri, Yunan bayrağının altında işgalci Yunan askerleri ile
birlikte Türkiye’ye meydan okudu.
Adada konuşlu Yunan Askeri Üssü’nde denetlemelerde bulunan Dimitri,
egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.
Daha sonra askeri helikopter ile
Aydın Eşek Adası’na geçen Dimitri,
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adada konuşlu Yunan Deniz Üssü’nde
denetlemelerde bulundu.
Dimitri, Yunan Deniz Üssü’ndeki
denizci askerler ile adaya konuşlandırılan Yunan SAT Komandolarını denetledi.
Dimitri, Aydın Eşek Adası’nda konuşlu Yunan Helikopter Üssü’nde de
Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve sözde Belediye Başkanı ile birlikte egemenlik gösterisi yaptı.
Türk Düşmanı İşgalci Dimitri, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait adalarda egemenlik ve bayrak gösterisi yaparken ve
Türkiye’ye meydan okurken o tarihte
Başbakan olan Erdoğan, olanı biteni
turist gibi seyretti. Yunanistan’a müzik
notası bile vermedi.
01 Kasım 2014’te Savunma Bakanlığı görevi sona eren ve Avrupa Birliği
Göç İşleri Komiserliği’ne atanan Dimitri, aynı gün Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’a geldi.
Erdoğan, Türk topraklarında ve Yunan bayrağı altında Türkiye’ye meydan okuyan İşgalci Dimitri’den hesap
sormak yerine Dimitri’yi hararetle tebrik etti. Hem de iki eli ile tokalaşarak.
Tayyip Erdoğan’ın, Türk Düşmanı
İşgalci Dimitri ile yakın ilişkileri ve
mevcut belgeler Erdoğan’ın Yunanistan hesabına çalıştığını açık bir şekilde
göstermektedir.
Erdoğan, geçen yıl Atina’ya yapacağı ziyaret öncesinde, 27 Kasım
2017’de Türk düşmanı İşgalci Dimitri
ile Ankara’da tekrar görüştü.
Dimitri ile Atina Belediye Başkanlığı’ndan günümüze kadar gelen ve
Başkanlık Sarayı’ndaki törene kadar
uzanan yakın ilişkiler, Erdoğan’ın gerçek niyetini ortaya çıkarıyor. 18 Türk
Adası ve 1 Türk Kayalığını Yunan
askerine alenen teslim eden Erdoğan,
önümüzdeki dönemde Yunanistan’a
neler verecek? Sırada başka adalar ve
Kıbrıs mı var?
ERDOĞAN, ATATÜRK’E VE
İNÖNÜ’YE İFTİRA ATIYOR !..
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 27 Ocak 2018’de, AKP Kocaeli
İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada,
“Şimdi Kılıçdaroğlu’na sorarsan Lozan’da kazandığımızı söyler. Ondan
sonra da adaların faturasını AK Parti’ye kesmeye kalkar.” Adaları siz
verdiniz, siz. Sizin partinizin başında
olanlar (Atatürk ve İnönü’yü kaste-

Bütün yolların Roma’ya çıkması
gibi, FETÖ ile ilgili yapılan her kovuşturma ve soruşturma, araştırma
da doğrudan Tayyipgiller’in, onun
eşdeğerde suç ortağı olduğunun doğrulanmasına, kanıtlanmasına, belgelenmesine çıkıyor.
FETÖ’nün HSYK’deki adamı
diye nitelenen eski HSYK Birinci
Daire Başkanı İbrahim Okur, bakın
FETÖ’nün siyasi ayağını, yani Tayyipgiller’le eşdeğer suç ortaklığında
bulunuşunu nasıl kanıtlarıyla, yaşanan olaylarıyla ortaya koyuyor:
“Eski HSYK Başkanı: Nurcu listeyi Erdoğan onayladı
“Övgüleri hatırlattı
“İbrahim Okur, hayatı boyunca
hiçbir illegal yapı içinde olmadığını
ileri sürerek, şöyle konuştu:
“Devletin en üst makamında
bulunanların destek verdiği, Pensilvanya’ya giderek ziyaret ettikleri, TBMM kürsüsünde övdükleri,
MGK kararlarının Başbakan’ın talimatıyla kamuoyu ve kamu görevlilerinden gizli tutulduğu bu yapının 17/25 Aralık öncesi kriminalize
olmuş bir eylemi de bilinmezken;
bunların iç yüzünü, gizli amaçlarını
bilmeden bu yapıdan bazı insanlarla
arkadaş olmak ve/veya aynı işyerinde çalışmak, işin yürüyebilmesi için
Bakan ve Müsteşarın bilgisi dahilinde görüşmeler yapmak suç mudur?
Eğer böyle bir suç varsa başta ülkeyi
yöneten siyasi iktidar olmak üzere,
kamu görevlilerinin tümü bu suça
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derek) verdi ve şimdi tarihi dosyaları
hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları,
Lozan’da dâhil olmak üzere bunların
önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız.” dedi.
Erdoğan, 6 aydır dosyayı çıkartamadı. Erdoğan, bizzat kendisinin
verdiği adaları Atatürk ve İnönü’ye
yüklemeye kalktı. 1923 Lozan Antlaşmasının 15. maddesine ek olarak konulan 2 no.lu haritada, Osmanlı Devleti
döneminde İtalya tarafından ilhak edilen toplam 14 adanın isimlerinin altı
kırmızı çizgi ile çizilmiştir. Erdoğan,
Lozan Antlaşmasında verilmeyen ve
haritada altı kırmızı çizgi ile çizilmeyen 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını 2004 yılında alenen Yunanistan’a
vermiştir. Anılan haritaya bakıldığında, Erdoğan’ın Milletimizin gözünün
içine baka baka yalan söylediği açıkça
görülmektedir. Erdoğan’ın, Atatürk ve
İnönü’ye iftira atmaya hakkı yoktur,
haddine de değildir.
% 52.59 İLE İŞGAL VE İHANETİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ!..
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet
tarihinin ilk ve en büyük toprak kaybını Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti
batıdan bölündü, Türkiye’nin batısında
ikili devlet düzenine geçildi. Erdoğan,
Taşoz Adası Türk karasularında Türkiye’ye ait 111 Milyon varil Türk petrolünü Yunanistan ve İsrail’e teslim etti.
Yunanistan ve İsrail her gün 3823 varil
petrolümüzü çalıyor.
Erdoğan, Muharrem İnce sayesinde yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Muharrem İnce, Yunan
askerine teslim edilen 18 Türk Adası
ve 1 Türk Kayalığı ile adalarda dalgalanan Yunan ve Bizans bayraklarının
hesabını sorsaydı Erdoğan ikinci tura
bile kalmaz seçimi birinci turda kaybederdi. İnce vatan topraklarının hesabını sormak yerine çay, kek ve oralet
söylemlerine sığındı. İnce, vatan topraklarına çay, kek ve oralet kadar değer
vermedi.
Erdoğan, seçimlerde aldığı %
52,59’luk oya güveniyorsa çok yanılıyor. % 52,59 ile Yunan işgali ve vatana
ihanetin üstü örtülemez.  
Bütün partiler kendilerine göre gerekçeler üreterek seçimleri kazandığını
iddia ediyor. Ancak, Türkiye’de yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinin ger-

çek kazananı Yunanistan, ABD ve İsrail’dir. (http://www.turkdevrimi.com/
yazarlar/umit-yalim/erdogan-ve-isgalci-dimitri-el-ele/2012/)
***
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar,
Kaçak Saraylı büyük din bezirgânını
on yıllar öncesinden Yunan Faşist, İşgalci Dimitri’yle tanıştırıp kankileştirmiş, her ikisinin de efendisi olan ABD
Emperyalist Haydudu.
Demek ki boşuna değilmiş, Tayyip’in İstanbul Belediye Başkanlığı
döneminde Dimitri’yle el ele tutuşup
(yukarıda görüldüğü gibi o da aynı
günlerde Atina Belediye Başkanıymış)
İstanbul ve Atina’yı “kardeş şehir” ilan
etmeleri, karşılıklı olarak...

Tâ o günlerde başlamış ihanet işbirliği...
Öyle anlaşılıyor ki, 18 Adanın
vatan topraklarından koparılıp Yunanistan’a peşkeş çekilmesi de ikisinin
yürüttüğü bir çalışmanın sonucunda
gerçekleşmiş.
İşte şimdi, iktidarını sürdürebilmek
için, “yerli ve milli” sloganı altında
milliyetçi oynayan Tayyip, aslında bu
rolünü de bütünüyle cahil ve bilinçsiz
insanlarımızı kandırmak için oynuyormuş.
Demek ki o, vatan topraklarını da,
vatana ve millete dair bütün değerleri
de çoktan ayaklarının altına alıp çiğneyip geçmiş...
Yukarıdaki fotoğraflara bakıyor
musunuz saygıdeğer arkadaşlar?
Adam senin vatan toprağın olan
adaları işgal etmiş, oralara askeri bir-

Adamızı, iktidarları ve küp doldurmaları karşılığında ABD’li efendilerinin
buyruğu üzerine Yunanistan’a satmışlardır.
Çok iyi bildiğiniz gibi, işledikleri
bu büyük ihanetin cezalandırılmasını
TCK Madde 302 belirler. Denir ki orada sizin de bildiğiniz gibi:
“Devlet topraklarının tamamını
veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya
Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya
veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ile cezalandırılır.”
Halkımıza sözümüzdür;
Eninde sonunda, sağlığınızda ya da
ölmüşseniz gıyabınızda bu maddeden

hükümetin bu davanın savcısıyım
diyerek tam destek verdiğini özellikle vurgulamak istiyorum. O zaman
hükümet-cemaat kapışması yoktu.”
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
siyaset/1035185/Eski_HSYK_Baskani__Nurcu_listeyi_Erdogan_onayladi.
html)
Eee, Tayyip?
Yargıtaya atadığınız 160 kişiden
110’unun FETÖ’cü olduğunu biliyorsun atarken. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman “Liste biraz
nurlu oldu”, diyerek FETÖ ağırlıklı
olduğunu anlatıyor sana.
Senin cevabın ne oluyor?
“Olsun. Bunlar alınları secdeye
giden insanlar. Bunlardan kötülük gelmez...”
Danıştaya da 51 üye atıyorsunuz
yeni. Maksadınız açık: Orada sayıca
çoğunluğu sağlayarak Yüksek Yargıyı
ele geçirmek.
Ne sinsice numaralar be...
Zekeriya’nın altına zırhlı Mercedes
tahsis et, onu kahraman ilan et, üstüne
üstlük de onun ve ekibinin açmış olduğu kumpas davaları için ekranlarda,
meydanlarda höykür; “Ben bu davanın
savcısıyım” diye...
Bülent Arınç başkanlığında heyetler gönder Pensilvanya’ya, onlar aracılığıyla mesajlar ilet, saygı ve sadakatinle birlikte...
Diyorsun ki Bülent’e; “Hocaefendinin bizden bir isteği var mı sorun
bakalım.”
Hemen yerine getireceksin, değil
mi FETÖ’nün isteklerini. Getirdin de

zaten...
Devleti bu illegal,
CIA-Pentagon
Dincisi
terör örgütüyle paylaştın.
Ordu, yargı, eğitim ve
polis başta gelmek üzere devletin tüm kurumlarına, hem de en kritik
yerlerine yerleştirdin Feto’nun militan düzeyindeki müritlerini.
Apaçık kürsülerden
söyledin be; “Cemaatçi
kardeşlerimiz bugüne kadar bizden ne istediler de
vermedik?”, diye.
Yahu bırakalım gerisini; sadece bu
itiraf cümlen bile senin FETÖ ve ekibiyle eşdeğerde Anayasayı ihlal suçu
işlediğini ortaya koyar.
Normal bir devlette böyle bir şey
olabilir mi yahu?
15 Temmuz sonrasında da çıkıyorsun kürsülere; “Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya
dökmemiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize
hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de
milletim de bizi affetsin.” diyerek işin
içinden sıyrılmaya çabalıyorsun.
Hukukta böyle bir şey olur mu be?..
Devlet kurumlarının yarısını FETÖ
müritlerine devret, elbirliğiyle Laik
Cumhuriyet’i çökertin, “Milli Orduya
kumpas kur”un, ülkenin önde gelen
Mustafa Kemal’ci, laik, yurtsever, antiemperyalist bilim insanlarını, aydınlarını bu kumpas davalarıyla zindanlara tıkın, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım
Savaşı’nda 400’ü aşkın insanın canına
kıyın, gencecik Hava Harp Okulu öğrencilerini Boğaz Köprüsü üzerinde
IŞİD yöntemiyle, boğazını keserek

Efendileri ve
suç ortakları
iştirak etmiştir.”
“Övgüleri hatırlattı
“İbrahim Okur, hayatı boyunca
hiçbir illegal yapı içinde olmadığını
ileri sürerek, şöyle konuştu:
“(...)
“Cemaatle üye pazarlığı
“Dönemin Adalet Bakanlığı
Müsteşarı Ahmet Kahraman’ın talimatıyla cemaatçi üyelerle yapılan
pazarlıklar sonucunda HSYK’nin
2011’de Yargıtay’a 160, Danıştay’a
51 üye ataması olayını anlatan Okur,
“Müsteşar Ahmet Kahraman, hazırladığımız listeyi sayın Başbakan’a
sundu, ‘liste biraz nurlu oldu’ dedi.
Başbakan da olsun, alınları secdeye
giden arkadaşlar değil mi’ demiş. Bu
160 kişiden 110’nun cemaatçi olduğunu o zaman düşünüyorduk” diye
konuştu.
“Okur, Zekeriya Öz’ün görevden
alınmasını kendisinin teklif ettiğini,
müsteşar Ahmet Kahraman’ın bunu
“Beyefendi’ye sorması gerektiğini”
söylediğini kaydetti.
“O zaman kavga yoktu’
“Okur, şunları söyledi:
“Beyefendi ile görüştükten sonra beni telefonla arayıp ‘Kendisini
kırmadan ve kamuoyunda tepki
çekmeden süslü kaydırma ile alabiliyorsak almamızı’ istedi. Bunun
üzerine ben de Bakan Bey’in isteğine uygun olarak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği önerdim. 2’ye karşı 5
oyla CBS vekili olarak atadık. Bizim
bu kararı aldığımız tarihte Öz’ün
altına Mercedes araç verildiğini,

likler ve silah araç gereçleri yerleştirmiş, iskana açmış, kiliseler yapmış,
oralardan sana meydan okuyup hakaretler savuruyor; Kaçak Saraylı Din
Cambazı ise 101 pare top atışıyla sultanlığını ilan ettiği tahta çıkma merasimine o işgalci Dimitri’yi davet ediyor.
O da geliyor tabiî. Niye gelmesin...
Bunlar peşkeş çekici, vatan satıcı,
verici; öbürüyse işgalci...
Böylesini nerede bulacak?
Dimitri için bunlardan iyisi yok tabiî...
Buradan; “Ben Cumhuriyet Savcısıyım. Emri sadece hukuktan ve vicdanımdan alırım.”, diyen Savcılar varsa
eğer, ya da kalmışsa eğer, onlara sesleniyoruz:
Tayyip ve şürekâsı, Ege’deki 18

sizi; bağımsız, hukuka uygun çalışan
mahkemeler önüne çıkaracağız!
Bundan kaçışınız yok!
Kurtuluşunuz yok!
Bir de; TBMM’de; “Biz milletin vekiliyiz”, diyen kişi var ise eğer,
Tayyip ve şürekâsının Vatana İhanet
Suçundan Yüca Divan’a gönderilmesi
için harekete geçmesi gerekir. Eğer hiç
kimse geçmez ise, onlar da sorumululuklarının gereğini yerine getirmedikleri için, görevlerini kötüye kullandıkları için, bu büyük suç karşısında sessiz kaldıkları için hainlere suç ortaklığı
etmiş olacaklardır.
Onlar da bu suçlarından dolayı yargılanacaktır!
Bu yoksul, çilekeş milletin alınterinden zorla alınmış 20 bin TL civarında aylık maaşı indireceksiniz ceplerinize, daha onlarca avantadan yararlanacaksınız, ondan sonra da vatan
topraklarının satışı karşısında gıkınızı
çıkarmayıp parmağınızı oynatmayacaksınız.
Bu ihanete suç ortaklığı etmek değil de nedir?..
Evet, Tayyip...
İşlediğiniz onca ağır suçtan biri
de budur. Ve bunun hesabı da hem bu
dünyada, hem öbüründe muhakkak görülecek...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bir noktaya daha işaret edelim son
olarak.
Daha önce de defaatle dile getirdiğimiz gibi, Patagonya’daki ikinci
kalibre bir gazeteciye bile anında cevap yetiştiren Tayyip ve şürekâsı bu
konuda bütünüyle sessiz kalmakta, ölü
numarasına yatmaktadır. Bu tutumları da, onların bütünüyle Goebbels’in
propaganda ilkelerine sadakatle bağlı
olduklarını göstermektedir.
Goebbels der ki, böyle durumlara
ilişkin ilkesinde:
“Düşmana zayıf şartlarda cevap
verilmemelidir. Halkın öfkesi rejimin dışındaki konulara kanalize
edilmelidir.” (http://dergiler.ankara.
edu.tr/dergiler/42/418/4641.pdf)
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Temmuz 2018

katledin, er statüsündeki gariban vatan evlatlarını yine aynı canavarlıkla
katledin; ondan sonra da; “Rabbim ve
milletinden özür diliyorum”, de, işin
içinden sıyrıl. Tüm suçlarından kurtulmuş say kendini...
Öyle bir dünya yok, Hafız!
Vurduğumuz zaman bir terazinin
kefelerine FETÖ’yle sizi, tepenizden
tırnağınıza dek batmış olduğunuz suçların ağırlığı bakımından birbirinize bir
dirhem eksik ya da fazla gelmezsiniz.
Eşdeğer suçlularsınız siz. Başka
türlü ifadelendirirsek; her ikiniz de
Anayasayı İhlal ve vatan evlatlarının
yüzlercesinin kanına girme olayında
asli faillersiniz, aynı suç kapsamı içinde değerlendirilmeniz gerekir.
Bak, sözümüzdür, Tayyip!
Eninde sonunda FETÖ’nün önde
gelenlerinin almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet cezalarının aynısını sen
ve avanen AKP’giller de alacaktır.
Bunu adınız gibi bilin ve belleğinize yazın!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Temmuz 2018
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ustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızla emperyalistler topraklarımızdan kovuldu, ardından gerçekleşen
Cumhuriyet devrimi ile birlikte emperyalizmle sarmaş dolaş olan Osmanlı derebeyliğinin sembolü olan Sultan
alaşağı edildi. Ancak bu devrim, tam
anlamıyla Batıdaki gibi bir burjuva
devrimi olamadı.
Neden?
Çünkü tüm Doğu Toplumlarında
olduğu gibi ülkemizde de kökleri çok
derinlerde olan ve en ücra köylerimizde bile tüm toplumu ayrık otu gibi
sarmalamış olan asalak ve sömürgen
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, Batıdaki burjuva devrimlerinde
olduğu gibi tamamen yok edilemedi.
Cumhuriyet’in kuruluşundan kısa bir
süre sonra, devrimci barutunu yitirmiş
olan burjuvazi iktidara iyice yerleşti. Hem de tasfiye edemediği Ortaçağ
artığı bu Tefeci-Bezirgân Sermaye ile
ittifak yaparak.
Dünyada kapitalizmin serbest rekabetçi aşamayı tamamladığı ve tekelci, emperyalist aşamaya geldiği bir

süreçte, serbest rekabetçi bir kapitalizmin gelişebilmesi tabiî ki mümkün
olamazdı. İşte bu nedenle bizdeki kapitalizm, daha doğarken asalaklaşan
ve tekelleşen, içinden çıktığı antika
üretim yordamının egemen sınıfı olan
Tefeci-Bezirgân Sermayeyi alt edemediği, zaten alt edebilmek için gerekli devrimci barutu da olmadığından
onunla ittifak kuran; bunların da üstüne, özellikle 1950’li yıllardan bu yana
emperyalizme bağımlı yarısömürge
konumuna düşen ölüm döşeğindeki
kapitalizmdir.
Cumhuriyet
Türkiyesi’nde,
1930’lu yılların ikinci yarısından itibaren bu Ortaçağ artığı Tefeci-Bezirgân
Sınıf ile Finans-Kapital ekonomideki
egemenliğini perçinlemiş ve bu gerici ittifak kaçınılmaz olarak üstyapıya
da el atmıştır. İşte o yıllardan bu yana
ülkemizi, insanlarımızın üzerine karabasan gibi çöken, ABD-AB Emperyalizmi ile göbek bağı kuran bu iki gerici
sınıf ittifakı yönetmektedir.
İşte o yüzden, 1950’li yıllardan
beri bu Modern ve Antika kırması kapitalizmimiz dışa bağımlı ekonomik
politikalarla nasıl yaz-boz tahtasına
çevrilmişse, onun bir üstyapı kurumu
olan eğitimin hali de böyle olmuştur.
1950 DP iktidarı ile birlikte ABD
Emperyalizmiyle tam bir göbek bağı
kurulmuş, Antiemperyalist Birinci
Kurtuluş Savaşı’mızın kazanımları
kerte kerte yok edilmeye başlanmış,
Marshall Planı, AID Türkiye Misyonu,
vb. yoluyla hem ekonomimiz hem de
eğitimimiz başta ABD Emperyalizmi
olmak üzere yeniden yabancı sermayenin sultası altına girmiştir.
Şöyle bir özetleyecek olursak, eğitim alanında hangi hainane uygulamaları gerçekleştirmiştir bu işbirlikçi
sınıflar?
Cumhuriyet tarihimizin eğitim alanındaki yüz akı ve en önemli, en özgün
eğitim ve öğretmen yetiştirme deneyimi olan Köy Enstitüleri’ni kapatan
bu gerici sınıflardır. 1950 ile 60 arası,
eğitim alanında 20 kadar Amerikan
projesinin yürürlüğe konmasına, Milli Eğitim merkez örgütüne Amerikalı

Eğitimi ne kurtarır?
Ziya Selçuk’tan medet umanlara!

“uzmanlar”ın yerleştirilmesine, CIA
ajanları olan “Barış Gönüllüleri”nin
eğitim kurumlarımızda cirit atmalarına, eğitim sistemimizin ABD Emperyalizminin güdümüne girmesine izin
veren, bu iki gerici sınıfın iktidardaki
temsilcileridir.
27 Mayıs Politik Devrimi’nin ürünü olan 1961 Anayasası ile özerk, demokratik, bilimsel kurumlar olmaları
anayasal güvence altına alınan üniversiteleri, 12 Eylül Faşizminin ürünü
olan YÖK ile kıskıvrak bağlayan da
yine bu domuz topu olmuş iki gerici
sınıfın iktidarıdır.
2002 yılından beri iktidarda olan
AKP de, Tefeci- Bezirgân Sermaye
Sınıfının siyasi plandaki temsilcisidir
ve ideolojisi dindir. İktidara geldiğinden bu yana hayatın her alanında din
alıp din satmakta, halkımızı din afyonuyla kafadan silahsızlandırmaktadır.
Çürütülmedik hiçbir kurum, hiçbir
değer bırakmamaktadır. Bu hayâsızca
saldırıların en önemli hedeflerinden
birisi de eğitim olmaktadır. Hangi birini sayalım ki? Antiemperyalist Birinci
Kurtuluş Savaşı’mızın ürünü olan Laik
Cumhuriyet’in eğitimle ilgili ne kadar
önemli kazanımı varsa, ilköğretimden
yükseköğretime
kadar kerte kerte
ortadan kaldırdılar.
İşe önce 2005
yılında “demokrasi, ezberci eğitime
son, yaparak yaşayarak öğrenme,
öğrenci merkezli
eğitim” söylemleri altında gerçekleştirdikleri ve
programları Ortaçağcılaştırmayı hedefledikleri değişikliklerle başladılar.
Ardından öğretmeni öğretmenlikten,
öğrenciyi de öğrencilikten çıkaran,
laik-bilimsel ve karma eğitimin ortadan kaldırılmasını hedefleyen 4+4+4
uygulaması ile devam ettiler. “Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” ile eğitim sistemimizin biçimini, içeriğini ve kadrolarını tamamen
değiştirmeye, ilerici değerlere sahip
çıkan bütün eğitim emekçilerini tasfiye etmeye yönelik adımlar attılar; bu
doğrultuda 7 bine yakın okul müdürünün görevine son verdiler, yerine AKP
yandaşı (Eğitim-Bir Sen’li) müdürleri
getirdiler. TEOG uygulaması yoluyla
halk çocuklarını, gençlerimizi İmam
Hatiplere mahkûm ettiler. Okullar açmak yerine 2012 yılından bu yana kapattıkları okul sayısı 4 bini aştı, devlet
yurtları açmak yerine cemaat yurtlarının önünü açtılar.
Tüm okulları imam hatipleştirdikleri yetmiyormuş gibi “Seçmeli” ders
adı altında zorunlu olarak öğrencilere
fazladan din derslerini dayattılar. Bu
dersler yoluyla, dogmatik ve metafizik
öğretiden başka bir seçenek bırakılmadı geleceğimiz olan çocuklarımıza.
“Değerler Eğitimi” adı altında
insana, insan onuruna, vicdana, ahlâka dair ne kadar değer varsa çürüttüler. Eğitim sistemimizi bir yandan
Ortaçağcılaştırırken, okullarımızı da
çeşitli cemaat ve tarikatların cirit attığı
Peşaver Medreselerinden farksız hale
getirdiler. Bu okullarda bir yandan
zihinleri tahribata uğratılan çocuklarımızı-gençlerimizi “dindar ve kindar”,
cihatçılar olarak yetiştirirken; bir yandan da onları emperyalist sömürüye
boyun eğen, onun egemenliğini kabul
eden müritler haline getirmek için ellerinden geleni yaptılar.
Ülkemizin her yanını Kur’an Kurslarıyla, Sıbyan Mektepleriyle, tarikatlarla donattılar. Eğitimimiz artık,
TÜRGEV, ENSAR, HAYRAT, Birlik
Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Nur Cemaati vb. gibi gerici örgütlenmelerin
güdümüne girmiş durumda. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok

bakanlıkta dini vakıf ve cemaatlerle
yapılan işbirlikleriyle gerici yapılanmaların önü devlet desteğiyle açıldı.
Basın organlarında da yer alan birkaç
örnek:
“MEB’in eğitimde imtiyaz sağladığı yapılanmaların başında Nur
Cemaati geldi. Nur Cemaati’nin
Nakşibendî koluna bağlı Hayrat
Vakfı’na Osmanlıca dersi bahanesiyle okulların kapısını açan Bakanlık, “Değerler Eğitimi” adı altında
vakfa izinler verdi. Vakfın, MEB
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile
imzaladığı protokolle okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer, panel, konferans ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmesine
olanak sağlandı. Said Nursi’nin vekili olarak tanımlanan Ahmet HusrevAltınbaşak tarafından kurulan
Hayrat Vakfı’nın protokol öncesinde
de farklı illerdeki okullarda birinci
sınıflardan başlayarak her düzeyde
dini eğitimler verdiği, yarışmalar
düzenlediği ve AKP’li yöneticilerin
ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla sertifikalar dağıttığı ortaya
çıktı.
“Ensar Vakfı’na tanınan ayrıcalık yalnızca ortaokul ve liselerle
sınırlı kalmadı. Yaygın eğitim veren
Halk Eğitim Metkezleri’nin (HEM)
kapıları da Ensar’a açıldı. Ensar’la
Bakanlık arasında imzalanan son
protokol, vakfa ülke genelindeki
bine yakın HEM’de kurslar düzenleme hakkı tanıdı. HEM’lerde düzenleyeceği kurslarda kendi müfredatını oluşturmasına izin verilen
Ensar’la imzalanan protokolün ilgili maddesi şöyle: “ Bu protokolün
amacı, MEB ile Ensar işbirliğinde
yaygı eğitim kurumlarındaki kursiyer ve eğiticileri ile örgün eğitimdeki öğrenci ve öğretmenlere yönelik
sosyal, sanatsal, kültürel, sportif,
bilimsel, teknolojik etkinlikler ile
ilgili seminerler düzenlemek; proje
çalışmaları, yarışmalar ile mesleki
ve teknik kurslar düzenlemektir.”
“AKP iktidarları döneminde el
üstünde tutulan ve gerici faaliyetleri
ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti’ne
e-yaygın sistemdeki öğretim programlarını kullanarak her düzeydeki
öğrenciye yönelik sosyal, kültürel,
mesleki ve teknik kurslar düzenleme
olanağı verildi. MEB Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İlim
Yayma Cemiyeti arasında imzalanan protokolle, cemiyet ile Bakanlık
ortaklığında “eğitim” adı altında
projeler düzenlenmesinin önü açıldı.
İlim Yayma Cemiyeti’nin bünyesindeki merkezlerde Temmuz 2017’de
imzalanan anlaşma çerçevesinde
gerçekleştireceği kurslarda görev
alacak cemiyet personelinin ücretlerinin de MEB tarafından ödeneceği
bildirildi” (https://www.birgun.net/
haber-detay/egitim-politikasini-onlar-belirliyor-milli-egitim-degil-tarikat-yuvasi-223504.html).
Medyada da yer alan son bilimsel veriler, günümüzde 1 milyon çocuğun tarikatların elinde olduğunu,
medreselere kaydolma yaşının, bazı
bölgelerde 3’e kadar düştüğünü ortaya
koyuyor (https://odatv.com/feto-ve-tarikatlar-turkiyeyi-boyle-ele-gecirmis-14021848.html).
Milli Eğitime bütçeden ayrılan pay,
Cumhuriyet döneminin en düşük seviyesine ulaştı, tüm eğitim yatırımları
durdu, sınıflar eğitim yapılamayacak
kadar kalabalıklaştı,
çocuklarımız
okulsuz ve öğretmensiz bırakıldı. Devletin bütçesinden özel okullara gönderilecek her öğrenci için 3-5 bin TL
tutarında destek primi verildi, devletin
kaynakları özel okullara oluk oluk aktarıldı. Devlet okulları ise halktan alınan bağış adı altındaki “HARAÇ”larla
ayakta durmaya mecbur bırakıldı.
Velhasıl, günümüzde AB-D Emperyalistleri, Ortadoğu Halklarına kan
kusturan “Büyük Orta Doğu Proje-

si”nin önündeki engeller teker teker
kalksın diye, Birinci Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mızla yırtıp attığımız
Sevr paçavrası ülkemizde Yeni Sevr
ile hayata geçebilsin diye, sömürü-talan düzenine karşı çıkacak insan aklı
ve gücü Muaviye-Yezid, CIA- Pentagon İslamı ile inmelensin diye, AKP
iktidarını ve onun eliyle gündeme getirilen eğitim politikalarını halkımızın
başına musallat ettiler.
Şimdi o zaman AKP iktidarında,
AKP’nin Milli Eğitim Bakanı atadığı
ve özgeçmişi basın organlarında da
yer alan (http://www.cumhuriyet.com.
tr/koseyazisi/1026233/Bakan__Milli_Egitim_i_degistirecekmis_.html,https://odatv.com/merak-edilen-bakan-ziya-selcuk-hakkinda-bilmedikleriniz-11071817.html),
2003-2006
yılları arasında Talim-Terbiye Kurulu
Başkanlığına getirilen, Maya Okulları’nın sahibi, bakan olarak “eğitimde
çağı yakalayacağız” söylemlerinde
bulunurken, Milli Eğitim Bakanlığının
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte yaz tatilinde 180 okulu kapsayan
Hafızlık kursu başlattığı ve projenin
bazı okullarda uygulanmaya başlandığı Ziya Selçuk’tan, AKP iktidarının
yukarıda değinilen ve amaçları belli
olan eğitim politikalarından eğitimimizi kurtarması; laik, bilimsel, parasız
eğitim için çalışması beklenebilir mi?
(http://www.cumhuriyet.com.tr/amp/
haber/egitim/1034371/Bakan__cagi_

O

yakalayacagiz__dedi__Bakanlik_hafiz_kursu_acti.html)
Üstelik 24 Haziran’dan öncesinde
de Tayyibistan Din Devleti’ne giden
yolda; hükümet gibi, bakanlık gibi
kurumların da tıpkı yıllardır yargının
hal-i pürmelali gibi kayıtsız şartsız
iki dudak arasından çıkan direktiflerle
yönetildiği ve bu doğrultuda örneğin
TEOG’un ve Yardımcı Doçentliğin bir
gecede kaldırıldığı durumda, 24 Haziran’da kuşanılan başkanlık zırhıyla birlikte bundan gayrı da fazlasıyla
böyle yönetileceği gerçeği gün gibi bir
ortadayken!
Aklıselim düşünebilen herkesin
yukarıdaki soruya yanıtı bu şartlar altında tabiî ki “HAYIR” olacaktır. Böyle bir beklenti abesle iştigaldir. Ama
gelin görün ki, bu beklentiye kapılan
tabiri caizse “gafiller” oldu.
İnsanlık Tarihi göstermiştir ki, Sınıflı Toplumlarda hiçbir egemen sınıf
kendi mezar kazıcılarını yetiştirmek istemez. Ve bu gaflet uykusundan uyanmanın yolu meselelere sınıf gözlüğü
ile bakmaktan, İşçi Sınıfı Bilimini hayatın ve mücadelenin her aşamasında
mihver kılmaktan geçer.
Laik, demokratik, bilimsel, parasız
eğitim mi istiyorsunuz?
Öyleyse günebakan çiçeklerinin
yönlerini her daim güneşe çevirdikleri
gibi siz de yönünüzü Parababalarının
egemenliğine son verecek, halkı egemen yapacak İşçi Sınıfının ideolojisine
çevirin, sarılın ona, onun mücadelesini
yükseltin. Bilin ki eğitimi de kurtaracak olan İşçi Sınıfının İktidarıdır. q

Eğitim şart mı?

kumuş yazmış takımının
çoğu, pek çok memleket sorununu eğitime bağlar. Örneğin “Trafikteki keşmekeş eğitim ile
çözümlenir” derler. Okullara Trafik
dersi konur ama sorunun çözümlenmesi bir yana trafik daha da içinden
çıkılmaz hal alır.
Ben 1976’da Lise 1’inci sınıfta
iken Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti okullara “Ahlâk” dersi koymuştu. Amaç biz Lise öğrencilerine Ah-

lâk’ı öğretmekti sanırım. Kitabın bir
yerinde aynen şu cümle yer alıyordu:
“Bir toplumda, bir İşçinin şerefiyle, doktorun şerefi bir olamaz.”
İşçiyi düşük şerefli gören bu anlayış biz öğrencilerin tepkisine yol
açmıştı. Bir okul bahçesinde hep birlikte toplanıp kitabın o sayfasını yırtarak yakmıştık. Ahlâk dersi hocamız
aynı zamanda Din Bilgisi dersimize
de giriyordu. Kitabın o sayfasını yakanlara sınavda düşük notlar verdi.
Ahlâk dersi verilmesiyle toplum ahlâklı hale gelmedi. O yıllardan günümüze toplumda bir ahlâki çöküntü
oldu.
Ahlâkın temel kuralı nedir?
Kendin için yapılmasını istemediğin bir şeyi, başkasına yapma.
Bugün işverenler kendileri için
her şeyi istiyorlar. Karşılarındaki
işçi hakkını istediğinde ekonomi çöker, bu işyeri batar gibi yalanlarla
işçiyi ve halkı kandırıyorlar. Üretim
yapanın esas olarak İşçi sınıfı olduğu hep unutuluyor, göz ardı ediliyor.
Emperyalist devletler de ahlâksızın
en büyükleridir. Kendi halkları için
istemedikleri eziyetleri, başka ülke
halklarına yapmaktan zevk alırlar.
Eğitim ile ekonomik-sosyal düzen yakından ilgilidir. Ekonomik

düzen eğitimin niteliğini belirler. Bir
ülkede verilen eğitim laik ve bilimsel
bir eğitim değilse, o ülkedeki eğitim
faaliyeti Ortaçağcılığa hizmet eder.
Bu nedenle kendini bilmez okumuş
yazmış takımının “Bu memleketin
en büyük sorunu eğitimdir. İyi bir
eğitim ile her şey çözümlenir.”, söylemi laf-ı güzaftır. Bugün iktidarın
iyi bir eğitimden anladığı, İmam Hatip eğitimidir. Bütün okulları İmam
Hatip yapma fırsatı elimize geçmiştir, demişlerdir. Bu Ortaçağcı Medrese eğitimi ile
ülkemiz AB-D Emperyalistlerinin her istediğini
yapan bir ülke haline gelecektir. Birinci Kurtuluş
Savaşı’mız ve Cumhuriyet, halkımıza laik eğitim
olanaklarını sunmuş ama
1950’li yıllardan bu yana
bu olanaklar aşama, aşama elimizden alınmıştır.
Laik bilimsel eğitimin
olmadığı bir ülkede ciddi bir üretim
faaliyetinin olması da imkânsızdır.
Ülkemizde her geçen gün üretim faaliyeti azalmaktadır. Halk olarak tüketime yönlendirilmekteyiz. Tarım
ve hayvan ürünleri açısından kendi
kendine yeten bir ülke olmaktan çıkalı çok oldu. Neredeyse hiçbir orijinal
sanayi ürünümüz yok.
Vatandaş olarak gerçekten çocuklarımıza laik, bilimsel demokratik
bir eğitimin verilmesi için mücadele
vermek zorundayız. Bugün gelinen
noktada ortaokuldan liseye geçen
milyonlarca öğrenciye tek gideceği
okul olarak İmam Hatip liseleri gösterilmektedir.
Eğitim gerçekten şart ama nasıl
bir eğitim? sorusunu cevaplandırmamız gerekir.
Eğitim ayrıca tüm vatandaşlara
devlet tarafından parasız olarak sunulmak zorundadır.
Bu Parababaları düzenini ortadan
kaldırarak Demokratik Halk İktidarında ancak bu isteğimizi gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle soyut olarak
eğitim ile her şey düzelir anlayışından vatandaş olarak uzak durmak zorundayız.

Kurtuluş Partili
Bir Eğitim Emekçisi

12

Yıl: 13 / Sayı: 126 / 1 Ağustos 2018

Temel eğitim herkese eşit ve parasız olmaktan nasıl çıkarıldı?
24 Haziran sonrası AKP’nin
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk;
Özel okul sahibi, eğitimde
piyasalaşmayı savunan bir kişi
kurtarıcı olabilir mi?
Emperyalist kuşatma altında olan
bir ülkede eğitim de en fazla yara alan
alanlardan biri olur, hiç şüphesiz. AKP
döneminde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış bir ismin Milli Eğitim
Bakanı yapılması eğitim üzerinde oynanan bunca oyunun ve yapılanmanın
artarak sürdürüleceği anlamını taşıyor.
Bu konuda hatırı sayılır bir özgeçmişe sahip Ziya Selçuk’un eğitime bakış
açısı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği
icraatları. Şimdiki görevi ise çivisi çıkmış bir sistemin son çivisini çıkarmak
olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığına eğitim
kökenli ve “Prof” ünvanlı birinin getirilmesini AKP’nin gerici, aynı zamanda neoliberal eğitim uygulamalarında
bozulan imajını düzeltme çabası diye
de okuyabiliriz. Zira Milli Eğitimde
bugüne kadar yapılanları toplumun
sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarında yaşananlardan bağımsız değerlendiremeyiz. Siyasal iktidarın toplumu dönüştürme projelerinde okullar
kilit rolü oynadı. Bunu çok iyi bilen
AKP’giller de her türlü krizin yaşanmasını fırsata dönüştürerek 16 yıl boyunca eğitimi hem piyasa ekonomine
açıp hem de aynı oranda dinselleştirme
çalışmalarını birlikte yürüttü. Öğrenciler artık her alanda okul dışına itilip
özel kurslara, dolayısıyla piyasaya terk
edilmiş durumda. Şimdi Bakan olarak
getirilen kişi de izlenen neoliberal politikaların devamcısı niteliğini taşıyor.
Öyle olmasa devlet okullarının işlevini
güçlendirici çalışmalar yürütürdü özel
okul açmak yerine.
Kamuoyuna büyük bir sürpriz olarak tanıtılan Ziya Selçuk kimdir ve ne
yapmıştır?

Gelin yakından tanıyalım:
2003-2006 yılları arasında Talim
Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, görev süresince eğitimde olabildiğince kamusal zeminden uzaklaşıp
milli eğitimi piyasa ekonomisine açmada çok köklü değişikliklere imza
atmıştır. 2004 yılında TRT 4 Kanalı
aracılığıyla öğretmenlere verilen zorunlu seminerde arzuladığı sistemin ne
tür değişiklikler getireceği bakın nasıl
aktarılmıştı:
“PİYASAYA GÖRE EĞİTİM”
MODELİ
“Artık eğitimi piyasa belirleyecek. Bırakınız yapsınlar dönemi
bitti. Eğitim toplumun ihtiyacına
göre değil piyasanın ihtiyacına göre
düzenlenecek. Piyasaya göre eğitim
modeline geçiyoruz.”
“Tüm derslerde müfredatı hafifletiyoruz. Bu kadar çok bilgi batıda
üniversitelerde veriliyor. Bilgisayar
ve İngilizce ağırlıklı olacak.”
“Tüm dünyada müfredat ve eğitim yeniden düzenlenirken Türkiye
bunun dışında kalmamalı. Şimdiye
kadar dünyada yapılmış olan eğitim
reformlarını ıskaladık, bu kez başaracağız.”
“Büyük bir projenin küçük bir
parçasıdır bu anlattığımız. Büyük
fotoğrafta olanları görmek lazım.
Metodolojileri değiştiriyoruz. Bildiğiniz bütün doğrular değişiyor.”
“Öğrenci merkezli eğitim getiriyoruz. Görsel, işitsel, kinestetik ve
dokunsal öğrenme stillerinin kullanıldığı etkinlik örnekleri hazırladık.”
“İlköğretimde seçmeli ders sistemi getiriyoruz.”
“Ortaöğretimde sertifikalı diplomalılık getiriyoruz. Öğrenci birikmiş sertifikalarını getirip puan karşılığı diploma alacak.”
“Performans (öğretmenin başarısı anlamında kullanılmış) ölçme

AKP’nin sanata karşı
düşmanlığı bitmiyor

Devlet Tiyatroları ile Devlet
Opera ve Balesi feshedildi:
“Tiyatro, opera ve bale”
Tayyip’in emrinde!

Sanata ve sanatçıya karşı hep sorunlu olan AKP’nin 16 yılda yarattığı yıkım süreci, Devlet Tiyatroları ile
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün feshedilmesine kadar geldi.
Bugün tiyatrolar ile opera ve baleyi
zapturapt altına alan RTE İstanbul Belediye Başkanıyken bakın ne demişti:
“Bu bale de neymiş kardeşim, eğer
bunun fon yönetimi bende olsa bir
dakka durmaz alıverirdim ellerinden.”
Sanata düşmanlık tohumları o günden bugüne boy verdi ve kaldırılmak
istenen sanat kurumlarına bir oldubitti
ile el konuldu.
Peki ne anlama geliyor tüm bu değişiklikler?
703 no’lu Tayyip’in Fermanı niteliğindeki KHK ile Devlet Tiyatrolarının kuruluş kanunu feshedilirken
kurumun edebi kimliği, bütçesi, disiplin kurulu ortadan kaldırılıyor, mal
varlığına el konuluyor ve çok az sayıda
bulunan sahnelerinin de Cumhurbaşkanlığına devredilmesi öngörülüyor.
Kısaca ülkemizin kültür sanat hayatına
kurulduğu 1949 yılından beri büyük
katkılar sunan 70 yıllık birikim, kuruluş felsefesiyle birlikte yok edilmek
isteniyor.
Evrensel anlamda bir oyunun nasıl sergileneceğini, tiyatro ile toplum
arasında kurulan bağın kültürel havayı
nasıl oluşturup yönlendirdiğini Devlet
Tiyatrolarında sergilenen oyunlarda
birçok kez gördük. Oyunun nasıl yazılacağından, dekor ve kostümün hazırlanmasına, ışık ve ses sisteminin doğru
kurulmasına kadar Devlet Tiyatroları
bir okul olmuştur. Yurt içinde ve yurt
dışında sergilediği birçok oyunla Türkiye’nin çağdaş yüzünü dünyaya tanıtmayı başarmıştır.
Yeni kurulan Cumhuriyetin kalkın-

ma ve muasır (çağdaş) medeniyetler
seviyesine ulaşmada Mustafa Kemal
Atatürk’ün izlediği yolların başında
sanatın ve sanatçının desteklenmesi
geliyordu. AKP’nin savunduğu “yerli
ve milli” söylemi düzeyinde sığlaşmamış, tamamen evrensel sanat ilkeleri
çerçevesinde oluşturulan bir anlayıştı
Mustafa Kemal’in sanata ve sanatçıya bakışı. Bugün Türkiye’nin Çağdaş
yüzünü temsil eden Devlet Tiyatroları,
Devlet Opera ve Balesi başta olmak
üzere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
Devlet
Halk
Dansları
Topluluğu ile sanatın her alanında
ürettikleri eserlerle estetik algımızı güçlendiren
sanatçılarımız
olmuştur.
AKP’giller’in Cumhuriyet’in tüm
kurumlarına savaş açması yeni bir olay
değil. Daha birkaç yıl önce TÜSAK
yasa tasarısı ile sanatla iç içe olan
kurumların özerklikleri yok edilmeye
çalışılmıştı. Şimdi ise bu uygulamadan
da daha geriye gidilerek tüm sanat üreten kurumların işleyişi “sanatın içine
tükürenlerin” zihniyetine terk edilmiş
durumda. Çok köklü ve yapısal değişiklikler içeren bu düzenlemelerle Ortaçağ Dönemine bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız.

AKP’nin sanata duyduğu
bu düşmanlık ve
kin neden?
Tüm bu geriye gidiş adımlarının
cevabı çok basit. Sanat, insanın özgürleşmesinin en kolay yoludur. Bir
ülkede sanat özgür bir ortamda icra
ediliyorsa orada dünyayı anlama ve
anlamlandırmada yaratıcı fikirler doğar ve insanlığın daha güzel bir geleceğe ulaşmasına ışık tutar.

ve değerlendirme, maaş zammı, terfi
ve derecelendirme değişiyor. Teftiş
sistemi değişiyor, teftiş kurulu kalkıyor. Öğretmen sınıfta teftiş edilmeyecek. Herkes birbirinin gözetleyeni
olacak. Veli, öğrenci, müdür, belediye başkanı ve çevrenin ileri gelenleri
sicil verecek Öğretmen çevresiyle iyi
ilişki içerisinde olacak.”
“Terfi ve ödüllendirme için sınav,
liyakat ve sicil puanları belirleyici
olacak.” (M. Morgül, Milli Eğitimde
Emperyalist Kuşatma, 2006, s. 15)
Bugün eğitimde geldiğimiz noktanın mimarlarından birinin neyi amaçladığı yeterince açık değil mi?
Mantar gibi türeyen özel okullardan tutun da seçmeli dersler adı altında
dinci-gerici ideolojinin tüm altyapısı
AKP için eğitimi dikensiz gül bahçesine çevirmedi mi?
Hedef tam 12’den vuruldu artık!
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından Milli Eğitim Bakanlığına terfi
ettirilen piyasacı bakanın 2004 yılında
işaret ettiği; “Eğitimi artık piyasa belirleyecek”, sözleri sıradan, öylesine
edilmiş sözler değildir. Yapılan değişiklikler kapitalist sistemin ihtiyacı
olan işgücünü karşılama çabalarına
cevaptan başka bir anlam taşımamaktadır.
Piyasa ekonomisine terk edilmiş
bir eğitim sisteminde temel amaç;
giderek artacak olan görüşünün, dayatılan programla, öğrencilere okul
sıralarından itibaren benimsetilmeye
çalışılmasıdır. Burada parası olan iyi
eğitim alıp sınıfsal konumunu sağlamlaştırırken yoksul emekçi çocukları da
böyle bir haktan mahrum kalarak, soru
sorulmayan, eleştirinin yok sayıldığı,
içi boşaltılmış bir sistemle kendilerine
kazandırılan boyun eğme, itaat etme
davranışlarıyla sistemin devamını
sağlayacak en büyük yapı taşlarına dönüşeceklerdir.
Eğitim tamamen alınıp satılabilen

bir metaya dönüşmüştür son haliyle.
Cumhuriyet Devrimlerinin kökü
sayılabilecek Köy Enstitülerinin halkçı, kamusal, bilimsel, laik temelli eğitim modelini terk ederek (üstelik yüzde
yüz yerli bir modeldi Köy Enstitüleri
Modeli) Özel Okulların desteklendiği
(AB-D Emperyalist Güçlerinin isteği
doğrultusunda) “Gayri Milli ve Yerli
Eğitim Bakanlığı”na dönüştürülen bir
yapıdan ve onun Bakanından medet
ummak ne derece bilimsel bir yaklaşımdır takdir okuyucunun.

Böylesine güçlü bir işlevi olan sanat, toplumsal yapıda sarsıntılar oluşturunca isyan ve devrimlerin de öncülüğünü üstlenir aynı zamanda. Artık
bu aşamadan sonra sanatçının ortaya
koyduğu eserler kendi öznel alanından çıkıp başka insanların duygu ve
düşünce dünyasında izdüşümler meydana getirmeye başlar ve diktatörlerin
korkulu rüyası olur.
AKP’nin sanatla kavgalı olmasının nedenini burada aramalıyız. Kültür
ve sanat alanında yaratılan yıkım politikaları; çevresinde yaşanan olayları algılayamayan, estetik duygusu gelişmemiş, ilkel benliği ile yaşamını sürdüren
milyonlarca
tek
hücreli
insan tipolojisi yaratmaya
yönelik. Sağlık,
eğitim,
hukuk, kamu
kaynaklarının
talan edilmesi gibi birçok
alanda
tahribat o denli
yükselişe geçti ki, güzellik arayışını
yitiren çürümeye başlamış bir topluma
dönüştük. Havası kirletilmiş, ağaçsız,
gri, betona gömülmüş şehirlerde yaşamaya zorlanıyoruz. Oysa yaşama ait
ne varsa her şey sanattır. Ne yiyip içtiğimizden ne giydiğimize, evimizi nasıl
dekore ettiğimiz, nasıl sevdiğimiz, neleri nasıl konuştuğumuz, duruşumuz,
gülüşümüz, doğaya bakış açımız hatta
desteklediğimiz parti bile birer sanatsal bakışın ölçütüdür.
Şimdi hep birlikte bir göz taraması
yapalım. Çevremizde yükselen zevksiz binalar, cami ve AVM’lerle doldurulmuş binalarda yaşayan kör, sağır
ve dilsizlerden oluşan kalabalığın, bir
kadın heykelinde estetik anlatımı görmek yerine pornografik bakışla çıplak
bedene baskılanmış içgüdüleriyle saldırmaları sonucunda oluşan kitle kültürü mü sanata sahip çıkacak?
Sanatı, bilimi insana dair çağdaş
gelişme araçlarının hepsini baskı altına almayı amaçlayan totaliter rejimin
Türkiye versiyonunun sahnelenmesini

izliyoruz sadece. Ancak Tarih boyunca
iktidarlarını faşist otoriter yönetimlerine borçlu olanlar sonunda sanatı ve bilimi baskılamaya çalışsalar da başarılı
olamamışlardır.

Cumhuriyet Devrimlerine
sahip çıkan çağdaş,
laik bilimsel eğitimden
bugünlere nasıl geldik?

Eğitim son 16 yıldır ülkeyi yöneten Siyasal İslam gömleği giymiş AKP
sayesinde hiç olmadığı kadar yapısal
bozulmalara uğramıştır. Bu süre içerisinde 15 farklı sistem uyarlanmaya çalışılmış ve 7 eğitim bakanı değişmiştir.
Ülkeyi, kazandıklarını iddia ettikleri
seçim oyunlarıyla kurdukları dikta rejimiyle yönetmeye çalışan AKP’giller,
emperyalist ağababalarının isteklerini
de harfiyen yerine getiriyorlar.
Bir yandan Dünya Bankası’nın
YÖK içerisinde temsilcisinin bulunması, öte yandan SPAN adlı Amerikan
Danışmanlık Şirketinin Talim Terbiye
Kurulu üzerinde tam yetki ile çalışması Amerika’nın eğitim sistemimize
açık müdahalesi anlamını taşımaktadır.
Şirket tarafından sunulan önerilerin kurul tarafından direktif olarak
algılanıp uygulanması bunun en güzel
örneğini oluşturuyor. TTK Başkanlığı
sırasında Ziya Selçuk’a şirket tarafından teşekkür edilmesi AKP’nin “yerli ve milli” diye savunduğu sistemin
kimlere ve nasıl hizmet ettiğinin açık

Türkiye’de
sanat yapmanın zorluğu
İşte bir örnek dünyaca ünlü bestecimiz ve piyanistimiz Fazıl Say’ın eserleri önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrasının repertuarından çıkarıldı
şimdi de konserleri yasaklanıyor.
14 Ağustos’ta İstanbul Harbiye
Açık Hava Tiyatrosu’nda vereceği konseri, gerekçe gösterilmeden iptal edilen Fazıl Say, kendisine “defolup
gitsin” diyenlere ; “Memleketimi çok
seviyorum. Ülkemde yaşamak istiyorum ülkemde sanat yapmak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.
Say; “Güç müziktedir. Hiçbir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına izin veremem. Sanatımı tüm
dünyada olduğu gibi kendi memleketimde de icra etmek istiyorum.
Önümde zor bir süreç var. Nerdeyse
tüm kapılar kapalı. Devletin kurumlarında hem besteci hem de yorumcu olarak zaten yıllardır yasaklıyım.
Bu durum kime ne kazandırdı? En
üstten en alt kademelere yayılmış
Fazıl Say “defolup gitsin” algısına
karşı mücadele vereceğim. Bu durum sadece utanç yaratır. Bir sanatçının hiçbir suçu yokken kovulma
aşamasına gelmesi o ülkedeki sanat
camiasının da kötü etkilenmesine
sebebiyet verir. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Bununla gurur duyuyorum” dedi.

AKP’nin sanata vurduğu
büyük darbeler
24 Haziran sonrası olağanüstü yetkilere kavuşan Saraylı Erdoğan, toplumu; hak ve özgürlükleri olan bir halk
olarak değil de istediği şekilde yönettiği, sınırlarını kendisinin belirleyeceği
bir tebaadan ibaret görüyor. İslamileştirilip geri bırakmak metodu sayesinde toplumsal kalkınma; yol, köprü,
havaalanı, tünel inşaatlarının ne denli

göstergesidir. Şirket 2004 yılında “Temel Eğitime Destek Programı” adlı
bir rapor hazırladı.
Peki bu raporda neler vardı?
Müfredatın hafifletilmesi, eğitimdeki ulusal vurguların törpülenmesi ve
ders kitaplarının buna göre yazdırılması ihale yoluyla bu şirkete havale edildi. Finansörü Dünya Bankası gibi görünse de bu programın giderleri, 20 yıl
vade ile bizim borç hanemize yazıldı.
Eğitimin kimlere, nasıl teslim edildiği açıkça görülüyor. Şimdi bu işin
başına eğitimi tamamen serbest piyasa
ekonomisi şartlarına uyarlayacak olan
kişinin getirilmesi tesadüf olamaz.
AKP eliyle yaratılan gençlik, gelecek kaygısı ile sesini çıkaramayan,
içinde yaşadığı topluma hatta kendine
yabancı duruma getirilmiştir. Sadece
tüketim kültürüyle apolitik hale sokulan gençlik, bir yandan siyasal dincilik ile kuşatılmışken diğer yandan
kendisine asla insanca yaşama hakkı
tanımayan neoliberal sitemin ideolojik
bombardımanı altında yok olmamak
için kendi çıkış yolunu bulmak zorunda. Kamusal eğitimin yok edildiği bu
çarpık sistem içinde işsizliğin günden
güne artarak çoğalması ve emekçi yoksul halk çocuklarının bilinçli olarak
sistemin kölesi durumuna düşürülmesi
gençliğe olsa olsa geleceksizlik vaat
etmekten öteye geçemez. Mevcut eğitim sistemi bunları öngörürken, siyasal
iktidar antidemokratik yasalarıyla, her
türden baskı ve ideolojik aygıtlarıyla
gençliğin özgürlük, demokrasi mücadelesinin önüne her türden barikatlarını örmeye devam ederken, gençliğin
bu kuşatmayı yıkmak ve kendi geleceği, kurtuluşu için, ileride içinde yer
alacağı, İşçi Sınıfı ile birlikte mücadele
vermekten başka alternatifi bulunmuyor.

Ankara’dan Bir Halkçı
Eğitim Emekçisi

devasa yapıldığıyla ölçülüyor. Çevre
düzenlemesiymiş, mimarinin estetik
uyumuymuş gibi noktalar “Yeni Türkiye”nin sanatsal projeleri arasında
yer almıyor maalesef. Bu nedenle gerçek sanat eseri sayılabilecek “İnsanlık
Anıtı”nı ise Kars’ta yaptığı şekilde
“ucube” diyerek parçalatıp kaldırtabiliyor. İstanbul’un göbeğinde Cumhuriyet Mirası olarak bugünlere kadar
ayakta kalmayı başaran Atatürk Kültür
Merkezi ise 9 yıldır bilerek kullanıma
açılmayıp yıktırılması yine Tayyip sayesinde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde
Başkent Ankara’da bulunan Atatürk
Kültür Merkezi ise yıllardır atıl ve boş
durumda bekletiliyor. Zaman zaman
semt pazarlarını andıracak şekilde panayırlar düzenleniyor. Amacına uygun
hiçbir sanatsal ya da bilimsel etkinliklere ise ev sahipliği yapamıyor.
Bugün geldiğimiz noktada çoraklaştırılmış bir sosyo-kültürel ortamın
ağırlığını olanca kuvvetiyle hissediyoruz. Sanatçı duyarlılığının en ufak
zerresine bile tahammül edemeyen
Tayyip, ekranlarda 7/24 sağa sola bağırarak hitabetin öfkeden kudurmuş dilini halkı baskılamak aracı olarak kullanmayı sürdürerek toplumsal dokuda
büyük yaralar açmaya devam ediyor.
Ancak Tarih boyunca iktidarlarını faşist otoriter yönetimlerine borçlu
olanlar, sonunda sanatı ve bilimi baskılamaya çalışsalar da başarılı olamamışlardır.
Hiçbir diktatör;
Müziğin evrensel dilini yasaklayamaz,
Doğanın renklerini ayrıştıramaz,
Bir yontudaki estetiği ortadan kaldıramaz,
Bir şiirdeki devrim sözcüğünü yok
sayamaz,
Romanda geçen özgürlük fikrini
görmezden gelemez,
İnsanı insan kılan sorgulama yetisini,
Düşüncesini özgürce söyleme hürriyetini,
İşkencelerle, baskılarla yeryüzünden silemez.

Ankara’dan
Bir Halkçı Eğitim Emekçisi
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Nakliyat-İş’ten:

R

Real ve Makro/Uyum Market Direnişçileri gasp edilen yasal
hakları için Media Markt, Migros Mağazalarını
eylem alanına çevirmeye devam ediyor

eal ve Makro/Uyum direnişçiler
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde sürdürdükleri eylemlerin ilkini bugün Merter’de bulunan Migros mağazası önünde gerçekleştirdi.

Migros Merter eylemi
İlk eylem Migros önündeydi. Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Migros mağazası önünde
bir açıklaması yaptı.
Genel Başkan’ımız konuşmasında;
Uyum İşçilerinin, uğramış oldukları
hak gaspına karşı mücadelenin kararlı
bir biçimde sürdüğünü ifade etti. Uyum
Makro işçilerinin mücadelesinin Real
İşçilerin mücadelesi ile birleştiğinin ve

bu iki Direnişi de Nakliyat-İş Sendikası olarak sahiplendiklerini vurguladı.
İşçiler haklarına alana kadar da birlikte
mücadele edeceklerini belirtti.
İşçilerin haklarının bir oldubitti ile
gasp edildiğini, hiçbir haklarının ödenmeden kapı önüne konulduğunu ifade
etti. Ancak buna bugüne kadar sessiz
kalmadık bundan sonrada sessiz kalmayacağız, dedi. Eylemlerimiz Migros
ve Migros’a bağlı işyerleri önünde
devam edecek ifadesini kullandı. Konuşmasının sonunda Migros ve Makro
mağazalarındaki vatandaşlardan alışveriş yapmama çağrısında bulundu.

Marmara Forum AVM
eylemi
İkinci eylem için Marmara Forum
AVM önüne geçen Real ve Uyum
İşçilerini çevik kuvvet karşıladı.
Emniyet görevlileri, özel mülk gerekçesiyle AVM içindeki eylemlerin
Valilikçe yasaklandığını bildirerek
MediaMarkt önündeki eylemin yapılmasını engellediler.
Real ve Uyum İşçileri durumu

protesto etmek için Marmara Forum
AVM önünde bir basına açıklaması
yaptılar. İşçiler yasaklamayı protesto
ederek baskıların kendilerini yıldıramayacağını dile getirdiler.
AVM önünde ki eylemde işçiler,
direniş süreçlerini anlattılar. Direniş
kararlılıklarını dile getirdiler. Yıllarca
çalıştıkları alın terlerini, kıdem tazminatlarını gasp ettirmeyeceklerini
vurguladılar. Metro, MediaMarkt, tüm
mağazaları eylem alanları olmaya devam edeceğini vurguladılar. Real İşçileri haklarının gasp edilmesinde Sarı
Tez Koop-İş Sendikası’nın sorumlu
olduğunu belirtiler. Direnişlerine sadece Nakliyat-İş Sendikası’nın sahip
çıktığını ve Türkiye’de bir sendikalar
faciası olduğunu direnişte daha iyi gördüklerin ifade ettiler.
Eylemlerde 5 adet çevik kuvvet
aracı ve bir adet TOMA’nın varlığı
dikkat çekiciydi. 25.07.2018

Nakliyat-İş’ten:
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Gözaltılar, baskılar direnişimizi
engelleyemez!

eal ve Makro/Uyum Market
Direnişçileri gasp edilen yasal hakları için Esenyurt Akbatı
AVM ve City Center AVM’de Media
Markt, 5m Migros, Migros mağazalarını eylem alanına dönüştürdü
Real Direnişçilerinin ve Makro/
Uyum İşçilerinin Direnişleri Yerli-Yabancı Parababalarına Karşı kararlılıkla
devam ediyor.
Real ve Makro/Uyum Direnişçiler bugün Esenyurt Akbatı AVM’de
bulunan MİGROS Mağazasında ve
City Center AVM’de MediaMarkt ve
Migros mağazaları önlerinde Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde basın
açıklaması ve oturma eylemi yaptı.

Akbatı AVM Migros eylemi
Eylemde Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Genel Başkan’ımız; bir ekmek
kavgası ve hak mücadelesi veriyoruz
onun için buradayız, dedi. İstanbul’da

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten
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Makro/Uyum Market Direnişçileri Ankara’da
Makro Genel Müdürlüğü’nde yönetim kurulu üyeleri ve
Konkordato Komiseriyle görüştü
Makro Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

İGROS’un Uyum Mağazalarının
tamamını ve Makro Mağazalarının da bir kısmını satın almasıyla işsiz
kalan ve tazminatları ödenmeyen 1500
işçi adına Makro/Uyum İşçileri günlerdir İstanbul’da AVM’lerde bulunan
Migros ve Macro Center mağazaları
önlerinde hakları için eylemler yapıyorlar.
Bugün de Makro/Uyum İşçileri,
Makro Genel Müdürü ve Konkordato
Komiseri ile görüşmek üzere Ankara
Kazan’da bulunan Makro Genel Müdürlüğü’ne gittiler.
Geceden otobüslerle yola çıkan işçilerle birlikte Sendikamız Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimiz de
gittiler. Sabah saatlerinde Ankara’ya
varan İşçilerin ve Sendikamızın ısrarlı ve kararlı tavrı sonucunda görüşme
talebimiz kabul edildi ve bir toplantı
yapıldı.
Toplantıya Sendikamız Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Makro/Uyum ve Real Market Direniş-

çileri ve Makro’nun Yönetim Kurulu
Üyesi ve Konkordato Komiseri katıldı.
Toplantıda söz alan Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, hakları
ödenmeden işten atılan Uyum/Makro
İşçilerinin sorunlarının çözümü için
İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini
belirtti.
Kısaca süreci özetleyen Küçükosmanoğlu, Uyum/Makro İşçilerinin yasal haklarının ödenmeden işten çıkartıldığını, “ödeyeceğiz” diyerek yapılan
kıdem tazminatı hesaplamalarının da
eksik yapıldığını ve ödemelerin de
yapılıp yapılmayacağı hakkında bir
bilginin olmadığını belirtti. Yasalara
göre işten çıkartılan işçilerin tazminatlarının çıkış anında ödenmesi gerektiğini, yine yasalara göre iflas eden ya da
kapanan işyerlerinde işçi alacaklarının
devlet alacaklarından sonra geldiğini ancak bu yasalara da uyulmadığını
söyledi. Taleplerinin; işten atılan işçilerin yasal hakları olan kıdem tazminatlarının doğru hesaplanarak bir an
önce ödenmesi olduğunu belirterek
sözlerini bitirdi.
Daha sonra işçiler söz alarak 1015 yıldır Uyum-Makro mağazalarında çalıştıklarını, gençliklerini verdiklerini ancak işyeri kapanınca emeklerinin karşılığı ve yasal hakları olan
tazminatlarının verilmeden kapının

Nakliyat-İş’ten

Makro/Uyum Market ve Real Direnişçileri
baskılara, tehditlere boyun eğmiyor

B

ugün Özdilek- Kanyon ve Metro City AVM’de Migros, Media
Markt ve Makro Center önünde eylem yaptılar
İşçilerin haklarını gasp eden
MİGROS, MAKRO CENTER, MEDİA MARKT ve METRO sıkıştıkça
baskıları ve tehditleri artırmaya başladılar. 5 Temmuz günü yapılan eylemde
MEYDAN AVM yetkilileri işçiler için
savcılıktan gözaltı kararı çıkartmıştı.
Bugün ise ÖZDİLEK AVM ve KANYON AVM’nin yönetimleri ayrı ayrı
sendikamıza faks ve e-posta göndererek AVM’lerde basın açıklaması yapılamayacağını, güvenlik zafiyetinin
yaşanacağını, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmasında AVM yönetiminin
sorumlu olmayacağını ve 2911 sayılı
Kanunun 23. Maddesi gereği savcılık
makamına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişlerdir.
ÖZDİLEK AVM ve KANYON
AVM yönetimlerinden gelen yazıların
içeriğinin kelimesi kelimesine aynı

olması elbette ki bir tesadüf değildir.
İşçilerin gasp edilen haklarının ödenmesi yerine işçilere gözdağı veren,
tehdit eden işçinin emeğini çalan patronları koruyan ÖZDİLEK ve KANYON AVM’nin yönetim kurullarını bu
kararlarından dolayı kınıyoruz.
Eylemler sırasında AVM’lerde birer otobüs çevik kuvvet polisi eylemler
bitinceye kadar bekledi.
Bütün baskılara, tehditlere rağmen
AVM’lerin içerisine girilerek Makro/
Uyum ve Real Direnişçileri sınıf dayanışması içerisinde MİGROS, MAKRO
CENTER ve MEDİA MARKT mağa-

önüne konulduklarını belirttiler. Çoluk
çocuklarının haklarının, geleceklerinin
gasp edildiğini belirterek bir an önce
ödemelerin yapılmasını istediler.
Konuşmalardan sonra Makro yetkilileri bütün mal varlıklarında teminat
olduğunu ve ne zaman bu ödemeleri
yapabilecekleri konusunda net bir şey
söyleyemeyeceklerini belirterek, sorunun çözümü yönünde somut bir adım
atmadılar.
Bunun üzerine toplantı bitirildi ve
Makro Genel Müdürlüğü önünde konu
ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasında konuşan Küçükosmaoğlu, içeride yapılan konuşmaları aktararak bu davanın burada
bitmeyeceğini, işçilerin gasp edilen
haklarının mücadele ile alınmasından
başka çıkar yol olmadığını belirterek
Uyum/Makro İşçilerinin mücadelesinin Real İşçilerinin mücadelesi ile birlikte devam edeceğini ve er geç zafere
ulaşacağını belirterek konuşmasını bitirdi.
Basın açıklamasının ardından işçiler topluca otobüslerle Ankara Etlik
Metro önüne giderek hakları gasp edilen Real Market Direnişçileri ile birlikte eylem yaptılar. 12.07.2018
zalarının önünde basın açıklamalarını
ve oturma eylemlerini yaptılar.

Petrol-İş Sendikası’na Üye
Oldukları için İşten Atılan
FLORMAR İşçilerinin Direnişi 54. gününde
Ayrıca AVM’de bulunan FLORMAR mağazasının önünde direnişçiler
protesto eylemi yaptılar. Burada açıklama yapan Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikal
hakları için işten atılan ve direnişte
olan FLORMAR İşçileri ile sendika
olarak her türlü dayanışma içerisinde
olduklarını belirtti.
Sendikaya üye olmanın Anayasal
ve yasal bir hak olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, FLORMAR işvereninin işçi-sendika düşmanlığı tutumunu
kınayarak, Petrol-İş üyesi işçilerin işe
geri alınması için FLORMAR işverenine çağrıda bulundu. Ayrıca işçilerin
sendikal hakların tanınıncaya kadar
FLORMAR ürünlerine boykot çağrısı
yaptı.
İşyerinin önünde hep birlikte
“FLORMAR İşçisi Yalnız Değildir”,
“Yaşasın FLORMAR Direnişimiz”

birçok AVM’de bulunan Migros önlerinde hak mücadelesi için basın açıklamaları ve oturma eylemlerinin yapıldığını ifade etti. Eylemlere işçiler haklarını alana kadar devam edileceğini
vurguladı.
Eğer Migros eylemlerden rahatsız
ise sorunu çözmelerini istedi. Aksi takdirde rahatsız olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı. İşçilerin yasal hakları
üzerine kimsesin hesap yapmasın diyerek buna Nakliyat-İş Sendikası olarak
izin vermeyeceklerini ifade etti. Nakliyat-İş olarak işçilerin bu haklı mücadelesine sahip çıktıklarını ve sahip
çıkmaya da devam edeceklerini vurguladı. İşverenler bu memleketi kendileri
için dikensiz gül bahçesine çevirmek
istiyorlar. Ama yok öyle dava, burası
dağ başı değil. Bu işçiler sahipsiz değil. Yıllarca Uyum Marketlerde çalışmışlar. Ve hak etmiş oldukları tazminatlarını istiyorlar. Bu haklarını alana
kadar mücadelemiz sürecek, dedi.
Ali Rıza Küçükosmanoğlu son söz
olarak vatandaşları Migros’lardan alışveriş yapmamaya çağırdı.
Basın açıklamasında işçiler adına
konuşan Makro/Uyum İşçileri direniş
kararlılıklarını dile getirdiler. Yıllarca
çalıştıkları alın terlerini, kıdem tazminatlarını gasp ettirmeyeceklerini vursloganları atıldı.

Migros eylemi
Direnişçiler ilk olarak Metro City
AVM Migros Mağazası önünde eylem
yaptılar.
Buradan Kanyon AVM Makro
Center Mağazası önüne giden Real
ve Uyum/Makro İşçileri sloganlarla haklarını gasp eden MİGROS ve
MAKRO’yu protesto ettiler.
Her iki yerde de tazminatları gasp
edilen Uyum Market İşçileri adına süreci anlatan konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından oturma eylemi
gerçekleşti.

Media Markt eylemi
Oturma eyleminin ardından direnişçiler ÖZDİLEK AVM’ye giderek
MediaMarkt Mağazası önünde eylemlerin gerçekleştirdiler.
Yapılan eylemlerde birer konuşma
yapan Sendikamız Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu, direnişe yönelik baskılara değinerek sorunun işçilere baskı veya tehditle değil işçilerin
haklarının verilmesi ile çözüleceğini
belirtti. Demokratik bir tepki ve Ana-

guladılar. Migros’un tüm mağazaları
eylem alanları olacağını ifade ettiler.

Esenyurt City Center AVM
eylemi
Akbatı AVM Migros önünde yapılan eylemden sonra Esenyurt’ta bulanan City Center AVM’ye geçildi. Burada önce MediaMarkt önünde basın
açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasını Nakliyat-İş
Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. 11 aydır süren
direniş mutlaka zaferle sonuçlanacaktır diyerek eylemlerin süreceğini belirtti.
Metro AG işçilerin haklarından yasal olarak da Yargıtay kararlarınca da
Profesör Fevzi Şahlanan’nın raporuna
göre de sorumludur. Metro sorumluluğunu yerine getirmekten kaçamaz,
dedi. Real Market İşçilerinin haklarının gasp edilmesinde Sarı Tez Koop-İş Sendikası’nın da sorumluğunun
olduğunu hatırlatan Küçükosmanoğlu,
bu nedenle sarı sendikacılığa karşı da
mücadele verildiğini vurguladı.
Real
Market
İşçileri adına söz
alan işçiler, 11 aydır
Direnişte olduklarını ifade ederek,
Direniş 11 ay daha
sürse vazgeçmeyeceklerini, haklarını
alana kadar mücadele edeceklerini belirttiler. Halkı Metro ve MediaMarkt
Mağazalarında alışveriş yapmamaya
çağırdılar.
City Center AVM’de bulunan
Migros önüne gidilerek, Uyum İşçileri mağaza önünde konuşmalar yaptı.
Yapılan konuşmaların ardında kısa bir
oturma eylemi yapılarak eyleme son
verildi.
Eylemlerde “Makro-Migros Yasal Haklarımız Gasp Edilemez”
ve “Haklarımız Gasp edenlere İşçi
Düşmanlığına Ortak olma Metro Ve
Media Markt’tan Alışveriş Yapma”
pankartları açıldı.
“Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez’’, “Davamız Ekmek Davasıdır”
, “Migros’a Girme Zulme Ortak
Olma”, “Metro’ya- Media Markt’a
Girme Zulme Ortak Olma”, “Tazminat Hakkımız Söke Söke Alırız”,
“İşçiye Destek Migros’a Boykot”,
“İşçiye Destek Metro’ya-MediaMarkt’a Boykot”, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Yılmadık, Yılmayız
Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı ve dövizleri açıldı.

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

yasal bir hak olan basın açıklaması
yapmanın yasal olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu, Makro/Uyum
ve Real Market İşçileri haklarını alıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, MİGROS, METRO
ve MEDİA MARKT’tan işçiler haklarını alıncaya kadar alışveriş yapmama
çağrısında bulunarak “bu zulme, işçi
düşmanlığına ortak olmayın” diyerek sözlerini bitirdi.
ÖZDİLEK AVM’nin içerisinde
yapılan eylemin ardından Direnişçi
İşçiler dışarı çıkarak bir süre AVM’nin
önünde eyleme devam ettiler.
Burada da söz alan işçiler yaşadıklarını ve verdikleri mücadeleyi anlatarak haklarını alıncaya kadar Nakliyat-İş Sendikası’nın öncülüğünde birlikte omuz omuza mücadele edeceklerini belirttiler.
Konuşmaların ardından oturma
eylemi yapıldı. Sonrasında ise alkış ve sloganlarla eylem sona erdi.
07.07.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Paşa, Paşa!
Baştarafı sayfa 16’da
Hatta şöyle de diyebilirsin:
“Ulan hiçbir gerçek kanıt ortada
yokken, sadece yalancı tanıkların
ifadelerine dayalı senaryolarla sen
mi suçlandın? Sen mi yattın içerde
3 yıl? Müebbet cezasını sen mi yedin
Ergenekon’dan? Tayyip-Feto çatışması olmasa daha yatıyorduk. Yaşımız da ilerledi.”
Ayrıca, Aşık Dertli’nin dizelerindeki gibi
Bir başıma kalsam şehe sultana
kul olmam
Viran olası hanede evlad-ü ıyal
var
(Tek başıma olsam kimseye kulluk
etmem ama yıkılası evde çoluk çocuk
var)
diyebilirsin.
Bu bakımdan belki haklısın.
Ama bizim üzüldüğümüz nokta şu:
Tehlikeyi görüp de sinmek yakışır mı?
Hele bir “Genç Türk’e”?
Yaşın ileri de olsa biz seni “Genç
Türk” ya da Batılıların deyişiyle
“Jöntürk” olarak değerlendirdik.
Senden ve senin gibi aydın, ilerici subaylardan tıpkı Mustafa Kemal’ler gibi
bir Genç Türk davranışı bekledik. Gözünü budaktan sakınmayıp, ülkenin,
halkın ve Cumhuriyet’in kollanması,
tehlikenin bertarafı için var gücünle
davranışa geçmek gibi…
Böyle bir tutum sergilemedin, sergilemediniz, sergileyemediniz.
Bizim sitemimiz buna.
“Ulan sen ne anlarsın, ne biliyorsun, şartlar çok kötüydü.”, de diyebilirsin.
Haklısın, şartlar kötüydü… Ama
açıkçası, biz öyle bir ruh görmedik
sende. Hiç direnmediniz neredeyse.
Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz
Ergenekon’dan içeri atılırken; “Yahu
ben Amerikancıyım, beni neden
atıyorsunuz içeri”, anlamına gelen
sözler etmişti. Belki siz tehlikeyi gören omzu kalabalık ilerici subaylar da;
“Ulan biz NATO Paşasıyız, ABD bu

işin içinde, bu kadar da yapmaz, bizi
içeri atmazlar.”, gibi düşünerek ikircikli davrandınız.
Bu hem askerliğe yakışmaz, hem
de basiretsizlik anlamına gelir.
Oysa, büyük olasılıkla ezberindedir. Ne diyor Mustafa Kemal Gençliğe Hitabe’de?
“Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve
şerait, çok namüsait bir mahiyette
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiş
bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak
üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet
ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi
menfaatlerini, müstevlilerin siyasi
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,
fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap
düşmüş olabilir.
“Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır!”
Demek ki, tehlikeyi gördüğünüz
halde Mustafa Kemal’in öğüdünü tutmamışsın, tutmamışsınız. Belki şu
anda işgal durumu yok ama; “İktidara
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içindeler.”
Ve Mustafa Kemal’in deyişiyle bu,
bütün saydığı şartlar, düşmanların üstünlüğü, ülkenin işgali gibi belalardan
daha vahim. Çünkü bu belayı, bugünkü durumu; “Bütün bu şeraitten
daha elim ve daha vahim”, olarak
tanımlıyor Mustafa Kemal.
Bunu bilmemeniz, görmemeniz
mümkün değil.

Oysa, sen 27 Mayıs’ı görmüş bir
askersin, Harp Okulu’ndan mezuniyetin 1962.
Bak ne diyor 27 Mayısçı Genç
Türkler’in dayandığı ve Atatürk’ün
sağlığında (1935) çıkarılan Ordu Dahili Hizmet Kanunu:
“OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE
— Ordunun vazifesi; Türk yurdunu ve teşkilâtı esasiye kanunile tayin
edilmiş olan Türk Cumhuriyetini
kollamak ve korumaktır. Ordu askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası
için lâzım gelen tesisler ve teşkiller
kurulur ve tedbirler alınır.
“OTUZ BEŞİNCİ MADDE —
Orduya giren her asker and içecektir. And sureti aşağıdadır:
“[Hazarda, seferde, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde
milletime ve cumhuriyetime doğruluk
ve muhabbetle hizmet ve kanunlara
ve nizamlara ve âmirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk
sancağının şanını canımdan aziz bilip
icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda
eyleyeceğime namusum üzerine and
içerim.]”
Demek ki, Cumhuriyeti kollamak
ve korumak ve bunun için gerekirse
ölümü göze almak için and içmiş bir
askersin.
Üstelik 27 Mayısçılar, yurdu ve
Cumhuriyeti kollama ve koruma görevini daha belirgin ve güçlü hale getirmek için, Türk Silahlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanununda (1961) tek bir
maddeye almışlardı:
“Silahlı kuvvetlerin vazifesi;
Türk yurdunu ve anayasa ile tayin
edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.”
Bildiğin gibi, Malum Kişi ve çevresi bu kollama ve koruma görevini, ne
olur ne olmaz, deyip 2013’te kaldırdı.
Demek ki, yasal gerekçe de mevcuttu Cumhuriyeti kollama ve koruma
için. Demek ki, yasal görevinizi savsaklamış, Cumhuriyeti göz göre göre
teslim etmişsiniz.
Üstelik ordu, bu ülkenin en güvenilir kurumu oldu. Daha düne, 2017’ye

Nakliyat-İş’ten:

Türkiye İşçi Sınıfından, Sendikamızdan,
Real Market ve Uyum /Makro Market Direnişçilerinden
Yunanistan Rivulis Eurodrip Damla Sulama İşçilerine destek eylemi

S

endikamızın Genel Başkanı Ali
Rıza
Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz, Real
Market Direnişçileri ve Uyum/Makro
Market
İşçilerinin
katılımıyla
Türkiye’deki merkezinin
bulunduğu Levent
Maya Center önünde

Yunanistan Rivulis Eurodrip Damla
Sulama’da İşçi ve Sendika Düşmanlığına karşı Uluslararası Dayanışma eylemi gerçekleştirdik.
Sloganların ardından basın açıklamasını Real Market Direnişçisi bir işçi
arkadaşımız yaptı.

Basına ve Kamuoyuna
Siyonist İsrailli bir uluslararası tekel olan ve İsrail, Yunanistan, Hindistan, Avustralya ve ABD’de fabrikaları/

Nakliyat-İş’ten:

Real Ve Uyum/Makro Direnişçileri Media Markt ve Migros mağazalarinda
kasa kilitleme ve Metro’da eylemlerine devam ediyor

R

eal ve Uyum Direnişçilerinin Mücadelesi Nakliyat-İş Sendikası
öncülüğünde devam ediyor. 11 aydır
süren Real Direnişi ve bir ayı geçen
Uyum
Direnişi
İstanbul’daki
AVM’lerde Media Markt ve Migros mağazaları önünde devam ediyor. Valilik tarafından yasaklanan AVM
eylemlerinin ardından direnişçi işçiler
yeni eylem biçimleri ile geliştirdi.
Yasaklanan AVM eylemlerinden
sonra Real ve Uyum İşçileri, Media Markt ve Migros mağazalarına
girerek kasa kilitleme eylemlerine
başlamışlardı. Pazar günü İstanbul’da 4 ayrı merkezde, Ankara’da
Mamak Metro Market önünde bir
eylem yapıldı. İstanbul’daki eylemlere Real ve UyumDirenişçileri, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Sendikamız Yöneticileri katıldı. Ankara’daki eyleme Real İşçileri ile birlikte Ankara Bölge Temsilcimiz katıldı.

Real ve Uyum /
Makro İşçileri Meydan
AVM önündeki eylemlerinden
vazgeçmiyor

Pazar günü Direnişçi İşçiler aha
Meydan AVM içinde toplandı fakat
AVM önü 5 otobüs çevik kuvvet,
TOMA, çok sayıda sivil polis ve özel
güvenlik ekibiyle kapatılmıştı.
Eylem, Meydan AVM giriş kapısında çevik kuvvet gözetiminde yapıldı.
Eylemde Genel Başkanımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma
yaptı. Küçükosmanoğlu, AVM’lerde
eylemlerin yasaklanmasının işçilerin
hak arayışlarını durdurmayacağını vurguladı. Küçükosmanoğlu, “Eylem yasaklanması bu işin çözümü değildir.
Çözüm Metro, Media Markt, Migros,
Makro’nun işçilerin yasal haklarının
ödenmesiyle çözülür. İşçiler haklarını
alana kadarda Nakliyat-İş Sendikası
olarak işçilerin mücadelesine sahip
çıkmaya devam edecek” diye konuştu.
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “3000
işçi hakkı gasp edilmiş ama kendini
sendikacı zannedenlerden ses çıkmıyor. Kaç işçinin daha hakkının gasp
edilmesini bekliyorlar. Daha ne zamana kadar sessiz kalacaksınız. Hakları
gasp edilen İşçilere Nakliyat-İş dışında hiçbir sendika sahip çıkmıyor” dedi.
Eylemde Real ve Uyum İşçileri

direniş süreçlerini anlattılar. Direniş
kararlılıklarını dile getirdiler. İşçiler, kıdem tazminatlarını gasp ettirmeyeceklerini vurguladılar. Metro, Media Markt, Migros’un tüm
mağazalarının eylem alanları olmaya
devam edeceğini vurguladılar. Nakliyat-İş Sendikasının öncülüğünde haklarını alacaklarını ifade ettiler.
Buradaki eylem AVM önünde
yapılan oturma eylemi ile son buldu.

Real ve Uyum/Makro
İşçileri bir kez daha Media
Markt’a kepenk indirtti
Meydan AVM önündeki eylemden sonra Ümraniye Media Markt’a
alışveriş yapmaya gidildi fakat Media
Markt yönetimi teyakkuz halinde olduğu için, işçileri görür görmez kapılarına kilit vurdu, kepenkleri kapattı.
Burada da bir basın açıklaması
ve konuşmalar yapıldı. Real Market
İşçileri, haklarını aramaya devam edeceklerini belirtiler. Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise, “Media Markt önce
işçilerin haklarını gasp etti şimdi ise
alışveriş yapma hakkımız gasp ediyor.

kadar da böyle oldu. Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre durum şöyle:
“Araştırma sonuçlarına göre
Türkiye’de en güvenilir kurum olarak Cumhurbaşkanlığı tespit edildi.
Vatandaş yüzde 49,4’lük oran ile en
çok Cumhurbaşkanlığı kurumuna
güvendiğini belirtti. Kamuoyunda
ilk kez ordunun güvenilirliği düşüş
gösterdi. Geçen yıl yüzde 62,4’lük
oran ile vatandaşın en güvendiği kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu
yıl polis teşkilatıyla birlikte en güvenilir ikinci kurum oldu. Ordu ve polis teşkilatına olan güvenin oranı eşit
gerçekleşti: yüzde 47,4.” (Türkiye
Sosyal - Siyasal Eğilimler Araştırması
2016 Sonuçları, http://ctrs.khas.edu.
tr/post/4/turkiye-sosyal-siyasal-egilimler-arastirmasi-2016-sonuclari).
Bunda tabiî 15 Temmuz olayının
etkisi çok büyük. Ordu halkın gözünde
paçavraya çevrildi. Hadi bunu geçelim…
Ama Paşa sözü, halk dilinde neredeyse kutsal bir sözdür. Hep olumlu
anlamlar yüklemiş halkımız bu söze.
Analar erkek çocukları paşa olsun diye
ninni söyler, övgüler düzer; oğlan uslu
ise “çok paşa çocuk” denir; oğlanı kendi haline yaramazlık yapmasın diye bırakırken “paşa paşa otur, olur mu?” denir; çocuklara bol şekerli, açık “paşa
çayı” içirilir vb.
Türk Dil Kurumu “Paşa” sözünün
karşılığında şunları yazıyor:
1. isim, askerlik Osmanlı Devleti
zamanında yüksek sivil memurlara ve
albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
“Talat Paşa. Ziya Paşa.”
2. askerlik Cumhuriyet döneminde
general
“Yanımdakilerden bu sarışın ve kibar tavırlı paşanın kim olduğunu sordum.” - İ. A. Gövsa
3. sıfat Uslu, ağırbaşlı
“O ne paşa çocuk.”
Tarihsel olaraksa, Paşa sözünün
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Gazi’nin büyük erkek oğlu anlamına gelen “Beşe” sözünden türediğini belirtir
Kıvılcımlı:

“İlk Osmanlılık aşiret örgütüyle
yayılmıştır. Padişah, “vezir” falan
bilmez. Yalnız bir Türkmen geleneği vardır. Her Gazinin büyük oğluna “Beşe” denir. Osman Gazi’nin
oğlu Alaettin Paşa, Orhan Gazi’nin
oğlu Süleyman Paşadır. Bu “PAŞA”
oğullar, aynı zamanda “vezirlik” görevini görürler. Zamanla Osmanlılık Rumeli’nde hayli yayıldı. Arada
birçok “Beylik”ler doğdu. Bütün
o beylerin başında Lala Şahin tüm
beylerin başı olarak gönderildi ve
“Paşa” adını aldı. Böylece “Paşalık”,
Padişahın büyük oğlundan, büyük
güvenli adamlarına sıçrayıp geçti.
Şehzadelere (Padişah oğullarına) da,
artık, ayırmak üzere: “Çelebi Efendi”, “Sultan Efendi” denildi.” (H.
Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi, 1. Cilt, Derleniş Yayınları, s. 67)
İşte böyle Paşam… Çocuk olsan,
paşa sözünün belki 3. maddedeki anlamı sizlere (omzu kalabalık paşalara)
yakışır. Uslu uslu, ağırbaşlı durmak
gibi… Tehlikeyi görüp uslu uslu oturdunuz anlamında… Paşa paşa oturdunuz yani…
Maalesef mahkeme sürecinde de
gereğini yapmadın, yapmadınız. Düzmece Tayyip-Feto mahkemelerini tanımayacaktınız, sizleri yargılamaya kalkanları yargılayacaktınız. Ve şimdi her
şey Malum Kişi’nin ağzından çıkacak
kelama bağlı. Yargıtay da onun ağzına
bakıyor.
Evet Paşa’m, Hurşit Paşa’m. Nereden nerelere geldik! Belki biraz
içimizi döktük. Seni kırmak, küçük
düşürmek gibi bir niyetimiz yok. Sadece bir sitemdir yaptığımız.
Ama eksiklikleri belirtmek de görevimiz. Şairimiz Ahmet Arif’in söylediği gibi davranmak ölçüdür:
“… Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni…” q

işletmeleri olan Rivulis Eurodrip Yunanistan’da işçi ve sendika düşmanlığı
yapmaktadır.
Yunanistan’daki işletmede işçiler
işçi sağlığı, güvenliği olmadan, düşük
ücretlerle çalıştırılmaktadır. Fabrika’da çağdışı koşullarda sıkça iş kazaları olmaktadır.
İşçiler, en demokratik, meşru haklarını kullanarak işverene karşı örgütlenmişler, sendikaya üye olmuşlardır.
Bundan haberdar olan işveren biri
Hindistan göçmeni olmak üzere 2 işçiyi işten çıkarmıştır.
Siyonist İsrail hükümeti ile Yunanistan’da Çipras iktidarı işçilerin kölelik koşullarında çalışmalarında işbirliği içerisindedir.

Bizler, Türkiye İşçi Sınıfı ve Nakliyat-İş Sendikası olarak işçi düşmanlığına karşı aylardan beri her türlü baskıya, gözaltılara karşı direnen Real ve
Uyum/Makro Market İşçileri ile Yunanistan’da Rivulis Eurodrip işçileri ile
birlikteyiz, dayanışma içerisindeyiz.

Ne yaparsa yapsın mücadele sürüyor,
eylemlerimiz devam edecek. İşçilerin
hakları ödenmediği taktirde Media
Markt kepenklerini kapatmaya devam
edecek” şeklinde konuştu.

Migros mağazasındaki kasa kilitleme eyleminden sonra Pazar
günü yapılacak dördüncü eylemi
gerçekleştirmek
için
Kozayatağı
Metro önüne geçildi. Kozyatağı Metro önünde de işçileri çevik kuvvet
karşıladı. Kozyatağı Metro önünde
yapılan eylemde işçiler konuşmalar
yaptı.

Ataşehir
Migros’ta kasalar kilitlendi
Media Markt önündeki eylemden sonra Migros Ataşehir
Genel Müdürlüğü yanındaki Migros mağazasına geçildi. Migros
mağazası çevik kuvvet ekibi tarafından sarılmış durumdaydı ancak buna
rağmen mağazaya alışveriş yapmaya
girildi. Kısa zaman içinde kasaların
önünde kuyruklar oluşmaya başladı.
Kasiyerler işçilerin yapmış olduğu
alışveriş işlemlerini yapmayarak
kasalarını kapattılar. Bunun üzerine
müşteriler tepki vermeye başladı. Migros yönetimini protesto ettiler. İşçilerin haklarını verilmesini istediler. İşçiler haklarını alana kadar alışveriş yapmayacağını söyleyerek mağazayı terk
eden çok sayıda müşteri oldu. Yarım
saatten fazla içeride kalan Uyum/
Makro, Real İşçileri alkışlarla mağaza
dışına çıktı. Mağaza önünde sloganlar
atarak eylemi sonlandırdılar.

Real ve Uyum/Makro
Direnişçileri Kozyatağı Metro mağazasını unutmadılar

Rivulis Eurodrip İşçileri Yalnız
Değildir!
Yunanistan Rivulis Eurodrip’te
Atılan İşçiler Geri Alınsın!
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Nakliyat-İş Sendikası

Ankara Mamak Metro Market
önünde Real Direnişçileri haklarımızı gasp
ettirmeyeceğiz
Real Market Direnişçileri Nakliyat-İş öncülüğünde, Pazar günü Ankara da Mamak Metro önünde saat
14:00’da bir basın açıklaması yaptı.
Eyleme işçilerle birlikte Nakliyat-İş
Bölge Temsilcisi Bayram Karkın
katıldı.
Eylemde Bayram Karkın bir
konuşma yaptı. Karkın, “Metro’nun
sorumluluğunu yerine getirmeli. Ankara’da OHAL yasaklamalarına rağmen
bugün işçiler burada. Eylemlerimiz devam edecek” dedi.
Real Direnişçileri konuşmalarında, “Biz sadaka değil gasp edilen
haklarımızı istiyoruz. Bugüne kadar
yılmadık, yılmayacağız, haklarımızı
alacağız. Kazanan biz olacağız” dedi.
Eylem sloganlarla son buldu.
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Nakliyat-İş’ten:

Nakliyat-İş’ten:

Real ve Uyum / Makro Direnişçileri kasa kilitleme eylemi yaptı

Baştarafı sayfa 16’da
Bugün ilk kasa kilitleme eylemi
Marmara Park AVM’deki Media
Markt
Mağazasında
gerçekleşti.
Mağazaya 50 civarında işçi alışveriş
yapmak üzere girdi. İşçiler mağazada
almak istedikleri ürünleri sepetlere
doldurarak kasaya geldiler. Kasa
önünde yığılma oldu. Media Markt
kasiyerleri ürünleri tek tek kasadan
geçirdikten sonra işçiler kasiyerlere
boş banka kartalını verdiler. Yetersiz
bakiye uyarısı alan kasiyerlere işçiler;
“paramız yok, haklarımızı Metro,
Media Markt gasp etti, o yüzden
alışveriş yapmıyoruz” diyerek ürünleri
geriye iade ettiler. 1 saatten fazla süren
kasa kilitleme eylemine vatandaşlar
da destek verdi. İşçilerin yanında
yer alan mağaza müşterileri alışveriş

yapmayarak tepkilerini gösterdiler.
İşçiler alkışlarla mağazadan ayrıldı.
İkinci kasa kilitleme eylemi
Beylikdüzü 5M Migros Mağazasında
gerçekleşti. Mağazaya giren işçiler
market arabalarını doldurdu. Et,
balık, tekstil, kuru gıda gibi binlerce
liralık ürünü araçlara doldurarak kasa

önüne geldiler. Yaklaşık 15 kasası olan
mağazanın tüm kasaları kilitlendi. Tüm
ürünler kasadan tek tek geçirildikten
sonra, işçilerin yetersiz banka
bakiyeleri ile karşılaşan kasiyerler
şaşırdı. İşçiler de; “yasal haklarımızı
Migros verirse bu ürünleri alabilecek
gücümüz olur şu an paramız yok”,
dediler. Haklarını alana kadar bu tarz
eylemleri sürdüreceklerini ifade ettiler.
Kasa kilitleme eylemlerinden sonra
Marmara Park AVM ve 5M Migros
arasında yer alan Beylikdüzü Metrobüs
durağında bir açıklama yapıldı.
Sendikamız Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu burada bir
açıklama yaptı. Genel Başkanımız
konuşmasında Real ve Uyum İşçilerinin
uğramış oldukları hak gaspına karşı
mücadelenin kararlı bir biçimde
sürdüğünü ifade etti. AVM’lerdeki
eylemlerin
yasaklanmasının
mücadeleyi durduramayacağını dile
getirdi. Bugün yapılan kasa kilitleme
eyleminin işçiler haklarını alana kadar
devam edeceğini dile getirdi. UyumMakro İşçilerinin mücadelesi ile Real
İşçilerinin mücadelesi birleşmiştir. Ve
bu iki direnişi de Nakliyat-İş Sendikası
olarak sahiplendiklerini vurguladı.
İşçiler haklarına alana kadar da birlikte
mücadele edeceklerini belirtti.
İşçilerin haklarının bir oldubitti
ile gasp edildiğini hiçbir haklarının
ödenmeden kapı önüne konuldukların
ifade etti. Ancak buna bugüne kadar
sessiz kalmadık bundan sonra da sessiz
kalmayacağız dedi.
Küçükosmanoğlu; Real İşçilerinin

Nakliyat-İş’ten:

S

Soma Katliamı’nı unutmadık!
Unutturmayacağız!

endikamız tarafından Soma Katliamı’ndan hemen sonra yapılan“SOMA’DA İŞÇİ KATLİAMINI NE
UNUTURUZ NE AFFEDERİZ” isimli Uluslararası Konferans sonrası kurulan Hukuk Komisyonunda yer alan ve
DSF ile Sendikamız adına Soma Davası’na katılan ve davayı takip eden Av.
Tacettin Çolak’ın Soma duruşmasında
verilen karar sonrası yaptığı açıklama:
Soma’da 301 Maden İşçisinin Katliamından sorumlu olanlara mahkeme ödül gibi bir ceza verdi
13 Mayıs 2014 günü Soma’da faaliyet gösteren Patron Alp Gürkan’ın işlettiği maden ocağında çıkan yangında 301
maden işçisi katledilmişti.
Katledilen işçiler, günlerdir ocaktan
daha fazla kömür çıkartmaya zorlanıyorlardı. Ocaktan çıkartılan kömürler
iktidar partisi AKP’ye oy vermesi için
fakir halka rüşvet olarak dağıtılıyordu.
Zaten devletin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait olan maden ocağı bu
işverene çok ucuz bir kira ile devredilmişti.
Uluslararası sözleşmelerle tanımlananlardan vazgeçtik, Türk yasalarıyla
belirlenen işgüvenliği önlemlerine uyulmayan ocakta, işçiler ortaçağın kölesi
gibi çalıştırılıyorlardı. Ocakta oksijen
düşmesi halinde kullanmaları için işçilere dağıtılan maskelerin bile kullanım
ömrü çok geçmişti. Ocaklarda bilimsel
ölçütlerde yaşam odaları bile yoktu.
İşçilerce Çalışma Bakanlığı’na yapılan şikâyetler ise işyerine gelen müfettişlere rüşvet aracına dönüşüyordu.
Yani denetime gelen müfettişler patronca ağırlanıp, ceplerine para da konarak
gönderiliyordu.
İşyerinde yetkili sendika olan Türkİş’e bağlı Maden-İş Sendikası da üyesi
olan işçileri korumak, onların ocaklarda güvenli bir ortamda çalışmalarını
sağlamak için üzerine düşen hiçbir görevi yerine getirmemiştir. Bu sendika
Türkiye’nin en sarı sendikalarındandır.
İşçilerden çok patronlara yakındır. İşçilerin değil patronların hak ve çıkarlarını
savunur.
İşte böylesine çağdışı koşullarda çalışan ve sendikaları tarafından sahip çıkılmayan işçiler, iki ay öncesinden ocaktaki “kömür yanmasını” yetkililere bildirdikleri halde hiçbir önlem alınmadığı
için ölüme gönderilmişlerdi.
Katliamın toplumda yarattığı infial
nedeniyle patron Alp Gürkan’ın oğlu
ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Genel

Müdürü Can Gürkan, şirketin genel müdürü, işletme müdürü olmak üzere üst
düzey yöneticilerden sekiz tanesi tutuklanmıştı.
Katliam nedeniyle toplamda 45 kişi
hakkında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde “olası kastla adam öldürmek”
suçundan dava açıldı. Yargılamalar tam
dört yıl iki ay sürdü. Bu arada tutuklu
sanıklardan üç tanesi de tahliye edildi.
Davayı yaklaşık iki buçuk yıl başarılı
bir şekilde yürüten Mahkeme başkanı
İzmir’e tayin edildi. Diğer iki üye de
başka yerlere gönderildi.
Yerlerine gelen yeni yargıçlar ise
çok kapsamlı olan dava dosyasına vakıf
olmaları mümkün olmadığı halde, ilk
önce 09 Temmuz 2018 günü karar vereceklerini açıkladılar. Ancak o gün devlet
başkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni
vardı ve mahkemenin bir üyesinin hastalığı nedeniyle duruşmayı iki gün sonrasına, 11 Temmuz 2018’e ertelemesi
kuşkuyla karşılandı.
11 Temmuz günü mahkeme kararını
açıkladı ve sanıklara neredeyse ödül gibi

cezalar verildi.
Mahkeme; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can
Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri
A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22
yıl 6 ay, maden mühendisi ve İşletme
Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6
ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9
ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl
9 ay, emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık’a
10 yıl 10’ar ay, Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat
Ünal Aydın’a 8 yıl 4’er ay ve Murat Bodur’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Aralarında şirketin patronu Alp Gürkan’ın da
bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.
Bu karar son derece adaletsiz bir
karardır. Çünkü 301 kişinin katledilmesinin karşılığı bu olamaz. Eğer dava
açılırken düzenlenen iddianamedeki gibi
“olası kast”tan ceza verilmiş olsaydı
mahkeme, ölen her bir işçi için ayrı ayrı
ceza verecekti. Ancak cezalar, “taksirle

haklarının gasp edilmesinde Sarı
Sendikacılığın
rolünün
büyük
olduğunu belirtti. O nedenle de Real
ve Uyum İşçilerinin direnişi aynı
zamanda sarı sendikacılığa karşı
verilen bir mücadeledir, dedi.
Konuşmasının sonunda Migros
ve Makro mağazalarından alışveriş
yapmama çağrısında bulundu.
Eylemde Real ve Uyum İşçileri
direniş süreçlerini anlattılar. Direniş
kararlılıklarını dile getirdiler. Yıllarca
çalıştıkları alın terlerini, kıdem
tazminatlarını gasp ettirmeyeceklerini
vurguladılar. Metro, Media Markt’in
tüm mağazalarının eylem alanları
olmaya devam edeceğini vurguladılar.
Nakliyat-İş Sendikasının öncülüğünde
haklarını alacaklarını vurguladılar.
Eylemlerde “Makro - Migros
Yasal Haklarımız Gasp Edilemez”
ve “Haklarımızı Gasp Edenlere, İşçi
Düşmanlığına Ortak olma Metro
Ve Media Markt’tan Alışveriş
Yapma” pankartları açıldı. “Tazminat
Hakkımız
Gasp
Edilemez”,
“Davamız
Ekmek
Davasıdır”,
“Migros’a Girme Zulme Ortak
Olma”, “Metro’ya- Media Markt’a
Girme Zulme Ortak Olma”,
“Tazminat Hakkımız Söke Söke
Alırız”, “İşçiye Destek Migros’a
Boykot”, “İşçiye Destek Metro’yaMedia Markt’a Boykot”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Yılmadık,
Yılmayız Kazanacağız”, “Direne
Direne Kazanacağız” sloganları atıldı
ve dövizleri açıldı.
ölüme neden olmak” suçundan verildiğinden 301 işçinin ölümüne bir tek ceza
verilmektedir.
O nedenle zaten dört yıldır yatmakta
olan ve en “ağır cezalar” alan sanıkların
bile yakın bir gelecekte serbest bırakılmaları kaçınılmazdır.
En önemlisi, katliamdan üç gün sonra basına açıklama yapan şirketin asıl
patronu Alp Gürkan hakkında Beraat
kararı verilmesi yürekleri yaralamıştır.
Mahkemenin bu haksız ve hukuksuz
kararına karşı ölen işçilerin aileleri duruşma salonunda çok haklı olarak tepki
göstermişlerdir.
Bu karar hiçbir şekilde hukuki değildir. Siyasi bir karardır. Türkiye’de mahkemeler artık iktidar partisinin “hukuk
bürolarına” dönmüş durumdadır. Daha
doğrusu devlet başkanı Tayyip Erdoğan’ın emirlerini yerine getirir hale gelmiştir. Bu nedenle esasında verilen karar
sürpriz de değil.
Öte yandan, bu maden katliamının
siyasi sorumluları Başbakan, Enerji Bakanı, Çalışma Bakanı gibi bakanlar hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Yine
şikâyetleri incelemekle görevli olan,
ancak görevlerini yapmayan müfettişler
hakkında yatığımız suç duyurularımız
ise hep sonuçsuz kalmıştır.
Sonuç olarak; Soma Katliamı davasında verilen karar, aynı zamanda
sermaye sınıfının, yani Parababalarının
hak ve çıkarlarını koruyan siyasi bir karardır. Kapitalistler, kendi talimatlarıyla
hareket eden siyasi iktidar yöneticileriyle birlikte, İşçi Sınıfına karşı işledikleri
tüm suçlardan, yine siyasi iktidarın emir
ve talimatlarıyla hareket eden mahkemelerce “aklanmakta”lar...
Bu ve benzeri katliamlar kapitalist
sömürü ve soygun düzeninin bir sonucudur. O nedenle, İşçi Sınıfımız ve Emekçi
Halklarımızın örgütlü-birleşik bir kurtuluş mücadelesi ile siyasi iktidarı ele
almasıyla birlikte Parababalarından ve
siyasilerden bu suçların hesabı sorulacaktır. Aynı zamanda İşçi Sınıfına ihanet
eden sarı-gangster sendikalardan da aynı
hesap sorulacaktır. 11.07.2018
Saygılarımızla
Av. Tacettin Çolak
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Soma’da İşçi Katliamını Ne Unuturuz Ne Affederiz!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş Sendikası Atina’daki Yangın
Faciasında hayatını kaybeden kurbanların
ailelerine, Yunan Halkına ve Yunan İşçi
Sınıfına başsağlığı dilemektedir

Baştarafı sayfa 16’da
Atina’daki yangın faciasında 60
masum insan açgözlü kapitalist sınıfın
kârları uğruna kurban edildi, 172 masum insan da şu an itibarıyla hastane-

lerde tedavi görmektedir.
Nakliyat-İş Sendikası bir kez daha
Atina’daki yangın faciasında hayatını
kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı dilemekte ve katliamın sorumlularının derhal yargı karşısına çıkarılmasını talep etmektedir. Sendikamız
aynı zamanda katliamdan sağ kurtulan
ve şu anda hastanelerde tedavi gören
insanlara da acil şifalar dilemektedir.
25.07.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten

Kaza değil katliam! Sorumlular hesap versin!
Baştarafı sayfa 16’da
Bu tren kazası sonrasında da yapılan
açıklamalara göre kazanın “aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması” nedeni
ile trenin yoldan çıkarak devrildiği
şeklinde.
Bu bir sonuç. Bu sonuca götüren
nedenlere baktığımızda bir dizi ihmaller zincirinin olduğunu görüyoruz.
Yapılan resmi açıklamada nisan
ayında yıllık kontrollerin yapıldığı belirtildi. Kısa bir zaman önce bakımdan
geçtiği söylenen bölgede böyle bir kazanın yaşanması da oldukça manidar.
Bilindiği gibi DDY özelleştirme
sürecindedir. Özelleştirme, taşeronlaştırma ile yandaşa verilen ihale politikaları sonucunda toplum-kamu çıkarının
yerini kâr hırsının alması, 24 insanımızın yaşamına mal olmuştur.
Yıllardan beri güvenli-ucuz-hızlı-kitlesel taşımacılık olan demiryolu
taşımacılığının gelişmesi bir devlet
politikası olarak engellenmiştir. Yapılanlar ise birçok eksikle yapılmaktadır. Ülkemizde onlarca tren kazası
yaşanmış birçok vatandaşımız hayatını

kaybetmiştir. 2004 yılında yine AKP
iktidarının Hızlı Tren uygulaması ile
alt yapı tamamlanmadan yapılan seferlerde Ankara-İstanbul seferi yapan
yüksek hızlı tren Pamukova’da kaza
yapmış ve 41 vatandaşımız hayatını
kaybetmişti.
Sebep ne olursa olsun bu cinayetin
sorumluları insanın hiçbir değerinin
olmadığı Sermaye-Parababaları düze-

nidir. Bu düzenin devamını sağlayanlar ise IMF, Dünya Bankası’nın, yerli-yabancı Parababalarının politikalarını uygulayan siyasi iktidarlarıdır.
Kaza değil katliamdır, sorumlular
hesap versin. 09.07.2018

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Real ve Uyum/Makro Direnişçileri
tüm baskılara karşı eylemlerini
sürdürüyor

Baştarafı sayfa 16’da
AVM içini bariyerlerle ablukaya
alan güvenlik güçleri işçilerin eylemini özel mülkiyet gerekçesi ve AVM
yönetiminin şikâyeti üzerine engelledi.
Bunun üzerine işçiler AVM önünde eylemlerini yaparak baskı ve engellemeleri protesto etti.
Eylemde Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin direnişlerine sahip çıkmaya devam
edeceklerini vurguladı. Küçükosmanoğlu, Meydan AVM içerisinde eylem

yapılmasının engellenmesini protesto
ettiklerini belirterek, AVM içinde eyleme izin verilene kadar her hafta Meydan AVM’ye geleceklerini söyledi.

ler daha mağaza önüne gelmeden kepenkleri kapattı.
Eylem sırasında mağaza etrafına
çok sayıda çevik kuvvet polisi ve bir
adet TOMA geldi.

İşçiler nereye gittiyse
Çevik Kuvvet ve TOMA da
oraya gitti

Ümraniye MediaMarkt önündeki
eylemin ardından Ataşehir’de bulunan
Migros Genel Müdürlüğü ve aynı binadaki Migros mağazası önüne giden
işçiler burada da Makro/Uyum işçilerinin haklarını gasp eden Migros’u
protesto etti. İşçiler Genel Müdürlük
önünde bir süre oturma eylemi yaptı.
Aynı gün yapılan üçüncü eylemi
de çevik kuvvet polisleri ve TOMA’lar
takip etti.
Eylemde Genel Başkanımız bir konuşma yaptı. İşçilerin haklarının gasp
edildiğini belirterek, bu hak gaspına
izin vermeyeceğiz, işçiler haklarını
alana kadar Nakliyat-İş olarak mücadeleye devam edeceğiz, dedi.

Media Markt kepenkleri
kapattı
Ardından Real ve Uyum Direnişçileri de söz alarak yasal olan haklarını
aradıklarını, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan konuşmalar yaptılar.
Meydan AVM önündeki eylemin
ardından topluca Ümraniye MediaMarkt önüne geçildi. Pazar günü Media Markt önünde yapılan ikinci eylemde Real Market İşçileri konuşmalar
yaptı. Yapılan konuşmaların ardından
mağaza önüne oturma eylemi yapıldı.
Media Markt yönetimi mağazayı işçi-

Başkanın konuşmasından sonra
Uyum İşçileri konuştu. Konuşmalarda
yasal haklarının gasp edildiğini vurguladılar. Direneceklerini, susmayacaklarını ifade ederek haklarını alana
kadar direnişe devam edeceklerini belirttiler. 22.07.2018

Paşa, Paşa!
Hüseyin Ali

Ü
Nakliyat-İş’ten:

Real ve Uyum / Makro Direnişçileri kasa kilitleme eylemi yaptı

A

vm’lerdeki yasaklamalar, gözaltılar Real ve Uyum / Makro
Direnişçilerinin mücadelesini engelleyemedi. Bugün, Marmara Park

Avm Media Markt ve Beylikdüzü
5M Migros Mağazalarında kasa kilitleme eylemleri yapıldı.
Real ve Uyum Direnişçilerinin Mü-

cadelesi Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde devam ediyor. 11 aydır süren
Real Direnişi ve 1 aydır süren Uyum
Direnişi İstanbul’da ki AVM’lerde
Media Markt ve Migros Mağazaları
önlerinde devam ediyor. AVM yöneticilerinin şikayeti üzerine Valilikçe
Özel Mülkiyet gerekçesiyle İşçilerin
AVM’lerde yapacakları eylemler yasaklandı.
Bu yasaklamaların ardından Real
ve Uyum İşçileri Media Markt ve
Migros mağazalarına girerek kasa kilitleme eylemlerine başladılar. Eylemlere Real ve Uyum Direnişçileri, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu ve yöneticileri
katıldı.
15’te

nlü ozanımız Neşet Ertaş bir türküsünde şöyle der: “Gene bir laf duydum kırıldı belim”.
Böyle etkiledi yeni bir haber bizi. Üzüldük…
Şöyle yazdı gazeteler, haber siteleri:
“Hurşit Tolon’u FETÖ operasyonu bahanesiyle dolandırdılar
“Ankara’da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak aralarında
eski 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon’un da bulunduğu 8 kişiyi toplam 400
bin lira dolandıran biri Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.” (Cumhuriyet, 6
Temmuz 2018)
Haber şöyle devam ediyor:
“Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’a da telefonla ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon’un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD’deki bir bankaya
gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Olayla ilgili operasyon yapılacağını
ifade eden dolandırıcılar, Tolon’a ait paralardan parmak izi alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar ile buluşan Emekli Orgeneral Tolon, polis sandığı kişilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda

Nakliyat-İş’ten:

Nakliyat-İş Sendikası Atina’daki Yangın Faciasında hayatını
kaybeden kurbanların ailelerine, Yunan Halkına ve Yunan İşçi
Sınıfına başsağlığı dilemektedir

N

akliyat-İş Sendikası,
Türkiye İşçi Sınıfı
adına, şu an itibarıyla 60
masum insanın hayatını
kaybetmesine yol açan Atina’daki yangın faciasından
dolayı kurbanların ailelerine ve Yunanistan İşçi Sınıfına başsağlığı dilemektedir.
Bir kez daha dünyanın
bir köşesinde yoksul insanlar burjuva hükümetlerin
uyguladıkları kemer sıkma
ve özelleştirme politikaları
sonucu katledilmiş, katliamın adresi bu kez Atina
olmuştur.
15’te

Nakliyat-İş’ten:

Kaza değil katliam! Sorumlular hesap versin!

8

Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı arasında 362 yolcu ve 6 personel
ile sefer yapan trenin 5 vagonu Tekirdağ’da devrildi. En son
açıklanan resmi rakamlara göre 24 vatandaşımızın hayatını
kaybettiği, 338 vatandaşın yaralandığı belirtildi.
Sendika olarak hepimizi derinden üzen ve yaralayan bu
kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Ülkemiz maalesef bu tür kazaların, iş cinayetlerinin bol15’te
ca yaşandığı bir ülke.

Nakliyat-İş’ten

P

PAME, Türkiye’deki Real Market ve Makro Market İşçilerinin
gözaltına alınmasını kınamaktadır

AME, Nakliyat-İş önderliğinde
Meydan Alışveriş Merkezi’nin
önünde eylem yapan Real Market ve
Uyum Market İşçilerinin gözaltına
alınmasını kınamaktadır. İşçiler, haklarını almak için düzenledikleri eylem
sırasında polis saldırısına uğramış ve
gözaltına alınmıştır.
Polisin tüm baskılarına ve saldırılarına rağmen hakları için mücadele
eden işçilere ve Nakliyat-İş Sendikası’na yönelik güçlü dayanışmamızı bir
kez daha ilan ediyoruz.
Atina, Yunanistan
18 Temmuz 2018

Nakliyat-İş’ten:

Real ve Uyum/Makro Direnişçileri
tüm baskılara karşı eylemlerini sürdürüyor

İ

stanbul Ümraniye’de bulunan Meydan AVM içinde bulunan Migros
ve MediaMarkt önünde yaptığımız
eylemde geçen hafta özel güvenlik
ve polisin biber gazlı müdahalesi ile
3 işçi gözaltına alınmıştı.
Real ve Makro/Uyum Market Direnişçileri, Nakliyat-İş öncülüğünde
22 Temmuz Pazar günü bir kez daha
Meydan AVM’ye gitti.

AVM içindeki eylemi engellemek
içi 10 adet Çevik Kuvvet aracı ve
2 TOMA geldi
İşçileri Meydan AVM bahçesinde 10 araç Çevik Kuvvet ve 2 adet
TOMA’yla karşılaştı. Real ve Uyum
İşçileri AVM içine girdiğinde de çok
sayıda sivil ve çevik kuvvet polisi ile
özel güvenlik görevlisi tarafından ta15’te
kip edildi.

görüştüğü kişilerden bir süre haber bekleyen Tolon, daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise şikâyette bulundu.”
Güler misin, ağlar mısın, denecek bir tablo… Ama biz gülemedik. Gülenler kesin olmuştur.
Başta Malum Kişi ve çevresi, gerici güruh, “Ulan adama ne korku salmışız be, helal olsun bize!” gibi böbürlenmişlerdir gülerek. Vaktiyle Tayyip-Feto kırması Bülent Arınç’ın “Cumhurbaşkanının elini sıkmaktan imtina
edenler şimdi topuk selamı veriyor” demesi gibi…
Bu korku neyin nesi Hurşit Paşa’m? Hatta belki sadece korku da değil, sıfırladığını kanıtlama, duyurma ihtiyacı!
“Bak Malum Kişi gene tek muktedir, her şey iki dudağının arasında,
gene bizi atar mı atar, dava da sürüyor Yargıtay’da. Ne yapalım?”, gibi bir
endişeyle böyle davranmış olabilirsin. Bu daha da vahim!
14’te

Mehmet Köroğlu Yoldaş ölümsüzdür!

H

KP İskenderun Örgütünün Kurucu Başkanı, Partimizin yılmaz neferi Mehmet Köroğlu Yoldaş’ı ölümünün 9’uncu
yıldönümünde mezarı başında andık.
27 Temmuz Cuma günü gerçekleşen
mezarbaşı anmasında, Mehmet Köroğlu
Yoldaş’ın devrimci mücadelesini anlatan bir
konuşma yapıldı. Mezarbaşı konuşmasını
gerçekleştiren HKP İskenderun İlçe Başkanı Ali Görülmez Yoldaş, Mehmet Köroğlu
Yoldaş’ın devrimci mücadelesinden kesitler
sundu.
Köroğlu Yoldaş, Taş Ustasıydı.
7’de

